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Hatay vaziyeti 18 hazirana r-ş-.-ıi-hu-.. k-am-e-ti "'\ 

kadar aydınlanacaktır! 
Büyük Şefi~i·~~-Başvekil ile 

Dr. Arası kabul ettiler 

U u 1:ar Sosyetesin· 
cıen resmen çelıil. 

ti.tini bildirdi 
••••• 

,. .... 
Şiddetli lırtın~lar 
6aıg6•termiıtir 

Lendra, 2 (Rıdyo) - l111il-! 
terenin birçok sabilleriade müt· 
b · t fartanalar başgöatermi,tir. 

Birçok yerlerde claiz Mlan 
laaaar•t yapm· ıtar. 

Epıoıadaki tribl11ler. fartaıaa 
aeticeıbch laarıp ol:a11,tur. Bir· 
çok •apwlar •ferlerine devam 
edemi1erek. mubtelif li .. alara 
iltica etmek meob11riJetiac;la kal· 
m..ıırdır. 

Türkiy~-Alman· 
• r ti. 

Yüzellilikler··n affı 

Refik Halid 
Yurda dönüş heyecanla

rını nasıl anlatıyor? 
"Yaşa Atatürk, beni gurbette 

de göğsümü kabar~arak 
yaşat.an Atatürk! ,, 

'Re/'k Halid 

dan duyduğu sevinci matbuata aia
derdiği şu telgrafla izah etmekte
dir: 

cDönilş sevincim katmerlidir. S. 
gili yurdumu ne halde bıraktım, na
sıl bir harika ile karşı) aşacağım ! 

Dumanı yaslı tüten br fabrika ı.
cnsı tanırdım; Zeytinburnu!.. A.. 
karada tek bir bina; T.aŞhan !.. Ban
kalarda dilimiz ötmez, şirketlerde 
sözümüz sökmezdi. Trende, Tilrll
çemi Rumcalaştırmadan bilet.çiye 
meram anlatamazdım. T-0katliy.aıa

da frenkçe söyJemezsem, garsena 
ne dilediğimi koJayea yaptıramaa. 
dım. . 

Avrupadan dönerken, hudwla 
şapkamı atardım. Memlkette topra. 
ğ'Jn kurusu bizim, yaşı elindi. 

Bıraktığım haldeki bu vataa ye. 
rine, istiklal ve mucize ülkesine ka
vuşmaktan duyduğum heyecaa içia
de. şu Y&flmda aflar-dler '8le .... 

ı..nbut. t (BueuaH) - 150 ilk· beklerine döndlm. 
Jer lfsteşinde ismi bulunan sabık ga- Mütemadiyen tekrarladığım ·· • 
zet~cilerde~ B. R:fi~ .Halid; c~m- Yasa :Atatürk; beni gurbette so:; 
hunyet hü)cOmetımızın kendıleri goğsümü kabartarak yaşatan Ata. 
hakkında af kanunu hazırJamasın-ltürk .. > 
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Bir bakkal mektup-' Bahk 
Nargıle için on sekiz ya 

Hir do tom a11Jııt11: 

- Geçeı.ı 1100, ı•• uıllfııimİ dtıılı krnannda •tık tir yerde getir· 

ketleri 51619 J8 P .ızar gun il A 
aaocak Stıdında yapılacaktır. 

'"'" ııııeıiim; alıi dt>.L:i ~:ızİnolıırdıo J iriıino g ttlm. Kendi kend mle 1~tuız 
~ u mılııııı nkılvığını anda içimi bir Litıl.ıo ı:ıb feleıiudcn g lf'cek fikir ve 
lııı ya i r ı olduı ml!I: jçf ı de yanıma bir k tap aldım. Citti~im yerin en 
ıeıı a kalma ı fbtlmali oran lir knırtfne oıuıduı11. ıtaıan gadno dolea bile 
h o bu ~ötenin udeı dolu haueı iç ude keodi kendimle ba9lıa~a ka' lıilir· 
ılım. Beui hu klifede Jai kıJ:DM l'Aia6uıs edewndi. Gerıonuo hemea gniP 
dıği k:&L~e)l içtİ• •• W. dalM c1tarımda dolaımamaı için paratun 41• 
41erbel ,.ıdım. 

Ueoiı dalı.:ı ıimdideo teudl ini •Hıfz bir aıın hill n bareketaizliğiu• 
.. rut•ltli: lMa de ntü ke'cdai •ım• • ı ia ••ıa&a• ... • .. ,durma ıam. 

fakat o nrada. •Ad:ılı bir kfilhanbe7i ı]Qhiıe ı•Ul•:ıırak: yııoımdno 
r.e~r.u iki ıenci• kaba kabbfWan hal La hal.ıı .. tıyırdı. fçi~de~ o 
8 0 J t deria bir öfkeni• lh•ıldı•ı 1111 ;-. i'ıut bunlar geçıp gıdeo 
r .. .L:u diye ıekuJ' ıGkQnet Jmldam Ye d.tldım. Ammo 71Dıl111ııum. 2 dakika 
ıoora bu iki poç Nnld lıabçede bat ltoı yeı yokma gibi bcııden 
bir mu:1 iletl1• tlip otuıclolaı.. Bu kadar 1•lu•ı•• galıolerini enelıl 
UYfJ•IZ bir tet::ıdfife yoımuotam, }'akat IODU a~adım ki • hanlar ÖllfiD•d~ 
}.ir kit•pla dalıın dakikalar yapyaıı b .. clt keaGi boş ve utnre ıaaılınıu 
,.dlr•• • 7an7at k ldt eı.7 •nzuu h1daklan lfin ci•ırım• geJıoltlerdi. 

Oıurdular •• garao11a iki narglJe 11mıuladılar. Boıı; ancak OD tekiz 
urlarıodı fa&i•UI tUil)• bu ı..•u geDG iki ia•a111•, lıavauıa 19 mıyu 
~ımoıferi U. <•lua'1&ı ••glıJl•rR. içiıad• .. , .... huıp ıihat7eıhıi gurul• 
dıvıu bu aar~ileleri .. ~--1-ial an ltb .. ıakln bckleclim, Fnkat 
h;7iı.a& 8trfileJe~ geldi Tt ODiar fitkİll '8 atıp IÇ .. kteıı matı&u; ajır 
bf ı •da 118 IUl'fllflatl •1Jı1an.a al4ıl.,. 

Birat IOnra bu ıpr tlurutlarlDUI altnıda • cı'fllıı, Mfgısız hlSta Jaayonz 
hir ıabıUI .,..Ujım ıbl'd... •.ıar ) ılfılfetlı. çok r}.in ••Haıelerd«"n 
naydaaa gelmiı dlalelerle kGUuto1oılardı. Ve iğrenç gillaılerine nargile• 
le•ioio l'.arauıcı. aopl•H llf1ti9 lıardı pr lta hfJflyotdu. Biru ıoııra 
b•1ıim. 6nllm~ bir kilıp • 7alaıs bafıma oıuroıumda bir ctqaur etme> 
ba ; ,aıdıtk eri içla adi ıletiA• lıeul men 1 Jı\aklının ıüriü•• O u••D 
on uı Nyg1ttıhkJırını •ıurtaıaıı hlt bakıtlı •alma. Ve ı., pat p·ı•m 
fai.al cebia bil' tıında ıözil d•littitdıJıt. in •• 01ı1Mı ı.tlUk• 1'1,ı.41•: 
ihlıalu; ı•:rrltıMS •• .. lktllG •• aahnma tlfffa.. lııiı ı tılau ııw duıo 
hiiılı: 139.J7• .. cıdaril .. tıaıtl«inde kıımabtıtık MI 1•1 'f• dlAk J•Pt
t .. lılı U. et•ıt•l••f ht7ıktın ile birer S.la•H ..,...,.,. fakat aı&J1• 
~· ılJtlaıi te a11pJt iça&tkttıa ma&nı tnaıı.n Ue lllAmH•ı Mı• 
~ı141.I«. 

Oatınald iki ı .. m ttrtdc1l71 •&r••lf •a•I•,._ ·~._. p1•1t 
...-• ..,..._. icbw ldı hlaau Ydcll .. oe• ltı• iM•• blkua .. ,..... .. 

la tehdid edildi 
~----~--~----~ 

Mektupta 20 lira isteniyormuş. 
Zabıta, vak'a failini arıyor 

K rataıta loönü cadcleıiodo ,1 bakkallık eden Şemoel oğlu ltıracatımız 
laak, meçhul bir ıahıı tataf m· • • • • • 
daıı tebdid edilmiştir. Vak'a Hcflalık istatistik 
şöyle olmuştur: 22 Mayısla 28 Mayıs aruın• 

12 yaıında Recep adında daki ıon hafta içinde limanı· 
bir çocuk, Bahtibaba parkında mızdııa dış memleketlere yapı· 
ıu tatarık beı. on para ka· laD ihracat hakkında ıebrimiz 
zao1yormuş. Evelki gün bü~iyeti ticaret ve aanayi odasınca bir 
henüz te1bit eçlilenıiyen uzun 

istatistik bazırlanmışta. B11 ra· 
boylu, esmer bir adam, u ço- pora göre haftalık ihracat mlJt.. 
euktan ıu alıp içmiş, ıonra 
kendisine · bir mektup VITlll;f, tarı şudur: 
ba mektQbu Karataşla bakkal Üzüm 192,3 ton, incir 2,4 
lsaka vermesini söylemiş. burda incir 56.S, pamuk 216, 

Çocuk; mektubun muhtevi· palamut 782,4, zeytinyağı 106,3, 
yatı ne olduğunu bHm diti arpa 486, 7, butdıy 1000, ba• 
için götürüp isaka vermiş. Hal- dem 5,2, palamut hulaaaıı2S2,9, 
bulci, mektub bir tchdid mek· deri 12,4, miyanlcökü 45,S, 
tubu imiş. Me!ktubu gönderen maxı 6, kumdar• 47,4, tii\iiD 

hüviyeti meçhul şabas, kendi- 42,1, aobut 122,5, .kepek. 84,8 
ıine yirmi lita ıam oldutunu, aalc bOJ& 1,4, ıuum 25,S 
Pazat ıünü iade etm•" üzere tood•r. 
pı11nıo çocukla gö:ıderilmaıini 
bildiriyor ve aonunda da: B. V. Nedim 

TIJrkoli• t•ıkildtına 
geçti 

•Parayı göndermeue11 keJ>ıt 
dini yok bil.. d·yı tehditte 
baluauyormuş. Bakkal Jsak, 
mıictuba alanca çocukla bera• 

Diinyada neler oluyor? 
- · -- ----- -- ----- - J ber pol'ı karakoluna gitm f, 

zabıtaya şilciy5t etıu ıttir. vak'a 
mecburiye&iai ı. IHC&ıklerıade. fıillniaı meydana çakaralması 
balık~ u11t11u da, INıaber ta· için tahkıkata devam edilmek· 

lataabta~ 2 (Huıut1) - Etki 
matbuat umum mfldıiril 8, Ve• 
dad N•dım Tör, Türkol ı &et• 
"illta t6&tizm mildiiıtitaae tayia 
edılmıtt ı. 

0.11., "'" ç.~..,,.. ....... 
•li kltill b" k'1 ••• ,. Bu 
U, .. , rtml it ehi lı:ad.11 
,...,_ • b4Lo1at, 4al kaı.. 
•kMD pek fik&ye~ olmau at 
...... Zin, 1imdi1• kadar '*••• biıtot-, keadlleriM 
_. .. r'= evl.a•elı: t•kilıeriai, 
laep redcleylemiılerdirL 

S.Vo/ •16 •a1111a ıfııdU 
l.pkta, laüıof adıacla ıeıa

ti• bir Bulpr, ı•çen hafta 
clot ... pala Ji1ılecl 11Idö
AilmüaG kutlulamıthr. Atıl tu· 
Mil '" ki, Satir of, b•daa elli 
.... ewl, &lc:la diye mn11a 
kader ıötariilmif ft rhıülmek 
here ikee 61mecliti anlaşılarak 
ıa~ttaa •at.ya biacliribait 
n ,.,.. tö•cleriWttil. 
B•lık'ı iaJ•lll• ...,,lllna 

•gtıAlitl I 
(Rewı), (Miçmat} ve (Antros) 

acıdar•.cla Leıoayalı üç ı-.ç, 
~· kaJıtı i1- bir dtvria:em 
..,.~ti" cık•at• lratar ••· 
....,clirf Bu ı~Jer, ta• elli 
W. INı ylı deııiı mili lcıte!de
•kltr ve 1940 aeaeıinde Tok
yoda buh11acilclardır. Bu ıeya• 

hat; bir ıott.t• o1•ıu. ıı feaa 
değil. 

Ltto111afı ı•c;I•, ayalaat lr 
karaduı devım etmek 

ffyacaklatc:LıL tedir. 
Kıır6alal.,. içia olimpigad 

müsa6akal-rı 
a Ameriıcılıl4r, fte ·fuhtf 

adamlardır. KaUforniyada, her 
MM karbatalar içia bir olimpi 

,ad • baka• a~ariar. Ba •• 
Hba~da en fazla atlayan kur 
batırılD aahibiıae 150 dolar 
müKi!at verirler. 

Geçen ...,ı biriaciliti Jcaıa· 
nan kurbata, ıs metro atlamış· 

tal Bakalım bu aeaeki IDiiaab• 
kalarıa biriaciti kaç metre at• 
Lyabilecek? -----· Tal ebe kampları 

Uae ve .Su'at okafu talebe· 
S.riain 71Uık mecbwi lcampfan 
8 Temmıazcla baıı.yacak v 22 
Te••uıda kaıpan•c•ldır. T•ube 
kampının bu sene Urlanın Çeş• 
•ealb mnldiact. k11ral1U1t mu· 
vaMc: ıör&fmllftü. Falc:at talimat 
narM mucıbiııce tal.be kaaap· 
latı•• tıl.re 12 lı:i!ometr .. 
dea -.ıak 0Jmama11 lazımdır. 
Oouıa içİD kamp yeti olarak 
başka bir yer aranıyor. 

Kültiit 1i1tli taiebeai içia ayn 
kamp kurulacııktır~ 

Umumi tatil 
gün eri 

Paz,ara d'itşerıe 
lstanbul, 2 (Huıuaa1 - Umu

mi tatU ıtıııt.riaio P .ııar günü· 
ne tesadüf ettiğı takdirde Pa· 

ıırteai ıünfi de bayram J•pıl· 
matı vı rumi dev.Uria Ut&U 
kat .trlaftırı1auıtaı. 

Nüla• miJd'iil'liJllJ 
lıadroıa 

vaa1et •üfuı •üdürlütfl lrad
rata ııoiıl•tilmittit. Foçıı K. 
rabarao, K pdua Ye Ç ıme 
nüfH kit.pleri, yn ladıo,ı 
ga.e lımlr aüfut mGcUirlütüode 
çal&Jıc:a"lardu. 

Hiber aldatıauza ıore, a fos 
umum müdürlütü, lzmir nüfus 
müdürlü~G işlerinın fevlca!ade 
çok oldukana nuara dikk•te 
aı.,atc yeni kadroya ayrıca dart 
kitıplilc daha ilave edecektir. 

Tamıuoat gelecelı 
Roınanyaıun Tam4uvar tabnu 

rx.irde iki müsaba~a yapmı&ı 
lcabol etmişti!, 

TAYVA·RE Sineması 
S.tii• Jı•irde ilk d,fa ı&terdijı 2 fihaıi görenler 

YAıZmlei•MELE 
SiN•ı ,., ..... ıl hi y Jdııı ~ Büyr k TrııJ·d1 •rtltti 
'IMONE. IMON VE JAME,S STEWART 

Taıah•d.a tımıil ıclı m't biati, 14ti••İ aşk facıHı 
AYRICA 

j A N M URA T VE V ER A 
'l'ar11f ndan fevkalade nefis bir surette temsil edilen 

Gizli Vesika 
KOREN 

• == Büyulc cutıt'ak ... Aslc ve beytcan filimi 

Sakala bırakılan 
çocuk 

Kalpaiz ann• oe 
fOcufu ta!aldu 

Alaaocakta inhisarlar idare• 
siııin tütün ve ıiıara fabrika• 
aına aid işevi ön ndo b r f. 
talık bir erkek çocuk terlced;f. 
miıtir. Hayatta o aıİ yavru, ıa· 
bıtı~ a ınıruş, Belediye Çocuk 
yuvasına aönderılmiftir. Yapılaa 
tablcikatta bir bafta •v•I de>' 
tın çocağa, oraya blrakanlarıa 
Buca nabıyeıinde Yaylacık ma· 
balloıindo Ç çek ıokajıAda 2 
numaralı evde oturu Oımaa 
kızı vo Mümia lcan1& Faı .. 
116 kızı Hace,, olduklatı anlatıl• 
mıı, fkfıi de tutıılarılc Adliyeye 
verılmiştir. 

Mez,ım olacak talebe 
Bu tene Kız Liıesin den edr 

biyat ıubesinden 78, fen ıube• 
ıindea 19 tal.be meıua olA· 
caktu. 

Cumbırlyet kız natitOıünd .. 
35, akşam kursundan da 130 
talebe neş'et edecektir. 

Teltiı 
ViUyet Jandarma komutana 

binbaıı tiJ.u5İ Gür, Suca, Br· 
aa va ve Seydiköy jıadarma 
teıkilatlaı teft ı etnıit111. 

D•nl~• dlı~n llıtig.,. icadın 
Bir;noilc:ordc>ftda hava almak 

malı:ndtle bir gezinti yapan 
Mustala kızı 10 yaılarıucla 
Emine, dıoi& k.aaraacla mtava
zeatf ai i•ybotmiı, denize clilt, 
mGıt8r. ihtiyar icadın, deaııde 
batıp ç karketa ettafta11 Y-*iten• 
ler ta rafıııdaa kurta,.laaı ştır. 

Müs e kadroları 
lzmir asara atika ve mimari 

müeleriDiD 71llık kadroları.düa 
Kilidir Bakaolığından tehrimiı 
k&ltür direktörlutjne gelm'ttir • 
Kadrol., ıeçea 11oekinla ay-
D.clir. 

_...,.. .... ~ ............ ~-
Belediye bir rapor 

hazırladı 

Bütün haJk davedıdir. Dave· 
tiyeler şimdıden HalkevindeP 

ek· dağıtılıyor. A ıu eden.er ~ ,. 
reterliite müracaatla da~etıf 
lerini a.abil rlcr. 

Memlekette bılak istihsal ve Fuarda, dün ya· 
Jatihlakinin mrtırılması için Be· 

lcdıyc rcislikince tetk.kat yap· pılan tetkikler 
tırılmış, lazırlanan rapor, D.a· B B a. .. et Bolediyo reisi Dı. . e•.,. 
hil ıye Velcaletine ıonderilmiıtir. Uı, dün yan&oda fuaı m:11•' 
lzmir körfez nde pek ço" balık ve koratörü B. Gotyc olduğu 
vardar. Fakat b lı1'çalar, iste- alde de fuarda tetkiKat yapnııt. 
dılderi yerlerde ve ittedikleri P rlıte~ yeai g len ve fuar ıo
ıaman avlanamamaktadarlar. auna kadar lzmir fuarı için çı• 

Bafakçılarıo dilekleri de ra- hıacak olan 8. G:>tyeye ıan't 
porda tesbit edHmiştır. Haber ıöJ, ziraat müıcıi, di~er pati
aldıtımıza göte balıkçılar, fenni yanların inşaatı ~akkında iU' 
aletler almak için yardım, mem· bat vermiştir. Bu tetkik eıa•• 
nu mmtaka dahiliade avlanmak ıında fuaran &iya ve elektrik 
"e geceleri qat 24 dıra aoDr• oyunlatı pli11ını bazarhyıcak 
ıehir ıahıllerindc avlanmalarına Hollandalı B. Zil de bulunmur 
müsaade edilmesini istemelc· tur. Fdar sahasınds ağaçlar i9İ" 
tıdirler. Bunlara mÜMacl• neı ılaı1 ecek rcoldı ampull.ıl• 
ed11ıcek olurN lzmirde ıimdt- yapılacak ziya oyuolan iç·n d• 
kine nazaran orı misli balık tetkikler yaptlmııtır. B. GotY' 
ıv:amak ve balak liatiai çok kiltdrparlct ve fuar sahasını çok 
uc~ zlatmak mümkün olacaktır. bojenmiş, bu iki eser; n istik 
Bu ıayede fakir balk da ucua 6ıliai çok pırlak buldutuı• 
ba ık yiyıbıJıc:ektir. ıaylemiıtir. 

Ankaraya balık Kardef katili
Yedi buçuk ıenı,ı 

ve aeb:ze •evke- mahkdm oldu 
dili"Or Seferib:1arm Turgut köyil11cW 

T katdeıl Ma•t•f 111 öldüreo Ş.. 
Ba ,,, laahabat, asaw bın A1i•i11 Atırcezadıld mufıır 

O• tiltd:a bol oı ne. kemtıi ıonı ermiı, ıu~u ıabft 
olduiuııdaıı 1 sene, 6 ay bap-" 

fi• ofacalı aiae karar verilmiıtir • . Şah# 
At&UdarJara ııı.. mal4aıtı AliaiD cezaaı 15 Ha• tayla Miİ' 

ıat• bıa yıl tCitüıa •• üıii• mitte de Y•t•nıo küc;lilclGiG w 
mabaaJi çok iyi laldtaf •••k· b.bUe ,.,, 1ara1a lııdııilıalftil• 
&ed r. Tab t aıııalaı olmaua. Z -.bıta: 
bu .ilci uıahsul çok ııe iı c bİ>l-"tt:==::::::~~-:--· 

olacakbr. Bu ıeno meyve azdır. Hıtıızlilı. . 
Hattı aebıe de aı göıOnli7ot. E.eki mabb•• öoiind• a;f 

lzmir bab~eleriaia .. bMlü Affaia dlldcl11ıa. gidea Nf1ll 
t&o.-.. v• bibera., piyua7a dyalroculardan Antalyala İ(,I 
çduı11tt1t. Faüa Aokaıa •• ı,. AH, dükkanda buluntn HüW 
tan~ala uvldyat yapıldığı iç n yia ot'.u amele E::nioiA 15 lira• 
fiatlet yüksektir. Ankarayı buı Dı çaımıf ve kaçmaıbr. Y apr 
dolapları içinde balak ~•ldoe la• tahkikatta Abmedio Tot
de baılaomııtır. Bu sene bu- babda Tepek6yde bulııada.t• 
buba\ ta çok iyidir, birçok ulafılaaıt# 1ıkalıam11ı itil 
yerlerde butday bı,.Jdarı w Torbala zabtt11ıaa haber wril• 
rar..,U,. 

Villyet Ziraat mDdür6 B. 
Refet Dıker, çe2irıe mücad~ 
I• iıleriai teluı içto cliin Me· 
Demene ıitmiıtir .. M.Hme• iaa· 
valiıinde yetişen arpılan• bira 
iaal:ne elveriıli ol&tp olagdı· 
t••ı da yırı.de tetldk ecHcelctir. 

Araba ka%ası 
Bir kadın afır, iki 
çocuk lıalil yaralıdır 

Dün Cumaovat• aahiyeainde 
lzmir·CumaovUI fOMIİ üzerin· 
de bir kau olmuş, biri atıı, 
ikiıi hafif olmalc üzere Üç kiti 
yır11anmışht. Vak'a, Görece 
ka,Gacl. Halil Otruai• iclart 
tniti araltacla Ol•uttcaı. Halil 
De.eli, tarlat1•daki tatt.Wi ta
pala•ak aw. aııbat1u .W. tı 
kar.tı Ay,. •• Ud çotetl• il• 
iarla,a ıidiyor•uı. At•ba lclJ 

miştir. 

PM• lcapm"lt 
lldçeşm:likte Karaman ıoka~ 

tancı. HllaeyiD oğlu amıle Mıı • 
barremin, Hasan Jcanıı Adiley• 
ait odaya ıirip mendile sırıla 
bulınan 6 Ura pı~aııoı kapblt 
ıikiyet ed imiş. zabıtaca tabkr 
kata bqlanmıtt r. 

Menemende bir 
cinayet 

Yaralı iz.mir ha•t• 
neıine getirildi 

Menemeade Ç Jkut köyünde, 
Şerif c>flı Mehmed Sezıin, ıt· 
al k6yct.11 Mahaaad otlı M•lr 
med 'arafıodao kama ;Je 
ıol lcüre§'i altından atır ıurette 
yaralan•ııur. Y .ıtali lımlt ~· 
lt lı:et Mıtanfffıl• 1etiril•1fl 
ıu~lu tutıılııak adUyeye vetll* 
m'ştir. 

yolaaclaa fOMf• cakark•• ., •• 
.,.,. kota• b.,,., l>iıcleabire TAK v 1 M 
ltk•lt •• dan.ala kof•ıta ıı-----------~,1 

D 'L -• le Rami • 13'4 I Arabi • 13.7 bqlamı,. ık •• -'aJ•I ataıı • Mı~ı• tl Rebl4lahlt 5 
, ... p.. ., • .,. ciffril•itdt. . 
Ayşe bacağı kmlarak ağır ıu· HAZ/ RAN 
ret'- 1aralaamı1, ı•DO arabada 3 
"1.a•a11 biri yedi 1Af Dda, di
ğeri altı aylık i&i •k•• çocuk 
da b fif yaralaDm'tlardar. Kaza 
talak kat aı yapH Mjdcleiamu
mt •uviai B. C.v•d Öıpay, 
laadited. dikkattıılik ve tedbir· 
ıizlik olmadıt.nı tubit etm ıtir. 
Y ıralılar Mtmleket b11tanH.ne 
kaldırt; mıf lardır. 

Cuma 
c;i;.f l,bO t,) 1 
,, •• 4,36 )2,12 
f lindi 8.~6 16, 12 
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Son dakika: : .. SON HABERLER . 

Ingiliz gazetelerinin verdiği 
son mühim haberler 

Nevi) Çemberlayn, Almanyayı memnun 
etmeğe ve Avrupada bütün pürüzleri 

ortadan kalcbrmağa karar verdi 
Pari1, 2 (Radyo) - log:liz 

~•tb •• ta, ~uriia mühim laaber- Etimesud radyo ı·stasyo-
.., Deırediyorlar. Bu haberlere 

ı&re. Bqvekil B. Nevil Çem· numuz gu••zel olacak 
~~vi~u::• ı.:::·~m": 
111111 ortacl... bldumatı ve 
41 .. aayanın iıtirakile mülaim 
İlatiliflın bılletmt te karar ve,.. 
'-ittir. Bu miin11ebetle. lnıil
tere, Frusa, ltalya ve Almanya 
eltle wrenlr. J.puya ve C•· 
~oalovakya ... lelerilli laallocle
'-kierdir. 

lnıiltere, Am•Y•JI Wna 
~l .. m•• •baete ...... 
~deabwi dıYam ed• .... 
•I• ortdaa UWar .. ta ksar 
"rllifdr. 

8ua ıaetelr. bltlll ... ... 
~ !lia. Loaclnda .... i Wr 
~--• akdedilocetiai Mber 
\ttri7orlar. · 

Allbd• •elaafil, pnteleria 
'-rdifi ba baberler; dikkate 
"1aD prmekte Ye i.11 uJOde 
4wrupa Mllaoa• uun •üddet 
~ kawetl••it bulmacata 
~•ıati•i beale.-kteclir. 

Sir Vilyam 

Balkanlarda eşi bulunmıyacak ve 
nefriyata ehemmiyet verilecek 
Wanbul, 2 (Huıuıi) - Etimeaud radyo iıtaayoauaun inpab 

ikmal edilmek üzeredir. Montai itleri de aona ermiı vaziyettedir. 
Yeni radyo iataıyonamuz, Balkanların ea kuvvetli uatrah 

olıcık, kaaa ve uzun dalgalarda neıriyat yapacıktır. 
Radyo idareıi, burada çalııacak aaa'atkirlara aeaede 90 bi• 

lira werecektir. Her clilclea propaıuda aqriyab ya pılacata ıibi, 
aırıca radyo temsilleri, konserler de tertib edilecektir. 

Cürk - lngiliz 
Mltelca6il ilaracat maameldtı, haıuaf oe 
ınıJıterelc iomile taral1.ndan idare o!r,ırıacak 

Loadra. 2 (Rıdyo) - lnrilterenia Türluyeye açtıtı kredileri 
iclare içia, •iiftorek bir komite teıekkiil edecektir. Bu komitede, 
iki devlette• ele delegeler buluacak ve mütekabil ilaracat, ba 
ametle iatiza•• 10kulac.kt-r. 

Rus- c;in ittifak1, 
Y•ni ına:ıla1de ile Rasyanın clıı Mongol'•· 

tandalıi 61J~iJn 61kları tanı:ıı) ar 
To\10, 2 (Rıdyo) - Sovyet Ruıya ile Çin arasında yeni bir 

-------==S-=-frun_g __ ~~• Jttifak muabedeıi imzalaqau,tır. Bu muıhedeye ıöre. Ç n bükii
Lord Halilak•a llir aatil Clij oapliataada Sovyet Ru1aaaa bütila baKlarıaı ta••ta ı bi, yeai bazı imtiyazhr ela nrmeti kabul etmittir. Ru .. 

rapor rJerdi JUtD, b11aa mıalcabil Çille ae fİbi menfaatler temin ettıti henüz 
l l.oaclra, 2 (Raclyo)-lollt•r• ••lattlamımıflır. 

"1ci,. ···- •• k~&i Av· ltalyan tayyarelerı· '-apa iflari m!iıtsta" (S r vu,... 
Sth.a). Berlia. Praı ve Pariı 
~aldiaclea dluait ve Harici1e Belgradı z ?yaret etmiıl er ue biiyük 
Mwrı Larcl HalafaU. ı:yaret tesahüratla lıarıılanmışlartlır 
..... le .. alekett• Japbia Belınd. 2 (Radyo) - Bugiia, miralay Reymondun kumandı· 
-- lulclaaü •~uul lait l tapar Yeıla.İftİL ..cla bal•aa bir tayaa tayyare filosu buraya plmit ve Yu· 

ıoslav tayyareleri tarafıadu karıılanmıı ır. 
Beynelmilel Tayyareler, Bolarad iizeriade bir cevelia yapmıılar ve ~çek· 

ler atm11larclar. 
ltaeaai komite•İ Tay1anciler; laüku .. t " ltalya 11fareti •kiaı tarafından me
l\_. .,,·rrnı·n-ı 

1
•
11
timt1 ruimle karıılaamıılarchr. Muz.kalar, ltalyaa ve Yugoalaw mur 

~ ., ~· T larıaı çalmıılırdır. . 
fl.Jureaine 6aıladı ltalyu tanareleri, Pazar p11ü muhtelif uçuılar yapacaklardır. 

Ceaevre, 2 (Radyo) - BeJ• A 1 t 1 • 
::~ -::.k:::..ı..:. man gaze e erı 
"-•br· Çekoalovakyanin, Almanya ale)'· 

Beı de•letia •eui .... ,ı.,., h 
l,iızat laazar bulun•111larclar. ıiae aakeri hazırlıklara ba,la-
~eıik• •eaai DUll'I fGaı ele d hrıa ıe:ecektir. ığını yazıyorlar 

Japo-'ar Berlla, 2 ( Radyo) - AI .. ıazetoleri, ÇekoalovU,a,. ı.• 
R&ı •• et••kte clevam edi1orlar. 

*'ıneriia •niver•ite. (Volkieer Beobalater) raeteai: ç,1coıloftkya ord••••n, IOll 
ti •aaevralarıad.. babiale yazclatı makalede, Almanya aleylaine 

llİ laangar 'apmıılar Ç koılovakyada aalreri buarl.klara bqlandıtını kaydetmekte ve 
Tolc10. 2 {Radyo) - Ameri• Al•uyadı, Ç!kOl'ovalc ord111ıandaa kimsemin korkmadıtuaa, Al
~ sefiri, bupa japoarı fiari. ... ,..,. aulb iateditiai ve IMaadan dolaya ıimd;lik makabele ti,. Duan ıeaeral Orani''; zi- et••k •İJetİ•de buluamadıtıaı razmaktadar. Bu ruete, maka
hret et•iı ve j.tpoa or-..· lelioi ıu fll cümlelerle bitirmektedir: 
-~ iııali albada bul••ıkta • Ç :koa!ovak7a b&l:aelidir ki, berteyİll bir IODU ward1r. Bina• 
• ... Jerlercle Amerika tebea aaleyll. bu laaller devam ederae, Almanya eli batla kalmayacak 
.. ._ Urfl fe• mumele fıpal- Ye f.ıkat avakıptea de meaa1i1et kabul etmiyecektir • ._ 

Bolu 
Orıpanlarında 

Deorilm:'ş çamlar 
Bo'.u, 1 (A.A.) - Bolu O,. 

manlarmda devrilmiı çam • 
Göıeoar ataçlıruna müzayede 
i,e aatıııaa bqlanlDlfhr. Bugiia 
SS bin lira tutarında 2000 met
re mikabı çam vo 570J metre 
mikibıada Gökaar ilaale edil
miştir. Bir hafta ewel utalaa 
bir ormaaın beıter metre miki
bı on bin lirayı geçm11tir. 

GöniJ.lliJler 

Hatay işi, yakında hayarl 
netice alacak 

Biı111elı~limla B. Celal B:ıyar, cliJn alııa 
lıtanbuldan Anlıaraya hareket etti 

İstanbul, 2 (Hususi) - Başveki- B. Celal Bayar, hrtasyonda g 
lirniz B. Celil Bayar, İngiliz sefiri- tecileri kabul ederek beyanatta 
nin motörile Haydarpaşaya geçmiş lunmuı ve: 
ve akşam ekspresile Ankaraya ha- - Hatay iş.inin, yakında 

reket etmiştir. bir şekilde neticeleneceğini 

Başvekilimiz, istasyoncla vilay·et ruHm.>ri . ..,. :ıc·ı· • B T vfik R a cıye ve ı ımız . e ı 

ve belediye erkanile birçok zevat til Aras, birkaç gün daha burada 
tarafından uğurlanm'fbl'· lacaktır. 

Çanakkalede 

Geçen ••n• ı~aia6a. 
lan çarp11ma 

Banltacılarınuz A 
lıaraya dtJntfyor'1 
lataab•L 2 (Hu•ıi) -

beaU. a•u• direktlrii 
M•a•••r Eritle elit• baa 

İstanbul, 2 (Hususi) ~ Geçen cılar, ..... Aakara,. ... ._ 
ağustoRta Çanakkale önlerinde ltal- ettiler. 
yan bandıralı Kapopino vapurile 
müsademe ederek batırıın nıahçuz Ankara •tadın 
o)arak Haliçte bulunan İspanyol 
bandıralı Macellanos vapuruna aid Paaar Pil çalı na 
ehli hibre rapoı:ı ~nzinı edilerek iti ın 6ir •ftlH' lwJtlİf 
mahkemeye verılmış bulunmakta- ,,,_. 
~ o~~i 

Denizbank şeflerinden Ş. Pala, Ankara, 2 (A.A.)) _ Ankara 
gemi kurtarma mütehassısı İngiliz ve 5 haziranda çok ehemmiyetli 
kaptanı Ditz ve denizollan ispktör- spor hadisesine aahne olacaktır: 
lerinden Muzafferdeıı müteşekkil gruba ayrılan Türkiyeniıa bütün 
ehli hibre heyeti yaptığı tetkikler liyetlerinden seçilmiş güreKil 
neticesinde Macellanos süvaisinin ve 5 haziranda Ankara stadyom 
men'i müsadme nizamatma aykırı da Türkiye serbest güreş birinci 
hareketler ve manevralar neticesin- müsabakası için karşılaşacaklar 

de kazaya sebebiyet verdiği netice- Mil1i sporlarımızın başında ge 
sine vaanıştır. 11 sahife tutan rapor güreş bu suretle ilk defa olarak 
da manevraları tamamen izah et- geni ş mikyasta teşkilatlandınl 
mişerdir. · ve Tür~iye serbest güreş kapa 

İkinci ticaret mahkemesine ve- derecesınde örnek olacak bir im 
. .. ,.. l . . . seviyesine erdirilebilmiştir. BO 

rılen rapora gore, ı 6,800 ngılız lı- bu t bbil 1 · ·h k . eşe s erm mı ra ıru 
raaı tutan Kapoplno vapurunun za- eclen -. feci o1.. 

ı. 1 J-: tal•"'- ...... ..... ...... u--
~ p~nyo •emmıı acen -.anca davayı ele alarak beynelmill bir 
odenmesı lazımdır. met haline getirm k h a 

D.• ft ı~ ~ e UBUSUD a 
ıger tara an wılyan ucentası- temli bir program tatb·k· · · 
1 'lt B h · ı ıne nın ngı ere a rıye Nezaretiı:c bulunuyor. 

müracauti üzerine tamdm ettirilen Gayesi Ankaradaki ba etraflı 
rapor da tamamen Türk miltehas- sabakalarla serbest güreş dO 
sıslarının verdiii rapora müp.bih şampiyonluğu müsabakala 
görülmektedir. 200,000 İngiliz lirası memleketimizde cereyanı için 
değerinde olan Macellanos vapuru temin ve imkan hazırlamakta 

hnüz dokuz yaşında ve modem bir 1939 veya müteakıp senenin dO 
transatlantik şeklinde inşa edilmiş- güreş şampiyonluğunun memle 
tir. tiınizde yapılması ic;in beynel 

reran•ı • federasyon nezdinde yapılan te r 1 .. büae şimdidn müzaher-et va 
miftir. 

gazeteleri Muaaolini 
Anl•ıs lıahrler Habeıi•tan raalar 

' n•fl'•tliyorlar kabul etti oe kendile 
Berlia, 2 (Radyo) - Al•u 

laa•uclluıada yaba•e1 1eyyah- ne hediyeler vermif 
lan• •nedildi~i halcla•da Roma, ! (Radyo)~ lt.aıya 

Azlıklar meaele~n-1• Fraalll pzetelriİll verdikleri kili Mussolini; Venedik sa .. u~ laaberl kat... harp salonunda HabefistaadaB 
Po.onya ile 6irl.,.. • •••• :. 1 

...... tekzip Rasları kabul etmif ve onlarla 
" mtiddet konuştuktan sonra, he 

ce/ı mi? Ballıanl• ara• ofO- birer hediye vermiştir. Bunlar 
Budapqte, 2 (Rad,o) -Me- b •1 Blllda Cima sultanı Du Cafer de 

car gazeteleri; Çeko.lonk,.. IRO 1 'arııı lanmuştur. 
dala ulıldannı• bakllnaı ........ 1 (Hı1 .. i) - Tail- De /{ 
•üdafaa ici•; MacariltMla Po- ude baf~ı,_ BaUra.a.. •aa anyanın 
loa,aaıa •iitterek tetebbiim otı•eWI ,.. ... iki oteaoltil beyanatı 
buluacalclarıaı YUIJGrllr. ipirak •tmittir. Buclapqte, 2 (Raciye) -M 

Romanva .,,,.., ••oari cariltaD Haric:ye Nuın D 
' mı1•m6alıaları ıc..,., MM:ariltMla küçii Milli m.11-'a~aa ,·1ıerı· itilaf aatab• teılcil edea de 

uuı rı • Bükreş, 2 (Radyo)-Bu ayın do-

ne 6tlyilk elaemm.i. kuzuncu günü başhyacak olan bey- !:::.::-·~=~=-dbae: 
• nelmlel süvari müsabakaları. ayın .1 

yet varıyor on altıncı gününe kadar devam ede- tir ki: 
Bükref, 2 (Radyo) - Romu· cektir. - Bu devletler, bizi•le ~ 

ya Maliye Nuırı Taaaifof baa· Fransız, Alman,Çekoslovak, Yu- •lauebat tuia et .. k iat8j 
giia matbu3 t erkinuu kabul et· nan ve Belçikalı süvariler, şimdiden lerae, Macariataa azlıldarını ~laıadan ıikiyette bulu:amq n 

v.ıa1laa1daki Amw.ku iiAiver-
::•iGia, tayyue bınran itti• 
,_ 'd.ldiiindea dolaya protu

PIİf ve beyanatta buluaarak atlannı göndermi,lerdir. ha'lclarını tanım,ler1 Uzımdır. 

J •ıt L..a'L b • Romaoyaaıa, iki milyar leydea -
ngı er• llll«iİmeti. tJtiin tıcaret 6emi. abaret dahili b:r istikHz akdet- ELHAMRA ldareımae Mu.i Kutı..pb•aı• Siaeauuıd 

l•:ini deniz Lordlafanu-ı emrine O!recık met• karar verditiai aöylomi1- B u G o N 

Barb olursa 

"'da bulunmqtar. 

r. l'ened.'k. Lontlra 
.,,.,.. ugaluıtl hı .,,.,,. 

\1 loD~a, 2 (Rıd10) - Bupa 
e&aedak hava iataayoaudıa 

ki ba t.;. . ... • ..... •-·-·----:. L--

Loadra, 2 (Radyo) - Laıiltere biikGmeti, barb zulauranda, tir. itte •i•• nefi• bir aiaema laafta11 yaııtacık olan oaf• proır .. 
biti• ticaret vapurlarımıa, o .. :ı Bakaalıtıaıa emriae verilmeai Bu iıtikrızı; bütii11 Ru... ı . Tehlikeli Aşk Fraaaızca ıöılü 
lizamı!leceti kuaatiae ftna1f we bnu için, fimdiden ted- ve ltalyan baakalınnaa, timdi- S.. rold•: LORETTE YONG • DON AMECHE 
birler al•ııtır. den iıtirak ettıkleriai ıöy iyea 2 L 1 kJ 
-~~-~~~~~-~-d~~P~·~·~~-r-~~i~.~~~~l~d~m~~~"~bu•~r-b~~NLı~z•~~~Ruo~m~u~y-•~m-l_i~~~U-~~~~a • ey& ~a~k~~~~ 



Haziran 3 

..,, ...... ,.. .. .. ;.··~.... 
... .... ilrlllllllla-11• ....... ....,. 

....... ad 
-Ylflll Mlll•• .... 
- Pa*i,.. lnll••• .. _., ... ? _ ............. . ... ,.. ...... .. 



---
s 5 Al.ADlJLU 

- 170 - Y1tad: Ale~sıııdr Düma 

Ne ayipl ne aylp! bir kadını öldürmek? hayır, 
beni dinleyiniz benim çok iyi bir fikrim var. 

t Dırtan~ tin lJu suzUtı kuvvetfoi -Griıno ı Znnııcd<.'rim ki, Londrnda dn Mndc-
•kdir ed@rek sOJctlt etmi~i. Diy~ kale u"vnı dibinde yatım/ lonnet Fi1 Retıüntıye .1ibi müesse-
Portoıt dedl ki~ cesetleri gUsterdi: sel@i 1araır. O baldızını bunlnrdnn 
-Denim de Wr 1ık:rim var. -Bu efendileri kaldırıp kale du- birine kapatmalıdır, bu suretle bıı· 

. -8usunuz da M. Portosan fikri- vnrı etı·a!ttıa dik, şspkalnnnı ba la· şıtruz ıelümeıte olur. 
rıı dinliyelim. rınıı ıwy tu!elclerini elletine ver. - E\·E!t, tektar çı11ıtıcaya kadar 

!>iye Aramfa ihtarda bulundu. Dedi. Diye Dartaııyan tasdik etti. 

J -M. dö Trevilden bir bahane 11e -Oh 1 buyük adnm ! Şimdi mak- Atos ona cevap verdi: 2· 
ıtt tlhntn. :takat ben behnne bul- sndını uııfadım. - Ah I imanımı do,rı·usu çok şoy 

~tk hu~ttsundıı pek mııhiı· olmac11• Diye Dnrtnnyan ha~kırdı. · Jst1yo1'sunuz: halbtlki lm but:ün ser-
~rn fçirı bunu alz uydururgunuz. -Anladınız mı? mayeıni verdim ve affınıza mağru~ 
· •rledf betti tanımaz; kendimden Diye Poı tos sordu. ren söylerim ki, son verdiğim nkll 
'6ı>he ettirmeden orta sokuhtbiJJritn -Grim o sch de tinlnclın mı? <la torba.mm dibinden çıkmıştır. 
t~ t'UzeHmle yalnız kalınca boğtlr, Di) e Aramis sordu. Arnmiı; dedi ki: 
t°t'b@rtitfm. Grimo anladığım gösteren bir baş _ Fakat lıann knlırsn krnliç.c ve 

Atö:s cevap verdi: işareti yaptı. .l\f. clö Vinter bir anda bnber almn-
E Atos dedi kf: ı d ı d - 11, ben M. Poftosun fikrin- ı ır nı·. 

erı Pek açık kalmnm. -1~e biltUn lazım olnn şey bu- _ Evet, amma mektupları Tura 
Arlitnis slSzc niiİdı: dur. Şimdi benim :fikrimce. kim ve Londraya kim götürecek? 

"f --Evet fikirleıiııizi bilmek isete- Aramis; - Ben Bazeni yollnnm. - 1'4e ayıp! Ne ayıp f Bir kadını t• 
öldr d l . ' ım. Dedi. "- !tlnek? Hnyır, beni in eym12; Divc Portos ·d 
..,llırn k · · b · f'k · • soı u. Dartımyan: - Ben de Pliinşeyi. 

l"'i ço ıı~~" ır ı rım vnı:. k -Hlç te Uizım değil. Dedi. 
lıirenç si augOl'Ull Sozlerınc pe • • . v 

•httQ . i , 't d 0. k'. Arnmıs ıle Durtnhyan }jır agızdan Pottos dedi ki: ?>•Ye 'eren .a os e ı ı: . bağırdıhtr: . ' • -
. -Sl;y'e bak.alım. Aramis. fıkı-ı.. ....... . . . . - Doğru, bız orduclan a~ ıılan~~ 

llıı b dı f . Atosıın fıkrı ! Qnu bılmek ıstc- yız amma unklanmızı yollı~rabılı-e ır . rız ! . . r-

- Kraliçeye habn vermeliyiz. Bu hanım bu kadın bu malılak rız. Elb d b·ı· · h 
POftö • • ' • - ette gôn ere ı ırız; emen 

"a s ıle Dariatiyan beta'ber H• btt feY'tan blr ıuıdın kayınbiraderi ol bugünden mektupları hnzırlıyalım 
,111> \'fl'd.llft: '1iifttt.iü .bana sôylemiştiniz, Dartan ve uşn1'Jarımızın ellerine para ve-

e Y11ilatyonız. yan? • 
Atol . . rıp yola çıkaralaıfn. 

'1edı Jiı: ....... Evet, kendisini pek iyi tanıya. Diye Aramis tasdik etti. 
ı..:""""kralifl)'e haber vermek 1 Fa· rum; hatta baldızı ile arasının pek _ Ellerine para mı verelim? O 
~ bunu liA.ıJil apa~aksmız SaraJ- iyi ofmadıgını da biliyorum h Jd d k? 
._ i.ı~ • a e paran var eme . 
•~ '"'t UnMbfh1ll Ylr ım'I Kata:tJih - .Dunun zararı yok; eğer baldı- n· At d 
.. ki d uwı ... ,.. '1# ....... -.J' -d ......... ı.ve os sor u. 
l Ç U..ır 11 m-n A 11N1C4l r8•MR: ZlDdan ho )ftUllJjy(l1'1m. daha iyi tli n·· i k d b" 'b' l • ' •• 
~~llıyabilir miyiz? Buradan Paıiie ye Atos cevap verdi ' -

0 
oıb akrbln aş ıı·ı dı:kelrı~ınk yu-

~dar yu.ı Jcırk ft:rs&hU1' 101 var, . : w. • z ne a ar . \'e ver ı. erı ·arar 
"-~aL'-u• An _ .lllatı ...ı.. - • Şu halele ıstedıgımız oldu de- üzerine yUzlerme gelmış olıı.n neşe 
lh..L. llJ1hu .. ••He 'f&rJllau .J#U. mektır. ) l d' 
--...ana ıııcıınu 16 1'8 en 1• 
~ • J>ortos dedi ki: Darlanyan haykırdı: 

ramis Jcııararık Cevap Yerdi: - Bununla berabtt Grimonun ne _ Bakınız! Çabuk bakınız! Şu• 
9--Ju MtldttbUtı Nli..Sle ım.ıı. yaptljıaı da bilme'k ı.terlm ! rada hareket eden siyah ve kırmızı 
...::. ctUa• ı..-ıa•ılnf bn tnıfn • - Sus, Portos 1 Diye Aramis sö- noktalar görüy6rum. Siz taburdan 
-._ • ._ Tutd& ç-o1' kurtıliz bir zilnQ kemi. bahsediyorsunuz, Atos? .. Bu, bir 

la unıy .ı. m. - Xayınb1radetitıin adı hedir? ordu 
Hı:" f ~ öf~ ~~ , dti itıieı" • 
-"lldt tlliiaa l&Mü.. • - Vay imanım! Evet ~orüyorum. 

'Atol liZ ba ·.aııtıyı kabıd etA - ikruU :ae~lr? Bak sin&ilere, trampeı yahut boru 
llıiy01' .;,unuı? - .Harp haberı çıkar çıkmaz 1n- ;almadan geUyorlar. Ah! Ah! Gri· 

De m gilteteye gitti. mo işini bitirdin mi? 
Ye Dırtanya11 Sotdu. Atos dedi ki : Diye Atos sordu. 

4tos UYAI' •erdf: ... A 

-Btt!tbfltu ddetmi -- Ala, tam b.Ue lazım olan adam Grinıo tasdik makamında başını 
ftıt A n re yorum. Yal• işte ona lrÜvenebiliriz. Baldızının miladı ve eli ile de çok zevke gider 
hu ,rambe ordttdnn. arı:taıı1ısac4• birini öldürmek teşebbüsünde oldu Jir şekilde dikmiş olduğu bir dU-
1t kal@ Jflmfıden hepınıizın seU1met gı.thu kendisine yazar ve kendisini ~ine cesedi gösterdi 
~ ıntracatımııı hatırlatmak is. aöz hapsine almasıtıı rica ederiz. -Sonu var-
~ : ınektubu a-Mftreıı yola 9ıktı1'-

~~~ ııa"::iı!,a:~~~U:,::; Ç J M D J K L E R 
•"· büWıı kara tılc.keHleıi maktuba •----m;;;;;;;;ı;ı;;;11111111111111ii1-;m;illl 
~~ etbft bfleaektlr. 1' e 8iıle slıiıı S k kt b f k I 
ı;;;:::ı adattıınız hemen hap$e tıJo.. o a a u unan me tup ar 

ız. Te.adül; dün sokakta bazı mek· banal 
~..;;.Kraliçenin M. dö BukingbAmt u.,lil~ huldüm. Bunlar herhalde Arkadatların ne kadar sevindik· 
'-fit =ısı ~: dursun, l:fü~e kulak genç mektepUlere atd olacaktı. Ad· lerini bilmHain .. Ben geçen sene bu-

l> IYAet r. . real#i 1•au, "-ı İtİIMl"la kendileri• dalalık etmiı te geceyi gündüze ka• 
•ttanyan dedi kı : ne gönder ... .ım.. 'Birer auretini tıp çalıtmııım. Buaene dersleri öyle 

-."'k'!1~tıdf1er. Ato tın si.izleri pek neıradediim, aörürlerM aebinler, bir aatım ki aomıa!. Dlimiyim ben?. 
..... ~dUr. , mektupfarını benden alaınlar. İtle Fazıl bir numara yaptı amma az 

•ı., 11 Ay l Otada ~hJtde ııeJet Wt taHaJ: kalsın. Geberiyordu: 
or. '*"~.il.........!.. M~·ı R" • h . . J»ı; -~ A-.nı ıyazıye ocaaına gıtmış: 

• Ata IOfd&I. h mHt•ltu Ma& yorgun kafa ile - Beni ikmale bırakıyoraun am· 
~&b i>apna H!'lüıi çalıyô1'ltı:I'. yazıyorum. D..ı. lüa• hocası ya· nıa ·demit• intihar ederim, günahı· 

tlt ı.o it~ cflnledllet. Y~ hepsi mmd&11 P9ti, •aliha, laeril9ioila ra· ma •ir...uı f •• 
4 111 NfltrJ ffJttlJet. kı kokuMiını .&.ay•u.. Du1su, varan, Hoca aldırmamıt: 
,;;- dedi kJ: ne pk.ar7 .. Belki ı....o.n daha çOlc - ÇahfmaJıydın. çalıımıyana .nu• 
~ e Jc•'f! bir tabı.ır yollıyaea:iO&- korkar'. mara vermek, adetim deiildir. 

Röreceksfııiz. Dün akpm bara aiuJk. &ltam Ce'f'alıiını •ertnif. O da tutmuı, bi· 

ı • e: ce:ı::::;::;:a:::= m 

Japon Mata• 
harisi 

Çinlil•r tt1rafından 
kurşuna dizildi 

Hong Kongtan haber veril· 
cfifiaı ıore, ŞaaıbayJ; giıelliit 
kraliçesi Ley Lay iımindeki 
ÇıaJ; luıı1 taıualukt•n dolıyı 
a11Jmııtır. 

ı..~ Lay yirmi bet t•ıuıda 
bir Çinli güzeli idi ve Şaaghay· 
dalci bii7ük bir tiy•troda var· 
)itte ırtiıtlifi yapıyordu. "Harp
ten eveline kadar Şaaghaydı 
bulunan bu kız, harpten ıonra 
birc!enbire kaybolmuş, sonra 
tekrar meydana çılcmalcla bera· 
ber, iımı unutulmuş ~f biydi. 

Bugün Hong Kongta, askeri 
mahkeme kararı ile, idım edil· 
miştir. 

Japonlar lehine caıuılakta 
bulunan Ley uya bilditi bü· 
tün ıırlan ifıa etmesi tek.if 
edilmiş ve bu takdirde affol~ 
nacağı bildirilmiş~ir. 

Fakat, bu ikinci · Matahıri, 
Japonlar hakkında bildiği ıey· 
lcrdeo h~çbirini aöylememekte 
inat etm:~ ve ölüme razı ol· 
muıtur. 

Lty Layın elinde bulunan 
ves.kalardan anlaş•ld ğ na göre, 
Şanghay güzeli Çınle Japonya 
arasında haı p başladığı gün· 
denberi Jıponya lehinde c11uı· 
luk etmiştir. Halbuki, Şıgn· 
hayda Ley Lıydan şüphe etmek 
kimıenin aklına gelmemiş, batta 
kendiı' nin casuı o:dutu hak· 
kında ilk deliller bulund ığu 
zamın bile inanılmamışb. Çin· 
kü Ley Laytn, bir kere, siya· 
Htl• hiçbir alakası olduğu 
zannedıl mediti gibi, Çin de 
herkeıin sevgi ve takdirini ka· 
zanmış bulunuyordu. 

Tahkikat neticeıiode anlaşıl· 
a ftlfa ~, Le1 l.ay, b&edk 
Çinli ••keri erklnının mahre
miyetine kadar girmeğe muvaf. 
fak olmuş ve onlardan aldı~ı 
sırlar, Şangbayda bulunan Ja· 
pon casuslarına verm · ştir. 

Ley Layın casus olduğu bel· 
ki ha:a ortaya çıkmamış bulu· 
nacaktı. Fakat, kendısine Hong 
Kongtan gö ıderilen 20000 do
lar:ıK bir telgraf havalesi na· 
zarı dikkati celbetmif, bunun 
üzerine kendisinden şüphe edi· 
lerek takibine başlanmıştır. 

Şanghaylı Matahari, mubake· 
mesi esnasında cürmünü derhal 
itiraf etmış. Fakat Japonlar 
hakkı:ı da bildıklerini söyleme· 
miştir. Ç ne karşı casusluk ya· 
pan bu cuuı kad n, düşmana· 
nın sırnnı kendi vatanına ver· 
memckte inad etmiştir. 

Hong Kongdaki mahkeme 
kararile idama mahkum olan 
Ley Lay geçen fÜD, kurşuna 
dııilmiştir. •·e·. 

Fransada 
ı ._Bit bir \abwa Ul'fJ da m.aka- .-eklep takakiai ,....._tı, 41fittik, raz tendirdiyot aln111, içine bira au 
~ g&l\erecek deiiliz, lifle MjjJ .. , ..... fit& ...... )'MI k.._._ k-arııtınnl§. Bahçede riyaziye hocası Bir kokainci --e· 

...., Wr slır.,tio1a; M sii•e) ,_,. ~etken cebinden çıkarmıf ıiıeyi Y 

J>ıte J>'1i14Nt IOrclv. Jet?. h ~ Qnıa ~A ..... ve içmif.. Abdal, fazla ka~ırmıt ola· bekesi yakalandı 
4r~İtm •~telim? Beıa Jrn. ziyor. Benım de ...... ••WMM .ak, ai kalaın ölüyordu. Maamafih, 
~ kt'k l>ir HMret •&nra. onun hoıuna aitti. A...W. '*'-itor• .....,,.Jarı taınamJadi. ~ b ı.. • • L ,. 1 
~-er ihU,ath Uft'1Up ta bir.-.. ~......_, tMte11n1r IJıerd• Dün bizim Necmi, Fransızca mu• ~! 8R8 reıaz, VQ1efl&f! 
~ d.aha fl'bp •eürnılf o)My • ..,...... ~ .......... lı&af· ....... töyl~ dedi: •elirlilı le yapmıı!. 
'-t 1'b- orda7a Utta WJe :mubt<t• ~· O.fi •tW. ~ - lbtafe defil, aözlüye bile ka· .. 
~ Mtka 1* Mllna, ~ .. ..._, lamam, babama aöz verdim. Babam, Beş alb run evel Avrupada 

ı._::-4lımauaıı, traıbpn setleri yal· birkaç ta re•im vardı. Onlan t'•· ft'kD111n Jrii; ffefAclit. Beta tfe anin (tJ'üıturuGU içldfet kAçalcçılıiı 
,.,_.. c1m. a.1ı.ı.t ..,.. llaHa .-.iı· lııafMa hl& olurum. yapın buytik bir şebelce y.b-
~e Darta117a telif :flistttdL tik. Arkadqlardan Nil~ imli• Franaızca muallimi aapArı ke.r len•tbr. 
ıılte.: hanlar geliyor, 41HJ• .._1f)ar .. slMi. h tebelieaMf bİttft ltiiflk 
~Yama :t•ldatlın .fJedJ. tıehir Da. MııNiıil e.p1ôı•ı Dla ~af"Jidan teçerkcn nelia ltir .. ~ir»r• ~,u •ık tflyn 
~ Mt ,.,,.ıı Wt uakta bu· - Budalamı•ın•z be ........ 8e t•••nca «fJtdlım. Annem f>usün .._,, k k . f b ~ ı t Mt .; .. 
~ lçtıı onlann buraya ~~ıın• ftr .ıw. ._..._)&. .... ..._ ge· ni ziyarete aelecek. fe'.ocaluinnın o ~ın a rı a arı eı b1 e 
•lene& aaat :lleer. Bu ınflddet bit lwlt ••• •aı-...ıı ....... y...,. fft'fl .. ıru tıkıp ı.;iraz para aızciarciı• •ıhı. ~~afMde fa tıan 
~ 41~• y.cer bir 2aman- ftlWan .ıauıı .......... ih.Ju.M mı, tamam, tabanca 1>efimdecİir. Sed şebekenin reiai r.,aaa4'n la• 
~ a.iaau •r.nhrMk bunun Jca .. ,...... t.111•datı.ilelü&. O....,._, UMfılM?. jtlidatfık y•pıyor nıu• kli:la, eveS.. '-ük~et: _....,.. 
~\'eıifli bir daha bulamayıf. Ah ı.-w,._: .u«? lizhh ıuract• yelli Mr letaetfl tuğu yap-. liit ad~at4'w· 
' uaı lnıldam, .tnan.r; aklı· - Qhlble Jtitt.it ,., .as .... lwazwfüif01': Aıkın 11.eleal.. .lir Bu ada•.a, P•...- Viy-

~ot l.ri :bİrpT .. w. Yfl'• koıtf•stıil çibm, sana yoUarua. Hfirl li +aifıtiDi fatltkie 
::8°11• bakalım neymiş? • - Ne, aınıfta kala,_ ita?. Ba,.ı. M~ktuhVAU hkfer, ı8z1erinl Öl'•" ... kiia... t.ttfaM Hetek: 

.... ~tlruııuz Grimoya ~ok ırıObim bır,ey INıtim içia IHhndHr lllıll val· r&n.. lit tiıld~ ftM1 1tllilt fta."*" 
eı- verecejim. laJdf Ahmed Şati e 1 .,.T 
~ Upjıııa 7akma aelmninl ita Deyin ve bunları muallimlere Aslına mutabıktır bavullar içinde ayuıtaracu nıad-

tılıllıa · Jllltlıt• Far..,_ ............ r1lh ,, Ç~ de ka~kçalıj& ~aptıt. ıi7lo•i: 

Fen ve tarih 

Hekim, eczacı, lllç mev
zuuna bir bakış. 

YAZAN: 
B11 devirlerde v .... ı.w, W. 

ner ve marılette oldııkçı ilcr· 
lemişler, büytik ıuJ.t, e411Pler 
ve büyük eserler ve Hn'atkir
lat yetiştir•işleıdi; b• aaırda 
teilciai tababet pek eaaalı 
olmadıfjaciM bilba1ta .U. ra· 
laatır.ı ıldan•da perlıaiı tdtllleri 
dütU..ülmüı ve ortaya ılil•ttı. 
MUiddM ukrıb•• IMt Hır 
kadaı .vıl meılaur tabib Hip· 
poetat ttbabet ile raetııl ol· 
matı batkyaıalt aebatattan 
cı.1ıa ciddi bit tekiJcH ilaçlar 
yapmış ve hastalan•• v.,.elc 
yolunu tutmuıtur. 

ilk defa ilic., held .. , ._. 
cıya da maddi bir cep.. •er
mişti. Hippocrat •talteatu 
piri. adını hıldcile .. ..,..,. 
l.içlart ııra11nda arpt, llel, 
adaaotanı fibi bili tat.bette 
kullanılan mevaddı ıcntermek 
mümkündür. Bu zamanlara lca
dır hekim ile eczacıyt bir ph· 
sın tcmıil ettiğini g~rüyoruz, 
hekim hem hattayı ••at,.. · 
ediyor, hem de· lüzum fötditü 
ilacı bizzat lcendi veriyordu. lık 
defa eczahane aç·p ilaç tertib 
ederek 11tma)'a başlayan ecza
cılar Roma tehrinde götlttaü,. 
lerdir . 

Bunların sattıkları ititlar 
bugfokü ilaçlardan t.lıbü 
tüıı baılca tıahaf ve ı•ip 
ıeylerdi; meseli Yaraıa k.ata 
kanı, Deniz aygm ve F'il ,ıhi 
hayvanların baj'lraaldmı, !nıe· 
rek yılanının tozu ıibi .-,a.& 
Yakın zamanlara kadar ad& ve 
kendi gelm · ş olan (Tiryak) R~ 
ma hüküm4arlarandan meıbur 
NerCHtUD ..... ., doktora ....... 
fından yapıl•ıf ve ca4 edilmif 
birşeydir. Bu zama•lırda meş• 
hur Yunan hekimlerinden Cali. 
nos ( ikinci asrı •ii'4i
ye tesadüf eder ) aa .... -.ı 
hükümdarına huıuli heklmlllc 
~tmiş bulunmakta idi. 

Calioot Romada bir tlll&kla 
açarak buı nebati •• llatyaai 
iliçlar satmata başla1att "9 bir 
kitap çıkararak bu iliçl.,. fOt
müllerini orada ziluetmit. bil
hassa tiryak hakkında uz11a 
malOmat vermiş idi. Pek çok 
ıeyler ve terkipler yapmıt.ken
di gibi hekimlilc ve ecıac.lak 
edenleri teşvik etmiıtir. Kendi 
formulleri olarak ortaya attitı 
prepıratioasler, prepıfatiaot ... 
ten.gul adı altında z•Uilalla•._ 
kadar gelmiıtir. 

Romada eczaneler eld .... 
çoğalmışsa da biç birili ~itt· 
kü eczahane liboratuırları jia 
bi detıldi. Şimdi gördlli•ll 
bahıratçılardan, Mısır çar_.• 
da köle, yaprak ve baharat aa
tanlardan farkları yoktu. O za • 
maaki eczabanelerde lcantmuf 
yapraklar, köklerle kurb .. t, yı• 
lan, kirpi, kıplumbaja n fil 
diti ıibi hayvilnatan fcututuhıak 
t02 edilmit mnaddı Mlilfı,~· 
kea eczahaneyi zehirli ..,ı., 
utan diikkiolar di,. b lirclL 
Ecıacı kelimeıiaf11 P ı••
Phor•ıeieu of 11111 R11mudi 
Pbormaccaa Bli .. niı ı.awtı 
UAc; mına•na t•liıinddö 1615-
m•ttır. Pborwilu a.Wrll .-,a 
1eMr müwı.a .......... ,... 
m;ttir. 

)'ordu. Su şayjaw yüılld.a -
Bakiila, yuifeıia4• taı•dil· 
miJli. Bil M.11; ,,.... ... it-• 
Hoaore baab11ıada ifltttıja 
rizliti bir kokain falHlkfiftda 
1alla~ı •lf Y'#lliflir. 

Fabrikanın içinde yapılan q. 
lıatti'at nefıc61İnde, j{) ~ıfo 
morfırı ve 30 kilo Lerorn bu11ıao
aa~taı. 

E.catıc• K..al Kamil Aktaş 
lh de•irL!rdı hef de kadar 

iliç ve tedavi var ıdiıe de be· 
... yet bü,U~ bir cehıf•t içia. 
•• •ldaf&Mdaı ilaçların aiha
Y• ıaWıi ~uıHttUe meşgı.I 
oluM,ordu. Fıd1alojık letttler 
fitllemiy«, bUineliiyutdö. jJ 
.. fla••• t•piriı•e cleaiktü 
r•bti rilıel u•I v• fikitlerden 
'"-1• t•••yo. •ilhftatalar. 
illfUn ı•laiıltaealet ek.tik oJ
••yw, kalk btl •tn•ftan katlt· 
tııcları ifia •pboı•ıciet1. drye 
.aacıJ•• ıöıteriyot ~e l;u ke
lim eyi herku öft•n••ı töylfi
yorA Ro•• o ıa ... tar bü
yük b:r sefahat ct.m ıecir· 
••••• adi. Sel aha& .,.,..,. he· 
vualı 11ef.aniyeı.tiai arhr-.k 
iei- eczacd.11a ko,.yoı, ı•yri 
.. .,. ha.aeltldetc .. , • ., • 
J•W ıaıb•••l•f• ~at•Wıalll· 
.. ret J&alaııyoıcla. T atill dev
rini yaşarken Romadı Hfallat 
... dereeeJi bıı muıtu, oradaki 
edacı1- tarilaiq .._ d••relİ•• 
... milti• ıoa oyaa•ıtlatdıt. 

Gulıh Ra• hiku meti•io ia 
kırazı baılH.tı Yakit laekiıalik 
•• ecz .... k •••kiiai ka,ltet· 
aİft b• iii•ı.t Şwkta '"~ 
IMll .. t• b.,la••tlı. S. 2amu
lardı Şırlc bu iU•letı hU"'-

liia mdcli a,;, ftlde tok•uş, 
Wtta btifüıkü tabalttt •• .., 
-.lltıı Wr Ntluııcı olm•t'*. lhtdacWa El .. •ıur adlt 
uıu. ......... ... eetaeflttıa 
nı•J aNt ..... ,.. alıaAal i~ia 
ilk defa olataW .eıacı ••ktebi 
açtırmış ve bu it •trafıada •• 
k.t •alliW •laalatclaG bit talim 
ü;..ı tetk 1 ... ı, '"· 

Bupa k;mya ilaaiade .... 
.._ baıı ... ılealır •• .. n. 

•alar milıbet eetıeeler •ermek• 
te •• kimya ilminin temel tı,. 
IMı ıtıl•alctı .di. Nel>ati vı 
hayvani pek tok illçlir etraf ıne 
da •alQ•ıt toplıamıı, zehirli 
..... ti• •••• •lktatlan 
tltbtt ec:Llaaittit. Roma iakıraıı 
üzerine orada toplanan mal• 
.. t laenclen,e kGtiiplaaaeleri
IM ukWil• t ••o de 640 M
JW tariW.. J••aa kiltüphue 
herteyi mahvetmiıti. Baidaclda 
Abbeaf,. blkllMtiaia •• par. 
lak bir u .. ıada kiDlf• Hı 
meşgıl lboi-C.R>.r •ct.ı. 
luti•d• tettribt&a ......... Uf, 

baaılanaın eYsafaaı bularak ki• 
yevi rumu&atıaı •italea et• 
mitti•· c-. o ......... M-. 
w.c.~ ...... it ... ._ 
üzerilNle ~ w•111..,. 
let b.fiae kadar cMI •·l•at 
.,,.,... ..,. .. wa •• 1se.c11ı. 
(H.•44• MehMd Wa Z,.. 
eddi•) adında bir alı• (MiJI. 
te4.ea tıp) ldL bir ldeap yaz_., 
•• Nzı ei9i•lft• erapça iMi 
verilmiıtir. BuıliA Frauazl•, 
• 11.aa .. ı.n ............. ,,,.,. 
MeHli 111 bizim maruf iıpirto 
alcol araplana (Elküıal) kelime· 
lilulea beamedır. 

Sirep IE.li .. li de 1awile 
... , ....... Hepimit• 

~-··Is .......... .. lif•••· 
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lcıD eczacılıli •~ kım,a alta fıh. 
diki bu faaUyeti on dordüncu 
.. rda Avrupaya alue'• , on 
l»eşincı as.t içind · lamal'llt-n 
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Sahife 6 ANADOLU Haı ran :; .--"" -•• o 'Ç k l k } ki v:ı.z y ·-t; e os ova ya, az 1 ara ma- bıtar-aflı:ı~~a! !~~)iıı:!ı;~:::tenıt 
Ha tav 

bir nutku h llA h • t k miştik. ..,özleri t Ce 
!\1auda idnreı;ıi, hı•retin "' a ı mu arıye vere :~::;:·d~~~:~~!~ğiik~.~~1;; ,.~:!! -------~· .. .-. hatcı havdudlarını \'aptık nrı • ; 

l l d 
. . . .b. . . eJI1urların, --ltalya, B:ılkanlara'.:z bir hekemony., siya. 

seti tak~·p etmiyo ve etm."yecektir 

H • •• [ kJ •k "' f · rnıyormuş ı,.11 ı, resmı m . (lıı· 
azır anan proıeve gore, az ı arın şı aye erını ın- jandarmayı. polisi, milisi •. tn~s;:eri· 

l k · • h "' " J k/ d "h _J / k rı Türk vnz.ılmak istiyenlerın us fil' em 3' ıçzn USUSl mr.ısteşı:ır l ar a l :.ıas o unaca ne snldı;ttı. Sokak ortalarında a~:ıdl· 
Prağ, 2 (Radyo) _ Çekoslo· lar vuruldu. knfalar. koll~1· k~: ·a· Milino, 2 (Rıdyo) - Hırıci 

iyaset bilgıleri korıgre i, b~gü.ı 
•por saraymd top anmıştır. Bu 
münasebetle H .u iciye N ızın 
Kont Ciyıno, mareşal Badoğ:iyo 
ve Faıist partisi e kanı hazır 
bulunmuşlard r. İtalya Hariciye 
Nazırı Kont C yanonun, italya· 
aın harici ı;yaseti hakkındaki 
ıöylevi, J Jrn le d' ltalya gaze· 

tesi başmuharrir V.rc no G.:tyda 
tarıfıııdı11 o.c.ı.ımustur. 

Bu nutukta, un.ar tebarüz 
ttirilmişt:r; 
Romı·B!rhn mihveri, 1 alyan 

harici s yasef nin d!stf'ğ.d r. 
ltaly ile A;ma:ıya, garbta 

yerleımek iıtiyen ve teubüra· 
tını lıspanyada göste.ıcn komü· 
nizme karşı elele vcrm.ş vaz· 
;ycttedirler. 

Garb medeniyetini kurt r· 
mak için, bugüıı isp.ınyad kan 
dö'ıcen lcalyaıı milletinirı yap· 
tığı b'zmct, bi" gün nnlaş lacak 
ve t kd edilec:ktir. 

lcont C.gan o 

istikbali, uğ:am temellere da
yandırmak ywl ınu tutmuşl Hd r. 

halya, hiç bir zaman inl kam 

vakya Başve'<:il. M lan . Hodza A 1 m an gem ı· ı erı· l ~eyct _bütün buııl.arı görd_u. u:ç ~İS' 
b ıgün fl•!~. e!:tcde 1 ka .1 Pe te zıfelerı olmasn bıle ;;:ırf ınssnı eÇ· 
H l p ". hç b" ' ~ ıl lerin icapları altında harekete gıııı· 

1 at~ g8be:esı mu & ırıne I e· d ı ş' mef'i lfızım gelen hPyet azası kı 
~~~· ~ _u unmuş ve şun rı casus uym u . rını kıpırclntmadılar. rr .. r1' 

5 oy emışt r. Bir müı:ıtemleke memuru u ır 
- Az ıklara mahalli muhta· • 1 vahametini pnrçalamak niyetiJc b 

r:yet vereceğ 1z. Bu baptıık p o· Büyük bit Avr Up:l ae Vi eti' Am '"T. k:ını as. lslam siinni dalaven:~i icacl etti. 13~ 
jo hazrlanmıc;hr. ke i ~sr:ırıncı V k. 0 n .us haksız ve muzir icad. heyetçe nt

9 

Pıojeye göre, azlıkların şıka· 1 burnuı; mığrihi gibi karşılandı. nııt· 
yetlcrinı dinlemek .ç , ay ·ca Amerilrndak i A .man casus- memuru Yohaıı Klaybcr ıle 1 Sancakla alakas~ ol~ıy~n ııd j{ıı· 
müı:eşarlıldar da ihdas edece· lara had ıesa gün g~çtıkçe bü· JJhan Hart ve Vaıter Otto s· lar. hal'ı l harıl_ t~cıl e~Iıldıleı·. O nıtti 
,,. yük bir ehemm·yct almaktadır. mındeki ik ı kamarottur. dar ki. :::ınncuga vakı olan Er" il 
5 .z." . l t• . 1 Eı·m"nı· ,,ekllll 

B~gün, bu tt ş ılatan dti.1yaya a rnu, ne ıcc.sın< e ~ J. .;:t· 

b b k Amerika 1 po c: , A.man ge· 1 hi,..bir hiLnilııiyet ve aklı schın · • 

Bergama 
ha valisinde 
Dolaşan iki iz at: l 

J-'CJ .'ıalandı 
- Başı ı inci sahifede

resmi vesikaları alıp imha ettiklerini 
söylemişlerdir. 

Şümulü olan bL1yük r şe e e · · l 1 Y b" 1·t'r nııeraııın c su .sıaı a do ..ı o.du· 1 hibiniıı kabul edemiyeceği ır " 
halınde bulunduğu ve umumi ğu kanaat.ndetJır. G - po. ::ıııı teyc çıktı. ıi· 
harptenbcrı mcyd.ma çıkanlan .analtine gör., bı.1 ııl<: 0 1 0 • Heyet bütün lıu yabancı Ern1eı ıc 
en mühim bir teşkilat olduğu teri bilatctkik ve bilfüahkik snncıı 

1 
an· aşı ·mı,tır. 

Amerikan polisi buna evve:a 
bu kadar themm yet V!rmem ş, 
had"se hakkında ma:u nat al· 
mak ıçio muhakeme cdiiec!k· 
leri tc:v~ife lüzum görmemişti. 

ta Avrupa dev ctı Amt:r kan t kteı 
, vatandaşı olnrak lrnhul P me 

kara ve denız ord11,uı1uu bİı l 
çekinmedi. "' . ıe-

çok sı rrına va~ıl d u: ştur. Hu Bu~~Une kadnr Ermeni muntehı~ • 
casusluk teşıo. atı.ıııı ııwrkez . ' rının tespit edilen miktarına go~ 
nın A lman\ ada olaccı.gı ve ca· Sancakta elli bin '}<;rmcni nüfusull

11 

susların ora ıa . ı ıdare ed. ldıkic- neticesine varmak lfizımgelir ki, ~ 
mı kimse \'tıtmaz. Bitaraf he~'et. 

ri z:ınnolunu• or. 1 · ·il" .. . haksız muamelenin hesubmı ,•el )t' 
Alma ların Avrup1n ısm n· kcn acaba ~erefinden neler kaybe< 

deıei diğ ·r b r Traıısatlantiğınde ıceğini hiç düşünmemiş midir? . 
d k' '11tl' 

ltalyanın Balk nl rdı tak'p 
ettiği siyaset b1kkında Kont beslemiş b:r d.::v.et değ ldir. 

Bu cinaveti balta ile ve Mustafa
nın başın; b~ltanın keskin tarafiyle 1 
vurmak suretiyle parasına tama ede
rek işledikleri anlaşılmıştır. Dilaver 
35, Hilmi de 26 yaşındadır. Adliyece 
Bakırçay cinayeti tuhkikatıııa devam 
ediliyor. Son suç evrakı, suçluların ' 

Bunlardan lğna!z Griebl is· 
mind~kı Amerikan tabiıyetli bir 
Alman·n, "Bremen., vapu u ile 
A many lya kaçhğı ma.u odur. 
liı.ı dama, Almanyada, pasa· 
portıuz geldiği bahanesiie tev· 
kii edilm ş, so.ıra haf f bir pa· 
ra ce:z:asile serbest bırakılmıştır. 
Fakat A manya bu ad~mı A:nc· 
rikaya tes.im dmemektedir. 

"Kırmızı S ı çl ı Berber · Kı1d n Nihayet Anlnkya kazaı;ıın a :• J··tfC 
Y · H f l ·f d 1 " ' hap merkezlerinin çogunu guyrı 'fıJA" oha o 11a o man ıevKı c • .,... 

. azım Türk mmtakalarmcla aça t 
Cıanonun nutkunda şu sözler 
tesbit etmi tir: 

ltalya, Almınyanın balka'l· 
Jardaki ıy setine murız değ l· 
dir. ŞJ dar var ki, lta:yanın 
balka.ıl rd ki ı yaseti sırf kül· 
türel ve ekono niktir. İtalya, 
arzın bu kısm nda bir he~emon· 

ltalyaraın is~ediği, bug;iu ki 

b1kkının ve mevki.n:n tanınma-
sıdır. 

Kont C:yanonuıı nutkundan 
sonra mareşal Badogliyod.ı bir 

söylev vermiştir. 

Ko ~t Cıyano, akaş=n üz:::ri 

müteaddid hırsızlık ve cinayetlerine 
aid evr. kin birleştirilecektir. 

Dino Grancl; 
Lo ıclraJ-:ı b;r ziya(et 

V-.t-Jİ 

ği zaman ı k arkadaş.le bcr .. 1 memlt>kette pek kahir bir ekseri)'e 

her c·ıs ıslu '.< etti~ z rn ıedıimı~· olan Türklere tescil muamelelerirıdl 
· H lb k · müşki1:1t çıknrmamak yolunu tuttır tr. ı u i bug ın, b Jn!arın bü· 

k b Iar.: bİ' 
yü ır teşk 1 ita mensup ol· Artık heyete olan itimuclımız 
duldarı meydana çıkmıştır. hakkin sarsılmıştır. Zira yukarıda" 

Bu sabah gel~ıı te lgraf ha· beri saydığımız misallerden sonra. 5'; 
b A rrıbiliriz: Hüs.niiniyet ve bitaraflt er.erine gö. e, ,. e kan or· \il 

ya siyaseti hkib etmiyor ve el· tayyare ile Ro naya dönmÜ$ ür. 
Lond,.a, 2 (R<ırl"o) - ltalyı· 

nın burA sef'ri D":ıo Grandi ve 
ref k;ısı, l 1g"ltere • 1 lya hava 
sefi!rlerİ!lİn başhması münaı;e
betile dü 1 mük.:lıef bir z"yafet 
vermiştir. u 'ı ıvafette, 1 1gifıt 
ve ı~alva11 ta9va ~eciferi' hnır 
bulunmuşlar, ita 'ya kralı ve Ha· 

•Brem en. A:manyaya vardığı 

sırada N v orkl:mınından ka:· 

kan "H mourg. ismini taşıyan 

bir A ma ı vapurile b:r Aiman 
daha k::ç"ll ş•ır. 

bunun neresinde? <~erçi hcyt azası 
dusundan 4 zab.t ıle B. emen memurları arasıııda cidden namuslılı 
vıpurunun ikinci te.s.z zabıt • bitaraf, yaptığı işin vebalini düşiiıı" cıyecektır de. 

ltalya bal:Can devletlerinin 
bepsile do t geçinmek emelin· 
d dir. 

Romanya, Türkiye ve Yuna· 
nhtaııh i~alya arasında mevcut 
ıiyısi biisnü mü:ıas;bıt, ticıri 

mJabedelerle de pe;derpey 
takviye ed lecelctir. 

ltaly me;ıafiini bilen ve 
başkalaran.n menfaatler.no dai· 
mı hürmetkar olaa bir devlet· 
tir. 

Bütüq devletlerle ıılct bir 
taşr:kı 

tikıs11 
dir. 

esaı ve ~mniyet po'e· 
haly nuı yogioo hedefi· 

Kont Ciyanonun nutkunda, 
lngiltere·ltalya ııl 'ması h ak· 
kanda şunlara o'cutmu1tur: 

•l.ıgiltere-ltaly aııla1masına 
gelıncc, lngiltcrc, lta:yaoın 
makaıdıoı nlaınışt r. 

Brıvekil N !Vıl Çenberlaynm 
ıoıı nutkund .ıki sözler, ltalyan 
milletinin k 1binde unutulmaz 
aev:nç his' eri uy ndtrmıştar. 

1 
ilci m 1 et, m 'Z v s 1-n c;]er, 

Borsa 
2·6·.938 

lJzflrn satı1 1arı 
Ç. Alacı K. S. 

114 A yotı bira. 15 
121 Albıyrak 15 
70 M. J. Tarın. 17 5.) 

53 K. Taner 18 25 
358 Bugünkü ye Ul 

278350,5 Dü ıkü ye,.;u ı 
278708,5 u~um ye: u ı 

2·6·938 çekirdeksiz 
fiatleri: 

No. 

•• .. 
" 
it 

7 
8 
9 

10 
11 

Zahire 
Ç. Cınsi 

240 Buğday 
11 Arpa 

15 50 
16 50 
17 50 
18 50 
21 00 

satışları 

K. S. 
5 875 

K. S. 
18 
20 
18 
19 

üzüm 

K. S. 
6 1875 
4 125 

5) Ton Bakla 

1

45 ,, K pek 
ll 9 Ken. Rala. 
17 > B. Pamuk - 260 

31 

439J 1 
500 
43 50 

beş s•an imparatorluğu şere!ine 
i<"m şl,.rrlir. 

ANADOLU 
Cfnliik s 'asal yazete 

~.ı.ıb H· bııeuıutıııırıri 

flagdar Rüşdü OKTEM 
l'ıutınıl aırtıiyıt u yua itleri mıidlio 

o . L•ıu4.l.ı ~ödıec \.Ai'\o~ -İDAREHANESi 
7ur ir llinci Beyler tlOka!I 
( .J-. ıılk J aıtiei Lin1111 içioJ.t 

fr11rııf: lunir - Al'\ADOLU 
'J t ltioıı: :,; 776 .. } I o&la lrntwu: 40; 

Alıcne toaiti 

Verner Gadenbergisın ind<ki 

bıA man d ı, cuuslu.c haaisesl 
etrafında ma u:nahna müracut 
olunanacak bir şah tti, hatta; 
Grıeblden mühim b.rşr.hit sa· 
yılmakta idi. 

Bu iki hadiseden so:ıra, Ame .. 
rikan pol.si, casııs uk davası ile 
alakadar kimsel!rİn ve şah d 
olarak dinle.ıecekler'n memlc • 
ketten dtşuı ç1km !maların te· 
min için sıkı fedbirler almıştır. 

"Bremen., vJpuru Amerikaya 
gelip tekrar kalkacağı zaman 
mürettebatından dö t kişi tev· 
kif ediim ş ve bunlann Ameri • 
kıdan çııemasına müıaade olun· 
mamıştır. 

K rek vicdaıııııı temiz tutan bazı mu~b·if' "Sarışın adın. ve .:uieıı A l· 
em simalar vardır "akat a :...4 

man olan dığcr bır kadın v.; gösterdi ki. ım "'.IUUhterem zevıı.t ı;;ı 
yine aslen Alman olan üç k ş , azlıktırlnr ve heyetin umumi f'.e. 

ecnebi casusl~,ın raa iiyetlerı bakın tünele müe..:ısir olamıyorlar. -"İ' 
Bunlardan geriye kalanları mav· 

kın daki tahK. kata dev.ım el· yetlcrini i8pat ettiler. Bizce nııılO,-
mekte olan büyük federal jürı. olan mahiyetlerini Pğrr tleğiştirın# 
taraf odan dınlenmişierdır. Jer e. bilı.liklerini okumakta de\'~ 

lsticv!p edden Amer: .. a;. Zl· ederler·e ve bitaraflı kalmakta ıs.ui 
gö~tcrirler:-ıe gecen defa olduğu gı 

bitler, Fotteıı kaıeıi k J11l .11Hiaoı oütiıncihan efkarı unıuıniye,.;inde ıı•· 
albay Eg:eo ile ik binbaşı ve cil olacak, rıldıkhm neticeleri kiJTls"' 

ve lwbul ettiremiveceklerdfr. Burııd" 
b:r yüzbaş.dır. Abav Fotten, · · 1 ıııııt 

ki he.retiıı kararına rağmen s . 
ordunun eskı ıst • nncır t azas n· 

da~ o up ordunun esrarını elde 

etmek istiycn bir takım kimse• 

l.:rin tehdidine mar·ız kalmıştar. 

Halkev"nde 

sliııni dalaveresi deııevrede nasıl ı~ 
tal edildiyse!. bu neviden a!ınnc:, 
kararlar ve varılacak neticeler 
batıldır. il 

Be,·nelmilel bir hevete Htuik olll 
J • J it• 

her~evden ewl bitaraflık ve nd:ıtett 
Hevetteıı Milletler Cemivetinin bfı~· 
siy~tini korunmasını. ym~i udi! ,·e b. V p:.ara giden biitün yolcıılır 

da sıkı bir korıt oldan geç.r.l· Vasıf Ç 1 • ... :'ıfif "'! taı·af olmasını dileriz. -- - --- ---=toıı 
miş, birçokları Amerıkada ah· lzmirin aziz çocuğu merhum vn,...ıf Jar. doktorlar \e öğretmenlerle bıl 
ko:ımuştur. miınevverler hazır bulunmuş1'ltdıf· "' 

ı •l •ııcı ---ı~•· ... tJer f-'n ... 11eJı"'- Çınarın öldüi:ril giinün yıldönünıii mü- ıdı" • .. .. ~ ... ·•· "' "" • B Kız Lise.si direkiiiı·ü H. N'ecnıet t 
1 ı. 1 .. , m 1i 2'2 liradır .. remen n vapurunun tevkif nasebetivle dliıı gece. HalJ. .. eviııcle bir H 

1
.
1 0 

.
1 

ı;. k k L" . -"deb~'·ıı 

.tı.[\ALL1.lJ h..A'..lhAA~J..l\J.14 

lAHUd~'JU< 

d 1 ·· tt b t d · .. . . · . . . . a ı nnn ı e r'.ı· e · ı~. ı ., ... (I 
e • en mure e a ı gem. e sıya~ı ıhtıfal terlıp edılmı tır. öğretmeni B. Zeki, hirı>r hitabe Jt•1 

kontrole memur nazi mürnesıııi 1 1ht'f 11 ı· B F ı G"'I b ı · ı ' ·1 Jl18' ı a c e: va ı . az ı :ru eç. e e- etını!< er ve merhumun. hayatı ı e 
V l.ıe: m Bö ı k;a, ikinci raclvo diye ı·eisi doktor Behı:ct Uz, avukat~ ıi;\·etlel'iıı i ıırıl.a tnıı:-;;lımlır. 

ı W......uMOO .. ~ .... 111111111111111111111111111111111111 ........ ~ .... jlll .. lll!;!lm ...... !!ll! .. IDJ ................... ... 
.. dar ve bozuk kaldırımlardan, birkaç Şu halele? 1 - Demek ki, kal'ar. kıırar!. lığını da umıtu~ oı·. uıı.. ıc 

"Ah, 
• • • • 1 1 dakika ilerledik, derenin kenarmda - Düşlindiim ve kararımı verdim. - Evet!.. Kendimi zorlıyarak, demn ııt111~ .• 

gon ayak izleriyle açılmış olan patikadan - Yarın öbür gün? lkimiz de uzun nıiiddct sustuk .. Ka- i~tcdiğim kııhkahavı. hu defa ~a';. U U '' ileı·lemeğe başladık .. Sağ taraftaki . Yüzü sarardı. Başını iğdi. Yerdeki rnnhk yağıyordu .. Karşı sırttaki ev- dum. Fakat o kafü~r ıoraki oldU ı-t: 
evler, ağaçların koyu gölgeliğinde bır kuru otu parmaklarının arasına lcrde bir, bir, lfımbalııı· ~ ımıyor ve O kadar yapmacık \'e biçare çıktı tJ1l' 

,, 
1 

se:s.izce. duruyorlar. Sanki orada, ev laldı, evirip çevirmeğe başladı: j tahtn sofalarda insan hayalleri beJiı·. - Dur. gitme, elimden kurtula c1e 

l degıl, ~ır ?rmanm d:_rinliği vaTdır. . - Hayır, ha~ı,.r ! .. Yarın. ~hür glin meğe l.ıaşhyoı'<lu. vacaksıı1 .. Ben de kardeşinim. Bcıı .,. 
V C' ·m, '-' ,..dz" Arasıın bırkaç tavugun bağı·ıştığını, pışman olmak fılan yok .. Şıkayet yok, Gidelim! ~eıwiın .. lstanhııla girlerken hrıŞJ<": • . .ı azan: waı - 1.1"" Ilı cı • 1 • • k Jllll•· azan a evdekı kadııılarııı çocukları- hıçbır şey yo ·.. l>edi. Kolkola girdik. Uu rfefa baş- dııı, fakat trende seni konwarh blJ' 

• 65 - .. .. .. . na ~esle~di~lerini du~'llyoruz. 1 - Hisler!nd_e ~mimi ~lisin?. Bu ka yoldan gidiyorduk. Küçiik bir me· I da görür gürmez anlarlım ki, qeJl GlW 
GUzıde ce\:ap vermedi. Babamın di . .l\femııun goruyordu. ~uzıde, Bırn~ ıl~rı<le dereyı bıraktık, dik kararının cıdclıyetıne kt>ııdm de inan- zarhğın birkaç parça ı aı·a ır.a sıkı- • raya, dolu bir kalple geliyorsun. }\ıı· 

Gülerle konuştugunu i itiyorum. onun gözlerine baktı ,.e kendı baklŞ· v: t.~hlıkeh bir patikadan üstteki zey- dm mı? şan kı:<a ve ivieacJı bir yoldan iler- !erinin içindeki nihayet::izliktc, 
Onu, hepimiz de çok seviyoruz. ı ]arının içinde bu yakın saadet, parlak tınlıge çıktık_. Dm·e şimtli uşağıda. - Şüphesiz. şüphesiz! .. Ben zaten th '>ruz.. I hırın o huly:tlı içliliği ı:ıırıtıyordLI· -;a-
Evin stikOncte gömüldüğü saatler- bir şekilde tekrar canlandı. yarı loş. seslı ve esrarlı bir şekilde mahkumum. Hatalnrımı cekiyorum. I BirdcnLi~·ı> tlurdu. yüziinı•• lı.ık1 ı: Artık susmuştum. Bütiiıı mukB 
de, onun gelmesi ile, havanın deği- Bir aralık tekrar annem bana yntıyor,. . \Hatta.. -Afeı-id .. ! met imi kırıp geçmişti.. rı· 
)vermesi bir oluyor.. geldi: 1 v Karşımız~lakı tepeye rastgele\ yı- - En!l, hatla. bu benim için ayni. - Nç var ı~Gıide'.' - ."e\'en. diişilnen in.:;anlaı·nı ?. ~il· 

Hayat, canlılık, incelik ve neşe 1 - Güzideye söyle; evleneceği +\_r- gılan evlerrn. çatıla~ı?da~ büyük bir zamanda bir sandettir. Amma, netice- - Semle bir şey vrır?. :Sı•ı! birşcy lııtılınaz, fakat hi~:solunur sü.v.!!'ttJl<Ç"ll' 
dolu bir kız .• Halbuki eskiden böyle kek yarından onra geliyormuş. l1ir yorgunluk esıyor gılıı.. Güneş, biraz 8~ ne olursa olsun .. Çünkii, mazim üze- gizliyoı·sun !.. ğü ve elem. lıerşevinde sar;ınntle · 
değildi.. kerecik fotoğrafını gördü. Yarın ö- eve! battı.. . . rınde durulmadı. Ono baktım ve bir kahkaha ntmak şıyonlu. ı1ıı 

Hnvn bugün çok güzel.. biir gün hiçbir rnesuliyet kabul et- Yanyaıın oturduk. !kımız ele ayni . Güzidenin en haklı olduğu nokta istedim. Kahkaham, :;anki dudakları- Söyle .. ö;·ıe .-t\ferJde !. Bu sırr~:j~· 
Öğle \•akti annem kulağıma şun- miyoruz. şeyi dü~iı~ıüyoruz. . . ışte burası idi: 1 mm rıstüncle donmuş ve yere düşmüş- mezarlık arasında bırakıp geÇC ~ı· 

ları söylüyor: Annemin hakkı vardı. Giizicleyi - Guzıdc, h~yatm.a y~nı hır mec- :\lazisinin listüncleki örtü açılıp o- tü. Onun yerinde nvı ve zavallı bir gü- Sen istemedikçe bir daha koınışJlll. 
- Mahmud Bey babanı yemeğe tekrar ve iyice düşünmeğe davet et- ra veriliyor. İyı düşün?uı? mü? nuıı nltmdu yattın pis ,.e çirkin Mirli- liişfüı çiıgilcri kalmıştı. bunu turna- cağız l..mnu .. 

davet etti. Damad galiba bugün ya- mek lazımdı. Gözlerini uzaklara dıktı: seye bakılmamıştı. Binacnnleyh, bu miyle farkettim. Başımı ç vireim. se,·digin erkek güzel mi? ~11ıı,.. rın Tireye gelecekmiş. Vakit akşam. - Şüphesiz dü~~nd~~l.. . d.:ı. talihin on.? .hazı.rladığı bir sıınclet- 1 
- Ben, ne gizliyelıilirim. rıevim 1 Boynum büküldü. Bn.ı:ıımı 

_ Demek ki, işler lıu kadar - Güzide. tepelere doğru çıkalım - Sen bu erkegı gormedın bile •. tı. ~snsen Guzıdenm, son zamanlar- var ki benim?. dım: 
acele: mı?. Onun hakkındaki mnliimatın anc:ı.k dakı. lı~yatı ela. harici şekli ile. epeyce Yiirümek if'tedim, bırakınaclı: 1 f:\ et:. 

_ Bilmem: fakat öyle gö?.ii· Diye sordum. Kendi i ile yalnz ka- babamın :mneme, onun da sana nak- temızdı .. Ma. um ve bedbaht bir kadı- .ı:·C'yiıı mi var, sakladığın hirşC'~'· ~e\ iştiııiz mi7 
~ İ.İ) or. lıp bir~e~ koıı.u ~nal, i. tPcl'.~i~1i mıhı· !ettiklerinden ihnret.. 1 na benziy~ı-<lu .. Ona uakaıılaruı inti- Bak. karmak i:,ıti~·cn·gu~ı. Ru bahi. ten 1 Ha.nr !. 

Babam, akşam üzerine doğru gel- dı, paı-do Ulerımızı alc ık, ıgrı büğrı.i, - Diliyorum.. baı, hep boy le olu.} urdu.. 1 korkuyoı .-L.ıı.. (,ozlerın bo~bog-az-
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Amiral Nelson l'--_o_~og~-u ........... i_ll_e_ri_m __ ı· z_d_e-=n_r_ö_p_or_ı_a_j ı_a_r __ _ 
}"azan: A. Envar 1 o uog 2 -

Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. Adana ve Tarsus 
22 
Nelson; denizcilerin m ütera· 

ki1a maaı' annı kopardıktao 
ao.ra, Sa M l j!ste tarafındıo 
da kab11l edilmiıti. G enç de· 
laizci, beıut bit çehre ile ıaray· 
dan ıyrılmııb. Yüzüade aoviaç 
'1iaaetleri bclirmiıti. 

Nelıon, caddeye c·karkea, 
~laıdıdı, cok yakındın tanı. 
••ı oldut11 ve kuvvetli bir aı· 
kı• ponçeai11cle kıvrand ı ğı bir 
ll11aında, sımimi serzenişlerine 
k.t11Qd.ğı (Aleksarıdr Döı Vı · 
lon)lı karşılaşmııtı. Genç de· 
•iıei, evveli bu mü:ikattan 
"e•ni.1 kalmamııtı. Z ra, Alek
llıadr Döy V.ıon; bir valcıt 
~•"disine cesaret telkiıı etmit 

Dayısı (Oi.yam Sakliıı g)o 
yazmış olduğu bir mektupta: 

•Jngiltereyı arıyorum. Fransa, 
çok p s b ir memle ..- et. Frans·z. 
lara karşı ötedenberi antipati 
beslemekte çok baktı olduğumu 
ıimdi anlıyorum. 

Londradaki temizlik burada 
yoktur .• 

Diyerek acı acı ı: kayoı et· 
mişt ı. 

N elson, tek kelime Fra ns zca 
ö}renmeden Par .si terkctmişti. 
laı liz toprakla rını her zaman 
müteessir o!d:ı ğu halde ayak 
basmak, sanki Ne:sonun alnına 
yazıJmışll. 

-
Nalcleden: Kimi Oral 

fırsat aramıştı. 

Adada Nelıoa'la temas eden 
kadınlar, günden güne çoğıl· 
mağa başlamıştı. Umumi Vali 
bile; kanımı N.:lıondan kurtar
mak için, . onu Londraya gö .. 
dermeğe mecbur k•lm şt1. 

F, ans·ı Herbert Niıbet, bir 
gün arkadaşlarından bir;sinin 
evine g itmitti. Arkadaşları genç 
dıılu k ırşılarken: 
-Dün rece herkes·n hayranlı· 
tını kazanan (Soroa) lcaptaıuna 
gö:-dükl 

Demişlerdi içlerinden bir im 
ıu sözleri söylemişti: 

<;ukurovanın can damarları •• 
Her iki şehirde de iktısat ve umran sahasında 

büyük bir inkişaf görülmektedir 
Bindiğimiz otomaris, müthit blr 

süratle ilerliyor. Mersinle Adana 
arasında iıliyen bu sürat postasına · 
ekisprea adını da verebiliriz. Bir İs· 
tasyondan diğerine göz açıp yu· 
muncaya kadar geliyo?"uz adeta •• 

.. 

'le dotru yolu göstermiş, daha ner döıunezJ vazifesine o lan aş• 
dotruıu gururunu çiğnemit. b ir lua sevlcile derhal birinci den z 

Genç denize:, Londraya dö· 
"Z yafette, çok daltı ndı Ewoli 

şarap içmek istemedi. H .:rke1 
Sa majeste ,erefine kadehini 

Devlet demiryolları idaresi bu ae· 
ferleri çok iyi tertip etmİf. Mersinle 
alakalı bir memur veya serbest çalı· 
fanın tatilden istifade ile cumarteıi 
günü öğle paydosunda Acİanadan 
çıkarak pazartesi sabahı tekrar A· 
danaya dönebileceiini bırakın, sa• 
bah gidip akıam avdet etmesi dahi 
mümkündür. Yani, Adanada oturan 
bir vatandat ıabah trenile Mersine 
vararak vazifesine ba,lar ve ak.-m 
Adanaya, evine döner. Bu vaziyet, 
Mersinde oturan için de aynidir ta

hbıa olarak bıfızaıında kal· 
llaıtta. 

Alekundr Döy Viıon, laer 
~eıin mizacına göre f erbet ver
O'ltğc abşmıı olduğundan, geaç 
den.zcinin h:11 ·y.ttını derhal an
l•aa ş ve gayet umimi bir li • 
sanla: 

- Bir orma•ı• iıletme imti· 
)tzını almak için geldim. Dün, 
lorıdrada buluadutuouzu haber 
tldı111. Bu mü:ikıtamızdıo De 
dorece memnun oldJt.am;.a ta· 
tif edemem kaptanım. 

De mitti. 
liılbuki · Nelıon, tamamen 

bışka türiü diişürımüştü. H 11i· 
Y•tanı az daba belli edc: cek o '.· 
l!aı.ış~u; f alcat aradan b r i"i sa· 
ıt gcçtikteo aonra, bu dÜ$Ün· 

telinden 11kılmııtı. Z ra AleK· 
~lldr Döv V ıoo, Nelaoaa, tam 
~İQ lııg liz " 'ası ikraz etmek 
••teditini ıöy.emiı ve: 

- Bu parayı, çok zenıin ol· 
d11lctan aonra bana iade ede· 
cekıiol 

Demiıti. 
Ncbo 1, (Ale1c11nJr Döy Vi· 

•on) 1.111 bu lütfuıau b.ç unutma· 
llaııta. Ba mesele bakıcında 
(N .:lıon) ua batıra d .:fterinde 
tu cümleler görülmü,tü: 

11 Ne büyük lütuf! F ıkat, bıt· 
ka bir kimseden böyle bir para 
le.bul etmok, bmim iç:a im
kanı·ıdı •• 

Aleksandr Döy Viıon, bir-
ltıç gl11 Nelıo.ıla etlenmiş ve 
IOnra, itler.le meşgul olmak 
iiıere Londrayı terkeylemiıti. 

Ndsom ise, Avrupada uzun 
bir 1eyabıte çıkmak üzere bu
l111aa11 preaı Vilyamı uturl 1-
lllıatı ıitmiı ve mütealcıben de, 
bıb11ıa1D yanıada birkaç gün 
kıl•ak için (Bırka;n Tor p) a 
~., eket etmiıti. 

Genç den'zci b ·r müddet ıoa• 
.,, Por1tm11ta dönmek üzere 
İ~ea. amiral Huntun, lnrilız 
._yratının ıerefini tamir açın 
)••i düaya du:zlerinde yapmak 
'-tediti Mfer hakkında birinci 
deniz L~rdlut1Jnda eıea laava· 
)l aalamığ1 ritm•ıti. 

Biriaci deniı Lordlutu; ami· 
'Ua1t iıtıditi gemileri veremi· 
hceiiai, z:ra büdcecle tahıiıat 
l...ı•madıtıaı ıöylemiıti. 

Genç deaizci, çok mütee11ir 
oı .. uştu. (Alelcundr Döı Viıon)· 
d.. alm ı olJutu bin liradan 
S>ılt az para Arfetmiıti. Bu 
la6Qasebetle, PariH ıiderek 
FrıH:zcayı ötrenmete ve bu.o· 
~ bıl,ıtifade biraz da Fraa11z 
~ılırile lariliz kızları arı11ada 
._ mukayese 1apmata karar 
tetıaitti. 

lordlutuna müracaat ctmi' •ve 
hemen bir ik g:.in içi ııde Vorea 
gemisine icaptan tayin edilmişti. 

Nelıon tekrar yeni düııyı ıu· 

larana gitmek ve oradaki lngi• 
ı;z filosunun idaresini deruhte 
etmek için em.r almıştı. 

O zımınlarda; den 'z t icareti 

kanununa anavatınla müıtem

lekeler arasınd ık i deniz nakli· 

yabnm ıırf lng !iz vapu. larile 

yap1lması kaydı konmuş tı. Bu 

kayıdd1n yal ıız A11t.ll1 adcıları 

hariç bırak im ş tı . 

N !lsonun idare rtt'ği fıio
nun üssülbarekes , (N ~vı~) adası 
da, b.u kayı ttan i~tis.ıa ed . lmişti. 

N .:lson, bir müddet ıonr.ı, 

(Nevis) ad sana muv salat et· 
m ş ve f lonun ba,ı ,ıa g Ç'n şti. 

N.!v s adası v ı li sı H<! bert n 
ev.nde yeğe .ı . Frans s Heruert 

N isbet adm da g! ıç b;r dul 
bı.ıluıımuş tu, ge ıç k ıdı n, amca· 
ıandan ık . de bir bır tak m de
niz maceraları dinlemege V! bu 
m:ıceraların yegane kahramana 
hakkınd a stay ş e dolu destan· 
lu işi tmeğe ıuışmıştı . 

F.lhakika. birkaç yıl iç'nde 
İng liz do.1anmasında mevkı ka· 
zanm ş o lan Neıson, artı k, ta '1 

b ir kahraınan olmuştu. 
Fransis Herbe t Nısbet, ismı· 

ni ve menakıbmı ış 'de iş de g ya· 
ben tanım ış o l duğu N e.so ı' ı 
haya linde yaşıt mağa başlam ş 
ve 0 .1 1.1 gö meıc için, çok detA 

kıldmueıı, gooç kaptan bili 

düşünüyordu. · 

Birden bire ayı ta kalktı ve: 

- Y ııasıa Kral, yatasın in. 
gilterel Diye bağardıkt•n ıoara, 

kadehini bopltb ve tekrar do~· 

durdu. Her ke1, bayranlakla ona 

balcı yordu.• 

O tor bir kız da ıunları ıöy· 
lem şti: 

• üen onun yanıbaııada otu· 

ruyordu m. Bırkaç defa, dikkat 

nazarını çekmek istedim; fal.cat. 

ço < ağ11 ba.şla. Uınar1m ki N. ı· 

bet. sen ziyafette bulunmu, o!· 
sllydın, · hepim zJen faz,a mu· 

vaffık olurdun. Zira sendele! 

sempati f zladır. Hem de, bu 

g;b, erkekleri çabuk tıhrik 
c:deb; .ra n. 

(Bore) gemisi 1im•nda ikra, 
icaptan Nelson, val (Her bert).n 
evine ıık s k g.tmeğo baılıı· 
mıştı. 

Bi g 'in, Amerikan gemileri 
bakkin<.Ja konuşma:C üzere va· 
linin evıne g den ( Ndsorı ), 
acele (Herbcrt) i, ziyaret etmek 
iılemişt ı . 

Vau, yemeğe oturm .,k üzere 
dolabı açmış, akşam elbiıesini 
giymeğe başıamı şta. G !-ıç kap· 
tanı fozl.ı oe...: letmemek .çi ı 
çarçabuk g yinmiş ve kabul N• 

.oıuna geçm şt i. 

Bir az sonra, yeğenı ( ı'I . 
bet) te ge i mişti. 

-Sonu var-

._,.. -· 
Kanadalı beşizler 

dört yaşında .. 

bii.. 
Bu aeferler hemen daima kalaba

lık olurmuf. Şu halde, hem halkın, 
hem idarenin menfaatine bir buluı. __:.J~~__. ........ ...-......_ ...... ,__,,_,.,,. 

Ayni seferlerin memleketimizin di· ! • .. _ _ 
ier mü1aid tehirleri arasında da tat 1 Ad anadan bır goranaı 
biki herhalde çok faydalı olacaktır. hallerinden asla tikayet etmez hul· clun. 

Tarausa geldik. Son nüfus tahri· ..ıı • ... 
uum. d • ük --ft-& rinde Merıinden daha kalabalık ol- , ,. A nna ıstasyonu m emllftUı~ 

duiu tahakkuk eden ve Türkiyede * * itibarile Türkiyede ikincidir. H .. 
Adapazarından sonra ikinci büyük Şakir Pa§ayı geçtiğimiz zaman ar beton olan holün zemin katı da ,,_. .. 
kaza merkezi olan güzel kasabanın tık akıam olmuı, ortalığa alaca ka· istasyon haricine bu kattan cılulD' 
istaıyon boyu seyircilerle dolmuıtu. ' ranlık çökmüıtü. Adanaya bir gÜ~· ve girilir. P."'lde kimseler oktu. ~ 
Bunlar arasında ıapkalarını ondüle- düz vakti girmediğime müteeaaı- de diier yolculara karııarak indı ... 
li 1&çları üzerinde büyük bir itina rim. Ne çare ki, böyle yapmıya za· Yeni trenimizin hareketine henüz 2 
ile yerleıtirmiı, gayet tık giyinifli ruret vardı. saat vardı. Bu müddeti iatasyoncM 
genç, ihtiyar bayanlar mı yok? Be- Adananın hususietleri bitip tÜ· geçirmektense tehre çıkıp AdanA
yaz pantalonlu, elleri raketli deli- kenmiyecek kadar çoktur. Gündüz hakkında gördüklerimi olawa abe 
kanlılar mı, trendekilerden ziyade ııcaktan nasıl yanıyorsa geceleri de vermeği faydalı buldum. 
biribirine bakıtan on betle yinni 1at l ktr'k . 1 lh d t tl b' vermei faydalı buldum. 

e e ı zıya arı a n a a ı ır ya- .. .. • "d.:ıı- LH arasındaki kız, erkek mektepli ço· d' S k" 1 k Gordum kı, Adanada cı ucn --
nıl_l manzara.sı arze ıyor. an ı e e .. ..h. ıt,• • ,c__ı.:....ı 

cuklar mı yok? Yoksa, naimeli nai• trik burada 'lıiamtiqka ltir t-ır ~·- yuk ve mu ~ . ır unaı- ·~v 
meli INtlL--- -bcılar çıfırtbalar 1., L-- d k t 1 k Yar. Hemen bütün caddeler~-• .--. • pıyor Ye •mua.ın an ur u ara .. • • 
mı? Neler var arasında bunla· b k . h . k ı •sfalt ve parka dotellmlf, .. tasyon er esı ve erıeyı ya ıyor. . .. . · rın.. Dikkat ettim. Jnen tiç bet yolcu yolu yenı ve guzel bınalarla .U.len· 
·ı h. b' · · lAk d 1 d Adanayı yakından tanırım. Bura· . h •. d • b. • ı e ıç ır11ı a a a ar o muyor u. • . • . mış, er yon e yenı ır eser, yenı 

-Neye? • da bır yıllık çok ıyı geç~ı' ?1'~ktep bir gilzellik vlicude getirilmiJ .• C.. 
Diy dütünmeme mahal kalmadı. haya.t~ ve bu esnada benım ıçın kıy çen yıllar taıan Seyhan hakikatea 

B . "b· k . . d l b. 1 meth bırcok hatıralarım vardır. o. fazla tahribat yapma• Nehrin ön ftt enım gı ı mera ıçın e o an ır yo . . v y• 

k d . d nun sıcak muhıtınde çocuklugumun bilhassa kar•ı cihtinde eskiden lail cuya ar a aıı cevap verıyor u: 'Y • 

T • h d i en tatlı anlarını yaıadım. Aradan diJ:.im binalardan bir çoiu vok Ol-- arıus ıstaıyonu emen a ma 
1 

• F k .. .. .. j 6 " 

k 1 b 1 k B 1 • • sene erce geçli. a at, omrumun o mu1: belediyenin çalı•tıi'Fına ıuda de-a a a ı tır. urası genç erın pıya· . .. .. ,.. .,. • 
h ll "d" d B .. çocukluk anlarını bırturlu unutama- lildir· Suların harap eyledieini olnl-aa ma a ı ır e.. ugun pazar ve · -.. 

am;Jam postası o ugu ıçın.... • '- ld ~ · · 1 dım, unutamıyorum. dug~ umuz yakalar ve etraf eskiaia 

.. " • -Mümkün olaa da yarını burada den daha güzel bir hale getirilmeje 
Tarsuıta fazla kalmadım. Esasen reçiraeniz ve Adananın eski ile ye. baılanmıı 

programıma Tarsusla Adana dahil ni farklarını yazsanız.. Belediye reisi Turhan Cemain met. 
değildi. Buralarda trenin tevakkufu Beni o gece için evine davet eden hini daima İ§İtirdim. Gördiikl•U. 
müddetince kalacak ve iıe Ceyhan· yol arkadaııma teıkkür ettim. Kal· bu methin yersiz olrnadıiını ve Bay 
dan batılıyacaktım. ınayı hen de çok istiyordum. Fakat, Turhan Cemalin senaya, tebrik ,,. 

Siz Tarausu trende dinlediğim bir kalmamak bana verilen program İ· takdire hakkile layik bir idareec:i .ı. 
arkadaıın ağzından kısaca anlata. cabındandı. Kalamazdım ve kalma- -uduğunu bana da inandırdı. 
yım: 

-Tarsus memleketimizin en gü- Almanııa ı· ıe tı·caret zeJ köıelerindendir. Kasaba ağaç ve ~ 
çiçek içindedir. Hava11 hoı, suyu bol ' . 

dur. Büyük bir çay ka1abayı ikiye an 1aşmam1 z 
ayırır. Ne yazık ki, bu sudan liyıki 
veçhile İstifade edilemiyor. Beledi. 

yesi faaldir. Bilhassa aon yıllar için. B • • d B I"' d • • 
de oldukça çahıılmı, ve birçok asar U ay 1 ÇI n e er in e m U• 

Çocuklar ailesine-~erilıyor. Hususi ;::.d;:;k ~:~i~~~~~::~i".:~;.:~ •• dü~: zakerelere başlanıyor 
caretı ve ıçtımaı hayatı yüksektır. • 

b • -1 •• bb · / h l Kızlara mahsus bir Amerikan kole- A lmanya ilo bund.o İ Ki ay Ç iinkü tediyat buauau•daki ••• ır evae mure ıye ?r ve oca ar ji ve 0'1a mektebi ••rchr. içme ... ,,.. ..... yapılmıt olan muvakkat vazeooaizlik ve komt•i• ... 
,L-. d b k J k [ k/ .. v~ lise mühim ihtiyaçları aıraamda· ticaret anl,ım111nıa bir sene htı yüzünden AJmaa1aya ih· f'frQTln an Q l lp 0 utu QCQ araır dU'. Su projesi vekaletçe aptU'daut- temdidi VO kati bir ..,kle ircaı racatımız IODedeo .... ,. 

Beılzl•r ve doktorl•rı 
Bundan dör t sene evel, O.· 

yorı iıminde Kanadalı bir ka
dm beş kız çocutu birden do-

G 

' 

d b . d tır. Fakat, lise için henüz bir teteb· · · b · · d B 1. y 
eçen er e, epst e yaı·yao büs ve k k ıçan u ay ıçın e er ande mü· azalmıştı r. umurta, palaaat. 

bu kız çocukların dördüncü ae· Gönn:~..ri: ;e mahall' de ~ 11kerelere bışlanac akhr. t iftik, badem, fındık, üziim, İli-
. d · b- "le b" · g ın tet B ·· L 1 b · · A ' · Jaalh-neı evrıyes uyu ar scvınç kikat yapmadıjım için ıözil burada u muzaaı;ere erde h .izır u• cır ve cevız ımınyaya it _. 

içinde yapılm: ştır. Bu çocukları kesiyorum. Size vadim içüzüne lunacak 01111 Türk heyeti ayın ıon zamanlarda azalaa malulll-
ıimdıye kadar Kınadı biiku· vakıf olmaya çalııacaiım hadiseleri SODUDa doj'ru şebri mızde11 ba- lerimizdeadir. Her .... Yuali 

•eti bakmakta idi. Birkaç r JO olduğu gibi vermekti. roket edecektir. Heyet içiode olarak on beş milyom kilo,. 
evel hükumetle yavruları• ana· ./ ',, iktisat veka.oti müdürlerindeo bulan tütiiD ibracabmızda ela 

Al O.ivo O yon arasında yapılan Yenicedeyiz .• Adana ile Merıini bir zat. Türkofiı mümeas;J;, mil· son •ene içinde mabaüı INr 
yekdiğerinden ayıran bu noktada 1 

bir anlaşma ile çocuklar li bankalaramız namını bir mu· a za ma vardı r. Çü:ılcü, Alnau güzel ve temiz kahveler, lokantalar 
tekrar ebeveyuiaae tealim edil· teessüs etmiı .. Her tren gelif ve geçi rabhas ile ihracatçı lar namına firına ları kontenj n bulamadalc· 
miştir. tinde yolcuların buraya inerek biç da bir lc :ıi bulunacaktır. lırı için bu sene 937 HnOIİA• 

Bu anlaşmaya göre hükumet. olmazsa bir kahve içmeleri adeta Almanya ile yapacağımız yeni de n bayii eksik tütün almıı 
çocukları., anHı ve babaaanın usul halini alıuıı. ticaret müzakerelerinin bilhassa lardır. Halbuki A lman tiitüı 
bir arada rahat rahat oturabile· Ben bu istasyonu Tarsustan daha kontenjan ıistemi üzer inde eus- fabrıkalarının bu aenc Tü le tii~ 
cekleri Kol anderdeo beş kilo- itlek buldum. Haklıyım da .. Tren ne Jı tadilat yapmağı istihdaf ede- tünlerıne faz la ihtiyacı avrdı . 
metre ötede mükemmel bir ev gece, ne de arlindüz ekıik olmuyor. etti anlaş lmıktıd ı r. Ç iinlcü bu liu ıebeb le, Alman tiitii• 

latanbul ve Ankaradan aelen posta b k Yaptırtacaktır. Bundan baıkı, memleketle ir aç ıencdenberi fabrikaları mümess.lleri iki defa ve ekispreıler buradan geçiyor, bu. 
çocukların büyütülmesı için mü- radan dönüyor, Mersin postaları kler nr esu1arı üzerinde devam memleketim ze gderek bülcU· 
rebbiyele ·, tahı ileri için de geli, ve gidiılerinde burada konak- eden t .cari münasebetlerin belli metle ve tütün ibrac ıtçı ları• Nel10a, bir middet ıonra 

r~iae vaııl olmuştu. Fakat, 
~ te ••ma•a kalmamııh. turmuştu. bocalar Kanada hüku:neti tara· hyor. Buradaki esnaf kazançların· baıh ıhracat mabıullerim iz için mızla müzakere lerde huhulmlf 

hadan temia edilecektir. dan memnun. Tren memurlarını da zarar h oldup &Ö ül8'\qtur. - LfifJ,~ çeout..ıf-



,. l ,,. ~ 

Ç ~mberlayn · 
T!'kl f hazırlıyor 

Har: i 1 bitm~si, İngil 
fereni:ı istediti ıeydir 

A .ADOJ .. U 

Umumi af kanununun en mühim 
esasları ve mucip sebepleri 

Pı.ris, 2 (Radyo) - İngiltere Baş ..,. e.- • •it •• • 

vekil! :Ne,:iı cemberlnynın İspanya Tanzim olunan layiha Adliye encümeninde tetkık olundu. Af 
harbıne bıran e\•el nfha)·et verUmsi f •• 

i~in ~Utun devetlerin müşterekte- pro~;eS•lDl•D bir İstisna ile bütün siyasi SU~lara ~umülü vardır şeLbU~te buluntnalan hakkında bu- '.J t ~ V 
günlerde bir teklf yapacağını Niyo2 Aokıra, 2 (Telefonla) - Af langıeındanberi devam. ec&en 1ılıyord11. Çarpıırnı ve çalıı~• muhtelif noktalarında eillhla 
Kronik.fi gaıetesf azıyor. . kanunu liyihuının meclisteki Türk iıtildalini yıkacak bir ma- b r safhada ve her 11bada bır mukavemete baıırlınan •• dUı· 

-~Yt~ı gazeteye etır • ııönüllüler müıılcereai çok atakab ola· biyet almıtb. takım radikal tedbiri rin alın• illan aaflarına ke rama•ca ııJ. 
çe_ltibldıkie~ı sonl'a, k~edpflınyadak u~u- caktır ' Eski ve milli nizamların yeni IDHmı icabettirmiıti. Büyük dıraralc i.rtiliyı durdurmaya 9a• 
mı Ir mütareke n o unacn . P e- • • f'k d'l • ö Mil . • ld d 1 b- .. k k"" .. k 1"' ··1e blsit yapmak auretile fhtillflarmı Uyibıya ıöre, affa dabıl ıeraıte tey ı ı ı memeıı ı .1e· . et Meclııı kuru u, or u ışan uyu vo wçu mı tı •u 
halldeeektlr. ediJaaiyen ıiyaıi ıuçlar, bir sanı huelcet ve cereyanlardan tensik ıdildf, lcınunıuılu)un reze1er tıtıkkiil e!mit~i, 

ıümrenin dıter bir ıümreye iıtifade olunmamaaı cihanda •ıuhrca cara oldutu b• d 11r- Muntazam aı~eu kıtalar tq: Çin .Japon harbi 
-B&fı 1 inci sahifede

ha a&aderdlkleri bUcUrUJyor. 

Ce•ewe. 2 (A.A.) - Çinin 
C•••r• ••&dindeki daimi mı· 
ra•laai Hoo 111illıtler cemiyeti 
u-...S katibi Aweaola açtk Çin 
,.1a:rleri fiaeriH Japonların 
y•W.. tay,are alaalaruı ı 
P'ohlto .... O• hiildl:aetiDiD 
y•i bir aota ... ta.di etm:ıtir. 

Notada ..... 1ö1l• cleail-
mekte4ir. 

Soa ıüaler urfı•cla Japoa 
t•,1•eleri Çitli• •• kalabalık 
tt birl•i•d•• biri olu Kanton 
iıı•riae miit ... clt alaalar yap
mıılardır. 

Tayyueler aıkeri hedef teılcil 
etmiyeo mıatakaları bombardı• 
man ederek ve mitralyöz ateıioe 
uatarak bialerce aivil balkı ve 
bu •eyuda kacha vı çocukları 

öl Hrmtkte vo yaraJa•ıktadır· 
1at. Çia laiilNmeti, 28 Mayaı 
1 :.137 de MilletJer C.m:yetini• 
açılı ıetürlerin bo•ardımanuuaı 
ru•• talabila ettitiai hatırlat· 
makta ve •i1dafauaa ıivil Ç:a 
hallucu11ın japM ta7yareleıi tı· 
rafıodın katliaı ailaa1et ver•ek 
uıere teri ve •iutit teclbirl•r 
almH nl Mı ileti eC .. iyetlndM 
üte(' etmektedir. 

Swıoa, 2 (Radyo) - Gene• 
r 1 i'"ıa11ko, Vıluaiya üzerine 
\ a11 uı edecek olaa kıavvetle
hfl lcumandıalafına bizzat üze· 
r ı~ aJmııtır. 
· Taııruıun, baılamak iizere 
-o duiu b,ldirilm · ttir. 

Valaıısiya, 2 (Radyo) - B11· 
ıün, Frakiat uyyareleri, ıebir 
u:ıeriacle •çm•t .. Cumhuriyetçi 

, tp • •1• tayyare leriaia uçması 
ilıeri•e, Frankiıt tayyareleri 
k•~ata mecbur olmuıtur. 

Vidaroz, 2 (Radyo) - C.. 
aeral Franko, 1'uıiia burayı 
•el•it " cloaaamayı teftif ıt
m:ftir. 

V•linıiya iizeriD• y•pdacak 
taarruua, laem karadaa ve 
laem de deaizdeD olacata ıöy
JHiyor. 

larchr. Fakat bu müıaKereler 
ve p1a,..ı.;. ••t:Clp net ccyi 
ver•e•ifti'- Çiinkü ihracatçı• 
...... brplıkıiz mal aatmık· 
taD 91kiamiılerdir. HülcGmet te 
kontejaa heaabı çok yüklii olan 

:'- .. mlekete daha faz a kredi 
...... p. Ba itibarlıdır ki 
Al•• firmaları ıon defa ao
eak •ltı milyon kilo tütün aabn 
alı bi lmiıler dir. 

Almannaya yalDıı buğday ib· 
raca ha da mahiUı bir artma 
vardır. Fakat bu evelce yapıl· 
••ı reami bir anla11Da ve ta· 
kaı neticeıidir. 

Hilkümet. Almanya i&e ileti· 
.adi iıleri• dilzeae ıirmeai ifia 
....ıı bir ,ek ide çalaımakta· 
dır: S. ay yapılacak müzake
reler içiQ da baıırlıklır yapıl
.. ktadır. Bu makıatla Alman• 
ya ile ithalat ve ihracat vazi• 
,.tim:a etraflıca teabit edilmek 
üzere bu uıeml.ketle iıi ol•n 
biitGQ rHmi ve buauıi müeaıe
•lerden raporlar i1'te•mi~~· 

tabakkümüoG tem'n etmek he- zuhur eden millet ve devlet da milli bikiruiyetio iradeıi l olu~up ta omır ve k~maadakı 
defile itlenen suçlardır. Mili hayatınan her ufhuıoda bilyük olan kanunlar bilcim kıhndı. aıkcn kuvetlero . tevdı oluodqu 
birliti ıaramalc ve ıınıf v letişiklilcler getiren ı yasi 'e Kanunların hükümlerini hafa• V•kıt buaJaruı bir ~ıamı orduy.:a 
ıümre düımanl.tı yarat mal çtimai ibtillllerden tegafül edil· ıa Ae memleketi iıtibllı gaye- ıl~akd oluan;auı ve b1r ~·~ıaa h da 
makaadile bar içten memlekete .nesi, maar fte, askerlikte, ıı • ıi etrafı'lda birleşmeye en mü-

1
.end ' tertbıpl ve teıekku!u ~· •• 

·d " b tt le • t db' ı d b" · ol le '° c cep o erde ve yurd ıçıa· ideoloj~ cereyanları ıokmıya ve bl~Y•_ e dveh.umkul.~lı ava a ·~·~ ~11ır .e kılriler enblc: ara 1 . mka de muhtel.f bıametlwle t.v.ıif 
bualan yayrnıya ~alışmak, bu uyuiC e6 .ş ıs; er ve yeoı ı · uzere ıstı ma eme erı U• d"J . J • B l • 
nevi ıu~lardııadır ye affa dah'l ler tatbikini icabettiroa fizik ve ruldu. e : m._ış erdf ~o afrın bı.rçok.rı 
delildir. mekanik icatlarıa memlelıtete l.tikl8l malık•m•l~ri ~::~1

1 ;•z e.erıoı raıat ~~ e· 
Nıttedilea mucib aebeble tatbikinde hvahbuı edilmeıi ve lıtildil mabkemeleı~ milli m at 1 ıay /'apm::::~ °:~1 .e:ın 

llyıb ıından da anlaplacağı nihayet 19 uocıı ·asır ıonların• mücadele ıırasında ve Cumbu• öem~.uneı e ıaı ede• ecoııro •f •
1
r 

b · il · h f • · ·ı . . d 1 rmuşı r ve a ıarı ıavaı tar • 0ı ... timdi biie çok uzak ge• dı· an ler.ı dm. be!ın ayat ve :~· rı~leltıt~ .ı ~h.l"tleduıUks devranüı.e atım.ı n şasah aayfalatuaa ıeç-
ı .. bir muide v• tamıaıile ıyet erıo e ır vasıta ve r mı e ı ın ı a en urtaran y K;• t 

batka fartlar karşı1anda iflenen ba!e ~larak kulla~ılan millicili~ aek bi~.. müeu ... e oldt1: .. Ad l mı~~~ia 1111 ve fettflerat. ., .. 
ıuçlar, af " miiaamaha ile akıdesıade~ ~eca?u~ ~e. tevakkı ~e kıtı ltı.~a~larıle ibtılal ve mızda yaş yao büylo birçalc kah· 
karıılanmakta ve aet:cekri tas· olunıoa11 gıbı bılg111Klıkler yil• ııy.ınlarıo onünı a&çmıkle kıl• ramanlarım.z vtrdw. 
fiyeye atratılmaktar. Fakat ya· ~ünden memleket kudret ve madı: M iletin ıineaini, milleti• Fakat mahdut bir ıünıre de 
banca ideoloji cereyanlarına kuv.vetini lcı> bede~ek dııarda bünyesini inh lal ve isyan to· cıbıl, gaflet, lcötü ıtiyat ve ha· 
ilet olmak ve Türk m~!eti ve ıçerde bu b.lzılerle ve o humıarmdan ıcorudu ve kurtardı. inanc telkinler ve daba bin 
içinde zümre tefrikaları uyan- bilıilerden elde edilen )•11ıta· Zaferle tetcvvüç ve nıilli hudut· tiitli meıati ve fllU!İr amıılor 
dırarak bir zümreyi dığer bir larla mücehhez iıt Ji veya iı· larını ve gayelerioi istihul eden Aık_aıile, uk&r nııam ~• di· 
zümreye tahık,üm ettirmek tıbiiı arayan yabancı millet ve savaş, kurduğu cumllJrıyet re• aıpbn altında aafui istihıale 
yoluı1daki emel ve ihtiraalar, kav mlerin emellerini tı!min ve jim.le tarilı~en miras ıc~lmış ve yardım edecek yer~o baıı 
maye kartımiş bir mesele uyıl- tatbik edecek kolay bır saha mılletin bünyesinde ıılı olarak boı~ıt kal~ayı bususı emel v~ 
mama"t• ve bu yo:dı ıuçlar halini almıştır. yer ılmıı ıannıdileıa bütün kö· jmeı~. aatlekrıne daha uygun bu-

f .. .., i h d · • h · .. - ·1c · • ı d ••• ..aer •ıçe hatekeUert te-iılemiı Janla. aiyaaı a ve mır "'ayn rca muı e eıını arıcı tu 111 ve ıtıyat arı orta aa dd" . .. _ 
· · h b 1 d h'l" • k ld k · b. · ıı ı etmııler ve 1apılaa o~ut• aamaba hududunun barıcıode mu are e er ve a ı ı ısyan a ırara yepyenı 1r nıum j 

1 
d •. 

L ''-1 ;ı_t d ve ihtiliJJerin mütevali netice· kurdu er c oj'tu yola da geimedık· 
11ır&ı ma" a 1

• ' 1 iad t k"I ci"l . I 
Aftan iıt.fade edenler me• leri memleketin dııırdaa pay• Hakka, adalete bahusuı me· de~ en en 1 • .1 mıı • . ~· 

: - 1 ı · d d t ı . d k'-: .. b uımao saf.ar1aa fırar ettınl· murıvet• tayin bakktndalcı mud· aşı masıaı ve •çer en a ı ma en .yet ve tera ııtıye, mus et . j d" 
1 i 1 k t r . b"I · ı d T" L mıı er ır. det b_yclı laariç olmak ii&ere 11nı muc p o ıc1 a ııır mu• ı gı ere ayanın nıtam urK; Diiımana laizmet edenler 

eor•al vataaclaı m•ameleai ıö- ba•ebeler takip etti. milletinle aıli karaltteriltı ı.ma- Bunlardan baıka cıdali ·1. 
recekler ye- her Türk v•tandaıı Bun:ar.n en drarlısı ve fccii ~ile ~etabuk etti ve onun ~çin· Jinin bışlanııcından itiba~;o 
gibi hareket etme1cte ıerbeıt Balkan harbi oldu. Hazırhkıız dır kı, memlekette ve mil ette mil.i emelleı 

0 
ıılahla muhalefet 

olacaklardır. Ancak bu normal karıılalcaız olan akılıııca gırilen bugün bütün c hanı hayrtt ve eden, cephelerde dilşmana Ön· 
vaziyet vatındııhk vaı.feletini cihan harbi de tabintiyle feca· takdire Hvkedon miiıbet eHr- cülük veya cephe f&ralerinde 
normal surette gördükleri ve atte bundan geri kalmadı. ler vüc:.1de geldı. ıoyguneuıulc ve takavet yapa· 
yurdun kendiJerin" kar~a ıöı· lılllcldl ıar1aıı baılarken c~mhJriyet rejimi, Türk anil· rak duıınana yardırn eden 
terdikleri af vı: müsa:ııahıya li· Türkiyeye küçük bir arni letinin cıaa "bünyesine iıtinat d ğer ıerirler vardı. Bunlar da 
yık kaldıldarı müddetçe de,,am mıhdud bir iıtiklil, nııbi bir ettifi için on bet senelik kıta kıımın imha ed lmiı ve baaı-
edecoktir. BLlıalanıa içinden deva ıükQn getirtceti tahmin edılen bir müddet zufanda ıauılmaı ları da hududu mi ,li dııına 
let ve memleket aleybine yeni mütareke ve muıhede Tıjrlciye· temellere ve yıkılmaz prenıip· kaçm·"ş 'ırdı. Djşmının etielınt 
baştan ıuçlar iıliyenler olarsa nin büsbütün haritadan s linme· lece sahip oldu. yard m ed~mlerin baıında g!len 
ba'-larındı tedbir almak üıero Bu nizamın tes=ıi kadar, be• N .. bdettınin aivaaet ve ntfrt"at K; ıinc ve Turk m 1 etinin jatilcla· d d b ' 
bükOmete salahiyetler verilecek· kası da elzem, hatta bııcaıı te- yar ımc 11 a a bir takım ıa· 

linin mahvedilmesine 7eni bir fil b db b l d 
tl·r. Hu-'-u"'met, harp zamanındı siıindeo daha ü,. oldutuna ıüp· 1 er ve • a tar a vardı. ~ veailu ve bir mebde o dıa. M.Ui T B ı 
De'red.le .. bir kanun mucibince he yoldur. Bir taraftan aQaabıı- .... un ar.dan .. içerde kalanlar .. cidal denilen iıt.klil Hvaşı c u 1 ı " 
bunları milli hudut bariciao çı• riyet rrj : miniıı teaiıi için ka· u.~ .m erııı aore ceza arını ıor· 
'- k •-- k l d böyle bir henglmedı Ye bu l - l t muş er ve budu-iu milli dıı nh 
1tarma • temer .. uı amp. ~rın a kadar atır ş~rıit içinde b:ışladı. nun ar ve naueıaeH er yara•· çıkarılaalard•ıı yüz eUi kiti 
aıaaret a~tını almak gıbı te.d· Bunun başlangıçtaki zo:luk· hrkeıı bu kanuni müe11Heleriıı de Eozanda muahedeyi mütea-
btrlere muracaat edebılecektır. larını, devamı anındaki ııtırap korunması içio iclp eden ka· kıp illa edile11 aftı umumiden 
Fakat vatan ba1retıaia acııını güçlüklerini anlamak için Atı• ouni, idari tedbirler de ılın· istifade ettiri mcmiıferdi. 
o"k derindea daym11t olan bu tür ... ün büyü"< nutkuıau okumak mak yoluna a-·dacJ:. Bir iok li· Bunlar vatın clııında •• yad 
yeni vataadaşlıruı ö:ü sandık· liı ı m ve kif .dir. bın en büyilk miieyyidaıi mil· ellerde lcuıur ve batalarınıq 
lan 7urt yeriae canlanmış, in ki· o fÜ ıü, yaşıyanlerın insan· Jetin o ink• aba olııı itimat ve töhmetlerini Yİc"anlarından taT 
ıaf etmiı bir Tilrkiyeye kavu· ları daima unutturucu feıe . l ile itikadmı cidali millinin baı ıa- taşıyarak Türk mllletioirı zafe. 
ıuaca buaun ferabaaı duyacak- avutao hatıralarını tazelemek dan bu ıüne kadar fili eaeılıri ıioi vı bu ıahıdılti terakki ve 
lan Ye devlıt otoritelioı karıı ve 0 gücıleri b.ı g'lııleri ölçmek ile ıs bat ve ızh u otm"ştir. M.J.. inkişafını hasret ve b:capla aö-
tam H)'ıt aöıtererek ihtiyat için tavsiye ol1ı1nabilectk en letin ideal ne ve karekterine rerok muıtarip bir 6mUr ıür· 
,.ldi•d• hGkGmıte veriie11 aı· ıatlım vaııta ve memba milli erı uygJn olan ve gaye ve ib. mektedirler. 
lah yetlerin tatbıkine lüzum b,• cıdalia en hıkıki tarihi olan tiyaçlarına ea doj'r11 cevap v• Halbuki bunların çocukları 
rakmıyacaldara umulmaktad r. k ren ha!kçı cümhuriyetçi berke· ve akrabaları aramızda ya<ıa • ıene o itaptır. v 

Ankara, 2 (Husuıi )- Ad.iye F.ıbılcika duşm rnla, memle· ıin b.ldiii ve aöylediji adile naılcta memleket ve mllletle 
encümeni, af kaaunu Jiy,haaım ket n en rüzel kasımlarını ııpt• . s&ylenıneıi lizımgelinc Kema• b·eraber ve larlcsız olarak va· 
müzakere ..etmiştir. l k Jiıt reı'imi ıev.mli lcorunmaıı tanm nimetlerinden ı"ıt1°fade at. etmiş' kaıan aranı yı mıı, ıilih- "' 

Af kanana lligilııuının muci6 larına almıı ve saltanatla bilifet kader tabii ve daimi bir hia m'lı • v e külfttletint katlan· 
••h•pl•ri malcamıaı devlet otoriteıini olunaz. maktadırlar. Ftlcat 111 farkla ki 

Türk milletinin beşer varlı- temıil edenleri emeline hidim Bu kavı esaslara iıtiıat eden bunlarıa da ima Ylcdanlarında 
tına hakim olan tarib.t ~e~ri .,ra 1tfil birer vasıta haline ıetir- rejimimizin binbir bedbaht Mile ıu vqa buaı lcarabıti olmak 
ııoda gördütü ve ıeçırd.ğı aaub- mişti. Bunlann muzur ve dıenEi ve eebeplerle lcend:ıine bidı- taibeıial taıımaktı vı hlaabını 
telif iokılaplar içinde en •tar tesirleri memleketın en temiz yettenberi muhalefet vıya lhı· d111mılctıd11lar. 811 vuiyıtto 
badiroaino Oımaah imparator- ve 11f kalmuı lizunıel•• ııli taet etmiş olanlardardıa artık bulunıa vatındatlıtuaıı bu ka· 
lutunua son devirlerinde te~ unıurlaruıa bile muhtelif ~• bir end ıe•i lcalmımHı icaba- dar atar manavı ııtıraptan kur 
düf etm:fti. laıparıtorJulda be- mutfil propaıında ve va11t.. det. Hakııılıklara karşı çetin tul1111yı cumhuriyetin ııflcatin• 
raber Türk mıUetinin tarihi de larlı ıitıyıt etmlı ve etmekıe ve kahir bir çehre aösteren den bekledikleri Pıibl Kea11liıt 
kapanmak için hır türlii menfi idi. Cumhuriyetin zavallı ve biçare- rejiminin oo beı tenıd.aberi 
ve muzur im U.r muttarit ve Düşmanların l•!l•l•rine lere karşı da merhameti yülc.. affı umumi harici olırılt hak· 
daimi bir teairle ba barlbiyi · lılzmet •denl•r aelc olur. kında merhımetlai eıirııme1i 
taoile aallc oluyordu. Bir taraftan, memlekette va- Cumhuriyet muhtelif zaman- memlelcet dışındı kalın yüz-

Milletla •addi •• maae~t tanı kurtarmak, iıtiklili koru- larda bu merhamet eserlerini ellilikler itin hiçbir mani ve 
blayeli•e taılit edilen katil t~ 'mak için düımanlarla çarpı,.. mGteadd.t al kaounlarile ıö.. mahıur kal mı mıttır. 
likki ve itiyatlar devletin var• lırken d'ter taraftan da içeri· termif~İr. Affolunup da İçeriye teldik· 
lıtırıa ve ya1ıyı11aa lllldm olan de düımınlırıa ııyeıinı bile- Büyük hs rp sonunda düşman· ten ıonra Kaınilist rej m n 
cehil ve tauıup, biribirinia Her rek bilmiyerek hizmet eden laran memleketlıoizi stila ~yle· Türle kanunlarJoın lıer vatanda· 
vı miltU!-1! olarak taribia Mt• meaft lmilleria t•a"ilile utr• · di"1~i lltcı... ıi.lAlardo ~taa~ t• t•lll• ıı. ettiia h.ü:r·\•,. ·•(a~ 

Huırııtn 3 __, 

RADYO . .... .... 
Bugünkü program 

i•ta116ul l'adyoııı 
Öile neşriyatı: 12,30 PlikJ• 

Türk •uıikiıi - 12.50 Hatr 
dis - ı~,05 Plakla Türk oı&r 
ıikisi - 13,30 Muhtelif plak 
•etriyatı. 

Akşam neşriyatt. 
18,30 P;alda danı muı:ldıJ-

18,45 Kızılay lıaftas ~ Konfe
ranı: Dr. Klıı lb it mail (Barıştı 
Kıtılıy) - 19Plikla danı mu· 
• ·k;si - 19, 15 Koı1feranı: Alı 
Klmll Akyüı (Çocuk terbiyeti) 
-t9,S5 Bor11 haberleri - 20 
Muzaffer llkar ve arkadaşlar 
tarafından Türle mus\kisi ve ballı 
ıarltılara - ~0.4S Hava rıpotu 
-- 20,48 Ömer Rın tarafındıe 
ırapça ıöylev - 21 MüzelY_tD 
Yt arkadaı!ar& tarafından Tötk 
anuıikiıi ve halk ıarkılltı, (Saat 
ayar.)-21,4S Orkeatrı -22,tS 
AJant baberlerı - 22,30 PJlkla 
tololar, opera ve operet patçı• 
lan - 22,50 S6n hıbetlet .,, 
ertııi g{lnGtı program1• 

An/cara radgosu. 
12,30 Kırııılt pllk neırıyatı 

- 12,,0 Pl&k: : TüA muıikiti 
Ye halk ıarkılara - 13, 15 Dı· 
hilt ve harici haberler. 
Akşam neşriyı tı: 
18,30 Pli~la dans musildti -

19, tSTtirk muslldsi ve ballc şar· 
kılıta ( H lcmet Rıza ve arka• 
daşları)-20 Sut ayarı \le arapôA 
neırlayt - 2Ô, 1S Türk mUıikil• 
ve hatk terkıları ( Hikmet v• 
arkadaşları ) - 21 Senfonik 
solo: N h ,d Esenairı piyanoda 
Mıtael Bi. - 21, 1.5 Stüdyo s,. 
lorı orkeslru•, - 22 Ajao• 
habetlerı - 22, 13 Yarınki pror 
ram ve İltiklll marşı. 
· AVRUPA RADYOLARI 
&A/onil•r: 

20 Serlin kı11 dalgiıi: -lerİı 
filharmoniıl, Pıyan o(Heethg~eıı 
Hafi/ konHllen 

7,10 Berlıh kııa dalgası: Nef 
eJi sada:ar (8,1.$ devamı), 10,4! 
Berlin kısa da gası: Yeni, '°f1 

pliklar, 11,45 Berlin kıu dal" 
tJsı: Sctll fılm tuutıkisi, 13 
ISerlln k.u dalguı:Hılıf tfıutlki, 
(14, 15 devamı),, 14,.90 Bükreı: 
[ı,suilmıntal tilik kotweri, 11 
Berlın kıu dıla'ltl•: P61trıezlet 

( e~etbı>ve •). 11,4.5 B!rlın k,11 
dılıu•: iş ıonu konseri (18, '° 
devamı ), 19,20 Pttg: Sırıdo 
n ız ~ '· 19,35 Peşte: Çigall 
otkeltraı , 21 Viyana: Vıyıo• 
fıataıılıri, 21 Bılgrıad: Bilydk . 
Radyo brkHtraiı, 2 l,45 a~tll• 
kıH dair•• ı Sıılı filim raaaı . kiıi. 
01111•l•r, operetltr! 

13,2' Bllcret: s~ome operet 
muı kisi ( p ile ), 20 SS P~tt• 
W agnerin •w •lkiltı,, opırııının 
ile noi ve 3 ünCU perdeleti, 21,20 
Bükreı: Donııettiaia •Don Pıı· 
kal. operası. 

Oda mıııllilıl: 
20,20 Sadıh kuartet konW 

(Haf f eierJer) 
R•sit•ll•,: 

9,30 Btrlin kıu dıtı•••: 
Orı reı.tali, l t,45 BtrJın lu,. 
dılıası: Piyaho muıilciıi ~PıV• 
nist Araıidi çalıyor), J6V/,'f. 
Berlın kııa da 'ı ı: Btuno 

5 daa Herlerinden şarlıtılır, 18,l 
IHrlin kıı" clılra11: Y a7lı ,,,. 
trümantal konHri, 19,40 Bi.ilcr••) 
Obuva ve p:yaoo (Saint-Sıeıı• 
21 Bukret: Keman, ıolo (plAk~ 
lı), 23,3.>t'r ~: P yano ko~•'''. 
(Skryı bin, D vorak), 20, l 5 p,şt•· 
Macar şarlcıluı. 
D•n• m11•ilclsi: 

19115 Bukreş: 23,31 Viyaıt•= 
2g.4S Peşle. 
-'7' -~ 
tan ııt f .. dıye yaln ı kendi '' 
de ve hareketleri hakim otı· 
cıktır. 

Bu kaııu ı li)' h111 

arzolunau niJrıı v 
tıanı· ııa ~ 



...... 
r 

Sahife 9 
Hniran 

1 Dünya matbuab 



r 

' .. ·: 

. Mtit~m ıdiyen aŞk 
mekt.ıp :,;ırı ,ala.!? ,, 

Yı.'aı.z 
-Bnşı g cu sahifcd~ 

o'.d •lı.ı ·e.n bı.1r dıı tu .uıtamadı:' 
Ş ındi o, Ho ıvodu tuketmeic 
üıered.rL 

O ı güıi' 1c~dır ıür·e·n~ bir ta~ 
berriden ıoua Yjne L1nr Za· 
nuhu 1 b.ızuruna getirildi. 

R jisörü baz'ne bu411uş b:r 
.adam ıevincile derhal ıenç ve 
ıJzel artist& aoıaje etti. Artık 
Yüne Long, Fredr c Marcb:e, 
Varner Rıkterle, . Barrymorla 
y.tnyaoa i J m çev:rccekti. 

G .1~1 Yüne Lıogıo bayata 
pek aade ıeçrııektedir. Oquo 
ı çin hemen beme11' hiçbir dedi 
\:odu yapıl mu 1 

Holıvuddı otele kadar aık 
ve tz Hvaç mektubu alan tek 

· blr yıldtı yoktur, Mevzun _n• 
damı. alha aibi pırlayan .. ,, 

· , çları ve bilbaaaa çok ncfiı 
bacaklarıle lnnc Long hakiki 
bir p' rla.1tadır. · 

Goçenlerdc büyük bir ltalyan 
zeRi nİ 9DU . g8'rmete ıelm:f, 
ve yaptıJı teklif!ero ıu ubrlara 
da ilave etmiıti: 

"S:::vg liml S zi en aıdide 
m cevher ribi binbir iti11a 
1le yaııtıcıtım. Şatomda kil· 
çük parmaA-ını bile kımıldatmak 
zahmetin• ı na vermıycct• 

tim. lstcdığia ribi dolaııp ıe
ıecıkıint Horşcy aa 11oi11 ola• 
cak. S.o:lea yalnız b'irıoy iıli
yorum: o da ıatoıudalci cimea· 
lerln ÜJ:critıd, . litlf litif yürür
k~n görebilmok ••adetidj,... 

Giin~en ıüııo. ·bir ki..t d'ıaha 
ıöhret alın · Jüne Linı'ta istik· 
balia hakiki bir yıldızı olacatı 
ıüpheaiatli;. 

. ,,, 

1'•mora.&ıaıdı ~ lüıac.a''' 
o. u.ı..ı~ ••ç~~.u }-.w 1'•4li 
! , .... ıpa.ı:& : • 'ı ,Aar[, 
.._ !: . 

iı:uıir S .. h Hu'-"k mahkeme· 
ıınden: 

Z şan. Makbule, Mürşide. lh· ' . 
S 'd , ı;. •an ve aı .a ş ~yıan ve u~n 

uhdci taurruflarında bulunan 
Jzmird~ D'olap:.kuyu· maballe
ı:nde MaJrı ıokağuıda .,.k.iio · 
68 No:lu ve 100. lıra kıymeti 

mubammeaeli ve yine ayoi ma• 
ballo ve aokakta 70 NiJ.!Q n 

~ . 
150 lira kıymeti mubammeoeli 
iki evin 4 • 7 .. 938 paı.arteai 

gü.ıü aaat l09a lımir Sulh Hukuk 
mahkemeıi aalonı.a.ıda Mbfı ya· 
pı.acıkt.r .. 

Bu arttırmada tahmin oluDaa 
bedel n yüzde yctmiı beıi oia· 

betinde ,bedel ~er ildati aurette 
müş:erilerine ih'ılelcri yapılacak 

akıi takd.rde ıatış oQ beı rüo 
daha uıahlu~k ikinci arttırma• 
ıı 19 .. 7 · 938 aalı aünil saat 
to da yine dairem:zde yapıla. 

c:~ktır. Gayrimenkul üıeriade 

hak taleb.ade bulunanlar elle· 

rindeki rc•mİ veıaildc bırliktc 

20 gün içinde dairemiıe mür .. 
cıat etmeleri lhıındır. A.cai 
takdirde baklarıoda tapu aiclUi 
malQm olmadıkÇa paylaımac1an 
bari ç kılacaklardır. Şartname 

14 • 6 • 938 taribiadea itibaren 
berkeıia ıörebilmeai ;çta açık· 
ta ve ıayri menkulleria evaafı· 
da iaıtıaamede yaz•lad,ı. Müaa· 
yedeye iftirık etmek iıteyealer , 
muba •••• kıymetin yiıde 1 .. 
di buçutu niabetinde peJ ak· 
çaaı veya •illi bir baaka teai
aah irae etmeai lbımdır. Gcıy-

ri enWaUia !Vli· veiair., 
'ni mükellefiyetleri hi11e4ar~• 

.............. _ ... -.; 
Nebatat 

YO yüıde ilci buçıak deUalln Ye 

ferat harçlan ahcı11 ~it · olup 

ibate bccleli def'aWı " pep 
aen öcleaecektit. 

Hastahklan 
. ICIN 
· Maata~scır J'•nl 
ildçlarımı.z geldi 
Hacı Daoad Zade 

Rahmi Karadavud 

1 •leyi müt~a~ip müıteri ila .. 
le bedelini vermediği n:ya ve
remediti .urette ıayri •eDkull· 
ter tekrar .,ıttrıaayt koııu'arak 
en •çok bo4tl veroa mütt•iaia 
llıerin• ihaleleri rapılatl'ık ... 
da tabakk~k ed ~cek ihale far· 

kı biç bit paa hükme bacet 
blmabazaa v~cıbeaiei ifa et• 
m•y• •itteri«I• talılil ol• Halimafa Çar,ısı 

No. 31 . 
l Z M l R 

T E L E F O N 3809 

'nacaktır. D :.ba fada .. :o .. t 
' almak istoyoaltr ouhk~•min 
937/t~92 uyıtı dovıs n• .. ü
r~cıatfarı l1zu:iııı itfn o uuur. 

I 

AD Ol, 

TRENLER: 
... .... ......... ~· blka• .. 
Jelin luınıbt eaatleri.. 

Agdın !tattı; AlMnea1cı 
· 1unir-Katakay.Aılkan: Pmfoo 

tm. ~qamba. camı. puu ,..W 
faal 21,35 do. 

ı..u. ..... Her ... - 1 

U •• JS,40 ela 
Lmır.o.ı.U: ... ~ 

-ntaf ~trl ••at 6.30 da 

.lu.m-~ u.a.•• -
ı.as- .. lıiı biat; .......... 
17.M o...-.. 1ıiıt .._, 16.M • 
Tireye.._.,. 

A/ .. n /udtıı ...,,,._,.,. 
ı..u. .............. - ıs'• 

, .. ,,..... ..... pqaa111• 

1 

...... 1..ala ..-.bite Wn• .. 
Samt.s... r..- ._,.... 

'"' ,..ı.rı ... , ıs.ıs .. 
:la.lr-B• lııw1: p..., ...... tMta ......... ~~--..... 

,.. .. "J~ .. ........ '8laıı ,........ ,......... .... ....... 
..... IUl u .. 
~ p..., ... ,...,.... 

,eaJM .... 15,28 de 

lzmir 4 ıiacü .er& memurlu" 
iundan: 38/1889 

Beled.yenio marügoz Failde 
mevcut abcıtından dolayı pa· 
raya çevrilmelİae karar verilen 
24 ünci adada 15 sayıla ve 
158 metre M. 92 s ıcıtim ve 
150J lira luym:tindeki aua 
üzerine mebai aa tamam biDa· 
aın paraya çovr.lmeti mukarrer 
ilce11 yaııLılık :a 14 sayılı '•e 
163 metro murabbaı arsanın 

ıatılıta çılcaraldıtı bittotkik u
laııldatuadaa ke7f İJet tuhib 
ola Dar. 

Tashih 
Guetemwa düakü taribli 

7521 Nyıb aüsbuıaıa ODUDC\I 

ubifeaiaia 3 üacü aülaauada 
lzmir belediyesinden baılıtı 

alhnda ae,roJıln bele:liyec' 
alıocak 2 aded kamyoa (şa· 

· ı •) açık eksiltmeye lcolul
muıtar, deoeceti yerde aebveo 
(ıasiai) kelimeli (11tııı) olarak 
neşredilmiıtit. ICoafiyet tubib 
olunur. H•· .,...,. lbu.ıl olu t.l• 

/on 111111UUallll' ıı·----------
Miicellit 
Ali Rıza 

Ynpa Ualauu 2221. ,.111ı hl• 
Joea İlllneul aamar-= UDi» • t• 
biri...... ...... •lacal ..... 
raa: 2150 • elektrik firketl: ıtn• · 
laa•as-: 2326 • polit: H63 ·lmlla lı 
mblııfı 2016. ıı.-·• U&uyoıaıu 
atısıı • &luocak Uluyo•• ıu• . 

1 hı.apeıı tapu iak•:e.U aii6 
• 

__ _.. ... 
Şehir ülU4 , .. ••1•n111• Mbal-

Jeyia i1' ,. .-e _. ~il 
ua~lui.: 

7 ramoaqlUt 
ile r aabell . GbeTH1t 1t• •it 

· heft• ' bU ııamnf • !Wiek" ecler. 

..... -- iJbÜ baNUC -- lJı:i• 
• 1raa••1 aakib ed-. »ad.ta 
60Dn aer detl · .... ik•J. D&I '6 ... 

,Uf \N~ . . 
. C"8 eoa lnmfl7 Clul1alacl&a u.s ffWı. 

g_oaaktaa Ctuelyala.- ilk tn• 
.. , aabw•pa 5.26 daJu. İüıaoi 

"~··1 1'u ~ -MU, ""'" "" ..... 
ıaac 4"1-. 

~oaak&aıa Caa.lyalaya ,.- .. 
ıramnr Na& &.uc&. &ııu•UI ~ 

~wıd.M .,.ı •• ... .,.. ~"' 
\.Z~. 

1' c~arlar. 
lunicdou Kutı1ataya ilk ._,. 

IUl f>,t!i le l'uapoıuaa kal~. ~ 

wa •apaı •MI ll,~ ~ Mu.w 
w ~e&cder. 

• •• . En temiz ve OD zarif illeri 
aüratlo yapar. · 

Yeni KaoalltD' 

t:araısı No. 34 .. . .. 
DOKTOR 
.M. ~eolıi UJru . 

Dahilt haatahklar 
mutahaaaıaı 

lkin~beyler aokak Na. 81 
T elefoo No. 328& ..... 

Doktor 
Salih Sonad 

Cild, Saç ve zührevi baataLldar 
mütcba11ıa1 

lkinc:beyler sokak No. 81 
Hcrgün öğleden ıonra 

LrpyakadM lır11Ute Uk Yapm 
Hl '1.2U deJ.it. ~llil '-t'ul • .~ 

....ı {;~~~~ ,enıa ... u. Wı Memur Aranıyor 
••put taıı!u. Ak.f-111 IOAiall•• w..ı.a Muhnsebeye vukufu olanların 
ttıerl• ta•tt• birdir- Akseki Ticaret Bankası merkezine t==========:::ll müracnntlım. D. 4 

oe O:omobil sahiplerine miJjae 

Engürü Boya Evi 
••• 

Teııenüb otoları,' otobüs'"er, kamyoolar, sair her nevi ıüıel
liii arz.a edıbo vo zevki ok11yao madeni eşyalar: Elektrikli 
pistonla (Tabanca) ile boyuar. Clli verilir, bozulan kısımlar 
tamir edilere~ biç belirsiz bir bale retirilir. Boyalar, mac&111lar 
Avrupa ve AmerikaaıD ea iyi boya•dar. 

BOYA EVlMIZ: Memleketia duydutu bir aokaalllıtı ikmal 
etmekle iftıhar duyar. 

USTAMIZ: Avrupama • iyi miiea .... leriDcle çalıımıı bir 
lark ıeacıdir. 

FIATLF.RIMIZ: Rekab.t içia detil, saefuet içia aitterileri
•iz D SÖatereceJt:eri ratbete batladır. 

Camla:ıriyet catlıle•i (llıinı:i lcordon) /nlıi. 
-.rırltır Başmüdüriy~ti lla.rşısıncla No.; ıi 1 -

Bil.dmam çiftçilere, mayoa, incir 
ltelıçe•i ·oe bal •ahlplerine 
. bilytlk mtJjderni z 

(1 
Ma

12
zotla mBtebarrik (~ bet beygirlik traktörlerimiz ı&nde 

• ~ ) hektar yni onlMf döaü.m auzi IÜrer. Amortiımaıala 
bı~ıkte en •tır itm dhiimiiaii azacai otuz kıuuşı mal eder. 
~,_. _laer ~arabada •ttamlıj'ı ve eördü)ıi itiq boyuna 
aasbetle büyi.ldüti ile .. m salmış olıo bu (Modern) traktör!e 
at~~ aruıde çift 8irmek bat ve pamuk arazisini çapalamak 
zevkını tutacakaaoaz. 

icabında kuyuouzdao aayunuu pker, deıt~re makiooaizi ve 
bir' kü~ük clejirmeniaizi çevirir. Siıe bir kö.o ıibi hizmet edw. 
Dört çift öküz, dört iaaaa yerilü tutacak b11 traktörün fiat; 
de hu kueye elvuifl.cLr. izahat almak ve ıiparit vermek İç.io 
f oele edin·z. 
Izmir. Bü11ük K ardiçalı han No. 55 d~ Talat 

Haziran j_... 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğundall: 
1zmirde Alaancıkta Meı•udiye imu, kefaleti müşterike ~ 
mahalleıiade Erd~ıa sokatıuda · müteıelsileli ticari seoetlt. ~ı. 
:3 numarada oturan Mehlika 7 - Alınacak faizin eP yu-
Barhaoın ödiiıaç pıra verme Mk bıddı: S:nevi % 12 di~~ 
iılerilo otraıacağma mütedair 8 - Borçluya tahmil ~· .. 

b:syaoDameti 2279 aumarah cek prtlar: Borç vad.-
kanun hükmWıo göre ıicilia ödenmediği takdirdo mevı..,t 
2293 uumaruana kayt ve tacil bınaoiye dab:l ndo ödettir~ t 
edildifi ilin olaaar. masarifi muhakeme ve ict~~ 

lmair aicilı ticuet aemur• ile aeoevi % 12 hcsıbil• P": 
lata resmi mübürü ft Ye IJ' 10 ücreU vekalet ıtt•" 

F. Teaik lmzua lir. i& 
1: Beyanname. 9 - ôdüaç para vırtl 

tabi oldutu maliye tah~l ~ 
2: Veaika. besi: Baıturak maliye ~ 

Beyanname ıabelidir. 
1 - 8eyao11&1aeyi vernia Dl lef im 

adı: Ahmet kızı Meldika Bar· Mevki'i meriyette bulaad .. 
ban. 18/6/1933 taıibhıdo iati,ar -"" 

1 - Kaauai ibmetıilu: iz. 2279 uyıb ödüaç para ~j 
mirde AIUDcakda Mea'udiJe kaaunanun 3 üncü maddesi P 

mahalleıiade Erdopn aokap miiae tevfikan işbu 3 ambada' 
da No. 3 de. ibaret beyaonamem bitt~ 

3 ~ Ticaret ikametpbı: iz. arz ve takdim kılanmıı olaaır 
mirdo laöoii caddeaiade Ş.n maktui bia veaikaııaıa ~.,11-
laaaıada No.. 6. meıioe müsaıdei devletıoriaclt' 

4 - Tabliy1etiz Türkiye clileriı. 
Cumhuriyeti. 12/5/938 

5 - Sermaye: (2000) ildbla B~r kurıluk tayyare polf 
Türk lirası. 15 kurqluk damta p111' 

6 - Muameleaia aevi: Şılıli Mehlika Barban mübar' 

<)danç para verme iılerile m!fgul olanlot' 
mahaa• isin oe•ika•ı 

Adı ve ıoyadı veya uavaaı: Ahmet kızı Mehlika Bırbı11 
K.awai ikametıibı ı Alaaocak Mesudiye mahalleti,. 

Ticaret ikametıihı 
de Erdotan ıo .atında No. S 

ı lzmirde loöoü caddesinde ŞI' 
haaıada No. 6 

ı Türk 
ı 2000 Türk liruı 

Tabiiyeti 
Sermaye 
Alınacak faizia ';. yükaek 
b~ddi . . . % 12 1 
MııameleaiD aıvileri ı Şahsi imza, kefaleti müıtarik• 

ve müteıelliloli ticari aea eti• 
Yukarıda ya.zıh Ahmet kızı Mehlika Barhao tarafıodao ödilOf 

para verme iılwiae dair 11 Huiraıa 5'33 tarih ve 2'J19 
namarah kanun hükümlerine tör• verilen boyaoaameler tetki~ 
ol•arak, muvafık gCSrülmelde, aikri seçen kaaun hiiküml.ıl 
ve beyanoameıiadeki prtlar dahıliode ödünç para ver_. 
iılerile meıaul olmak iiıere, kelad.iue iıbu iıia vo~ 
verildi. 

C.ael •kreter bbay 
Aah ıibidiı 
27/5/1938 

30 kurqıJuk damı• pul11 
lımir licili ticaret memurlutu reımi miibıl 

ve F. Tenilc imzaaı 

lzmir Vakıflar müdürlüğündeO 
.M.ezarlıkbaıında Hayrettiapqı tokatındı 3 Nyılı harap alil 

avının. ankaz~ kaimen aah_lmalc üzero müzayedeye çıkanlmııtır• 
Bedeh 300 hradır. lbale11 6/6/938 pazartesi uat 15 tedir. Şart' 
larını ötreamek iatiyealeriD her ıüa daireye müıacaatlın iliO 
olunur. 1892 

Devlet demlryollarındao: 
20141938 tarihli Yeni Asır ve Aoıdolu ıızetelerile ilin edil•P 

ve aatııı t/6/938 Çarıımba ailaii 11at 9 da yap.lıcatı bildiri• 
len Alıaocalc ve Baımaae aobarlarındaki toplanmıı bububıbil 
ihaleai gö. üleo lüzuma binaen 16/6/938 Per,embo poü ,aat 
15 o barakıımııbr. Sablacak bububataa cinı, miktar vo muba•• 
mea kıymetleri aııtada göıterilmiıtir. lıteklilorin kaauoi ve,.. 
ikle birlikte •••yyen rW. ve aaatte Alaaacak 8 inci iılet•• 
komiıyonuoa müracaat etmleri ve muvaııCkat teminatı yabrm•· 
lara lazımdır. Hububata ıörmık için Alaaııcık vo Baımıa• 
anbaı müdürlükleıİD• müracaat edilmeai. Şartnameler komir 
yoadao paruaz alınabilir. Muvakkıt teminat 2957 kııruştur. 

' Beher kilOIUQUD 

mutı.paıuD kay .. eti 
.. Cinıi >= ' Kto., Saat&• ' · , 

Kilo 
· Takrıbt mikW1 

25 Pamuk • ' 
Pamuk çekirdeği' 
Hububat · 
Palamut 
incir 

·5 _ ,, ' 
1 
o 
1 
4 

so 
50 
1S 

1 3 

350 
70000 
2000 
200 

kaplıca/at Balçuva Ağamemnun 
1 • Haz ran • 938 tarıbiadea itıbaıeo Balçova AtamemolllS 

kaplı calara muhterem milfterilerioe açıktar. Tabiatan bahıcttil• 
bu tifa yurd.anun em11liae faile bir au beoilz Türk yeDİD bi~ 
bir tarafında keıfoluoamam ıtır. Atırlardaıaberi beıeriyete bil'" 

mdi hazık doktorlarımız tarafıodıa takair o lıınmuı Siyatilı# 
Romafrzma, •Böbrek haıtalıldanadan muztarip bastalarıo• bd 
ıifa yurdunu tavıiye etmiılerdir. Kimyagerlerimiz tarafuza~ 
tahlil olunan bu em11lı~z suyun raporlara mubaıebei buıutit' 
daireı;nde mahfuzdur. 

Evsafına dair faıla sözü z•id ıörijr. Muhterem mU,tetilerY 
nıin teşriflctini bekler otobüsler muntazman seferler yıpıcıtr' 
nı muhterem müş eri' erime teb r e 'erim. O. IS 



Sahife 11 

llELJTSCHE L& 

·' A 'TE • LINI.B 
G. m. h. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE LINI! 

A. G. HAMBURO 
ATLAS LEVANTE LINIE 

A. G. BREMEN 
"LARISSA,. \'apuru 28 Mae 

) ısta l:t~klenaror, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG ve 
BREM EN lı maolara lçin ala· 
t•lctır. 

"SOFFIA.. vapuru :H Mı• 
Y sta hckieııiyor. ANVERS, 
8REMEN, ve HAMBURC li· 
llla11larına yük çılcaracakhr. 

"CHIOS. vapuru S Hazi· 
'•nda bekleniyor. ROTTE.R

DA~ HAM8URG ~ B~& 
~EN Um,nlırıfta yllc l lHılttıt . . 
ARMEMENT H.SDHULDT 
'MARITZA. vap,mı 2 H11i· 

D
' .. da bekleniyor, ROTTEK• 

AM HAMBURN vt aREMEN 
Çin yü~ alı ttlctır. 

'~VICE MARlTlMI 
RGUMAIN 

fUCARE.ST 
•tUROSTOR. vap1Atea 31 

~r''•• a bı:Clıni1or, KOS. 
lNca. CALA Tl n GA. 

l.AT2 aktarmaat TUNA li•aıa· 
11

'• •tia yGlc ılıulttar. 
lı~ NORSKI MJDDELHAVS. 

L.INJE OSLO 
111AN ANDRU. 26 Hul· 

, .. 4, tNltltalyor, Dl!PPE vı 
N"••o 11•1• lı•aılarıaı ylllı 
•il kttr. 
JONSHON W ARR&N UNIU 

LTD. UVIRPOOL 
11 AVIEMORE.. vıpıt1 j 

1'eınmu2da bekleniyor. UVER· 
Pot ve ANVE.RS limanların· 
da" yüie çıkaracak ve b UR• 
CAz, VARNA, KÖSTENCE, 
SUtlNA. KALAS ve IRAlLA 
l.ııaanluını yllk alacıkt1r. 
STEROYALE HONGROISB 

l)ANUBE MARJTIMi 
• SZiıGiO 11 •Apur.. 8 Hlii' 

'•nda bekleniyor. PORT·IAIT 
"e IEEKSNDERY lim.al&ttıa 

"~ ıla~ıktı~. 
1 TlSZA. vapur" 10 Hızi· 

ttnda bııd .. irw. 1UNA li· 
ınaolvı için lıarelcet edecektir. 

lıiodıt.f ••r•ktl tıtiblerile 
rıtvluı :ıtdıkl dttitlltUklerlıdea 

teıata me1Yliyet kabul etme.a. 
Dw t.ila ..ı.a& allılilk iciD 

birinGl,ttd•41 W. F. tllNR't 
\' "N Ul:.K ZEE & '"-o. N. V. 
\&pw acentalaima .Grac.ıt 
''-•lıt• , .... ı .... 

t eWon No. 2007 /20()3 
~ .................. .. 
Ouvier ve 

Şüreküı 
U.iYcl 

V apar Aeenı .. 
lirlMtkeld• ......... 

Tel. 240 
ttıtE !LLF.RMAN LINES l. TD. 
l'tıt& Q!NURAL !TIAM NAVl-

GA 'rION Co. LTD. 
u_"ALBATROS,, vıpuru 20 
• .._Yıtt:1 lONORA için tfilc 
tlı·~kht. 

''LE~BIAN., •lpuru 17 Mı
~•ta UVl.RPOOL ve SW AN
"EADAN teUp yak ç•"ara dit 
"'E.UTSCHE LEVANTI- LINIE 

"ACHAIA,, vaputı ll•ınr 
"'ıda o' uo vük cı lc armıktadır. 

Ur.Hehçet U~ 
ç wCllA htıstilılcla1ı 

mtııaha••uı ,_. 
•ata · arı o. 1 1,.JO din bire ks· 

f .. raıelli ~pe~ 
Vapur AttnhlM 

t>YAL NEERLANDAIS 
l<UMPANVASI 

•SATURNUS,, vtpuru elyevm 
llmıntmııdı olup AMSr&R .. 
DAM, RôT1'ERDAM ve HAM
B URG Jimanlan için yü.;: 
almalthı dır. 

HERCULES Yıpurı t0·fJ·33 
de bek.eomekte olup BUR CAS. 
~ARNA Ye KÖSTENCE lıman· 
lara iç'n yük aacakhr. 

iVENSKA ORIENT 
IJE~IN 

"VINCL~ND0 ınot6rü 1°'6·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMllURG, 
OOYNIA, DANZIG, ve DAN· 
MARK Ye BAL ı·ıK limanları 
için yük a'acalctır, 

ERVICE MARITlM! 
ROlJMAIN 

flSUÇE~ VA., vapuru S.&~38 
de bekltn1aekle Olup MAL'tA, 
MARSJI. YA ve GB.NOVA li· 
mıhları için yük ve yol~&a alır. 

•ALDA jUlJA. vıpuN 2•7-38 
de beklenmekte olup MALTA, 
MARSILYA ve CENOVA li· 
manialı için )tük ve yo:cu alır. 

Z&GLUOA POLSICA S/A 
0 LECHlSTAN., motörü el· 

yevm liınanlmızdi olup AN· 
VERS, DANZIG ve CDYNIA 
Umanlıtı için yük alraaldıdar. 

lllndı~l laıreltet tırlhleril• ve 
ail•lunludakt detltlkliklerdeo 
ıctıtt menllyet ltıbul etmet. 

Dalaa fula tılıilat için 2 nci 
kordeada ~RA tEu.J Sl>ERCO 
.apur acentahğıoa mürataat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/41421266,/42 ı 

Franıızca ılıra 
Senelerdenberi yüzlerce ta· 

l•bı 1•tlttir•if t.ır muallim 
Franı·zca dera vırecıektir.Arau 
ıdınltr h1tfllıı aııt 12 tfın 
14 e kadar VaU Kuu• D•tık 
oıdclııinde 31 numaralı eve 
blııat ••1• ••ktuplı •lr• 
caat edebilirler. 

1 - - - - ---

Baktrlyoloğ 
Zühtü Ergin 
H•r tdrlii idrar, luan, 
balgdltl H aaü-e ta/ı. 

'il!eri eıJu' 
Mftracaaı yeri: 

ilWaOILeylttt 1öklt& fto. 15 

Telefon 3869 '-•r bey er .0 11oagıod• Abea. 
a...ı..•..tı yaıiıatt•• ... ao.u c..ı~r. 11 .. __ •Dl!liş-o•olilKl!li!!'f .. O~~~U--•ll 
... .. Q f!nt:hane .eid/onu _,:1~.1 C ~ ıJati D ığ[ı 

'~ " ıe tHo,.;, ~~ 11 I 
lkıtıc bf!l~Jer ıokak No. 84 

.ANADOI U 
KİttlJjdt N i••terigot91i N/I•''•" lıaiz 

Yl1zierce aeneJenberi ııhhate ,aydaıı mo. 
cıtre6 ôlan /%mir. Uılcı Jrf 3lgaca İçmeleri 

la•lr • Ceşme ..... , Gzerinde güzel manzaralı oteli, gaz:no, 
lokan~a ve bakkaliyesinde müıterilerınin hertürlü iıtirahat, iaşe 
ve ihtiyaçları tt11l11 edihaiıtir. 

~<-~ 
~~~~~~ 

·,, ~ ~ ~I~~ / ,~~ ' 

~~:&ı'LG"'!?JJ;i;i~·~~·llMl·~ .. MejtıWi ....... ~ı~]~· · 
~1 Ul2LA 
· ı 1g/aaca /çmekP.i 

Dokter ıali.ı~tril iiUth\Uil ıa, R•tit TıhıilUh ·uııa Mil• 
gaca ;çmc suyu hakkında: l< arl ıspatın Şurpu·del Z tls suyuna 

ezher cihet rüçbandır.. buyurdükllrı bu au; taUımln fiidt 
ve bevap teş!nnüçleri, karacılar, dılak hutalaldamıdı müz· 

mio safra keseıi ve safra yolları ı l.ıhaplırmda, iifra, kum 

ve taşlarında, müzaıiıı inkıboda, ıltManlık, nakriı ve ~eket 

battahk.arında, bağaraak, tltlt, ault1aH, meHfle yellah Hah .. 
gibi büoyevi hatalıklarda Itri Yt tıfihbabş oldutü tecıüba 
ile 11bittır. 

Vesait Baimıhaae klffllitUİI İİUlvirda lJrla v Çeıa• 
otobüılerinio hepsi içmelere ıifti•akta ohlulrlaraidin beren 
vesait mevcuttur. 

!iAZMA~ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1'ork Anonin lrketi 
LAN! - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

4S-3S.2S.20 IMrtitlıki Het ~HiAltl ııraatilidir. 
Fıyatü u.W.k ledlyaUa kolıı~k Yardar. 

ı..ANZ - Harman. ltlttt batlat, uaıı wi ot presesi, 
toluı• •rt••• ••kiftetl, lfıllMlt illldnii, pata
ttl ttkat•ı ••1111111 vı iNii••• ırıu ııraiye. 

RUT·SAK - Ttaltt&t puUukları, mil»zerler, diskaro, tırmık, 
.. ,. •lklıtltfı. 

WOLF - Buharla kazan ve lokomobillori. 
Tam l)izel ilolBtlui. 

Her türlii fabrika tiıiaatı işlen deruhte edilir. 

B~ •ıll ' 811111 .. Ilı *' GE 
mın tallaaı amam tıeenteıl TALAT klL 
l/O~LUNA Wi''İfitlcafJt. 

- ...--- .~ - r ...,,,.----- - --=--- •• '• ....... ~ --

3 

eref Otelı • 
Sdilı Hacı Hasan Oteli katiple,inlhn 

ŞER«/i''n ittHılnde 
Mtaarlıltltoşında, lamırpaıa bu ,·uarına 

naat"• Aır tarafa 1clun, hauadar ... 
Yeni bina, Jleni konfor, temizlik, 

ucuzlult, rahatlık:ui 
(Ş ER E F Q T E ~ ~ •izin cvinidlır. Taşrailall ıelft k 

11ıH5teftlerin itleritt~ Y•taım ed letfk, keaddttiıe h t 
lürlü ltfJ'l~hlt ö tttUtcektif. 

ı---··'-im-~--------~---· 

Fotocan 
6 Dık lllda (6) ttılt kitött f (IO) kw.ata ek & ıon ı le ıı 
mıkine•iz ge\dl. Bilh1111 \'etdta itlerine.le çok elverıtlidit 

Konı\t ti•itı iifOTOCAN. t11üe e1 li Üiilt 
Ttlırif: lzmır · cAN, Ttl, 3330 

te p ı• lıaatan ıl b tablp-
liğlndenı 

İzmir it,.f Paıa hutaneaı . 938 wa i yıl ı ~ tt ~ıtJlır dacak 
olan 7iJ lltl •ubamm.-.a kıymetli 48 kalem m~ht Jlf cına ev· 
rakı matbua 25/5/938 güa\emecinden itıbaren ou beş gun 
müddetle eksiltmeye koaulmqtur. Jıteklilerin fUUIHihiıleri gör· 
ileli ve ıetıttl iftllldlk Uıere her gün hastıae hey!lı idare· 
ili• Ye tllıill•• tnft• •lıı 9/6/938 perşembe tinli iai 9 d1tn 
n ilıtiJi kl4lt Vıliyet encümenine mürıcaatl•tl ıliıı olunur. 

2.5 28 31 3 U:;4 
== %? ===- "'-------~~=~__;......;.._ 

lamir Detterdarlığınd nı 
Sılıı 
Ni. Lifa h. 
i3i$ Se1dilii1 Atıl MJ M. ~I N1'i1W •• l llj Ni.lu 

li49,12 •elre ...... IHI. 100 CID 
ı3i~ l inci ~atq 9 t71Ai . ? i Ni.lii 411 

metre M. araı. 1€i5 25 
1317 ı .iacn Tep_ıcik Ne~ l & ili llj NeJtt 

68.tJ llll. ana. it 13 
Yukarda yızıb emvalin •ilid,eff it flİli •ı.t..U. iiüıye· 

dey lc6nul•ıtt1r. lhaliii !J.6'§~ litiW •• jtlrfiiilit güoLi 
111t ıs dedlr.ı Taliplwia Milli Elliıli MGilDtil e mürı-
cuUarı. il i 1724 

ı mır • ı ııı lndan 
1 - liliet metre m•ribliaı 

it Jiİi li i iki ~I iİ6f 7liz 
lira bedeli •uhammeali 62 nci 
H IGO metre murrbbııa· 
tlaki 11 vı 12 uyıla araalaranın 

li iMtltltll'likt•~ llfta flliiı 
veçldle 14-6-938 salı pni saat 
- •• ...11 irlır• ile ...... 
.allecektir. litira' edecekler 
rlı .. b.a liraiak ••Ylkktit 
teminat iiallllm ••1• ltHlil 
hmiHt .. ld.li• ile ıa,llnen .• .. ..... . ........... 
ler. 

2 - Gihiail" br11ilida r•i 
ya~arılu etôltü bekleme ma
tlllllMD Mf lii• il, fji~ li ... ,. ~ ..,. ...... ...,. 
_ ................. lifi .. 
tli•iiii lii4elle ft liıtlflt· p 
li~te'1 tarbaameti veçhiİe 14/6/ 
911 ..ı. ıamü aaat 16 da açık 
aıtltma ile ihale edilecektir. 
ltlhk etmek iıtiyenl• dört lira 
.ali kuruıluk muvakkat temi· 
Dat makbuza ile ıöyleoen gün 
vı 1Utta encümene ıolirler . 

28 3 7 10 1785 

lzmir belediyesinden 
938 model ve karoaeri bastı 

aakliae mabıuı ve fenni ıart· 
aametiode yazılı evufı baiz 
olmali ef ıatfl ahlicık bi r 

adet it i11tltll il1tllitipliktek ı 
•ali ve fenni ıartnımesi veç· 
bile •ilk ekailtmeye konulmuş· 
tüli IJtdeli muhammen 21 Oü 
lira olup ihalesi 14·6·938 salı 
filli illl 16 d•dffı ltUUk et· ••it iliiyaılir 157 f irı 'o ku
Nthıll muvakkat teminat mek· 
İibU ile söylenen gJo ve saatt · 
encümene ıclırler. 

~~ J , fU 1a21 



Şahap Tesirini tabii olarak 
yapa en iyi müshildir Eksir Şa~ap llasur memeıerinl gılier · · 

Kuvveti, iştibavı arttırır. 

~~~ıı~-------------------------------------------------------------, Taze Temiz Ucuz ııa·ç Elb' e ve Manto 

erakl larma müjde 

Zabitan Boglar vtt 

Bt1gt111ltır ... 
· Hertürlü tuvalet Cjeşitleri 

En m6ıkiilpeseot mü~ 
lerile.ini memnun eden 
bu f rmaya unL1tmayın z. 

Tüccar Terzi Türkp 1zarı 

lbrahim Karakaş 
Hamdi Nüzhet ançar 

Bu kere yeni açtığım mağazada zeng'n 
~eı'tler. Mantoluk, Tayyorluk, Trnvakarlık 
kuma~iar.n enva.sini, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - M11tazam dahilinde açtığım terz hanemde 
hususi o arak bay vo bayanlar için son moda 

_ z · rıf, şık manto, rop, tayyo·, etek, bluz, turvakar. 
•uvalet, gelınhk, ıivil ve askeri elbise ve k11putları 
iıteoildıfi ve b~ğenildiji şeki de imal ed lir. 

Başdurak Boyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 

2 - M~aınelem peşin ve kredi ile de yap·lır. 
3 - Bu ıc>zlerimin dotrulutunu anlamak için b 'r defa 
tecrübe kalid"r. 
Adres: Odunp zar: S:imerb.nnlmı çıktığı csk" B ~ra· lı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Topten oe 11e,..fce11ie ollll'ttk lcariçfelı sipariş kabar edilir 

Haraftc;ı kar 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir~ 
MERKEZ ŞUBE 

iZMlR ANKARA 

Temiz, urif eşya, elbise ihti· 
J&cındao evel gelir. Herkes ken· 

di lı aline göre temiz 
b:r eve, m&safirlerini 
kabul edecek bir • ,. 
lona ıı bat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kcndinizı ne aLlenizi 
m ubite daha iyi tanıt 

abilirsiniz. Evinizin 
eşya.sa bayab 1111 eti· 
k.eta olduguma unut
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mua. 

ma l esi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdu lalı 
Ticarethanesi 

Her cins kostümlük yeni çeş:t kumaşlar 

Y11 mevıiminin yaklaşması münasebetilo yeni getirdi~i 
•DORMÖY. FA YN •VULEN. ve •fJŞER,, kostümlük ku· 
ponları koıtümlük "etenler, pardesalü'l~r ve he :- Ur.Ü YERLi 
ve AVRUPA kumaı asortim1Dları rekabet kabul ctmiyeceıc 
derecede satılmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmeden öne~ HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticaretbarıeıini mutlaka ziyaret edinız. 

En ı 1tlam, en sık ve en ucuz kum.ı ları yalnız bu mağa· 
adaıı alabilirainiz. 

Peıtem:ılcılar EsnaF ve Ah3ll Bank lsı 
civarında eaki Suraski ma~az~sında N. 70 

TELEFON 2J9 ... -

• 

~ ..... ·: . . . . ' ~ . ' 

Septolin 

DİŞ 

macununu 

kullanınız 

Toptan 
aatııyerı 

Peıl•m•l cılord11 

Lütfi K1'om 
Ecza d•pe•• 

EN M.f;IK,EMMEL DİŞ MACUNUDUR . 

Foto Köroğ u 

amza Rüstem 
E'.1 meıhur fabrikaıarın iolo~r. f ma ... ıncıer, iiom, cam, lcitıt. 
kaıt ve biiumum fotoğrafçılıkta müıtamel eczalar, folotraf alat 
J ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotofralçılığa müteallik her neoi mal:emı 
z~vlci okşıyacak res · m ve a~ra ı d smanl ır, acnedat ve cvra.C 

istinsahlan ve lcopyalan kemali dikkatle yapılır. 

A M A 1· Ô R i Ş L E R 1 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8. J 

Telefon: 2615 Telgraf: Rüstem lzmir -moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Cadcleai No. 186 

TELEFON No. 3942 

• 
iŞ TAl{SI 

Telefon 

1938 
Oldsmobil 

40 40 

ve 
1938 

Şevrole 
O tomobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 

KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 
............................................................................................ 

T. İ~ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Heaaplcır 

lkrcırnllie. planı-
4 adet tOOOL 4000L 
8 .. 500 il 4000 .. 

16 .. 250 il 4000 .. 
76 .. 100 ti 7600 .. 
80 .. so ,, 400J ,, 

200 ,. 2S ,. 5000 " -384 .. 28600 " 
Karalar lmart, lhaıiraa 
1 ey: uı, 1 biıincikinuıa 
tarihlerinde çeldlecektir 

En az 50 Jıra mevduab 
bulunan be .. aplar lt1ıra-

lara dahil edilecektir. 

-~====================================-~ 
Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bdterlgoloı w 6altıtıeı, .. ıf(ı11 lıastalıldtll'ı ınii&h ... 

(Verem ve saire J 
Basmahane Çorakkapı caddeıi poliı karakohı yan•ada 

2Sl sayılı ev ve muayencbınesiode sabıbtıa akpma 
kadar hastalarını kab11l eder. 

TelefttrJn: 411; 
• 

______ ... __ l ·----------~ 
Birinci Sınıf Mutabusıı 

Dr. Demir Ali 
K amt;ı of im . 

Cilt va TanasUI hastahk· 
tarı ve elektrik tedaviat 

iz.mir • BiriDCi beyler 10kajı 
Elbamra Sinemuı arku nd.ı 

T~lefon : 3479 

G.. H I..! • oz eaumı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Nu...,..., 

katı No. 2t 
Kabul saatleri: OJ!:deo ..,.1 

aaat 10-12 ötle .-a 
15,30. 17 'fele. 34l4 

, • ._ .................. l•ıı ..................... .-r 
KırftİCjeği Kolonyası 

Adı ile Şifa Eczanesi 
Eu isim alcında Temizlil, Tuvalet, Ma..al 

ve tuvalet aatu 1larrna çok elverişli 

Yüksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruştur 
ŞiF A Eczanesi KIRÇJÇEG/ Kolôn:yaııtd 

Bu fiata satmakla hoyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, H. eli 

Kolonyaları 200 K' u r u ş 

Büyük lüks şişeleri . 65 
Kiiçük '' '' 40 K.uas" 

Tavsiye ederiz 


