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--·--Başvekilimiz, hadisatı günü gü üne takip 
ediyor. Yeni idare, samimiyetini an

cak icr~atla gösterecektir 
Ankara, 4 (H usu. i muhnbirimiz-

den) - Başvekil Bay f'ellil Bayar, 
liatay meselesi ve son vnziyet hak
ltındn Haricive Vekaleti umumi kii.
tipHğinden i;,ahat almıştır. 

liatayda işi ele alan yeni idare, sa
lna.nıiyetini ancak icraatiyle göste
~ktir. Vaziyette, şimdilik nisbi bir 
l!Uktın vardır. 

latanbul, 4 (Husu i ) -Suriye fev
kalade komiseri kont dö l\f'artel, 
'l'Ork-Fransız iş birliğinin t;mini için 
Ga.royu işten uzaklaştırdığını ve ye. 
line bnbaşı (Kole) yi getirdiğini be
~ eylemiştir. 

Aıatakya, 3 (A.A.) - Anadolu 
~.İ&naının huauai muhabiri bildiri• 
)1ıu·: 

.. 

mııtır. 

Batvekitimizin b• değerli hedi
yeleri, yaran İzmir deniz aporcula• 
nna verilecektir. 

Güre, er! 

Tekirdağlı gel
mek üzeredir -.... 
Menejeri vaziyeti 

naııl gör Ü)'Or? 

r "'\ 

Türk-Yunan 
Munzam dostluk muahe-
desi Fransada memnuni-

\.. 
yetle karşılandı. 

.,1 

Japon askeri, Çinli t;aeolııgla clag edigor 

Vaziyette dünküne nazaran daha 
l.uYiik bir aükunet vardır. Antakya
"- it hayatı batlam11 ve karıı ma· 
"-lleleden Türk mahalleaine, çar
l&a1tıa ceçenler cörülmeğe baılan· 
'-1taa ela Türkler henüz 'karfı ma· 
~•ile~, hükumete, poatahaneye 

~ir dı-tında ufak tefek a_;yişsiz
f:ı 

Tokyo, 4 ( Radyo ) - Ç\n kırktır. Ağır yaralıları-. 

ıefiri, bugün Yokobamı lim•· beı yüzden fazla oldup. 
.............. rllıl ........ _ ...... •• ...... ... ~. 

... 
lir-

"' ve çapulculuk vak'a1rı kaydedil· 
"ektedir. Dün olduğu gibi bugünde 
~"bıta ve askeri kıtaat aaayiıin te
'-'İni için büyük bir faaliyet söster· 
~kte ve her tarfta devriyeler söze Tekirdağlı, diğer bir pelıli• 
~'°Pmaktadır. Gece Türk mıntakaaı 11an la g r ğl ı g'iireşte 
~e konaoloıhanenin etrafında nor- Türkiye serbest güreş şampiyonu 
"'-lin üstünde muhafaza tedbirleri kan 'br ihtilaf ki Ermeninin ölümüne mikte bir Arap köyüne hücum etti· Tekirdağlı Hüseyin ile meşhurKara 
~haua bir tekilde göze çarpmıt ve ı 1. aeebep olmuıtur. j ğini ve yaralılar olduğu zannedil- Ali pehlivamn 12 Haziranda Alsan· 

daTürkler arasında yerli veya Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu diğini fakat tafsilat alınamadığını, cak stadında ı·evanş giireşi yapacak· 
t•l'aiz bazı tahmin ve endiıelere Ajansının hususi muhabiri bildiri- İskenderun haberi olarak azıyor. hlrım dün y:ızmıı;tık. 1\Iemnuniyetle 
~Ydan vermittir. Bununla beraber ' yor: · Malum olduiu üzere Amukta haber aldığımıza göre bu mühim ka~ 
: Cece ne de gündüz bir hadise kay Buaün buraya geleen Kronik ga- yalnız Türk köyleri Aap çeteleri şılaşmnmn hasılatı bir emri hayre, 

clilmemittir. etesi ıilahh bir Türk çetesinin A- tarafından baıılmııtır. İzm ir asker hastanesi menfaatüıe 
Delel'e Garonun dün batkonso- terkeclilecektir. B u kadar hayırlı bir 

loa.. bildirdiii ve dünkü telsrafım- /~pany~;da VCt ziyet iş için namdar güreşçilerimizin lz-

Sefir, oradan doiruca Hankova Ç in dafi topları, ır•P .... 
gidecektir. şi açmışlar ve mühim tuirS. 

Pıriı. 4 ( Radyo' - Havıı yaparak. Japon tanar.,. 
Ajans Kantondan bıbor ahnıyon çabuk lcaçarmıılardır. 

Bugün, yüz Japon tayyaresi Tokyo, 4 (Ra-lyo) - J ·po .. 
Kantona gelm ı ve ağır bom· ya Hariciye Nazın se•eral 
balar atarak, ıehri harabe ha- Ogaki Şangbaya bir laeyet ıöa-
line koymuıtur. dermeğe ve oradaki Ameriba 

Eakaz altındın ~ıkarılan ce• tebaasının zararlarını teıb:t et-
aetlerin ilk partisi yedi yüz - D~oamı 3 iinci -'ıi/ede -

-------------~~----------

~ eaaılarmı haber verdiiim tedbir- mirde giireş yapmaları, yalnız İımir-
.. henUz tatbik edilınemiftir. Bu- 1 • ı t •• t k den değil, civar kmm. hatla vilfiyet- z• f ti ild• ki •• 

::llala ~raber bu tedbirlerin nakı.a n g 1 ere mu a re e ]erden de lzmire pek çok. ziy:ıretçi° ıya e er ver ı, nutu ar soy-
.. tekılde de oaa zımaaı halk ara- 1 ' . ge lecekt ir. Kara Ali pehlivanın lzmi- J d• v 

1 

Bir alayımızda kahra
manErler yemin ettiler 

--~a çok mUaaid bir tesir hasıl et- t ki •ı d k r~ gelcl.iği.ni yaz!11ı şt;k . .Dün şampiyon en ı, eg enceler yapıldı 
._.tar. e 1 e ece gtireşçımız Tekırclagh Hüsevinin Me-

Mnletler cemi,.eti komiaonu Ata• nejer i Pehlivan Abdullah Subası da ' 
,._ıa •azeteanden dördüncü aahifesi şehrimize gelmiş, Tekirdağlının • g ü- ıı111ı'~-.---~~~~~:--...,...":""'l'~7-~~'Jll!ll"'Til'!"""~ıı"7'.,.ml:I 
.. ~~ .olarak.~ağa batl~dıiı Cumhurivetciler ik .: ltalyan tav'va• reş için ya~m?a İzmir~ geleceğini 
"-'ihten itibaren antııar eden nüsha- , ı 1 J haber vermıştır. l\f eneJer Abdullah 

~an üçer ~e iatemiftir. Bu t~p resini esir ett ~ler Valans "ua du"n iki Subaşı bu mühim karşılaşma hakkın-
i!L Ur~ leh~ karıılaıan tedbırler • T -Deflamı 3 üncü sahifede-
-...rme komıayonun lehte veya d .r b b d d "[d • 
-ıeyhte bir faaliyete hazırlanmakta eıa om ar ıman e ı ı 
:dllf11nu •öatennektedir. İpin ucu 
"-•darda oldujuna aöree faali

>.tba alyhimlzde olması kuvvetle 
..... temeldir. 

~ 3 {A.A.) - Anadolu 
4.1-aalftın J.uaıaıi muhabiri bildiri,_c 

ltvakhan Ermenileri araımda çı-

Akdenizde 
Atıtlıiı fırtınalar var, 
~ortelıi~ bandıralı bir 

vapur battı .• 
lhılııon, 4 (Radyo) - Akdenizde, 

~bit fırtınalar hüküm sürüyor: 
~ t.roçiaa adındaki Portekiz §ile-
~ fırtınadan batlDJ§tır. Mil· 

~bat, bir lııailiz torpidoau tara· 
-~ lcurtanllD1fbr. 
~Y• adındaki lnl'ilİZ vapu
llbt ela İmdad iatediii ve bir in· 
h llH•h•ibinin vapurun bulundu· 

&arata hareket ettif i bildiriliyor. 
/spangadadan hic,et eden aileler 

- Yazısı üçüncü salıiJede -

Bayrağımızın 
kudsiyeti 

Türk bayrağı tabut. 
lara örtü m · yecek! 
Bayrağımızın kucls iyetiııin muha

fazası hakkında Dnhiliye Yekaletin
den şehrimizdeki alakadarlarn mü
him bir tamim gelmiştir. 

B unda deniliyor ki: 
<Milli ve tarihi varhğımı:zm mü

şahhas bir t imsali olan şeı·efli bayra
ğımıza lfiyık oldu'ğu Mygıyı temin ve 
bunu muhafaza etmek yolunda ı·e~mi Kahraman Mehmedcilclerimiz alag sancaklarile 
ve hususi müesseselere nasıl, ne va- ,,aziemir gnıı1izondald alnyımızın firlerc mükellef bir ziyafet verilmif-
kit bayrak asılacağı \•e ne 1:ibi ahval- y~ni erleri, diin büyük törenle vata- tir. Öğleden sonı·:ı da erler arasmda 
de bayı·ak <:,ekilirken merasım yapıla- JUl, bay,rağa ve millete sadakat yemi- lllttht l'f w ı l . .. l 
C w h ·•kA b. • .1 dd t . . • e ı spor eg ence erı, gureş er 
ngını u ·umet ı r mzamnaıne ı e ta- ni etmişler, bu mukn esa ıçın ıca .. 

yin ve tesbit ettiği g ibi bayrağımızın hında seve seve kanlarını akıtacakla- ~·apılmışt.ır. " . 
neıelere ve kimlerin miisaadesiyle ör- rına dair nnd içmişlerdir. Çok heve- Kahraman Turk delıkanlılanmn 
tülebileceğini de yine bu nizamname- canlı olan and içme töreninde vali· B. erlik -Ocağına geJişlerinde ve yeminle
de ayn bir madde ile tayin ve tasrih Fn1Jı Güleç te hazır bulunmuş, alay rinde, kendi milliyet ve tarihlerine 
eylemesine rağmen maalesef bazı komutanı ve Tiimge11eral Nuri Ya- ltfıs olan büyiik bir heyecan ve gurur 
yerlerde bayrağımızın gelişi güzel ve mut taraflarından birer hitabe irad vardı. Dlin, bütün merasim, bu ruh 
- Dt:.11amı 3 üncü salıı1 ede- edilmiştir. Öğle iizeri erler ve misa-ı icinclc geçti. 
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r ') v d b• et a dair 
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D vlet Demiryo larının getirttiği 
v gonlar iç m m ekette ki sevkı· 

yatt da k ilanı/ c k .. 

içiııt' hapsetmek 

Y ı ı bze mey\'al rın 
l!zun zam n boıuJm dan iç 
memlekett ! vk v satışl rına 
temin maksadile Devlet Demir· 
}'oJları tarafınd n raflı ve fri• 
gorafik tesisath v gonlar sipariş 
edilm ıti. Şehrimiz Türkofisine 

elen m lümata göre Devlet 
D miryolları ve Hm oları id • 
resmi t ma layıcı ed vat 
y nında son def Almany y 
sip riş ettiği meyve ve sebze 

taşım ğa mabsu ııo!e edilmiş, 
Beri k tarlar bağlanabilecek 

ev afı haiz uzun dingil mesa· 
fcli ve r flı va onl rdao 20 
tanesi Sirkeci garına gelmiştir. 

Buz kasalarını ihtiva eden fri· 

gorifik vagonl rdan 12 tane· 
si de Haziran sonunda getiri· 
lecektir. Bu vagonlarl dış 
memloketl rede yış meyve ve 
sebze ihr catı yapılabilecektir. 

• •• 
ın m -
• 
1 

m 

t ve han 
dala ve yer r 
sınaeh mmiye 

azır an· 
veri e ek 

Otel ve h nlarm islabı ve 
temizlıkl rin dık at vo itina 
edilmesi h kkında Dahiliye Ve· 

"l ti den hrimızd ki la a· 
darlara b"r tamim elmiştir. 
Bu t mimi a a ıya yazıyoruz: 

Dünyada neler oluyor? 

"Memlek ti ıı b llib ~h bir 
kaç büyüe: chirl rind baş~a 
hemen hiç bir y rinde y lnız 
yab acı seyyahların doğıl, işle· 
ri için ı y b t eden vat nd ş· 
l rı ızın bil konıklıyac ki rı 
te i'ı ot l v ya ü afırb nele
ri bulun ıdığl bir baki ·attir. 
O t 1 r aş f or l ış 

Hava değişikliklerinden 
anlıgan lıagoanlar 

Mubt lrf kuşl rla hayvanlar 
arasında b v değişildıklerİn· 
den a nlıyanlar p le çoktur. Bun· 

larm çoğu, .bir (Metereoloğ) 
k d r h ı ıtır. Mesela, y t
mur yağm k üı.cr ikon, güvrr
cinlor alçakt o uçarlar, bıldır 
cı l r mütc adiyen öt rler, 
karın lar yuvalarına lco arlar 

t 

balıklar il r na ırlar 
ördekl r k natl rını açarlarL 

Londr d g n ngosrın 
diişütUJnler müjde! 

Lo dr dı; her ı ne güne 

b nyo u alm k için plaj? ra gi· 
denler, kı riya küneşin yüzü Ü 

görmeden vJ ine dönerleri 
Londr d ki sigortalardan biri 

cih ti dil ün k, bu y ı· 
itı y i bir 
Bu ku oy 
ıl ak iç"n b "jl 

digatını pulla gap n o n üu ir ri tmi edebi· 
milgon , kadın! l cck vaziyett detildir. B:ı bal, 

Amerik mılyonederı den Sti· yy h t rzu ve imk"nl rmın 
rt dındaki kadı , hay tı da zalm kta ve binnetice şehir ve 

bütü tediyıtı ı p llarl ya~ k b t nmızm ikti di menf • 
ma a alışma bir k dandır. tlerioi b leld r etmektedir. 

Stiu rt, sık ık Ncvyor t D Pren ip itib rile her t rafta 
tayy r il Hol vut ıtmekte b tün ııbhi tl n ve modor 
ve biletini d hi. pul v rmek kooforu cami otell r vücud 
urctıJe t min eylemektedir. 

Stiurat, on eyahatinde, bir getirilm i v bu gibi tesıslerc 
tayy re bileti almak içın, 24 pi "j, banyo, ğlence, yaz t ti· 

bi beş yüz adet poıta pulu li eçirilen v ya t ribi ve tu· 
v r 1 tırl riatık hem iycti ol yerler· 
Hayatta birbirlerinden hiç den ba 1 111 lazı dır. D r• 

rılmamış iki ard ş h l v c l olarak tbiki la· 
l.ondr d , biri 74 ve diğeri zımgelen eo pr tik v masr f. 

68 yaıl rında ilci kar eş, h y •· ıız eldi ~· ıd gösterilmiştir: 
larında birbirlerinden hiç yrd· ı - 1 ta yonlard , iskeleler· 
m mıtl rdır. Bunlar, yni za- d v b ı diye teşkilatı olan 

anda evlcnm meğcı karar ver· d f h l 
mişler ve filhakike, bund ıe- yerl r miı ir n v ot • 
bat tmişlerd r. S"n gü lerde leri (Bütün od 1 rımn y ptl
bunl rdao 74 y mdald Corç ası Omkün ol dığı t kdir
haıtıla ıı v 6 ya~ındaki de) en az iki er od ımın bada· 
Hardıl d , bir iki aat aonr nah, boyalı, h şerattan .. ri, te-
k rd j i tılcib o yata a dü~· miz bale gctırilmeıi, bu od&4 

Ü tür. Tuh fı u ki, bir iki 1 rdaki k ryolalann belediyeler 
hıft ıonr , iki ırd 1 d • bir tarafmd n hazari ttırılarak y • 

_.......,,...~ .. -.-ds:-e~" '_m_u_ş~l _r_d;:-ir-::-. ""';;;Jı;;Jtır;-:-~wr.ı..:.-t""a~lc;.,• ya h k. yor il, çarşaf ve 

TAY 1 Tel fon 
3151 

s·n mı perde inin ilahi yıldızı Büyük Tr iedi rti ti 
S I M O E S 1 M O N VE J '\ M E S S T E VV A R T 

jA~ 

Tarahnd n tcmıil dilmi biı i, içtimai k f ciaıı 

MURAT 
Tarafından 

• 

AYRICA 
VE 

fevkalide nefi 
VERA 

bir ıur tte te mıil edil 

• • 
~IZ 1l 1 

KOREN 

örtülerinin yıkanmış, ütül n i 
b ld r takı olarak bu· 
lundurulmuı v bu uretl • 
lec k iı firler t iı biı oda· 
d vo t miz bir y takt yat ak 
imk .. nl rının t mi dil ıl 
muv fık olur. 

2 - H nl rdı1 otellerde v 
umum id y rlerde mevcud 
hel lar hemen umumiy tle pis 
kokulu, m nz:ar ı çirkin yerler
dir. Bunlano d rh 1 i lihı, te
mizi n i, badanalanm sı, 

k rıu t i i, tazyikli 
h o 

ç·n ·od 
y ptırıl ak ur til ıh i art • 
1 rı c mi t miz b le gotirilmeıi 
b a bir hi m t üto ld:ıfhr. 

3 - Otel, lok ota ve azi
no gibi umumun y tıp kalkma· 
sına, yeyip İçmesine ve eklen· 
ceıln m bsus yerlerin n mü· 
nı ib m bıll rinde iıtikr b dU'" 
yulmadan yıka ılac k: bir l 
yuı. yık a yerinin temin dil· 
meıi bir zarurettir. 
4 - 1nsanlığm n baait icap· 
larır dın biri olan ve umumi 
sıhhatın temelini t şkil ed n 
temizlikte alakad rlan ço ~ 

ha11 ' buluo m ı I ".zımdır. 
5 - Ayrı bir ibtis s ve bil· 

giye ve paraya lüzum göster· 
miyen yuk rıdaki u usl rın n 
kıs bir z oda y pılar 
bildirilmesini ve b11 işi rio idare 
amirleri! b 1 diye reislerioio 
tem il ettikleri şehir ve kasa· 
balar balkının a.v·y 1 ri in d 
miyarı olacağmın gözönünde 
tutulm ını rica deri • ., -..... 

Yeni 
•• ram ser 

iki i bu ay içinclı 
tiriliyor 

Belediye io Alm yaya 11· 

m ladığı tr mbüsl rdca 2 ıi 
bu yan ıonları a doğru lzmirc 
getiril r le b l diy ye t li 
edil c ktir. Di er elcizi de 
Fu r za 1 a k dar bitiril i 
ve lz ird t ali dilmi ola· 
c kbr. Y ni trambüıl r, Fuar 
açıldığı ııralard 1 f rl 1 baş· 
hyacakbr. 

1 ..... 

Döv ek 
K rşıyakada Dılaver okağın· 

d S mi oğlu Saliheddin, 6 
y şmd H .kmeti dövdüğjnden 
zabıt ca tutulmuştur. 

• 

Beled.ye 
ve hususi idareler 
Po ta ve telgrcf 
ücr ti vetec kl'!r 

N fıa veicaletınden şehrimiz· 
deki alakadarlara gelen bir 
emirde b lediyderle husu i ida
relerin ltı y zarfında yazdık· 
ları telgr f ve gönderdıkler 
poşt mür selatmın 2721 vo 
2722 numor la kı unlara göre 
tabi oldukları ücretlerin her 
posta merkezince tesbit edildiği 
ve bu idarelerin mahalıi post 
ve telgr f merkezlerinde alta 
aylık hesaplarını tahkik ederek 
938 en si bütçelerine ona göre 
t hıisat koymaları ın temini 
bı ldirilmiştir. 

••••• 
Mütehassıs ge· 
tirtmek mseelesi 

Talebelerin 
Tahliye tal pl ri 

reddedildi 
Kültür li e i direktörü B y 

Hayd r Cand l rı silahla 
ölü 1 tehdit den onuncu ı· 
mf talebesinden Sab heddin, 
Abm d ve Zekinin tevkif edil· 
di lerini v dün sliyeceza mah· 
mesi reisliğine verdikleri bir 
istid ile bu gençlerin tahliye· 
lerıni i t diklerini yazmı~tık. 

A liyeceza m hkemeai reisliği, 
t bliye talebini reddetmi tir. 
Muhakemol rine 15 Hızir nda 
b ılanacaktır. ...... 
Yunanistanın 
Sakız vali i 

DIJn hrimiz geldi 
Doıt Yunaniıt ıun S kız ada· 

a valisi, dün refikıaıı v rka· 
d laril Çeşm y , orad n d 
iz ir g lmiştır. S kız valiıi, 
cbrimizdo iiç aat k d r kıl· 
mı , ıonra t krar Ç m ye, 
or dan da Sakız dönmüştür. 
Ziy ret, t mımen hususi ahi
Y tt dir. 

Meşhut uç 
Karantinnd Halil Rifat p şa 

caddesinde lzmirli Remzi oğlu 
üzüm kurumu memurlarından 
B. Sami, R zeli lbrabim oğ. u 
Emini tokatla dövdüğünden 
tutulmuş, dlı)'e)e verilmiştir. 

1 f 

Aylık ıhrac.ıl 

T. Odasının Ji,· is
atistiği 

Şehrimiz T c ret Odası tara• 
fınd n İzmir limammn Mayıı 
ayınd.:ı ki ihracatı hakkında b~r 
istatıstık hazır} nmışlır. Ayl 
ihrsc t mikdarı şudur: 

ÜL.im 1722, 1, incir 5,5, hur• 
da incir 81,8, pamuk 550,2, 
pal mut 1676, 1, .ıeytinyağı 
630,4, arpa 771, 7, buğday 
4900, baki 81,9, b ğala JS, 
kumd rı 97,8, nohut 182,5, 
çavd r 122, u am 60,3, ke· 
pek 620,2, küspe 570,2, badem 

·]8,7, d rı 136,6, tütün 1259, 
tütun kırıntısı 70, 1, p 1 mut 
hulasası 374, 4, mi yan kökü 225,2 
ceviz kütüğü 24 18, azı 6, gök· 
boya 2, defne y prağı 20, 1, 
halı 2, çöven 2, balmumu, 7,6, 
zımpara madeni 500 ton, yün 
197 kilo. 

H yv n t: 
24953, koyu 
m lak 20. 

Kuzu "'e oğlak 
S70, ıığır 1712, 

1 H zirand da Pire liııı•· 
nıoı 270 sığır, 26 sandık yu• 

urt ihraç dilmiştir. 

••••• 
Köy bürolarının 

• • me arı 
Köy bürol rının eı iıi ak

kıoda Dahiliye V kiletind 
vil"yete bir tamim gel i tir· 
Bunda deoiliyor ki: 
"Vıliy t hususi muha ebe mü• 

dürJüldcrilc kaza memurları ı 

köy bürol rıod ki üıa abe "' 
m uliy tleri uohasır o bu bü• 
rol rm hesap ve y zı işlerinin 
m vzuatın ve umumi tebligata 

uygun bir kild v zama ur 
d çıkınlmısına takib ve temin' 

den ib ret olduğu, mc inia 

lüzu gö t rdiği vo bu büyük 
davanı İcab · c:l.iti hüt 

y m le ul • 
m suliyet vo saliihiyetlerioc bi .. 
na n veli v k y kamlar& 
tayin decekleri u mel t v 
iı takvi lcrini takib etmckl 
ber ber günün muayyon ıa t-

lcrinde lı hat vererek mir tı· 
l.. ki taı l ri maka t v ~ 
zuata uygun dü~cc ğindeo bu• 
oun aricınd r 'sen icari <tJO 

tatbiki m hiyett her hangi bir 
harek te mah 1 ve imkaa v r 
dirmiyecek ~ekild işin t d· 
birlenme i, öy büro) rınd 
köy işlerini avr mış v muı• 
melit zuıt d bilinde i tika· 
met vcrebıle . k le bJJiy t "" 
durumda buluqanların istihda· 
nımı itina olunmaaı lazımdır." 

Sopa il dövm k 
Dolaphkuy ah ll inde Ka" 

dif k lo od n A med oğlu Os· 
an, J anb llu Hikm t Akço" 

i tnleu escleıindcn kavga ~ 

miı, Hıkoıeti ıop il dövaıüş .. 
tür. 

Çocu m le i 
lkiçcşmeliktc H tay cadd • 

sind Köprülülü Ha n oflu 
60 y şmd Hüs yin Öğiit ile 
o l Ha , çocuk m eleıin: 
den M=»hmet Barutçu ve Kaaıih 
sop il döv ü l rdir. ~ 



A ADOLU 

~~~~=~~~==;.:;~~;:;;~~~~~~~~4 r nan Atatü~ le Şahin· ispanyada 
Hazir n 5 

. .. · • · • . şah ve Mısır kralı v; ziyet 
Munzam doatluk mu Paris, 4 (Radyo) - Hnvas ~ -. . . . k. f ah deai Pariate de arasında sının, Teruel cephesndl'.ll aldığı lrn-

gır san ay mızın ın ışa ını iyi 6arı:landı ::·;.-::m"'~":"ı:.1..!:""" ~= 
Atiaı 4 (Radyo) - Yunan Meaad akid dolayı. dir. . ... . d k e f e ' y ll•I teat• fanan Cumhuriyetçılcr, mubim kuvve-t a matbuatı; Tüdc· unan munzam ıı 1 O Jerle mukabcle etmeğe bnşlamıslnr-e m n e ece yenı rı- doıtluk muahedesinin taadiki f lgraf/ar dır. Bu tn:ırruz harekatıwn, bizzat 

münaaeb tile uzun makaleler Ankar , 4 (A.A) _ lran va· general Frnnko tarafından takip edil 

k 1 ..., ya:ımakt ve bu mühim hadise- r bd" le Mısır kralı ID kız kar· mekte olduğu bildirilmiştir. a ar Yapaca iz nia, B lkanlard ıu~hu bi_r dk t ~~in~~ oiıanl rı münısebetile Bnlrs:lodn, Gd(Rla~Y:la~ ~==! 
d b le tlendıreceğin en - ._ il Rıza Ş h mese esın en o • 

a a uvve. ReiıicumhurAtaıur.. a olan otuz ki~i, bugün kurşuna dizil • 
... •• • •• •• bahseylemektedırler. Pehlevi ve Kral Faruk arasında miştir. 

Karabük çe ik fab ikasını yapan lng· iz şir- Gaze~e~cr, Pariıte çık~· Tın aş ğıd ki telgraflar teati olun- Ter 1, 4 (Rıdyo) -G~neral 
gazete mın bu hususta Jazdığı mu~tur: Varel nan kamandaaıadaki kuv· 

keti mÜdÜrÜ hÜkumetİmİze yeni tekliflerde bir baş m kaleyi iktibaı et· Ata hazreti hümayun Rıu vetlv, Albooueranın ıimali • 
•• ' mekte ve Türk· Yunan dostlu- Şah Pehlevi Şcbiaşıhi ~eki Çeroıord~ kaabuına bulunmak uzere yakında Londradan gelecek ğunun, Pariıtede hüsnü telakki lrın·Tıhraıa ııgal eylemiılerdır. 

edilmesinden ıevinç duydukla• Çok kıymetli kardeıimin ot- General Arandaaıa kuman· A.rıkar , 4 (Huauıi) - Karabük d d lı: d d S d 
~I M • k • k d l ektedirler lu alteı lran veliabdi bazr tle- a1ın a i or u a, yeraıae a 
L ~ f brikaıım in a etmekte olan e s 1 a 1 sya n 1 rına ay ey em • • da tepesini ı.;abteylemiılerdir. ~ıliz ıirketinin müdürü M. Ma- . Faşızm rinin Mıjcıthe Mı_11r, ~·lı baz· Roma, 4(Radyo)- lngilter • liıt~ ·, y kınd be., mühendisle bir.· -tlerı"nin emcıre erı Alteı 

ır •" • nio bura sef ri Lord P rt, b • te Ankaray gelec k, Türkiyede Hü l.ıi t k ti . . ·ı . t k .b et - . • . • ·ı . laod lcları mes• 
)~i fabrikalar İnJ ı için hükUme- H me uvve erının, a l erı a l • 150 ·ı h Ik prense ~ . ~ışaa 1 b gün ltalya Hıriclye azın Ko t 
' tekliflerde bulunacaktır. mek i temedifi habe V!l'iliyor. mı yon a U~ baberıaı oğrenmekle çok ba • c il:># 1 % y lr't etmiş YC Q% 

. lıu teklifleri.. m mleketimizin k d" f d b tiyar oldum. müddet konuşmuştur. Bu ko· - Tekıas, 4 {Radyo) - Melcıika iıy m büyüme te ır. t a ID an e ş kı b"" -k b" d ı r · 
'il le alakadar placağı öyleniyor. kasaba- ar • ar D uyu ır ev e ID~ DUfmaların, ispanya meae aile 

tarabük ç ilk fabrikası bittikten Aıi gen ral S dillonun kumand ııod ki iler, bı.21 • • başına ıaadetbahıol o zab hu· al ~k dar olduğu söyleniyor. 
'""' Aiır nayilnılzin ln • afmı 1 zabtctmişlerdir. n msenmış ma.yunlarile d .... :ğe_r m_ ühi bir dev- alnmlt renin ihtiliici ispanya t.._ı d k • f b ·•--ı · T rora ve Tore• muhaLz kıt h eıir edilmi tir. ı b h k d ııı.· ~ n e ce yem a rııuı arın ın a ~ 11 Milano, 4 (Radyo) _ Har'ci etin aşmet.u u um arı aruıa· ile Cumhuriyetçi ispanyaya bi· 
' lanacaiı bildiriliyor. Hükumet kuvvetlerinin, aıilcri takib etmek iıtemediği söyle- da bu suretle hu ule gelen bu_ rer teklı'f yaparak, umum•~ mü• 

i iyaset b lgıleri kongresi, bu· ., 
"dlı·yecı· lerı·mı·z·ın a yor. d f ı b b gün de müzakerelerine devam hriyetin ş rk alemi için yenı tareke iıtiyeceği haberi t rJ • 
t\ Asiler, Saa Lui Scntigo o\men i er köprü erini er ava bir ikbal devr sini müjdeledi· etmektedir. 

1 etmiş ve mareşal Badoğliyonun etmiş erdir. ğine kaniim. Bu bayırlı vesile B ., terfi li81e81• • • • • nutkuyle yandan R.kırdın ra· a'"ragım••ın 
il derjn aygılarımı takdim ve ._, &.M azoru porunu dinlemiştir. k ••••• 

Bu ünlordı giik eek taıdil:a 
U:tlran edecek 

Aalcar-. 4 (Hu uıi mabablri· 
lzd n ) - Adliy Vek"'leti, 

~dliy cilerimiıin yeni sene mü-
b til fi li tcıini hazırla• 

•ıtır. 
liıte, b gGnlerde yük k ~ 

dile iktiran eclec: ktir. 

lngiliz 
hükümdarla ı 

811 ayın 28 indı Pa. 
riai z ·yar t edecek 

,. .......... il __ I' .... __ 

Kr 1 ve Kraliçe ~ bu ayın yir· 
· ekizinci günü b r 1 golo
klerdir. 
Fr n ız bükQmetl; o gün, bü

t\in devlet dev iri ile müesse• 
"tın kapala bulunm 11nı ve ln
L.giliz bükilmdarlannın. fevkai· 
~d kar ılanmalaruu tensip ey• 
lemi tir. 

Ha an Çe ebide 
Ankara, 4 (Huıuıi muhabiri· 

izde ) - Maden araıtırma 
tnatitüıü tarafından yapılan 
tetkiklerde H n Çelebide 
thcmmiyetli bir demir madeni 
bulunmu tur. 

Çin-Japon harbi 
- Başı 1 inci sahifede

ineğe karar verm ştir. 

Heyetin r poru hodıktao 
•onr Amerikan tebularıaa taz· 
rtıin t v rılccektir. 

J 1ponya, vaktıle Nankinden 
kae n Amerık M.syonerlerioin 
lc*'r r mezkOr ıebre avdet et· 
lnelerine mü aade etmiştir. 

Tokyo, 4 ( R dyo) - lngil· 
tercn;n bura cfiri S:r Rober 
l\rcg, bugün Japonya Hariciye 
Nezaretine ciderek, J.•pom tay· 
}'arelerini Kantond yaptıkları 
tbabribattan dolayı protcı ııda 

ulun muştur. 
Tokyo, 4 ( Radyo ) - Çin 

lnaslah 'g "zan bugün sefaret 
katiplerile birlikte Hankova git-
llıclc üzere bugün buradu ha· 
teket etmiştir. 

Ma lah tgüzaran ııyrılm ıile, 
Çin-Japon iyesi müoas bata 
larnameo kesilmiştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Dört 
Çin topçekeri, Kanton önüadeki 
0ekliye gemilerine ensııın bü· 
tuın etmiflerdir. iki t raf ara• 
8.'nda baş ıyan deniz barbı ne• 
~ce inde Ç n topçekerleriaden 
•kis nin battığı söyleniyor. Ja· 
Ponlarıo zayı tı b nüz belli de· 
tildir. 

Tale ey· alarak Akdeniz Jj. 
manlar ı ziyarete çı b 

lst nbul, 4 (Huıusi) - Hamidiye ziyarete çıkmııtır. 
kruvazörü. deniz okulunu bitirmiş Mektep gemimiz; Girid, Mersin, 
ve bu sene gemiye geçmiş olan tale· Rodos ve lzmir limanlarını ziyaret 
b yi nJ rak Akdeniz limanlarını edecektir. 

20 memur lu 
--~~~--- ' 

lata buldaki otobi. nıe elı · tahkikat 
vrakı Devlet Şura ~ verildi 

at nbul, 4 (Hususi) - İstanbul- tine gönderilmiştir. Otobüs meselesi 
- • ..,... -ınun D nı ~v 111 ıuui'"" -:SUÇIU VC tn 

yapılan tahkikat neticesinde hazır-
.. D l . sul tutulmaktadır. lanan evrak, Şurayı ev et rıyase· 

i e çı a r-U . .ftl 
neler yapacağız? 

iş a 
B. 
hus s 

mum m··d··rü 
ammer Er·ş bu 
a ·zahat ve ·yor 

İstanbul, 4 (Huıusi) - Is Ban- Madenler, bilhııısa kömür maden 
k aı wnum müdürü B. MuaınmP-r ]eri İ§letmelerini rasyonelleftirme, 
Eriı, lngiltere mali müesseıelemin ikinci be§ senelik endüstri planında
açtlklan 16 milon lir lık kredi ile ki sınni teşebbüslerde nakliye vası
m mlcketimizde pılncak mühim İŞ· taları meyva ve sebzelerimizin yaı 
ler hakkında ıu beyanatta bulun· olarak sevk ve ihraçlarında kulla· 
muıtur: nılmak üzere frigorifilc tesisatlı va-

- Kredinin on milyon lirası, yeni purlar almnkta lrnllnnacağız. Kre· 
liman) nmızın İn&aaı ve mevcud li- di tahsis edeceğimiz mallarımızm 
m nlnrın moder,n teıiaatile teçhiz kolaylıld ihracına muktedir oldu-
edilmcai, İ§İnc rlcdeceğiz. ğumuz mfütnrd n çok aşağıdadır. 

Kongre, Uzak Şarkta Japon- meleketlerimiz ara11nd ki sı ı KufSİ"efi 
1 · k rdeşlik bağlannı takdim ede· '.T 

yan ıo akeri muv ffa\tıyet eriaı - Başı 1 inci sah;/ede -
t svip etmiş, Rom , BerJin Ye 'im. ATA TÜRK lilnlettayiu hususi nhısların tnbutıa. 
Tokyo mu b~deıini tasvip ey· nnu 0-rtoıebilccek kadar ileri vnrıldı-

Rei icumhur Atatürk bazret· 
lem ştir. ğı ve netice itibariyle milletimizin 

Az dan Pavolini, Fr nsa inkı· ferine: mefnhirine ve varlığına tims..-ıl olnn 
libındıın umumi harbe kadar Veli hdin prenseı Feyziye bayrağımızın kudsiyetini mulınfmm 
devam eden iıtıtoko hakkında banımJa nişınJanması dolayaıile etmeğe nlilkadarlarcıı itina edilmedi-

h b - Ekıcla.lSlarınm tebrik telgraf· gwi nlınnn haberlerden anlaşılmaktı1-i11hat vermiş umumi ar ı mu· 
namelerini alarak son derece dır. (Türk bnyrağr niznmmı.mesi)ııin 

teakıp ortaya çıkan Faş"zmio memnun oldum. ibraz buyrulan 30 uncu maddesi bayrağımızın hangi 
Yüz elli milyonluk m ıhtelit dev· h eshasm ve ne gı"bi ı:;erait dahilinde ia-

d samimi ve müveddetamiz i ti- • -letler tar fmdan benimıeo iğini butlarmn örtillebilecei;.ıini vazıhan tn-
ı atıt k lbi tcı ekkürlerimi su· söylemi tir. yin eylemiş olma ınn. binaen bayrak 

Kongre, akşam üzcrı müza· oarken radaki doıtluk ve niznmnnmenin tnyin etti:ri evsaf ve 
kerelerine son vermiştir. müveddct rabıta! rmın şark hizmet erbabına inhisar ettiriln ..,si 

milleti ri ·mey nındaki miba· icap c:>ttiğinden her ha'Qgi bir sınıf ve 
~o,.;hit:ll O b t ve •hco ı tcz:yd eyliye- tc~ekkUJ men up oJursn olsun l>: Y-

Şiddetli bir ka ırga 
nei r yap ı? 

Teksu, 4 (R dyo) - Misori· 
de iddctlı bir kasırg olmuş 
ve otuz ev yıkılmııtır. 

Bes kişi ölmüş vo yirmi kişi 

yaral nmıştır. Zar r, yüz bin 
dolar b liğ olduğu öyleniyor. 

/ngiliz mü emlekele. 
rinde kanlı bir arb~de 

Londr , 4 (Radyo) - Ging 
Şond bir arbede olmuş ve 
bütün Çm m ğazaları yağma 
edıımıştir. 

ArbedecilerJe zabtta arasında 
müsademe olmuş ve dört kişi 

ö:müş"ür. Zabıta; arbedelere 
sebebiyet verenlerin mühim bir 
kısmını yakalamış ve tevk.f ey· 
lem iştir. 

ceği ümit ve kana tini rzeyle· rak niznrnnurnesinin tarifötı haı·icin
rim. Fır att n bilıstif de on uz de knlnn kimselerin tabutlarına bay

rak örtülmesine kat'iyen miisaad v 
ıcvgilerimi ve iz saytn kar· rnüsmunhn olunmamasına son d~re-
deşimın sa detini ve doıt ve ce itina edilmesini rica ederim-> 
kardeş milletin tealiıini öz •, 1 , _. 

candan dilerim. Gürecçı·ler 
Raza Şah Pehlevi '!1' 

Maje te Faruk 1 
Mı ar kralı 

Kahire 
Hemşireleri Altes prenses 

hazretleriyle biraderimiz Şebin· 
şah hazretlerinin oğlu Altes 
lran veliabdi hazretlerinin ni· 
şınlandıklart mesud baberinı 
öğrenmekle bahtiyar oldum. 
·Şarkın iki mühim devletinin 
tacidarları arasmda bu suretle 
ıihriyat teesıüıünü ~ark alemi 
için yeni bir ikb l mukadde-

- Başı l inci sahüede
cln şu izahab vermiştir: 

- Kara Ali, idmanlarına fazla de
vam ettiJ:rinden 1zmirde Tekirdağlı ı 
le yapacağı maçın neticesi hakkında 
şimdiden bir ey· söylenemez. Alinin 
cveloo kolu ağrı~·ordu. Şimdi birseyJ 
kalmamıştır. Tekirdağlı Hü eyin, do
ğuş itibariyle kuvvetlidir, ~·ani Tek
niği, Knra Aliye nazaı·an azdır. Knrn 
Ali, geçenlerde 1stanbulda Hüseyjnc 
çıktığı vnkıt şim<liki krular anb·~
rn:llllı değildi. Bütün pehli\'mılar, b
rnirdc yapılacak büyük güreşler neti
cesini şimdiden kestirememektedir
ler. 

Slovak ar dün bir miting 
yapmış) r ve muhtariyet 

istedikler ·ni bildirmişlerdir 

mesi addederim. Bu bayırlı 
müna ebetle tebriklerimin ve 

adet temcnnilerimin takdimi 
aamimi hürmetlerimin beyanına 
ve memleketlerımiz araıundı 
çözülmez kardeştik rabıtalanom 
teyidine ve ile ittihaz ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Kemal Atatürk 

Türkiye Cumhurreisi 
• Ankara 

Kız kırde im Fevziye ıle Al· 
tes lran Veliahdi hauetlerinin 

* Hnber nldığımızn göre bu nıübim 
müsabnkı:ıyı görmek iç.in Manisa hal
kından i tiyenlcrin de gelmesini te
min ma sndiyle 12 Haziranda Mnni
sadnn 1zimre husuRi bir tren tahriki 
için te,.ebbüs edilmiştir. _..__. __ 
hı z.yade kuvvet buıauğunu 
görmek bu usundaki temennıle
rinize bütün kalbimle iştirak ey
ler ve bu vesileden sevinçle 
istifade ederek samimi dostl · -------------......... ~ ........ ------------

Cumhurreisi Edvar IJenes, Slovaklara bir tel
graf cekmiş ve onlara vaadolunan 

• • 
hakların unutulmadığını bildirm ·ştir 

Prag, 4 (Radyo) - Muht • 
riyet istiyen Slov klar, bugün 
büyük bir miting akdeylemiı· 
lerdir. Bu mitingde, cumhur 
reisi (Edvar Beneı)in bir telgra· 
fı okunmuştur. 

( Edvar Benı ), Slovaklara 
vadolunan hakların unutuulma· 
dığmı bildirmiştir. 

Hatipler, irad ettikleri nutuk
larda; Slovakl rıo, Çekoslovak
yaya ıadık kalmak şartile ken-

dilerine muhtariyet verilmesini 
i~ted:klerini boyan eylemişlerdir. 

Pr g, 4, (R dyo) - Cumhur 
reisi (Edvar Benes), buiün er· 
kanıbarbiyei umumiye reııini 
kabul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. Bu konaşmalar 
eıoa ında, Hrrbiye N.:ııırı ge• 
neral (M şneç) de hazır bulun
mu tur. 

olan Çeko lov kya parlamento
su, g yrimu yyen bir müddet 
için tehir edilmiştir. 

Prağ, 4 (A.A) - Monsenyor 
Hlinka t rafmdan id•re edilen 
Slovak Cuculiıt partisi bir la
yiha ile Slovakyaaıa muhtari· 
yetini ve bilh ısa bir Slovak 
teşrii diyetinin ihdasını iateme
ğe karar vermi tir. 

Prag, 
151nde 

Bu kanuu layihası pek kıSI 
4 (Radyo) - bu ayın bir zamanda parlamentoya tev· 
toplanması mukarrer di edilecektir. 

i aolanmal rı müaıaebetile 
vaki olan lütufkar tebrik~erinize 
fevk ıade mütehassis olarak 

araretle teŞeklcür ederim. 
Şark milletlerini biribirine 

ba~h·an kardeşli~ o da=ma da.· 

ğumun ifadesile biri kte 
, şahoıztn saadeti ve ıevgih 
mılletime meıud bir şekilde 

, bağlı kahraman Türk milletinin 
iyiliği husu undaki harar tli 
dileklerimi teyid eylerim. 

FARUK -ELHAMRA ldarcısındc MBıi ~ü~pdaNe Sinemaıında 

lıte size nefis bir sinem• haftası yaşatacak olan enfes program 

1 • Tehlikeli Aşk Fransızca sözlü 

Baı rolde: LORETTE YONG • DON AMECHE 

2- Leylaklar açarkenFranıızca sözlü 

JEANETTE MACDONALD • NELSON EDDY 
Tf>h'ike i ask: 2.15 6 9,30 lcvlaklar eta·kf"n: 3,4S 7,30 
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l"u-rtb y, .Al nb y l. Bir tekli
:f1m ,. nı·. 

- Em~ suttsnım r 
- lcnp derse benimle beraber ~. 

lfm: 

A 

uz 

Kanii Mendil 

IJUI J 

iki Amerkah 
Türkiyede gördüklerini 
hayranhkla anlatlyorlar 

Bugünkü Tarkiye hiz Amerikalılara var. 
mak istedifimiz gaye için kıymetli ilham. 

lar veren bir nümunedir. 

Sağlık 
bahis eri 

ııuı~~~•• 

lk. 'il. H'D U1111 ., .. Cİ: 

Böbrek hastalıkları 
-9- A 

Böbr k haıtalıkwmdan ko· 
runmak için bu hastalığı husule 
getiren bütün ıe beplerden çe· 
kin ele icap eder. Burada üşü· 
menin, aoğuklamaıan, ıslanma· l" 

ın ve rutubetin tesirleri oldu· 
ri i yinalc v iç le g:d.a· 

lana ve maddelerin de çok te· 
ıiri oldutu k aşikir ·r snı•· 
eledir. 

Korun ada e aı 
tircJeri te did eden v muıaar te11 

tesirler yap n madd ludea -
uuk bulun ak 1 &t gelir, 

Bahuı s cia el yorgu iu klar 
burada pek m im roller or 
ııam akta dırlar. 

Onun i~ia ıoğuldamadan vü• 
cudü mubafaz etmek pek 
ö emli bir meaeledir. Bir ok 

aaebelli.ı yiy cek e içe
cekleriu do burada rolleri pek 
fazladar. 

Onun için bertürlü baharat 

dan, konserve. sucuk, pastırnı• 
ve kavurmalar gibi vücude 

zehir tes ri yapan yiyecekleri 
kullanmamak en birinci şart1ar• 
dan dar. d 

Böy e hem vücud makinesioio ~r~r 
muh elif örıenlcrine hasarat y•· 
pın ve böbrek örgülerin ı bı· 
rap eden bu gibi yıyecek -1e M 
çcceklerden i anlar k:endıte· 

rini korumak ecburiyctiodc· barı 
dirler. Ç.irük dişlerden ağızları enr 

~6 kurtarmalıdırlar. 

Bıdemcik iltihabı çekenler ~ 
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kşamlayın sözleştikleri saatte dört arkadaş buluş
tular, artık karar verilecek üç şey kalmıştı •. 

Rumnncl( n i uh et 1: ) nf eti pek neşeli olmu~tu. Dartan- Ara mi dc>di ki: 
Evet: cl'endimız, üç s.ilahşorla ) nn unifoı n asını gi.) inmi bulunu- (O Efendiler, m el uşaklarımızclnn 

"to muhafız M. do Bu in) j ile lıah 'e yordu. Çiiuku, Ar. mi le bir boydu hangisinin tedbirli. kuw tli, ze~~· ~:a
ti erek S n G rvu) knl inde kah- oldugu için Ar mi in eiir1erini satın lıut ce ur olduğunu bilmek degıldı~~ 

• lltı etmege kı ıt'lr \ cmıı ler ,.e kah- nl n kitnpçının kendi ·ine hcı· şeyi iş hangi inin parnrı dah:ı cok ~e\'dı-
e· tı mda kaJ :\ i iki sa..'lt d ı<::m:ı- çift tedarik edebilecek kadar bol ğıni bilm ktir.» 
ı• k r ı mud fo.ı tm kle b raber para \'ermiş olmasından arkadaşına At n b_ ? c .. v P. ~. rdl:. . . 

m m k ç tnn d, Ro ili oldürmu - tam bir takım hedb e etmişti «Arrımı ıı o~ 1 dıgt ~1~ kuldur, bız 
e· I', D rtun~ 111 hı\•ledini 1 h:ıyo.lini onların fuın üıbiatlcrıru nrnstıı mn-

- Cç ilabşorun i imi 1 ini öğ- hl.'\ı· "atnmı ufukt~ yukselen bil' knrn lıyız, fözıletleriııi <lcğil. Pnpaz efen-
r t~ndiıılz mi'! bulu~ gibi gurmekte bulunm:ımış ol- di, siz lıf.iylık bir :ılıliil• mtıtehassı. ı 1-

- E\·et, eft•ndimiz. saydı, şimdi ncııesi sonn ermiş nız.:ı> . . 
- lsünJeri neymi ? olacuJ-tı. Arnmıs dfl•nm c>ttı :-
- Ato . Porto ve Ar:mıis.. Kahv ltıdnn sonra n nm '.Atosun cŞuph siz biı mnvnffıık olmak için 

Gene benim cesur :ıdı ml!ırım yeıinde bulunmağa ve knrarlnrını ynlmz e~ i çtıb mık i teme~ iz. fnknt 
Db knidinal sliylendı. knt'ı bir ııeticcye l.ınğlnmnğn sözler bununln berı l.ıl'r uciz kalmamak ta 
- Muhnfız kimmi ? mı 1 rdı. ist riz: U1 ti uci k llıl ları tnkdir-
- l\!. Dartan~ an.. n rtn.n~ nn o günü Jmrnguhın h r de lıaşlnr me 'uldur, uşaklar değil .. , 

- Gen b nim kulhanbeyi. Bu 4 tarafında silflh r lbi ~·ni göster- Birnz ~ nvn~ sil) lc>. Arnmi:s> diye 
nm mutlaka b mnı olmalıdır.. mekle Pç.irdi. Atos so7.tınü Jrn ti. 
O aksam knrdinnl. ordug hta dil- AkMm1cyin sözleştikleri saatte Arıımi~ gene d vam etti: 

11re de tan olan s bnhki cüreti M. dort :.ırkadn~ buluştular; nrtık k:ımr <Do nı unu "yli~ orum; mınk.lar 
Trevile söyledi • Bu sergüzeş \"erilec ıç y ı nlmıştı: m 'ul olnmnz, l'fendileri olur! U~k-

"P ıı k hrnm 1 rm ağzmd n din- ~ ler1inin lrnyınbirnderine D(> ya- lımmv.. biıim u ""•runıuzda canlarım 
r ~mi olan M. Tı· vH. H metliyP. zacaklnrclı; Turdıı.ld ıeki ndatrl!l ııe fedn edecek lrndnı- snılık mıdırlnr? 

:wıu me elesin i de unutmamuk yazaçaklardı; uşuklnrdnn hangisi Hn) ır.ı. 
:ı.rtile, en iucce noktnlnrma kadaı· mekbıpları gölUrecekti? «Allah bilir nmn, ben Plnnşcye gil-
nıattı. Her biri kendi uş.nğmı teklif etti: \ n bılia im diy Daı1:anyan soze lrn-
Knrdinnl dedi ki: Atos, Gl'imonun tedbirliliğinden ve rışlı 
- Çok güzel M. dö Trevil; rica ağzı ef('ndisi tarafından a~tırı~a- cPekuJa, nzizim, onun bu sadakati-
- Qok güzel, M. döTrevil: rica dıkça bir kelime bile söyJemıyecegın- ne i}i miktudn ı rn il v et te. sun-

derim bu havluyu bana göndersinn den bah3etti. Porto<::, Mu ketonun ra on bir Y rin iki k "E: gu\ n.> 
:r. Üzerine kılaptanla aç zambak kuvv tliliğini ' orta boy~nıı dört a- h hu us~nda nfkb"n ve ful\at aJam 
ıçeği i.,Jetip alem ol r k fırkanıza damı tep liy c adar vucutıu oldu- seçmek husu undn hodbin olan Atos 
edi.re edeceğim ğumı öğündü. A_r. mis, Bazc~in kur- dedi ki: 

'il •• • • nnzJığından cmın bulundugu ıçın .. 
. nf. do Trevıl cevnp vedı: k d" k' d" hnkkmda d cOh ! Allah hnkkı ıçııı, o zaman al-

• Ef d. . . b h f en ı şa ır ı uzun uza ıya d d • 1 p h 1. 
- en ımız, u mu ıı ızlara rn dihl d bulundu. iluı •ctDartrn- . ~n ıgınızı an aı ınız. ı_ra a. arı 

.. karıı haksızlık olur. M. Dartanyan Pl 
01

•
0 

cc n t" ) t .
1 

ıçın her ey ynpacuklımnı vaucl<.'neı·-h 1 • . . yan nnşe re me nmnmı c 
rı en m taburumda degıldır; o M. k ~ b lundug-un .. 1. ek B 1 lcr, faknt ~ola çıkınca korku onları 

,1... anı u u soy lYCr o 011- . d El tikl · kd 
~o Essnl't :fıknaındn bulunuyordu d k" ok nnz"k k' d 1 h ıştcn mene er. c geç erı ta · 11"· · ya a ı ç .ı va n n nası arc-

- PekiHu, iz 011 l1 kendi fırknm- k t trni b 1 d ğ 11 tı 1 ttı de sıkışl ırıhrlıır: sıkıştırıhncıı her 
r )- • .. . . . . . . . e e ş u un u unu tı r a • e · itir f d rl r. Vay nnasını 1 biz 
1 

'<;t alınız• bu dort kı111ı bırıbırlcnne · Bu dört fnulet uzun uzndıvn sena ş yı - • . . • · 
•on deı·ece bağlı bulununca d" rd"" .1 ek hakl d k n 1• _ çocul· degılız.İngıltereye varmak ıçın o u- edı er • arın a ço gtze mumı- . · 1 ) k d" !• .a r-an de bir tabur dn ,.alıs .., d h 1 . 1 d 1._ (Atos sesmı yavrıı:; ttı , ·ar mu .n ... ~ m .. Sl a knşa arı mucıp o muşsa a can sı.w- . . · b 1 ·· ·· 
~Unaip olur __ ,_1 tt·r.• . . . t k 

1 
hafıyelerı ıle dolu u unnn, butun 

• l.:uA nrını zanne ı6ırnız ıçın e ·rar a- F il k · 1 · k 
Bu_Jn(Jjd •i • dö Trevil hemen . 7 . • ransn geç ece , genuye lınnıe 
l\\S}fllll.ı~ n J lif" .ınıuın3ennı rn"' ı oruz. ·- 1 1 

l • ı.~ ....--..~ 
ild" v dördünü birden ertesi cEsef olunur ki, önder c ğimiz 8 • için hıgi~izc bılmek h zım. Bana ka-
balı kahvaltıya tl \re etmi i. d mc1a bu dört faziletin bir(len bu- in n bu ı~ ok mu kul.~ 
Dartanyan sevincinden kendin- lunması Jilzım.> 1. in yapılmasını istiyen Dnrtanyan 

ten geçmi ti. Hnynttn biltOn emeli- cı:Fnknt, oyle bir uşak nereue bulu- Atsou buna cev. p \ rdi: 
ıe- bfn sJllihşor olmnk olduğunu biJiyo- nuı ?> iç t d ğil, biUiki çok kolay l.ıu· 

L>f" ~ •• Uç ark da§ tn son derece sevin- .:Bulunmnz ! bunu b n d biliyo- luyorum. Soyleclikl riniıin yapıln.ca-
çl' lntştı. ı·um; o hnldc Grimo gitsin~ diye Atos ğııın şUı ı l o . H y Alin hım! Lort 
ni~ Dartaııyan Ato dedi ki: bağırdı. 1o Vintcı· işi ehemmi) etli bir şekilde 
U1' - Alimallah bu sizin 2ek nızdan d\fusketon gitsin! yauır k, kardn alın znlimlığincl 0 
d:ı doğmu bir znf erdir. oylediğiniz (:Be.z n gitsin!» bnh der k .. 

1r tibi, büyük l.ıir şeref k zandık ve cPl n gitsin; PJun hem cesul', c Yavuş sö~ le.o <li~ e Ato!; sözünü 
et ~ok mUhim k rartar dn verdik. hem de 2.ekidir, bunl r dört fazil t n ke ti. 

l r ı Haza n ~ 

Hind fakii9lerinin garabetleri 

Uçan ada ları, gölgesiz 
ağaçları gördünüz mü? 

ltalyan Deja, elbiselerile ve oturduğu yerde 20 metre 
yükselmiş, bu vaziyette boşlukta kalmıştı. Açık 

gözlerinin üzerinde inekler lolaşıyordu. 
Hind fakirlerinin gölges z 

ağaçlarını biliyor musunuz? Ka· 
natsıı havalanan insanlardan 
haberiniz v r mı? Ateşin için· 
de, hiçbir tuafı yanmadan do· 
laşan fakirleri gördünüz mü? 

Ôtcdenberi alımlerin tetkik 
mevzuu olan bu garip hadise· 
ler, son g inlerde gene günün 
meselesi haline gelmiştir. Tet· 
kıkat netic sınde neşrettikleri 
kitaplar ve makalel rle bütün 
alimler ı,u nokta üz rinde bir· 
le melctedirl r: Oıtada yapılan 
hiç birşcy yoktur. Fakat med· 
yum ıeyircilere o kadar mües
ıir oluyor ki, onlara namevcut 
bir cismi mevcut ve hakikat 
imiş gibi göstermcğe muvaffak 
oluyor. 

Fakat bunu lcat'i bir netice· 
ye de ba~hyamıyorlar; bu mu· 
hakkak böyledir diyemiyorlar. 
b"z bu kanaatt yız deyip geçi
)Orlır. Her ne olurıa olaun1 
bu rarip hadiseler cidden tet· 
kike değer. 

UÇAN ADAM 
Uç.an adam, Jozef Oejı ismin· 

de bir ltalyandır. 1603 do Na· 
poli krallığ zamana oda bu ıe· 
birde yaşamıştır. Bu balyan, 
nefsine tamamife hakim olabil· 
mek için kendı kendine zulüm 
etmiş, tahammül edilmez bir 
bayat ıür üştür. N ıl ı? 

D i , hah nın muhakkak üç 
......... • ......... , ...... .w. 
gece aababı kadar açık tutar, 
üz.:rine inek bıl lconaa onu 
elite kovmaz: vücudüne iğneler 
batır r, cildı üzerinde bıçıklı 
yaralar açar ve bütün bu acı· 
lara, me~ ek te bir 11t11, bir 
kör b asiyatın kaybetmiş b:r 
adam g~bı ıöz eri bir noktaya 
saplAnm fı barekotaiz mukavo· 
met ederek. 

1 

mıştır. 

Kendı 1 bu meıelcyi şöyle 
n 1 ıtnıı1tır: 

• akirler yılan oynatıyor 

kaynatırken, Dei•Y• bayıld, z ... 
ettik. Kolları açılm1,, gözleri 

muayyen bir noktada, çenesi 
düşUk, adeta nefes almıyordu. 

Bir müddetoberi üzerinde 
yattığını ameliyat maaaıı ile 
irtibahnın kesildiğini ve vücu• 

duaun hı valandığını gördük. 
ayaklarından tutarak çektik fa· 

kat yere indiremedik. fal taşı 

gibi açılmış gözleri üzerinde bir 

sinek oturuyordu ve Deja, onun 
yürümesinden müteeair olmıyor· 
du •• 

Bu rapordan sonra Oeja üze· 
rinde daba fazla durulmuş, 
muhtelif zamanlarda müteaddit 
tecrıbeler ve tetkıkle yapılmış 
netic d Dejınm uçtuğu ve mı· 
Uı ·t durdu u k naatına varıl· 

·- Uyudu um ıamaıı vüc ı· 
dutn rovkalbeşer bir kuvvetle 
bavalanı)or. O ıırada ba~ım 
dönüyor, zıhnım dalgalanıyor. 
Artık özJc:ım i(Örmez oluyor. 
H.s etmiyorum .. " 

Uç n adamlara Hindistanda· 
da pe ço\c tcudif edılmiştir. 

f Bilhassa Hind Müslimanlarından 
C 181 Rumranın maceraları meş· 
hurhurdur. 

Maamafih ıon zamanlarda 
Hındiıtanda uçan adamlaran 
muall kta re imleri çekilmiş, 
cam yıkandığı zaman herkesın 
havada gördüğü adamın yerde 
bulunduğu meydana çıkmıştır. 

GôLGESIZ AGAÇLAR 
l 905 te, doktor Hensolt Hin· 

diıtandı bir seyahate çıkıyor. 
Hind fakirler'ni, çıplak bir ova· 
da buluyor. Bir müddet oturu· 
yor, goruı yor ve bu ıırada 
ovanın muhtelif yerlerinde, fakir 
kendi yakınlarında birkaç ağa
cın çıkhğını, büyüdüğünü gö· 
rüyor. Hayretle bunlardan bırinin 
yanma ıokuluyor, fakat ağaç 
yerinden kayboluyor. Oturduğu 
yere döndüiü zamanda ağaç 
tekrar orada yükseliyor. Bu 
doktor seyahatnamesinde, fa· 
kir~erin müdh ş birer medyuır 
olduk\ rant yn. yor. 

kadın casus 
Baba ı, hızının macera meraklısı 

olduğunu söylem ·ş 
~·oJdn iken 

'zln va-
«Kırmızı çlı .. berber ·adının en 

s5' - Artık ~ p:ıc ğımız şe~:ıer için ikisi demektir.> -Sonu \" r-
~ b~den ki~e Uphee~ ~çan~Ail-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

ri· laJıın fn~):etile bundnn oru·n k rdi- Ç J M D J K L E R 
nl tıal pnrtııu nyılacngız. 

lşte uçan adam, senelerce 
hayatını bu şekilde geçirmiı ve 

nihayet bütün dünyanın alaka· 
aını üzerinde toplamış ır. 

susluk dm•nsının son snfhası, ınti
him bir cnsu hık te kıl<ıt ıbulundu
ğunu oıt '<a ko:rnıu tur. Son ol 1·ı k 
tevkif dil n d ·r dmm da lm O nk nm Dart nyan il. dö Essar. lr;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;=;;iiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

ti' te ~urnıetıe~ı~i ~r1:etrneğe giderken Ayaklarımıza daı·r 
uı ı-em vnzlf esını bıldırdf. 
1! Dnrtnny nı çok ev n il. dö Es- Ynz geldi \'C nyak; hurriyetine su- bulmu . Şöyle bi bnkmı ; nyak de-
t •nıt ise yeni vazife inden dolayl Jii. snmış Mibi, kcnclisim snrnn ço.rııb , ğil, H n'nt eri.. Ihı) annınnım ._ op-

rcı ~ımg 1 n şeyi ı ini tedarik için para lınttn kalın nynkknbıJaı'mn birE'r mtlş .. 
J,:ir •artına m cbur olduğunu bildiğin- tekme vura1·nl-; ç1rılç1plnk meydana l Ayağın çe idinin münakn mı, 
·9 ~en. kend~ iı~o ~ dımdn bulunma •ı çıktı. Avnk ~imdi. l'M:hk ayakkabı- h.'1lndur eli u· ynp ık n duydum ve 
ıır ekJı! etmı tı. nm içinde, purmaklannı mhat rn- heyret ettim . .Meğer, ıı a~akl r 

Dartanynn hurmotl i ildikteıı hat o)•nntıyor, ok ini ı~giira öp- •nrnu ?. 
oma bu fır tı kaçırmak istcmiso- türüyor, bütün U t tarafını gün~ e Terleyip kok nlnr dn nyıı .. 
~ le elin v rdiği lm ı P r ya çe- n ı~ or.. Huyntımızdn tı.} nl· işi ve rolü çok-
:irmek niyetind bulundu unu söy- Kışm korknn, buztll n, . ızlıynn tur .• 

D l\·er k kıymet biçm ini rica etti. n)ak. şimdi kuml r , t nr., tahta- Tnlih, l ürü yn kulum, demiş. 
~ Ertesi ıun nnt ikide • d E r- ıara çıplak çıplnk, rahat rahat ve Bur dn rol, ın 11('\1 noı: aklaı ındır .. 1 tın uşağı Dnrtanyanın koğu unn gel · · ıyor J ıl . . . . nı g nı •• Filan millet n~;nkhmdı deriz. Mnnn 
~ >ııış ve kendisine bır kese ıçmde yedi Ayağın çirkin, h ntnl iri kemikli, "htn:ıı · 

1 
. ' 

\)1 bin r . t" kl 1 ı, J u • npınn ıc u. 
tJ ,,, ır~ ve~ıış 1

• biçimsiz P rmn ı. knhn damarlı cO k daı: ı ki bir rnnhh k ki, hep 
ı. Krnlıç um elmasının kımeti bu ol.unhırının bu uçılışınu geçen yaz "ki 

1 
. 

ııı:ndnrdı . ·uc1e de vnz. l • ' .b. ,,.. ı uyn · ü tan dU-:.üsoı·.;, da nvr1 
•ll • m vsımı ,ı ~ .. (. ıgım gı ı, ullŞ- b. nl"ô 1 d' . 

XL '111 p . ü 1 ır '-'Um c ır. 
11 m mmdıı·.. azar ve pıyasa, g ze Pi 1 kJ d 

BlR A1LE fEf ELES1 olanındır. Çirkin ayak talıintcn yidi d .. ·landı ln~ımız nn birçoğun-
. "t A"l 1 · ·· ·· ·· b ı a §U'f e r z . ,.1 ö os: ı e mese esı sozunu u - ği tokntın ncısını, çorap ve nyaklmbı- ~ 

~ ltıuştu. Aile meselce ine kardinalin nm mahbesi içinde hıvrnna kıvrann c~yaklnrım kırıl clı gidemez 
~a~şma~n hakkı yoktu. Aile ~ese- çekrneğc mnhkOmdur. Umumi zevk~n Olnl dı~·~* . . 

ıı• lş.ıne kımse kan nmnzdı; ınsan müstehzi tı:ıkı§lnıı knı- .ısına çirkm Eskı u şnır bır ın unu 
s ~tndi aile tşl ile blltun dünya karşı- nyn'klnrın tabanlarını çıkarın. 'k kullruım.ı~: 
~da m ul olabilirdi. hakkına hiç de nınlık degfüz. Hele m · 

i• Aıımis: u aklar fikrini ortaya ·oy hele erk • ~nğı olur a !. hnbb~b 
il ~ A~ k deliP geçmcıneli.yi2, T. vus Ba n )·nlvımı larımı ın ifo si 

Portos? pnrn liususunu temin için kusu, rcngürenk tüylerinin ]larıl p - şüyl olur: 
•tJ, ~ ytızük Jn lesini tırla- rıl -ı: fütişmnı içinde, çirkin olnn ayak- « ynklanmı. k ı n rnk :ığlnd1m.» 

~§ti !arına bnknr baknr da ağlarını . Ta- Bir rncvıuun ortn malı olmn.•nnı şu 
ıı· ~ llaıfanynn: Umumiyet itibarile biat, onun gururmm ezmek ıçın, ş kild iföd ederiz: 

1 .. _l'dUnden de zeki olduğu halde or- ayak kısmmı berbncl bir şekilde 4:Söz aynğn dü tü.> 

1 
~a hiçbir fikir koymamıştı. Fakat, irnnl ctmi~t'ir. Hürmetimizi ay ğa. kalkmakla 

''.' ~~ da söyli)~eum kI, MııyJcdinin Giızel bir çift ıwnkln tnmmnlnmm ifade ederiz. Ynni, şu nyağın isi ve 
IJI" ~ fikrini dağıtmlştı. vucu<l, bnhtiynrlı mı da bulmu." d»- rolil çoktur. 

.lh E t yanılıyoruz; lm yüzü- mektir. • ritckim, nkJI ız basın zahmetini 
~e mOşteri bulmuatu. Beııim bir dostum, Ef es harabele- de ayak çeker .• 

M. dG ~avilin ver~i kahvah .zi· rinde kırk bir heykel ay~ l'l:rmdik 

O, üzerinde elbiseleri olduğu 
halde oturduğu yerde havada 
yükselir, boşlukta dakikalarca 
kalmağa muvaffak olurdu. Bu 
bir qıedyum mu idi? Herkesi 
manyetize ederek kendini hava· 
da, boşlukta ıuı gösteriyordu? 

1644 te Papa Vnvanı, Deja· 

nın bu marıfetini görmüş, bir 
kelime bile ıöylemedea lıay-

retle ve şışkınlıkla onu seyret· 
miştir. Ayni yıl da birinci Ka
rol Emanoelin huzurunda bu 

marifetini tekrarlımıı. 1648 de 
de Romada yirmi metre kadar 
yükıelmiş, muallakta bir müd· 
det kalmıştır. O zamanlar seyir• 
cilerin büyük bir kıımı korku 
ve heyecandan ağlamıılar1 Ro
m• kumandaoı da bayılmıştır. 

Oeja 1649 da Urunovık hü· 
kümdarı Freudryanın önüade de 
bir uçuı yapmıı, oturdutu yer 
de yavaı yavaş on metro Da• 
valanmııtar. Erteai gü de mu
allakta b.t dakika kalabilaiı· 
tir. 

Nihayet iki operatör,; Dej .. 

DID ıvucGdunu tetkike memur 

edilmişlerdir. Bunlar, uçaa ada
mın vucüdünün muhtelif yerle
rinde ameliyatlar yapmıılır ve 
neticede ıu raporu noıretmiş· 
lcrdir: 

•Aletlerimizi ameliyat içisı 

b k ~ m n up olduğ ı :w 
rnektedir. 

M1s Silviycı flı•nd o j miudeki bu 
genç kız, Amf'ı ık ılıdır. Fı kut. çok 
guz 1 Almmıcn koııuşurmtıj ve Al
ın nlnrdarı bir ok l>ildikl ri vnrrnış. KöycülOk enstitü-

1th m edildigi uç, .Amcn1c d 
n k ıi mu t hkeın ın vkil r'n \ sQn de hugüıı 
lınvn i ta yonlnı ıııın rC?smiui 1 
nıaktır. bayram var 

Rı ın bnlJ:ı 1. bul nduğu bir b • 
yan tta diyor J i: Kızılçullu öycülük eoı itO. 

cKızım mncern mernkh ıdır. Şim- sünün ıenelik bayramı bugün· 
dI1 c kndaı b ı·çok meml ketleri gez dür. Bayrama lcoylü er de davet 
m· tir. Fr n ze , Ahmıne ~ ı dili edilmişlerdir. Güzel bir gün 
gibi 'lir. 1 l nyolcn da. konu geçirilecek, talebeler tarafından 
şur.Dnhn Lııı~kn Ji anlar da ögreni- bisiklet, motosiklet yarışları ya· 
yordu pılıcılc. ötle üzeri. bayrama 

cı:Fotoğrnf ta onun en sevdiği bir gelen köylüye mektepte bir ziya. 
şe) dir. Bilhn orijinnl manznra. fct verilecektir. Köycülük ens· 
lnrtaımıyn lınyıhr. 

cAlm n arkada laruıa gelince, titüıünüa bayramı, çok neşeli 
onlarla Almancnsını ilerletmek için ve ıenıia ol.c•lrtır . 
münasebata gil'işmi~ i. O zamandan B'Jı Bakla 
bnşhyan nrk d şhklan da ~imdiye 

kadnr cıevnm etmiştir. Dan Menemenden 
cKızım haklnndn cnsus diye bir boraaya oefİrildi 

şuphe besi mek snnmm ki çok m:ı- e 
n. sız ve gulunç bir h l' ket olur.> SeHDin ilk bakla mabıulü 

Di- eı• tar ftan, harpten beri o - dün M n enden şehrimız bor· 
ya çıkan en b 3•ük c usluk bok • saıına g tirilmit. satı~a arze. 
ai lsıni verilen bu ca3US!arın rnuhn- dilmif ir. Balda maiasuünu, kıı· 
k m nele dinlen c k ah"dlerd rutarak ilk defa piyasaya geti
birinin dalın, Alman v.npQrile A e- ren Meneıunia Sasallı köyün. 
ıikadan k çın ı büy(lk bb' her an den B. Mustafa Çalılcbr. Ekıpcr 
uy dırmı tır. lznatz Gıiebl i min-
d ki Alı:oanclıın sonra kaçan Vcrner b yeti, üç ç1.1valdao ibaret 111ab· 
Gud bcr i indek· diğer Alm _ ıu Ü tetkik et•İI. çok güzel v 
nın da, vapur Frıın '\ :ı ugradı evsafa mutabık bulmuştur. BJ 
m n tutulması için Fr:ın ız poli in aayretli çiftçi, boru idare hc-
haber verilmiştir. y&tioco taltif edilecekt r. 
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O rdu malulı."er 1- i r l. ği 

Trakyada arıcılık 

Al ı ziraatçi Peştede 
staj görecek 

Ma.~isa h:ıpishane. 
•inae bir vak'a 

Bir mahkum ····-Esrar g ~t~rm .:di diye 
g-ırdi:v~ını yaral:zr ı 
l\Ianisa, (Hususi) - Manisa hapi

sanesinde 1zmir hapi-::anesiııden n:ık
lcn gelen lzmirliArap Said oğlu katil
den yedi sene altı aya mahkum )1eh
med Ali, bugün gardiyan l\luharremi 
çukı ile kaba etinden cerhetmiştir. 

Vak'a hakkında müddeiumumi B. 
Rıfat Güllü tarafından tahkikat ya
pılmış iki gardiyan ve üç mahkumun 

lzmirde ele ka :·u dn 
-Baş taraJı 4 iineü sahi/ede
lidir. H :kumetimiz onlara teı f b 
ve ikdar etmiıtir. Partimiz de 
himaye ve müdafaa edecek ıe· 
reflerini yükseltecektir. içtimai, 
.da i, ııbbi ve iktısadi ub.ıda 

birl iğinize yardım edeceğiz. 

Çalışabilecek arkadaşlarınıza iş 
buıacağız. ,, 

idare heyeti bütün malulle r 
namana derin ve kalbi teşek· 
kürlerini arzetm ışlerdir. Anka· 
rada 10 Hıziıanda top;anacak 
O . d.ı Malüller kurultayına İzmir 
namına ıube idare beyeti reiıi 

Rasih Tuna ile Büı baaıettıa iş· 
t irak edecekt ir. 

ifadesi alınarak suçlu Asliyeceza Z b 
mahkemesine verilmiştir. ı ta: 

General K tiz:m Dirile Peştt1ge giden 
ziraatçiler im "z le birlikte 

Edirne, (Hususi) - Trakya umu· lik ikinci posta gönderilecektir. 
ı müfettişliği hesabına Peşte arıcı- Ağustosta. Edirnede toplanacak 

ı ~ kursunda staj görecek olan 6 zi- olan biiy~k a~ıcılık kongresinde, Peş
raatçi, Macaristana gitmişlerdir. ~en gönderılecek raporlar nazarı 

Bunlar, Peşte elçimizin delfiletiylc dıkkate alınacaktır. 
• tacar çiftliklerinde de çalışacaklar, D . . 
arıcılık kurı;undan sonrn civar köy- B Le~ı:cı, (Hususi) - Valimiz Dr. 

. k · ütfı Kırdar kasabamıza l k lPrde kooperatifçiliği tedkık edece • beıecı· . . ' ~ ge ere 
!erdir. bıyhenın yenı yaptırdıgı fenni 

mez a anın açılma töreninde bulun
Bu arada. balcılık, tavukçuluk, yu- dular. 

murfacılık. tavşancılık, hayvancılık, Vnlı"mtz B 1 D . • . . " ı , or u- em ırcı şosesının 

süt~~lük, ku~·u n:ıeyvacılık ve konser- bitmek üzere bulunan kısmında inşa-
vecıhk tedkıklerınde ele bulunacak- at faaliyetini gözden geçirdi. Ayni 
]ardır. z 1 1 . A k l amanc a zmır- n ara arasmc a en 

Ziraatçı~ar ara~ındn. Halkalı Zira- kısa yol olan Demirci· Simav şosesini 
at mcktebı muallımlerınden B. Hak- tedkik etti. Yolun ikmalinden sonra 
kı Arıcı da bulunmaktadır. Birinci Ankara en kısa voldan Akdeni:ze ba - -

d . d • g 
po tanın av etin en sonra altı kişi- lanmış olacakhr. 

Suçlu hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

1 
- Gardiyan Muharem ile iyi konu

"'urdum. Arkadaşlara esrar getirdiği
ni işittim. Bana da getirmesi için iki 
lira topladım. Epeydenberi esrarı gei 
tirmedi. Parayı istedim, vermedi. 
Beni yarın, öbüı· giin diye atlattı. Da
yanamadım, canım sıkıldı yanımda 
çnkı vardı. Onunla kavga ederken 
doh"Unuverdim. 

Şahidler dinlendi. Hapisanede uslu 
oturmıyan Arap i\1ehmed Ali de altı 
giine mahkum oldu. 

Biralık arpa 
Vilayet Ziraat müdürlüğü, ka· 

zalarımızda yetiıen biralı k ar· 
pılar için tetkikler başlamııtır. 
Kazılardan arpa nümuneleri 
ıotirilecelr, bunların bira ima· 
liQe elveriıli olup olmadıkları 
tetkik edi lecektir. 

Yeni buğday 
mahsulü geldi 

Demirci mezbahası 
rasimle açıldı 

me-

Man:sa bd/sasın'1a 1 O 
kuruştan satıldı 

Manisa, (Hususi) - Nuriyc k i>
'iinden Salih Erten isminde çalışkan 
bir ı·ençberimiz tarafından bugün 
borHaya 400 kilo miktarında yeni 
mah ul buğday getirinlmiştir. 

Kalabalık bir davetli huzurunda 
bugdny merasimle satum konarak 
tüccardan Mehmed Ali Yağcı, Galip 
Tosun, Ahmed J~rol taraflarından on 
kuruş fiatle ı::atm alınmıştır. 

Dikkatsizlik 
Yüzünden yangın 
lkiçeşmelik caddesin ~e N ev· 

rekoplu Halim oğlu Ali Ceylan 
ö tedenberi yattığı Mustafa oj'lu 

Haıan Güleıia dükkanına sar· 
hoş halde girmiş, yatağında ıi • 

gara ıçerken sigara ateşini yor· 

g ana düşGrmüş, yangın çıkma· 
ıına sebebiyet vermiştir. itfaiye 
ye-ti.ıerck yangını ıöndürmüıtür. 

Tramvay kazaaı 
Karataıta 1 ö aü caddesinde 

Kız l iıesi önünde vatmaa Hamit 

oğlu Sabri Gündüz, idare ettiği 

10 numaralı tramvay arabasını 
Koçan ıı la Hüseyin kızı 8 yaıın· 

da Melek adıadaki çocuğa çar· 

tır mıııtr. Melek iaafif yaralan· 

mıı ve babası davacı olmadığını 
söylemiştir. 

Köylerde görülen iıler 
Köy idarelerinin 6 ay zarfıDdı 

yaplığı 1şier hakkmda hazırla
nacak ı ı raporlarınuı köy büro
Jarın dn op .1:ıım111 ve gönde • 
rilmesi O.ah l ı ve Vekiletınden 
bir tamimle a iikadarlara bildi· 

r mi t ir. 
1 

ödemiş trenin· 
de izdiham 

Üçüncü mevki vagon. 
ların arttırılması 

lazımdır 

Buğdav mah ulü davullarla bay
raklarla süslenmiş arabada şehir do
lasılarak alıcıların mağazalarına 
ııukleclilmis ve yeni sene mahsulünün 
beı eketli olması hakkında temenni
lerde bulunulmuştur. Manisa ınlisi, Demirci mezbaha ııım açarken Bayındır, (Huımsi) - Sabahları 

Edirneli gürefçiler 
hareket ettiler 

Alaşehir, (Anadolu) - Alaşehir zedeler ine fedakar halkın topladığı izmirden hareket eden Ödemiş tre
Kızılay teşkilatı hergün genişlemek paraya, hüdceden bir miktar eklene. niıı cle üçüncü mevki \'agon lar cokaz 
te ve verimini arttırmaktadır. rPk gönderilmiştir. bulundurulmakta. ihtiyaca kufi gel-

Eclirne, (Hmıuı;i) - 4 ve 5 Hazi- memektcd ir. 
ran günlerinde Ankal'ada yapılacak Yeni idare heyeti, senelerdenberi Karfıyaka Bazı istasyonlarda tı·en memur la-
olan At.atUrk göreş birinciliklerinde kalan ve mühim bir rcküne baliğ 0 - rı . faz la ka labalığa mnni olmnk için 
}',dirne grubunu temsil edecek güreş- lan paraları tahsil etmiş ve varidat gaziı : osuncia üçüncü mevki yolcularını trene bin-
<'i. k~fi\esi Ankaraya hareket e~ pek az iken, hummalı bir faaliyet ne- Kar~ıvakada sah' l gızinosun· mekten mene kalkı~maktadırlru·. Bu 
mıştır. ti · d ·· .. .. d KA ğl F k · tl d z "n"k l l 

G
.d mı .

1 
. -,

7 
Teki d ~l cesın e şefkat pullarının surmunu a azı m o o aru , ıahnc- vazıye er e u un mu .. aşa ara yo 

ı en 6 .. reşcı erımı,, r ag ı f d 1c· k d 1 1 f açmaktadır. Hiç olmazsa Cumn ve 
Ahnl"d ve lsnrnil, Edirneli Mustafa, nzlnlaştırmtş. aza kaydını artbrmış. e 1 a ın ara a atarak ga -" Cumartesi günleri fazla vagon tnkıl-
lfili'(eyin, İbrahim, Azir. ve Halil, varidatı bin liraya kadar yüksel- zinoo müşterilerin ı n rahatlni ması lazımdı r. 
für~lnrclinden Mehıned olmak üzere miştir. kaçı rdığından zab,taca yaka · 8 inci işletme müdürlüğünün naza. 
yedi kişidir. Kırşehirde yer sarsıntısı felaket- '-ınm ı c;tır. rı dikkatini celbeder iz. 

Yeni b1r ilim 
Cinayetler güneş le 

alak:ıdarmıı 
Yeni bir ili m doğmaıc üze· 

redir. • Kosmo b lyolo ji. ilm . 

Bu ilme göre 1 güneş·n a rz· 
daki insanja r üzerind e b irçok 

tesirler yaptığı iddia edilmek· 
tedir. Koımobiyoloj i ile Nı.sl ı 

doktor Moris F or uğraşmakta· 
dır. Bu ilme pek çolc tanınmıı 

alimler a la:Ca göstermektedir. 
D okto rl l ko.ıuş .\n b.r ec nebi 

muharrir gazetesine şunları yaz· 
mıştır: 

Bana alet ini ,,e enstitüs:inü 

gösteren doktor F oru geçen 

gün gördüm. Bu alet bir nevı 

büyük dürbüne benziyor. Et· 

rafı bir kutuyu andıraca K şe
k ide donuk camlarla sarıh. 
Güneşin şekli bu camlara ak

ıediyor. Bu ıekilde yedi tane 
leke göze çarpıyor. 

D oktor For bana izahat veo 
rerek: 

- Bu üç leke Mayıım 13, 
15 ve 17 inci g ü11lerine, diğer• 

gelecek gün lere aitt ı r.. dedi. 

- E, bundan ne netice çı· 
karıyorsunuz? 

- Bu müstakbel lekeler, arz 
üzerinde vukubulması muh emel 

bazı hadise lere dela et ediyor. 

Fakat, maalesef, bu had.selerin 
nev'ıni tayın edemiyorum. 

Doktor izahatına davamla: 
- 1926 ıeneai ndcınberi gü· 

neı lekelerjniıı adedi ve büyük· 
lüğ j ö derece artb ki bunlar 

pek açaip b ir aori haline ko· 

nulabilır. Bu ıeriler gayn tabii 

had. satın birer 
Mesela bi ı bir ne 

t .har hadıse . eriıı i 
t..ıtalun. 

işaretidirler. 

benz yen in· 

g özönünde 

·-Bu intiharlarla ıüneıte hasıl 
olan lekeler arasında, tarih it i
barı ile, öyle münasebetler 

vardır ki şaşmamak ımkiası zdar. 

Bılhassa c inayet vak'aları , bu 
huıusta daha b üyük bır ben· 

zeyış arzetmektedir. Bir h ç 
yüzüoden yapılan c inayetler 
düşünülecek o ursa, bunların 

bazı gizıi tesirlerden basıl o l
dutunu kabul etmek mecbu· 

riyeti hasıl oluf. 

Bu nazariyeyc istinad ederek 
F or misaller getiriyor: 

- Otuz beş yaşında bir 
erketin, kahvesi iyi ıs: d ılmamış 

d iye, karıımı öldürdüğü gö rül· 

memiş şeylerden değıldir. Bu 

gibi hadiselerin sebeblerini · 
güneıte arıyacağımız günler 

olacaktı r. Güneş, adı::ta, ikın ci 
bir cinayet mah kemesi hal.ol! 

gelecektir. 

H·z rao )~ 
' Halkevi koşeı! .. 

1 - Haıkev m lZIO Susyal 
Yardım Kol•,nun teşebbüsile ıll 

lacağ. e velce bildirilen ki ... 
sesiz kadınlar tarafından yıpr 
laca lc T t.irk e l emekleri satıf 
m c1 zağazası pek yakanda açı": 
caktır. s~ mağazada el işleri .. 
sattırmak isteyenler ber g ÜD t# 
a t 17 den 19 za kadar Halk,. 
v.n de Bay Sırrıya müracaatll 
işlerini makbuz mukabiliad• 
teslım etmelıd .r1er. 

2 - HJlkevi nin spor harr 
ketierı 5·6-938 Pazar günü saat 
15 te Aısancak Stadında yapı• 
caktır. Butün h.1lk davetlidir· 
Dav,·t ye ıer ~imdiden Halkevi11• 
den dağıtahyor. Arzu edenler 
sekret;:rliğe m üra caatla daveti· 
yeleri almaiı dırlar. 

3 - 6·6·938 Pazarteıi gü11Ü 
saat 17 S po ve Mj ze Serfİ 
Kornitelerın .n haftalık toplao· 
tıları vard r. 

Şuşnig 
K la iseye gı .. medet1 

eı;lendi 
Vıyaııa, 4 (Rad yC>) - Sabı~ 

Avu~turya t~aşvek li ŞuşnıgİPı 

b alen oereJe ikamet ettiği bel· 
ıi değ ldı .. 
Şuşnıg, kardeıine verditi ıı· 

lii biyetle nişanl ı sını kiliHy• 
gö .ıdermiş ve g yabında dioİ 
merasim ı yap tırd ı ktan soar• 
evlenmişti r. 

G nerai V .le 
bugün Bükreıte 
bulunacak 

Roma, 4 ( Radyo ) - ltal)" 
hava nezareti müıteşarı general 
(Vale) ve arkadaşıar!, bu müııa" 
sebe tle Romanya tayyare bar 
ramına ıştırak e decek ve mub· 
telıf hava müesseselerinı zıv•rt., 

eyleyecektir. 

-C~Ji.olo 

D:ınzinge gidiyor 
Beı l ı o, 4 (Radyo) - A lma.

ya p r<>pağao da nazır· Dofetor 
Göbels, b u ayrn 21 ınci günİİ 
Da ıızinge gidecek ve i y u ınec· 
Jis ı nin tertı p ettiğ i yı~ önümü 
bayramında naıır o ı " ııı tcaiCtır. 

Polonyada 
BuJ ÜR b.ıt ç. f t l ,· 

yandı 
Varşova, 4 (Rad yo) - K ra· 

kova h waf ,ı; 11 Je büyük r>ır 
çi ftl ik ya ·ı mış ve ameleden ıo

Kİ z k ış kömür olmuştur. Zarar 
çok m uhimd ı r. 

Bir mülakat 
Londra, 4 (Radyo) - Ademi 

müd ha le komitesi reisı re isi 
lord P limot, bugün İta lya sefiri 
D no Grandi ile F ransa sefıri 
Korbeni kabul etmış ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

<lığı şu mütevazi içki sofrası, o sah- - Gelsene Aferide.. - Aferide.. 1 Öğleden sonra • lahmud he\• re' 
neııiıı biı· masum şahidinden bmıka - Geliyorum abla.. _ Ne var bnba?. Şu benim ~ar- fi kası, kızları geldilcı·. Damad• nıı· 
birşey olmiyan beni bile altfü~t et- Biraz sonra babamın arzusunu kıyı .. mma yüziik taktılar .. Bir takım zcıl 
meğe kafi geldi. yerine getiriyor uz. Halbuki ben de Biz çalıyoruz, o da hafif tertip gin hcdiyelı>ri de vardı. Şiiyle bir 

An olur havali cihan değer.. gayr i ihtiyari kendimi bu seslere aşağıda mırıldanıyor: göz attım: 
Bunun aksi de var Saime: knptıryorum. Ve bu sesler beni bu- Çeşmi cellridın ?ın lcanl<lf' düktii Damadın ince bil' zevki Vf' esnelı 
An olur cihan yıkar. lunduğum yerden alarak u :ı: aklaşh· ktığıdhoııcdc bir gtirgiiı-;ii olduğu belli.. 
Kendimi toparladım ve giildiim: rıJ> götiirüyor. Kemanınun üstüne Ca!ilı71aıı /Cl'ı'orei lııı111ı ririCl' dillıa- )lnhmu<l be~· kendi ı•li ile da111:l' 

Birdenbire babamın sesi ile ken· eğilen başımda bir humma sıcaklı- nede ela ela ,·üziik hıkmıs .. Rirs evler bil'' 
Hnyntta birçok f'ieylcr "ar ki, en mc bire, onlardan biri, büyük bir k iliı:;e <l ime geldim : ğı, hir tahayyiil . er~eml iği var. Nihayet babamı tatmin ettik, ye- şeyler· işte. . · · · ~ 

ucl zamnnlarımızda birdenbire hnfJ- çanı gibi kafasının içinde ötüvor. _ Ne clşilııclt"ı"ıı A feı·ı·dc, ~··"''runı. Onu göriiyorum .. Çal dığımız ı>m·- mekte o kadar neşeli idi ki, fıdetn ı - ıı ı " . . . ı::.tıtfo;yondnh şehre tlogru uji'ıS"' 
zamızm derinliklerinden, hatıramı- Onlar bizi ,birer gö ge gibi tnkip J<"' k t b d . k . çalar ruhumu, göğsümün içinden korktum. Bana, bır ıhtıyarcln neşe- 1 1 1 .• •• k 1 . 1 1 ~ ııı.-ı 

1 
b' k d .. - a ·a ura n iişiimıyece • mı· - - . .. . . .. çınarı yo . ımvu · nr rn aıJn t:ı 

zın dehlizlerinden çıkıp geliyor ve ediyorlar. Onların esrarı ır u • sııuz baba? çıkararak beni başka bir kainatın niıı bn kadarı gayn tabıı gıbı go- .. . ~ 
.k

. t zamanında kol .. a·· mutemadıyen aktarıp durtt.V'Or. y o· 
adeta. bir camın füıtündeki herhangı· retleri var ·ı, am • B ı'cine fırlatıyor Ulvi asil birhe'-·e- run u . . 

1 
aşını arkaya doğru sal lıya sal- • " rulanlar, c. ınarlarm r•eniş gölgeli· 

birşeyi derin, i.n pertici seslerle knzı- }arını kavuşturup içimize. vıcc anı· lıya: canla, bütün mesamatımdnn ı~ıklar iki giin sonra idi. "' 

1 d 
• .. k~ vesaade o ·· ·· h' t · ğiııe çekili.vor.lar.. Arnı>ldı·, dc"'c 

maga ça ı mı mn enı ci imler gibi, mızın, ruhumuzun. su ·un • _ Yoook canım <led" k t siizi.ildüğiinü sanıyorum.. gunu ıç unu mıyacngım. ·k·1· o'liô le ' - ı- mera e • katarları, atlar. merkcpleı· gelip gB' 
ruhumuzu tırrnnlamağa, sUkun ve ııan- detirnizin karşısına dı 1 ıyor, e - Z - me, kendimi çok ivi hissed'. . Hüsnü ağabey nerede acaba? • Inhmud bey şu haberi gönder-

b
. . .. "yor· · ı~ oıum. b . çiyor .. 

uctimizi yırtmağa başlıyor. rini kırpıyor, ızı suzu · Siz kendinize bakınız, biz bı"z<len C:özleri içimde yaşıyan u e~rar. mış : 
? B · k" Birdenbire Mahmud bm.~in refik' 

Keneli kendimize utandığımız, sı- - Sen beni tanıdın mı· en, 0 geçtik.. engiz ve füsunkar adamı . ım ''e no Damad geldi.. 
kılıp. azap, hicap ve ıstırap duy işled iğin günah değil miyim? Ne çn- Ve bu cümlelerin sonunda başını ıapt.ed iyoı·?. Güzide, hiç tclfış ve heyecmı gii- sınııı anneme ~esleııcliğiııi duydunı : 
augumuz ne kadar dakikalar, hat- buk unuttun beni?· . mutfağa çevirdi, annemtıo 8 cslendi: Brn öyle anlıyorum ki. hurafe- stermecli. Ben ııc deııs<', yarı ;inir - İşte geliyor .. 

D d l 1 k 1 ·zı· bı"r takım ı h · l=?ı"ı·d"11bı"ı·e h"1J1·n1ı'zı'n .,;,,,,lcri ıaıt' 
ta saatler vardır?. iyor. Dedim ya, eğer bu ~esı tı· _ Öv le değil mi? ere ı:· ·onuşu an gı ı rn ram geçıl'iyorum. ~ • ' .,.v

1

• 

İnısnn, eger hakikaten insanRn, ynn_ ~:ür~~· hak.iknten bir insan. göv- _ E~ct., tabii .. Rizim ayağımız \ıağlar gib i, mechul bazı şeyler onıı Akşnm üz<'ri. istasyona iıH·c.e~iz. şıdrın, ,\Iahmucl beyle lıc1-ahcr yüriİ 
. . . .v. desınm ıçınde ıse, m-tık herşeyı, her qınukı ihatn et~iş ve o, yalnız ken- Fakat clahn evelclcıı ele> yüziikler tfı- yen erkl"'ğC' takıldı. O cln nyni :sani' r 

kendı kotuluklermm. ısledıgı fena- teselli, her deruıı~ı ınazeı·et nnfilccliı•. artık çukurda.. disiııiıı tan ı <l ığı ve büyük bil· ınahru- ı-· 
d k d S fanı b ı kılacak.. içindC' basıııı J,aldırmıR ve bize bn 

lıl 'e ba) ajblıklarııı c<'zasmı. gene Berbad edip çıkıyor insam.. Gilzi e yu ·arı a .. , 0 n a ıçC' miyetle içinde tuttuvu hirşt>yin te· 

1 
k i 11 1 . . it. nu kıı-nın :ıirl hafmılanm cok im· nuşll. 

ha\ att C'eki:o, or. Hutta meı::.ut oldu- Şu al am Raatinde, çok değil, biı' tnrnfındaki pnrnın · ı' nrıııa ' fl\'Ull· sırı a ıııılad ı r. 
gunu du. dugu biran içinde, birden- rakı masııı:;ı, ihtiyar iki elin hazırla- mış, lıize hakıyor. Ralıamın . t>:-;i geııı· yiıkse l cli: 1'1şıktıı·, ktsnca yazacağım: 
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Amiral Nelson ----' 
Beni 

Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. - Aşkınla eyledin divane tieni 

24 
Nel10D, d6padn b:rkaç giita 

ev.) bir çiagen• karıamı cel· 
bederek fal baktır mııta. Çin p. 
•e kar: aı, Nal10Duca eline bak· 
tıktaa ıonra: 

- KIR J•fl9• rfrcliti•· 
de, büyük bir ıöbret ka • 
ıan mıı olaca una 1 Herkea, 
.... hürmet edecek ve Al· 
lah tibi tapacaktır. Hiç kimıe, 
lrarııaa çılcmalc c:eMrctİDİ ıös
teremeyecektir. 

Demiıti. 
Ç orane kar ıı, Nelıonun eH· 

ae bir az dıhabaktllıttın ıo:uı: 
- Başka bir fOY ıöylem;,.. 

eeti•I Zira k:tap kapabclır. 
Sözlerini ilive etmişti. 
Nelıon; aibayet, 1787 lfteıi 

Marbnıo 12 iac:i rüııü, kilisede; 
A · (alaın ve iaaanlarm ızuran• 
ela, zevceıi N ıbeye aad~k ka· 
lacağına ve oau ıevecetine dair 
yemin veriyordu. O .glia; Nevı ı 
Adııındaa dört bin mil uzaktı, 
telıf etraiı oldutu rüzel ese. ler 
uyuinde mqbıar o:mata b..
lamıı olan zenfin ft ıüzel 
Yohıa · Volf Hıak Gayt adıada 
bir Alman pnc , l11giltorea a 
Napoli Mfiri Oıyan Hamiltoo• 
ua ev,nde miaaf ır kaldıjı bir 
kaç saat zarfında, onıan. güzel 
•etresi Emaaya bayru kal· 
maıtı. 

İkinci ısım 
(Aziz okurlarımı zan af ve mü• 

a.mab arına dayaoarak, güzel 
Emm ma, 1781 ta h nde dok· 
tor G ra hamın Lon dradalci idi· 
nıtıade geç.rmete oq amış ol· 
~utu h a ta avdet edeceğiz: 

L.& -~~~J:l.Q.S. -·' • ' ---= 
Yıni, Nev1s dasında sovmiı ol· 
duğu eamer güzelile kilı sede 
yanyaoa aeldığı g unden alb ... 
J.e öace, Nelson; tehlikeli bir 
baıtalığa yakalanmıı ve tedavi 
içın Loa Jtaya gittit nele buta· 
larıaı maraeviy ti , tedavi ettiti•i 
iddia eden do~tor Grabam 
adında bırıaiDiD ldiaiti•~• bir 
lıtaç güa kalmaı, keadııiae ıifa 
~erecek diye, elektrik ziyaları 
içindet melek kadar güzel bir 
l(adıu ıöıtcmlmiıti. Su ıüzel 
ıadının Emma olduğuau da 
uu uuaada k.) 

Doktor Grabam, Loııdrıda 
kurduiu dolapla mütemadiyeo 
para kaıanmaj'a, metbW' 01ma· 
ia ve güıel Eaomaya, billurdan 
yapılmıı büyük bir şişeaia ıçi· 

•• aokarak, elektrik ziyaları 
karıııuıda baatılara, çarılçap.ak 
röatermete batlamııtı. Elektrik 
aiyaları içiode bu vaziyette ıö
riinen Emmı, keaditiaı ıaat,er· 
ee Hyredooleri, çaldartacak dr 
recey• retirmiıti. 

Doktor Gıabımıa ldiaiji, az 
u... aoara, ideta bir tiyatro 
lıaliai almııb. Haıtılardan ba,
ka. killliyetli para mukabiliDde 
a..rıçıea de ıeluler çotıhaııtı. 

Sir Harrinio eaki arkadaılı· 
nadan olup; Emmıya Ap Park 
c&. tanımıı olu Çarl Grevii 
de, doktor Grahımıa ldiaiğiai 
aık 11k ziyaret edenlerden biri 
ol .. ıtu. 

Çarl Grevil; bir ıün, Lon· 
drının ea yüksele resumlann· 
elan Romneyi ahp, doi<tor Gra· 
bamın klinitine götürmüıtü. 
Yüksele 1aaatkir, vaziyeti ya· 
~adan ıörünce: 

- Venüı kadar güzel bir 
le.dan! bunu, Grıbım denilen 
"•rif a eli11den kurtarmak ge· 
'•ktir. 

Demişti. 
R .. ssam Romney, paradan 

Çekinen bir kimıe olmadığı halde, 
t•mayı sı k s k görmek için para 
"rfetm k lüzumunu hıssetme· 

mitt1. Zira, ıüzel kadını kollara 
•raı1t1a alm ıyı . b ç te düşün· 
memiıti. O, yalnız ve yalnız, 
bu icadının nereden gelditiai 
•• kim oldutunu a nlamak me
rakını düşmüştü. 

Em•ı, Dr. G rabamdan kork· 
muıtu. Bu korkta saikaaile, o 
güne kadar kimse ile konuıı· 
mımııta. 

Ressam Romncy, günler geç· 
t kçe, ıüzel kadınlı konuşmak 
lüzum .Jnu bir kat d aha hiaset· 
met• batlamıştı. B r g:in ar· 
kıdaıı Çarl Grcvillo koıauıur· 
ken: 

- 81 g ece, güzel kadının 
kim o)dutun.u anlamağa çalışa· 

cağım ve onunla konuşacağı m. 

Evveli, Dr. Grahamı görece
tim ve kendisinden kadın b~k· 
kında malu mat istiy.eceğı m. 
Doğrusunu sö ıl cmekten çelt..ine· 
cek ol ..ırsa, onu tcbdid edece· 
tim. 

Dcmifti. 
ÇarJ GrevH, roısamdao sor· 

ID\lftu: 
- Güzel kadanıD kim oldu· 

tuaıa a ıladıktao sonra De ya· 
pac:akSLD&Z? . 

Ressam Romney, hemen ıu 
cevabı vermişti: 

Nalcleden: Kômi o,.,,t 
- Kadına, o kepaze herifin 

elinden kurtarmağa çalışa cağım. 
Çarl G revi!, bu cevab üze· 

rioe sesini ç karmımııtı. 
Ressam Romney, biraz sonra 

Çarl Grevile ıu auali tevcih 
etmişti: 

- Sir Hırri ae oldu Allah 
aşkına? 

Çarl G revil, biraz düşündük· 
ten sonra: 

-Ne olacak. kendisini .mıh· 
vedea müsnf kadını unutmak 
ve ayni zamanda alacakhlıran 
el inden kurtulmak ıçm Lon· 
drayı terketmeğe mecbur oldu 
cevabını vermişti. Bu sözleri 
söylerken, Ç arl Grevdin ıeai 
büsbütün dei.şmişti. 

Ressam Romney, o aktım. 
doktor G abamın evine git· 
meğe kar ar vermıı e bemeD 
g t m şti. 

Doktor Grabam, lngilterenia 
san' at yaldıza Romoeyiıı karşı· 
sında düşünceli bir halde otur· 
muştu. Birkaç dakika aürea 
sükuttan sonra: 

- Kıliniğı mi ziy ret etmek 
lütfunda bulunduğunuzdan do
layı ne derece memnun oldu
ğumu tarif edemem. Ban• 
büyük şeref bahşettiniz. Demişti. 

-Sonıı var-
-------""=== = =======--=-=-= --

Amerikadaki son 
çocuk kaçakçıhğı 

Avukatın oğlunun cesed· bu undu. 
. J. .. ı. ..... ..;,I.:--.ıııı!ll .......... 

)'Or. Amerikc· telaş içinde! 
Dün ıjanş haberleri arasında 

bildirdiğ ı miz veçbile, bir hal· 
tadir, Amerika halkı büyük bir 
heyecan içinde bulurımaktadar. 
Tayyareci Lindber'gin çocuğu· 

nua kıybolduğıa gündeaberi 
bu derece şiddetli heyecan 
l:a.11ed1lmem' ştir. Çünkü hf"m 
petro~ kralımn, hem de bir 
avukatın çocuklara kaçıralmıştır. 

Bir balıkçı, Long • lsland sa· 
hili üzerinde parça parça ed l· 
•İf bir ceset bul muştur. Bu 
ceaedin, Nc!vyork cıvuınd,ı ki 
Nev - Roşelde oturan meşhur 
avukat Murai Lev n ın çocuğu 

Poter Levin 01duğu anlaşıl· 
maıhr. 

Peter Levin, geçen 24 Şu· 
batta kaybolmuştur. Onun, 
evveli, ders kaçağı olduğu zan· 

nedilmiş iıe de poliı bu çocuğun 
kaçmlma ıuretile ortadan kıy· 
boldutıanu anlamakta gecıkme· 
mittir. 

On jki yaşında olan bu ço· 
cuk, mektepten çıktatı bir ıırı· 
da kaybolmuştıar. 

O zamandan beri, babaıı Mu· 
rai Levin çocutunu bulmak 
için ıayııız te,obbüslerde bu· 
lunmuştur. Radyo ve gazetelerle 
çocıağunu kaçıranları davı ot· 
miyeceğioi ve oğiunu iade et· 
t.kleri takdirde onların isimle· 
riai polise bildirmiyeceğini ilan 
et mittir. Zavallt baba, ayni za • 
manda, servetinin büyüle bir 
kıımtnı çocuğıa kaçıranları ve• 

roceiini boJ yere bildirmiştir. 
Verdiği randevülere gelen giden 
olmam ıtır. 

Böyle olmakla beraber, ço
cuğunun haydutlardan bahse· 
den mektuplarını ıra11ra al
mıttır. 

Haydutlar zavallı babadan 
evvela elli bin, o lahare otuz 
bin do.ar iıtemış . erd . r. İlci 

Hapis bulunan zavallı çocıılt 
martta, çocuğu babasına yazdı· 
ğı bir mektupta şunları bildir• 
miştir: 

.. Babı, iıtenilen parayı ça· 
buk ver, acele et.,, 

O.ı dört M1yııta. Far • Ro
kıvay sahilinde, bir ıişe içinde 
bir kağ'ıt parçası bulunmuştur. 
Kağıdın üzerinde. Peterın elile 
yazılmış ıu ıatırl•r okunmut
tur: 

"İmdat!... Eşkıyanın elinde 
mıhpuı bulunuyorum.,, 

Bir hafta evel, zıvılh çocu 
ğun ceıedi denizde bulıanmut· 
tur. Üç hafta kadar auda kal· 
dığı tahmin edilen ceıedia bir 
eli, bır ayağı ve yüzünün tek. 
mil etleri balıklar tarafınd .ıa 
ye nilmııtir. 811 vahıi haydutla· 
ran izleri henüz bulunma· 
mıştır. Bunu takibea de Petrol 
Krahnm oğlıa kaçırılmaştar. Ve 
oda timdılik bulunamamıştır. 
Hatta. dün de yhzdığımız gibi 
65 gemi ve yığınl drc ıı tayyare, 
baydutlarm bulundukları aabayı 
tarassut a .tına almışlardır. 

• 

., .. . . . 
• 

Rejisör - B~yan biru dikkatli n çevik olunuz. Hareketi• 
. zde beni taklid ediniz. Böyle, benim gibi, zevkli, ince · 
danı yapmaj'a çalış n z .. 

------------------

Süzersin naz ile beni. 
Gözlerin içimde bir yangın olmU§. 
Görenler zanneder virane benL 

Si,ikutun derd olur. gülüşün iimfcl. 
Bilirsin kendin de bu hali yezicl 
Badei vuslatla olsam da şehid 

Bulursun koynunda mestane beni. 
Çimdik 

Onu terkettiğin gı·6i 
bulacaksın! 

iki arkadaş arasında: 
-ULun bir seyahat yapı· 

cağım. Geleceğim güne kadar 
gebe Karamı size emanet ecli
yo uml 

- Merak etme. Onu terlcet
tiğin gibi bulacağına emın oll 

Hakikaten, adam iki H•• 
.. onrı gelince, karıauu ı•n• ır 

e buldu. 

iki Amerikah 
- Başı 4 üncü sahifede -

vazifesini görmektedirler. Kayseriyi. 
Adanayı, Konyayı, lzmiri dolaştım. 
Bu ve bunlar gibi dahn bir çok büyük 
ve küçük şehirlerde nym azimkiir te
rekki ifadelerini buldum. Bütün bu 
şehirlerde milli iftihar hisleri san
ntkarnne tanzim edilmiş parklarda 
bir ifade buluyor. Her parkın iç.inde 
de, dünyanın şimdire knclar şahit ol
duğu en şayanı hayret içtimai teşki
llltmı birkac sene içinde kur mak de
hasını gösteren cevval Cümhurreiai 
Atntürkiin bir lıeykeli vardır. Ata
tüı·ke karşı du~ı.ılan minnettarlık ve 
sonsuz muhabbet hi leı·i bütün Türk 
milletini bir vücud halinde toplamlf 

Malcaaçt - O:ur ıoy değili insan bazan şaşırıveriyor. 
d e b~men yol değiştiriyor?f 

J ı ve onu zeval bulmaz bir itila yoJuna 
sokmuştur. 

Trenler But ·· d.. K un unya emnlist Türkiye:ain 

Boşanacağınızı duydum .. -
Sizi bu kadar alakadar 

ediyor mu? 
- Sizinle evlenmek iıtiyo

rum dı •• 

Berber Bodrum katı na 
ııaklettiğimiz günden beri müş· 
terılerimiz o kadar çoğaldı ki .• 

Bilmemek değil, 
6il11ıeden oy. 
nanıak ayıp! 

Müıtakbel bir keyınpeder. 
bir mecliate yine müstakbel 
damadındam bahsediyordu. Mec· 
liıte bulunanlardan biri: 

- Damadınızın bir tok ha• 
tası v1r, dedi, kumar oyaama
ıını bilmiyor! - Kumar oynamasına bilme· 
mek bir kabahat mi? Bilikiı 
bundan dolayı memnunum. 

- Doğru, Jakın, kumar bil· 
mediği halde oynıyor. 

Ya evlenmezse? 
- s ·ze pek ziyade memnun 

kalacağınız bir izdivaç teklif 
edeceğ m. Fakat.kendıoizi oka· 
dına takdim etmezden eve) yı· 
kanmanız lazı m! 

-- Yıkanmak mı? Yakanay m 
amma. ya ızdivaç yapılmazsa? 

• 

- Şu markayı ta,ıyan 

mendil almak istiyorum. 
bir 

Babası daha cömert 
imiş! 

Alta yaşand.a bir kız çocuğu, 

annesinin bir erkek davetliyi 

kucaklı.dağını görür. Anncıi ço

cuğ•lna: 

- Yavrum, der, şimdi gör· 

düğünü sakan kimseye söyleme. 
Buna mukabil işte sana bir 
bonbon veriyorum. 

- Babam, hizmetçi ile sır· 
mqtağmı. aöylemiyeyim diye 

baaa bir kutu bonbon vermişti 
1al 

ihanet!# 
Azizim, karınız sizi alda· 

tayor. Belki, böyle bunu aklı· 

nazdan bile geçirmiyoraunuz de

i•I mi? 
- K•fıyenl 

- O halde, sizi bundan ha· 

berdar etmekliği m. arkadaşlık 

icabıdır. 

- Falrat karımın aşıkın ın 

ismini bana aöylemeyiniz. Belki 

bu, kendilerıne borcum olanlar· 

dan b rid r. Bu takdirde, şere· 

fimi feda edip ondan tekrar 

pırı isti yemem . 

elde ettiği geniş rnuvaffakıyetleri öğ. 
renmelidir. Tiırki~ e lıakkında yaza
cağım makale « Tational Georgraphic 
Magazine» ele sonbahar ba:>langıcıu
da çıktığı zaman bu mecmuanm oku.,. 
yuculamu teşkil eden yedi sekiz mil· 
yon kişinin ~·eni Türkiye hakkında az 
cok malfimat sahibi olacaklarım ve 
bu genç devletin içt imai sahada ya
rattığı harikaları ö,ğrenceklerini dU
şünd ükçe derin bir bahtiyarlık hisse
diyorum.» 

Aygır Deposu 
Torbalıdan Bu:a,a 

nakledilecek 
Torhalıda T epeköy Aygar d .. 

posunun, Bucaya aık(i için temla 
ed im i ştir. G •çen ıene Ziraat 
Vekaleti büdceı ine lizımgelea 
tahsisat konulamadığından Ay
gır Deposunun nakli mümkü• 
olmam ıştı. Haber aldığımıza 
göre Z.raat Vekaletinin bu ... neki büdcesinden ayralalacık 

tahsisatla depo, bu yıl içiıule 
büdcoye nakledile cektlr. 

Sef at mevsimi münasebeti le 
kazıları gönderilen aygırlar, 
depoya getırılmiştir. 

Aygarlarm kışlık ot ihtiyaea
oan temini için T c: peköydelli 

çayırların biçı lmesine bışlaa
mıştır. 

ANADOLU 
Günlük ıı} asal gaze • 

hıdııb ~e .tiıı,uıuharnri 

Hagdar Riiıdü OKTEM 
tanım• Detrlyat •e yua itleri milcllo 

n . hamcıi Nüzhet c.;AN~ -İDAREHANESi 
7rn•ir lHnci lleyler •oka• 
l.l •ll• J aıtisi lıinuı ıçuıı» 

1 t' lf!rııt: lınıir - A1'ADOLO 
'l t:lt:f(ln; 2776 .. F(l&ta kutuıu: tas 

ALonr tc ı·uili 
l ıllJ!ı lHO, 1ılu aı)!ı,a ~ . 

l Ul u;ll.lf 

l 1ıl arın • •n J...lı.etler Jdn ~rı•lik 
r l t ı • ı • Jt ıı 2 'ı lıradar 

1 , ~ ı.l .ı • • , J !ı. 
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Sahife 9 

Bir artistin tavsiyeleri 
kadının ruh haleti 

Mukabil emniy:i: ··~~"';;evginin rollerL 
Yıldız 

lliltii.n kazancını 
4ocaaına verıyor, 

fakat .•• 

ANADOLU ________________ ~--------

Bekl enen şey! Şark köylerinden hikdyeler: 
Haziru 5 

• 1. 1. 

ve 





- Sahife tl - ı::s ww = 

ikinci ildn 
lzmir ve civarı ' Telefon Tork ano-

nim şirketi tasfiye heyetinden: 
lzmir tıcaret ıicilinin 2292 nu•aruına kayt ve tescil edilen 

heyeti umumiye k•arı .. -.c:biace llllir ve dvarı T,a.ı. Türk 
anoaim şirketini• f•sWao n • ........._ tasfiye.. lraru 
verilmiı olmakla mefıuh ıirket zim•etinde alacaj'ı olınlarıp 
alacaldanaı iıpat edea veaaikle biriikte en çok bir aene ~ 
fanda tatil ıünlerin4en batka her pn nat •daa on ikiye 
kadar l•ir• S.... iakaleliacle büyik Kardiçela ........ 65 
No. da Marı -mfe e .. tufiye lae1edne müramtla ala•lda· 
rını iıpıt etmeleri lüzumu ilin olUHr. 1 5 9 938 1881 

Akhisar belediyeeindeu: 
1 - 37,813 lira 6J bruı lcetif '-ed.Ui Aklüar el.ldrlı ıe

beke teıiıab lrapale zarf ... lifle ehllme9ia .. teklif 
edilen fiat haddi liyik görülmedıj'iadea 26-5·938 pniin· 
den itibaren w ar a.w.t tçia• tebcak •• lifik 
had fiat teklif edecok istekliye puarlak ...,etil• verile· 
cektlr • 
.. ı.. ........ pilli, keılf ve alı ewrak Akbişır 
•ılıdl,.••• illllaeltilir. 

1 - Ekliltae pawlak ..-.tile ,._,.......,, 
4 - lıtelcWerie 9JI ,.ı.ı ait T .. uıto••• •MfblM ile 

20.000 lira clıterta4• elektrik t-5• r-s>m•t oldukla
r•• dair Na6a VeUleti v•iUIUU ibru et..ıeri 

5 - Ciak it;ie tlllil .Weriaden ••ela bir ıy .addet 
iciade ..... AkW• .. lecliyeliae mlracaat ol•a-
llllır. Jt s ıo ıs t833 

iti bl ahtarhtuid8.Da 
...... ile••• .... Mllpbl ısa,lacie ,...aacak ktJ kOISit 

IS .... ..., .... 111 eblttme,. 9k111lmwr. Ek-
lflt/ ,. .... ,., ... dif Wt••N pü ıtWciea 

... ,. lıllr , • ..,_ .. ,.. ........ yaplacakbr. lllllbeye 
;L•ı ,.. ltaçak t.aiılt akceli oh ilk lS2 

41 'rn ,... .... ... ..,. •ılll•• .._ ed .. k. 
_... · .. aiW iti ,.,...._. •• ,.,..ıdanu •.. , ....... ...... . .. ,.. ..... ....... 

lı6 n• kö1 ..... in• np ait olcleja 
... -· .... 1 5 ıo 15 1586/1903 

•iltı le (Taı,.11) ile.._,...,. 1:-. '1::1~ 
tamir ec11ı.- il! Wir• bir Ule plirilir. Boyllar, macaalar 
A...,. • _ .. ı•ıı • iri ...,....... 

BOYA IVIMIZa llı•hlaıll d adı .. Wr a'*t1•lata ik .. I ....... ifti.... , •• 1 

USTAMIZI AVPlfır• • t,i •lı•ııel .. de 9"tauf bir ..... 
FIA1U.RIMIZ: IWsabet i• detti, 18'111t .. mPıtırLı+ .............................. 

Ca.,.,,,i,.ı ooJ•.ı (llılnı:i lıor4on) lnlal. 
..,.,_. Btı,.Uariyefl ,_,,,_.-. No. 111 

meal•r Mahtarbjından: 
..... lrM•aa ileti• M-- kÖJID• ,.,..._ to32 

U ..... ...., •••ılll W, in ... ,.,, ... elrı• •J• .... 
...... ,. Ebilt• 15-6-938' ... ı...... , ..... ,.. c-..... 
- ........ ....... i .. tı,... ......... d. ,. •• 
llc:Mbr. lbiltme,e pebilmek içila 1'lde,.. batak teminat 
•kpli ._k 111 .. G kw .... k ............ w.,a .. k
..._ iltru edeceldertlir. ı.tektil•ri• ita aibi itleri yapbkllnaa 
• ,.,.......... ... Nafaa ..... tila.. ...... eWiıwt 
aa•n•ılıri •••. 

K..u ve projellr Bodra• köy bir~- Ye)'• lit eldap 
kiJ._ ...... ._ ı s ıo ıs 1587-tllM 

lwm Vakılar Madarl81Gnden: ...... 
Lh 
60 
34 • 71 
24 

72 
24 
24 
18 
18 
40 
36 

a..ı 
Dlldcla .. .. .. 
• 
.. .. .. .. .. 

No. 
112/U 
ıwıı 
130/95 
lM/9 
19/628 

v ... 
Nillr ... il .. • • .. .. 

N .. 
llaaaai1e camii 

lltvlril 
Çaııan ç. 

···- s.. frratpaur1 
ı .... b ..... ,. 
IU..iye cuaii al ..... 

197/18 Hacı belir Hiaar öaii 
S68/32 HalM Hoat Tazca ıobk 
367/34 ,, ,, Tazcu IObk 

293/23 ... ..... Alta, -· 
294125 " " .. .. 

,, 314163-2 la• f8Ybi Arap 6raaa C. 
Mata• 66/JS MiL Mani_. Mirlkelt. .... 

H. Veli ot hı ici•dlo 
24 Diktsin J20/4 Paıarrert Ca.11 Haaaa.r S. 
42 Ev 83/128 Piyale otla Dibekbap 
Yuk1r4- yaz la vak f akarlar 1939 mali yala r•Juiae _., 

ilra)'a • l'-k üzere açılc artırmaya çıkarıl•ıtar. fla.Wtli 
13-6-938 pazartesi gün saat ondadır. lıteklilerin Vıkıf!ar ida· 
l'lliae mü acıatJar,. S 1 12 1923 

A ADOl.U ,, ,...; Hı ra a 5 

Nebatat 
Haatabklan 

1 Ç l N 
MtJetalısar ~eni 

ildflarıwtı• •""' 
Haeı Dao•tl ZtMI• 

Kum 
Rahmi Karadavud 
Hllliınafa ç_.,,,ı 

No. 31 
J Z M 1 R 

TELEFON $809 

oij oolcTORU .. 
C.oatl Dallı· 

lkincibeyler ıokak No. 84 

ı 

144 115/2 Haftqi aokak 
122 Dikkia 77/20 KGalr pazarı 
72 ~, 129/2& Hi11r 6nü 

ıoa • 120/JO " • 
420 ., 364146 HlkGmet cadd• 
u • 11111 a ....... ..... 

JOO ~ 112/!0 .'9 .... rlnr e. 
430 ...... Sl11154 Tillilis c. 

Y•ı.U al&-. ,... wnMt Wr _. •ill4ı• kiraya 
•tril•ek .... -.k .aafma1a çakanl•ftu'· ihalesi 9-6-.938 
•lll••W .... -~·-· Talipl,ria V.ılaflar idunliae 
lalracaadln illa ..... ! 5 1 .. 

Akhisar Belediyesinden : 
1 - 3750 lira malaa-• beclelll Aldaiur elektrik fabrika

•aa• bir ,.U.k 250 ... Zoaplclak lifi kö.Ur ibtiracı içia ka
palı urf _. • elılliıt..,. c .. a' .. ıU. blıllsl ~mamaıı•· 
du 23-6-938 per,.mbe pi saat 16 1• kadar bir ay middel 
içiacle ı l ı '* .. ..,. W fi,at lllrW .... k lllıeldir• paıı .. 
lak aretile verileoektlr • 

2 - Ba .. ait iıa.le ...... i tuı... Mili•• beledi~ 
•~ .. illwWllr. 

J - !bilbae ....... ... ,.,...cakbr. 
4- ............ ,., ............... . 

............ 1. Si'•. 
5 - Pazarlık içhl tadl tlaleriad• ... c1a Wr •1 alclclet 

içinde her giin Akbiar .,.diye•• •6rae11at el-bilir. ım 

SAZ MAŞ 
Sanayi Ye Ziraat aki e'wi 

Ttırk Anonia tlrked 
LANZ - Muotla Dizel tarla traktörleri. 

45-35-25-20 bqıirlik: ~ ~~ •• paı 
Fi,.tta acuL.k tecH,.ata ....... , 

LANZ - Harmu. biter baim, -• eıt _. .. te• 1 .............. -- --. 
tla --· maldMli ve hh• .... sia..,& 

RUT·SAIC - Tı ıltlr pall•ldlra. ....... 1111 • k 1 o 
çapa mıki..aıri. 

WOLF - Buharla k n • it~ o 1 PH• 
Tam Dimi r.L 

Her tirli fabrika ..... i,ltri ....... ~ 

Bt17Alı llaa • ~GE 
mın talıa•ı amam aceıatai TALAT Ki L 
l/O~UNA miiracr& 

il .. 
IO " 
15 N 

70 • 

,. 
ı: 
6S'I 

as • 7.12 
ICllı•ık Tap t. • • •ı 

75 N ''° 70 • 659 
ı - v .. ~ lı'I-. hh..... ıs• " becleU .,... 

ödea.- .... 36 ... k ,. tep ... ., .... i 
t balJabk .,.... 25 top) .......... .. .... . 

a - Beber w,. ımballi wıo ,... ... • ..... ıoo 
~ = ....... -... 

J - ~· ~,. ·•·:. ••'i•i - ............ ,, w,a lçla JO bnj •all,at ı ... •• 
4 - 1·24 top almatr iltf1ea mllfterilw ,...,...., Sata. 

,.... J ....... alahllirler • 
Yakanda ı~ bez ftatleri Vtkllttilt 111f11i1 ellili 

fiatlere UJpa a•ball) ve llllkli,. ........,... .. -fak 
•w.ıa .... a1 ••• 

Ticaret oda• rend mllaiirl 



Şahap 1,esirioi tabii olarak 
yapan en iyi mOshildir Eksir Şahap l:Jasur memeaerinı guter 

Kuvveti, iştibavı arttırır. 

l.Htlae w lılMto 

aeıald:..._. •lide 
Zawı.ı. ...,,,, .. .,.,. .. .. 

En .......... .... 
terile.;.a •••=• ecieıa 
bu ,....,. ..... , .... 

Tai'aw Terai Tdrkpazarı 
lbrahim Karakaş 
.. ı..e ,.m ~lsia matazada zengin 

Pfitler.· Ma.toiak, r.,yorlak, Truvakarlak 
k•m .. larıa •vaiaillİ, yerli ve Avrup•. 

1 - M•taza• dalıilinde atbit• terz~hancmde 
la1MUai olır.k bay ve bayaalar itin son moda 
z1rif, t1k -•to, rep, tafyor, etek, hiuı, turvakar, 

.'1JVllet, rolialik, Iİ•il .. Mlıeri elbise ve ktputları 
ideoildıji ve beteaildlli ,.an:de imal edılir. 

2 - Muamelem peffa .e lrredl ile de yapılar. 
S - Bu elalerimhl dolr.llllYH •alamak için bir defa 
tecrGbe lrAiiclir. 
Adra: Ocıupanrı Sil••~alrın 9ılıt11t eelri Bayraklı 

111ıfua N_.,. 12 • Telefen 5276 
opltut N ,,.,..,,. •• .Hır• ,,.,lrt .. ..... it IC116ııl edilir 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefrll§at ma

ğazaları emrinize imadedir. 
MERKEZ ŞUBE 
~M~ ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbile jhti· 
Jacıadan evel plir. Hukes ken

di haline ıöre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir •ı· 1 
looa r & bat yatıyacak 
tttJaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
keedlü ne aMlaw 
m ubite daha İ)'İ tanıt· 1 

abiliraini&. Evinizin 
qyua uyMI zua eti· 
keti olduiunu aAut
mayuu. 

Memurlara JO tak. 
• • 

•ıtt• oaaiye mııa. 

.ftN leai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her efns ioat4ınlalc yeni çeıit lıumcıılar 
Yu lffYll•l•t. raklaım .. •Üeuebetile yeni rfuditi 

•dORMÔY. FA YN "VULEN. ,,. •FIŞER. kostümlük ku· 
poaları keıtialük ket..ler, parduiiUikler ve her türiü YERLi 

Taze ·Temiz Ucuz Iliç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Btıyftk Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Septolin 
DIŞ 

kullanınız 

. 
Toptan .,,,,, .. ; 

Ea aeıhur fabrikaların fotoğraf ma•maeierı, füim, ca•, lc:ij1t, 
kart Ye bihıaum fototrafçıhkta •üatamel ...&ar, fotopaf alit 
~ ve ede•ah, font •e sehpalar. . 

Fotofi'alçılıfa mateallilı lıer neoi naalnni• 
Zevki okııyacak resim ve ağrandiımanlar, aeaeclat ve ewM 

istinaahlan ve kopyalan· kemali clikkatlo yapdlr. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerude çarflll No. 28, 4, S, 6, 7, S. J 

Telefon: 267~ Telgraf: Riiltem la.ir 

Son moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

T.i~BAN~I 
1938 

Kac;_,I\ Cari Heaaplar 
lkraml'ie plana-

4 adet 1000 L 4000 L 
8 ft 500 H 4000 ,. 

16 •• 2.50 ,, 4000 ., 
76 " 100 .. 7600 ,, 
80 n .50 H 4000 •t 

200 .. 25 " 5000 ,. - · 384 .. 28600 " 
Karalar 1mart, lbaıiraa 
1 eylill, 1 biriDcikinu 
tarihlerinde ~ekilecektir 

ED az SO lira mevduab 
bulcaaa11 laeı.aplar lnar .. 
lua dahil edilecektir. 

·Doktor 
Kemal y ....... ay 

........ , .. • .., ..... Wflrt ,,_,.,aJcl ..... ll?ITA 
tV.,..m ve aalraJ 

Baamabane Çoraldcapı caddeai polia karakol• yanında 
251 uyıh ev " •ua~elaaneainde ubabtu alqama 

kadar laaıtalarını lc:abwl edw. 
Telefnon: 4111 

Birinci Sllllf Mutehaa•ı 

Dr. Demir Ali 
K....,efl• 

Cilt ve Tena•DI haa .. lılc-
ian ve elektrik tedavl81 

lwir • 8iriaci .,.,.. eokajl 
Elhamra Sinemam ukuand.I 

Telefon : 3479 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat OreJ 
Adra: Be,ler N ....... • 

katı No. 21 
Kabul aaatleri: ~ecl• Wll 
... 10-12ötl -

1.S,30 • 17 T .ı.. 34M 
w AlJRUPA lnl••t uonimaalan rekabet kabul etmiyccok 1 

derecede aat'll•aktadtr. 

Şark Halı Şirketi 
·---------~ ........ , ................. llİllİ ... ... 

Elbiıo ihtiya~• t..&a --••en önee HACI ALI ZADE 
ABDUUAH tiaaretiaa11eaİ•İ •lltlaka ziyaret ediniz. 

L • tlam, • .k ve •• ucuz kumatları yalAız bu mağa· 
adan alablliNIRİL 

P•ıtenealcılar Esnaf oa Alaali Bank 1sı 
civarında e•lıi Saraılıi mafaaa~ında N. 10 

TELEFON 2->-9 ... _ 

Mağazasında bulabilirıiniz 

ADRES: 
Atatürk Catlcle•i No. 186 

• 
1 TAI{Sİ 

Telef on 40 40 

1938 1938 
OldsmObil ve Şevrole 

O tomobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
. KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

Kır~içeği Kolonyası 
Adı ile Şifa Eczanesi · 

• 
Eu iıim altında Temizlil, Tuvalet, Ma..aJ 

ve tuvalet aa~u 1larrna çok eluerı"şli · 
y oksek dereceli, latif kokulu 

Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruştur 
ŞiF A Ecaane•i KIRÇıÇEG/ Kolonya.an• 

Bu fiata satmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, Me~ekşt>, Şipr, H. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük ,, ,, 4() /(,,,,,.~ 

Tavsiye ederiz 


