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Japonlar 
Kanton şehrini dört defa bom
bardıman ederek harabe-

ye çevirdiler 
.... lm!l!!!lll!!l!l~=ı==!~~~~~===-~~~=-~~==m~==m----=~..-. ............... --!~!!!!ll!!l!---------..-=-~~~~ ... !!l!ll=ıll!!!l!l--:=:=====-

} ,r ansa, Bize Anlaşma Teklif Ediyor 
-.S..:_,._ ..... ~..Jifl;ıp!:X-z-:z::-:::::~z-:::::-z-z-x-..::.~·::ı-z-:z.-z-z-z.~-:.::.~-::z..-::-_-z..-_. ___ ._ • .:_-.,_._. ______ z-"!":'·..i!.-..ı:.- ··-~o;:;.::;.::;sk.-uıwww.:..+ • .,..._;z.:.•..e:ı:;ı;::-•.·-'+;= _.,..,-•• ··--- "-·: • .:!r~•!\Or:-,.:--2•>•==·=-t=·Ui:s:,. .• Ef &:&>•AA w • 

Bir gazetenin güneşi balçıklamak gayreti Çeşmede bir vak'a Başvekil ve vekillerimi-
F ransava nota verdik ve kı- "J?ur,,emrine?için zinycipbkları tetkikler 

fJ · ıt~at etmemış? . . 
D d b . t d .k Çeşmede bir vak'a olmu~ttır. Bnu Zelzele mıntakasını da gezdıler 
oQ zaman a ceva ını ıs e l dan .altı ay e~e: Cesmedeki elektrik ~ • • • • • • • 

. . fabrıkası sahıbı B. Kelami Ertanm Nafıa Vekılı Derıncede elektrık şırketinı 

Bu··yu··k Şef Dr Arasla konuştu Baş~ ~:;::~;m~~ı:.;::~:~: p:j~:hk:::; tesellüm edecek heyete direktifler verdi 
• , Velı oğlu B. Huseyın Akyoz. lzımr 

vekilimiz yeni direktifler alacak. :"'".:h::: .. i:m:n'.:~~:: 
~ m~ 
1 eni anlaşma esa- . . Çepneye geldiği znmandanberi za-

bıtaca takip edilen bu şahsın vaziye
tinden şüphe edilmiş, üzerinin aran
ması :için kaza jandarma k~mutam 
yüzbaşı B. Asım Özalp kendisini son 
defa Cumhuriyet meydanında gör

lllOf ve durmasını ihtar etmiştir. Fa
~t B. Hüseyin Okyay kaçmıştır. A· 
rama enarile evinde arqtırma yapıJ. 

.. 
sına gore 

küstakbd Hatay 
llleclisinde meb

us adedi 
latanbu1, 6 (Hususi) - Fransız 

"ıeteıeri, Cenup hududumuza as-

it_. aönderd$mi3İ, bir kolordurnu
..._ da hududda ileri emrine munta
-.., '*1u11dutunu yasmaktadırlar. 

latanbul, 6 (Huuet) - Parla bü
lflk elçimiz Bay luad Davu, Fran· 

mışsa da boş bir tabanca kılıfından 

başka birşey bulunmamış, bilahare 
karakola gelerek teslim olan bu şa Zelzele nı111taka8?ndm1 bfr manzam 

hıs, üzerinde iki yüzlü bir kama bu- Çankırı, 5 (A.A) - Bugün ilk se- }anmışlardır. Katarın vürudunCI& is
Junduğu için kaçtığım itiraf etmiş- ferini yapan Ankara tenezzüh treni- tasyon ve civarını dolduran buweree 
tir. Evinde de bir mavzer ve bir ba~- ne bağlı hususi vagonla muhterem Çankırılının coşgun aHnşlan ara-
bellum tabanca b ı •t Hak- başvekilimiz B. Celal Bayarla Dahi-' sında vagondan inen başvela1 lhtl. 

u unmu"i' ur. 1. Adı· 'f •t kiJJ . k ela taır•bata '--J ıye, ıye, ıt aarı ve en ve bazı ram kıt'asmı ve mektepJiJerf tettif 
ın 1 

--s- anmıştır. mebuslar ve sair zevat saat 12 yi 7 etmişler, istasyondan yürüyerek Jlıa. 
geçe şehrimize şeref verdiler. • kümet konağına gelmişlerdir. 

llarictye NUll'l Jorj Boneyi ziya- . . . 
_,"' Fr ı tamıza ATATÜRK,Bafve TMlımızle bln·aber 

Başvekilimiz Ilba.r vekili, şarbay Burada bir müddet istim--. 
~araf'ından vUf\yet hududunda karşı- · ..-- Sonu 3 iincii aahif ... -

-.wu"!ll Te ansız arın nQ 
..... )eri cevaba mukabil cevabı- olan bu notaya en kı. a zamantıa ce- )arla mevzuu bahsolan aıılaşnıava 
..... •vmlfth'. vap verilmesini istemiştir. göre, Hatayda yeni idare kur.ulduk-

b l 6 (Hııım i) · muz- tan ı:;onra Hatuy meclisine 22 · 

F ransada heyecan var! 

Aleçhuldokuztayya
re F ranscida uçtu 

------------ı~~------

9eçtikleri sahada bir pervane ile 
bir de bomba bulundu 

._~, 6 (Jladyo) - Dün sabahlJeternde görülmüşler, Bardo kasa· 
~ toprakları üzerinde uçan basından geçerek civar dağlan a§-
~ t&narelv, saat 6 da Aka- - Sonu 6 mcı aahifede·-

lfuıı çullu Köyöğretmen 
okulunun bayramı 
Çok hararetli geçti 

mak üzre 40 mebus gelecektir. zır 
İstanbul, 6 (Hususi) - Başvekil B 1 d. h 

e e ıyece azırJana b · • t ı· • B. Celal Bayar, yarın şehrimize ge- .,.. .. 11 ır ıs a ıs- l 
lecektir. tıge gore Mayıs ayı zarfında beledi- ng ·ıı K l K l. 

Biiyük Şef, Hatay meselesi etra- ye nizamlarına aykırı harerket e· l ere ra ve ra l• 
fında Başvekilirnize direktifler ve- den :t5 toför, 12 arabacı, 2 tramvay • Pı b 
recektir. kondoktöi1i, 28 lokantacı, 22 sütçü çesı arı·ste eklenı~vor 
..._ D!f1fllltı 3 iind sMI/ .. - ve 18 fırıncı cezaJandırıJmıştır. Bal- 'J 

Fuar zamaQJ 
Güzeller lzmirde 

Bulunacak! 

F'nmsa '110 Parls 1998 sewes1 
güzelleri 

cıJar semtinde oturan ve denize çöp 

::;;Je::~i :u!::;:e n:~~~~~~~~~ Misafirler 28Haziranda gelecekler ve·bu 
gönderilmiş, be1ediye memurlar;n- t •h b• b •• •• dd d•J k . 
dan mazot almıyarak sıtma müca- arı ır ayranı gunu a e 1 ece tir 
delel:dni aksatan 25 kişi beşer Hra Paris, 6 {A.A.) - Hükumet İn- istasyonuna vasıl olacak~w ve ~ 
para cezasına çarptırılmıştır. giltere kralı ve kraliçesinin i<'ransa- yonda reisicumhur M. Lebrun ile re-

~ıdai kıymetini kaybettiği muaye ya muvasalatları günü olan 28 ha- fikası tarafmdan ifıtikbal edilecek. 
ne ıle anlaşılan 145 gevrek, Si>O kilo ziranın bayram günü addedilmesi- !erdir. 
yofurt, 8 kilo ekmek, 35 kilo peynir ne karar vermiştir. Bütün mektep B d k . 
l 'tO kilo balık; 400 kilo et, 115 iş- çocukları ile hükumet me'murlnrı un an sonr~ ral ve kral:~ U. 
kernbe, 252kiJo kahve, 150 litre sir- o giin mezun alacaklar ve kra! ve bul salonuna gıdecekler ve mutea
.k~, 30 damacan~ memba suyu, 15 kraliçenin rnevkibinin geçeceği yol- kıben alay Hariciye Nezaretine mil· 

1 kılo kıyma, 25 kılo erik, 600 kilo da toplanacak olan halka iltihak teveccihen hareket edecektir. A18-
süd, 3 kilo kırmızı boya belediyece debileceklerdir. yın katedeceği mesafe tamamı ta-
lmlla ettiriJmif, bunları satanfal,' Kral ve kraliçe Duvrdan Bulon· mamına 4 kilomet.re 400 metrMtr. 
~ahkemey.e .se~kolunmuştur. Bele- yaya gelmek suretile Mamı denizini Ve şu yolu takip edecektir: 

~ dıyeden izınsız ınşşat yapan üç kal- aştıktan sonra 28 haziranda C'ğfo. Foı: caddesi Takızafer Şan~ 
• fanı "k 1 J :.- ' ' _., n vesı a an a ınmıştır. den sonra Pariste Bulonya ormam ze, Konkord meydanı 

Halkevisporbayramındakazananlar 

Fransa ve Patis 1988 senesi· eilrıe
li olarak seçilen matmueller, Ismlr 
fuanmn ·~ılma meraafmfnde bulma
mak için Fuar komiteei ·:nıielliine ._ 
racaat etmiflerdt Verilen muvafa-.... . l kat cevabı U.zerine dön kendilerinden 

11111 _.,. ~ aıa ğı4a '" 1latte h111amia11 iki +ntwa yeni bir mektup gelmit, fuarın açıl--v... dokuaunoa ••hllMnlzd• - - Sonu 3 tindi aahifede -
Hllllıni ... 6egruıı lrdl,,.l.,..ıwla 

- y..,., ,, ••••• ..ıu~ 
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~ "erbiye ·_.ve tabaııca 
Orhan Rahmi Gökç 

l - Hct.K.:v m.zı ı Sosyıu 
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"'il; d K 1 .acağı cvelce bildirılen kitn· 

Mantar an ızılayın meşkur Dün ikı yangın sesız kadınlar tarafından yapı· 

ır er 
Üc talebenin Kulttir li e i mü- ullim münnselıeti u şartlar dııhilin

dürünil tabaı ca \ e bıçakla teh- de toplann11ştır. BugLinku tcrbfye öl
did dip tn:ıdıknnme i temel eri hudi· çilleı i şunl rdır.> 
sesi, pek huklı oluı uk l.JCltUn terbi· lhtl n. lnıı tmcnk unşkcıluı ınm 
ye ve aile muhitini, hattn blitlin içti- ~·nptıklarını uvııcn kabulden \ e onla 
muı hey ti dü Uııccye scvketmi bu-1 rt tekrurlayıp tatbikten ibaret kalan 
Junu.} or. - ve, hadi el eri cnıünferiddir gibi 

h l l F l Oldu 
lacaıe Tjrk el emekleri satış 

ze ir enen er aa ıyeti ll JZ tğazası pek yakında açıla• 
'•' .. • •' • • --•·• ·---- caktır. B:.ı mağazada el işlerini 

iki amele daha Ode- Veremlilerin tedavis: Yangın sahasındaki sattırmak ısteyenler her gun sa· 

M uhter m mebu umuz Ref?k İn~ bfr cevap ile iğlüka ye oı 1 l'm e
ceoğlu bu husu tnki bir yazıı:;mda henuniyetini iptale çalışan muhtc
hııdf enin manalarını acı bir li nn- l'em lJ dngoglarmuz h. kikatt<', bır 
ln \ e çocuklarını seven bir babanın knrgaşnhğı uzatmaktan başka hiçbir 
yitı k sızı ı ile nnlnttıktnn onra, şey yapmıyorl r. Hallıuki nesil lıo~· 
muallime kar ı yapılacak tecavuzün boy ve bu aksak rllnr altında ye· 

mişte öldü il de me ğul olacak evler tehlike geçird: at 17 den 19 za kadar Halkc-
"demı·ş·ın Beyda'h n hı'ye ı·n· T h o·· h . d .k v.nde B y Sırrıya müracaatla 
v c; epecıkte Emr zı sariye as· un şe rımız e ı i yangın ş erini makbuz mukabilinde 

de kömür imali.nde çalışan tanesinde veremliler için inş olmuştur. ilk yangın Arap f.n· teslim etmelidirler. 
Gedizl iki mele yidikleri man· edilmekte olan elli yataklı pav· nında Mekke yokuşunda B. 2 _ Evimizde her' perıembe 
tardan zehirlenmişlerdir. Bun· yon' inşaatına Kızılay kurumu· Remzıye ait 4 sayılı iki katlı gunu saat 

21 
de Karagöı 

annyn ve babnya yapılacak tcca- tişip gitmektedir. 
lardan birisi Beyd ğında, dig" eri nun da y rdım edeceg" ı· haber ahıap evden çıkmı•tır. Evin 

y oyunlara gösterilecektir. Herkes 
de Ôdemiıte n kledildiği ha • alınmı tır. alt kat mutfag" ınıo bacası tu· 
tabancde ölmtlştür. Vaktıle Yugosl vyadan mem· tuımu , ltfa ye yetişerek: yan· 

leketimize gelen bir çok göç· gını ıöndürmüştür. Bına 6,000 

vüzle bir tutulmasını ve cezn knnu- Diğer tal' ftıın, Türk munllimine, 
nuııuıı onn göre tadilini istiyor. bu mevzuu geni geniş ınUıınknşn 

A!':il ve geniş bir teessürü ifade etmek hakkı da Hl.yıkile verilmemiş 
eden l>u dilek ve temenni; itfraf c- olncuk ki, herhangi biı· munllimden Havagazı 
delim ki, bizi Uiyıkile temin edeme- sorsnk bize veril n ce\"llP su olu-

8
. 

di. Böyle bir karar veya kanun, an- yor: ır genç Almanyaya 
cnk neticeyi tetkik ve hnlleder. Bu- c- Mazur gül'Untiz .. ~ f • Ö d ·ıd· 
nun miiessir bir intibah ve endişe Halbuki bu girift terbiye m1sc. IJ Q}Q g n erı z. 
lemnnı olnrnk tnleb nin idraki leleri, buçocuklar ii.lemi ve bu de- Beledıyenin bavagazı tesıs • 

kar ı ında durması ihtimali de bize vnmh tnnı1·uz \'c tcnvilz, hacıise!eri tını yenilemek ve ıslnb etmek 
z?yJf a-özi.ıküyor. Çiinkü anoı·mo.1 i~inde yaşnyıp herşe.}i daha büyük için Almanyaya 70,000 liralık 
lııl' çocuk kendi karakteristik temn- bır vuzuh ve sawıhntle gören <mlrtr- yeni ve otomatik havagaıı ocak• 
yUllerlnin mutlak esiridir. Onu ne dır.. 1 ._. l ladı"'ı 
ahlakr, ne cczni bir end'"e tutabilir. Demek, teı·bfyo prensiplerimiz arı ve maKıne er ıımar a 

~ ,,. d 
Halbuki, neticeden evel, bu lt{ldi· başlı bnşınn bir şaheaerdirde, biz ma.um ur. 

selel'in ıebep ve millerini araştıra- memleketin dUşUncelerl, aileler, mu. Belediyenin mukavelesine gÖ· 
cak olur ak göze çarpnn bu tereddi nllimler mi farkında dcğldir? re, bavagazı şefi B. Mahmud 
ve :ıhlik ukutunu daha iyl kar ıla· Bu mukadder ual knrşısındıı, her Valay, bir sene Almanyadaki 
mı oluruz. O takdirde de mesele, ne cev P veriliı·se veıilsin, knr ılığı- bavagazı fabr kaaıııda çalışacak, 
tam mana n bir terbiye lıadi~e idir. iı dakestirme olarak iU olacaktır: tes sat işlerini öğrenecek ve ih· 
Y:ıııi ceza meselesinden çok evel Bir dUğam vardır ki.çözülmek tisasıfn y par k lzmire döne• 
bit terbfy mevzuu.. gerektir. Hem de sebepleri, safhn-

Bunun bir knç noktasını şöylece ları üzerinde durulıırnk.. Ayni za- cektir. 
te~l.ılt edebiliriz: manda bunlara rağmen neticesi de Bu genç memur, Almanya· 

Çocugu yapnn, onun karakter \'e en sağlnm müeyyidelere bağlana- daki fabrikada tahsile gönde-
µlı iy~tini çizen şeyler şunlardır: rak.. rilmiştir. Yeni tesisat geldikten 

Aile, mektep, muhit, vernset,ya. Bütün bir cemiyeti yaratnn alnı ve bavagazı ıslah edildikten 
~:ı) ış şnı·tları, görenek, hatta ve hat- tertemiz muallimin vicdani hazln- sonra bavagazı r ndımanı ar· 
lu u, toprak, hııvn, yiyecek madde- nnın yerine manevi Ozüntn ve ıstı-
lel'i \'esa[re.. raplar ikame etmeğe salfihiyetimiz tacak ve o vakit tarifede de 

Bi~· cemiyetin terbiye kanunlan yoktur. tenzilat yapılacaktır. 
\':ı?.edılirken, bUtun bunların ayrı Maarif vekaletinin yapacağı şey, 
ayı 1 tetkiki l zımdır. Ancak bundan bUtun mekteplere şamil, ilk, orta Ye Yankesicilik 
oııı·a~ıı· kl,bir terbiye esası, yani liselerdeki terbiye ve hatta tedris 

0 cenııyMfn çocuğuna tıpatıp 2"ele- mes leleri 'üzerine bir anket açmak, Bir dost gibi hareket 
Lıle(ck biı· terbi~ usulUkabul edile muallimden tam bir hUrrlyetle, tam etmiı! 
Liliı· .. Hatta tedriste bile nyni zaru- btr vicdan serbestlsl ile fikrini sor-
ı·c..·t hukımdir .. Halbuki bu tezi mil· mak olmalıdır. Bizim beklediğimiz ,Akhiaardan lzmire gelen ve 
dafuıı tdınce sjze te\•cih edecekleri budur ve bundan sonradır ki, terbi- "dıkbey Otelinde misafir u• 
Ce\ alım l ututu e nsiyesi şu oluyor: ye esasımız yeniden çizilmeli, mek- ıeyin oğiu B. Şakir Er yapıcının 

Geı iye kaçıyorsunuz. Falan ve tebin inzibat ve ceza snliihiyetinl yanına sokulan sabıkalı Köa· 
fıl:m teı bi) ecil ı· şöyle demi Jedir. te bit etmeli, son tedbir olarak ceza 'tenccli Aziz o~lu Genç Ahmed 
1\1 ua ıı· il ı i c ınil etlerdeki tatbika- kanununun hükümleri şiddetlendi- eıki bir ahbabı imiş gibi B. 
~u..;:i:ln=1l=y=oı=·=u~nl~12=·=B=u=g=O=n~ç=o~cu~k~l;a~m~u~il~m=e~li~d=ir= .. ~==============~ tr - ~ Şakire yolda iltifat etmiş: 

1 Dünyada .neler oluyor? J di; Neredeıia yahu? Hoı gel· 

'- Diyerek yanına sokulmuş, 
( l 3) rakuuuodan korkmıyon, bıbnı temadi ettirdiğinden, Al· cebinde bir zarf içinde bulu· 

yalntz kraliçe Elizabettir mınyada cari ırk kanununa nan 50 lirasını yankeıicilik ıu· 
(13) rakamı, bütün Avrupaca göre, geçen h fta bir sene hapıe retile çalmıştır. 

mc.şJm bır rakamdır. lnıiltere mıhkOm olmuştur. Genç Ahmod, zabıtaca aran• 
kralıçesi (EHzabet), (13) rıka· Baron Von Kram, mahkeme· maktadır. 
ınının şeametine kani olmadıiı nin kararını ıoğulc kanlıhlda --•• .. •Ht....,•H•...,--
ıçin, Temmuzun 13 ünde (Tay· dinlemiı ve: imtihanlar 
miı:ı) nehrinden geçerek, lngil· - Yaııkl mıbkGm olduğuma 
hı·enin tarihi kasrında şerefine detil, hapishanede tenis oynı· ilkokullarda ders 
ver.lE>cek (gardenparti) de hazır yımıyıcağıma yanarım. sonu bug'/Jncliir 
bu unacaktır. Demiştir. 

Ko k ı llkokull rda bugün derılere l g )tere kralıçeıinin, ıerefine r mıya nu, Aıncrikalılal'JO 
h ld ki son verilecek ve yarından iti-

v .. r'ılecek (garden pırtı') ı·çin 13 u u m·ı yıldız, !knc .. baren ıon sınıfların imtihanla· 
T nmuzu intıh lp etmesi, (13) mide çarpı mıyacak rına başlanacaktır. imtihanlar, 

. b Amerika astronomları yeni b b f " 1. • B rakamından korkmadıtını ıı at bi ld b , ir a t ıureceıdır. eş'nci 
r yı ız ulmu,lar ve ıımini 

iç ndir. de ko~muşlardır: (Volf 424)
1 

sınıftan başka sınıflar talebesi· 
Koca far."!, yedi aylak çocuğu Yenı yıldız kürremiz çok nin karnc~eri, bugün talebe 

) idi b"tirdil yakındır. velilerine verilecektir. 

h Aıl onoml b ld Ortaokull r ıorı ınıf tale· Yt1aoshvyanın S.yalıt şe • ~ r ar; u yı ı:ıın, gü· 
~ b" · d k'" besinin imtihanlarma da yırao rındc çoıe fare vardır. nün ıran e urremizle çarpı"-· 

d• · · 6 "' bsılınacaktır. G ç,.n h·fta, Venik adınd ması en ışesını R ıtermi1ler11 
ı • t Lııt kadın, oturduğu bod· de Amerikaıılar; bu tehlıkenln 

varid olmadığını, yeni yıldaıın 

menlerden bir kısmı oradaki liraya sigortalı idi. Maddi za· 
cm)" kini bük Qmetimize terk et· rar olmamıştır. 
diklerin dair taabhüdname ver· ikinci yangın, yangın saha· 
mişlerdi. Hükumetimiz, Yugos· sınd Şükrü Kaya bulvarı üze· 
lıvya ile yaptığı anlaşma ile rindeki kuru otların, oradan 
bu emlake aid paraları büyük geçen meçhul bir ıahıs tara· 
şefkat kurumumuz olan Kızılaya fından ateşlenmesinden çıkmıı· 
vermiştir. tır. Tutuıturulan otlar, yanmağa 

Kızılay, bu para ile lstanbul• başlamış ve civardaki evlerde 
daki Heybeli sanatoryomunu yangın tehlikesi baş göstermiş· 
tevsi edeceği gibi lzmir Em· tir. itfaiye acele oraya da ye-
raıı 11riye baataneıinin Verem tişmiş, yangını ıöndürmüı ve 
pavyonu inıatına da yırdım tehlikeyi izale etmiıtir. 

decektir. • ••• _ Müstakbel imar 
Arzuhalcı dükkanın pldnının hazır
da bunlar ne arar? lıhları tamamdır 

Dikili kazasında arzuhalcılılc 
eden malive memurlukundın 
açıkta B. Üzeyir Kayamn yazı· 
hanesinde hikim kar rile yapı· 
lan araştırmada devletin muh· 
telif resmi dairelerine aid ve 
herhangi maksatla kullanılmak 
üzere mübürlenmiı, boı veaika· 
lar, adliye makamlarına aid bir 
çok matbu evrak, icra zabıtna· 
meleri ve ödeme emirleri bu· 
lunmuıtur. Bu mühim vaziyet 
1c.a1rsı•and B. Ü& ır K zan 
Itına lınmış, t h"i t eli m· 

miyıtle devam edılmeğı baş• 
lan mı ıtır. --··--·· ...... ··---llktedrisat 
Müfettişlerinin terfii 

ilk tedrisat müfettiolerinin, 
Büyük Millet Meclisince son 
defa kabul edilen bir kanunla 
buıusı idareden umumi muva• 
zeneye alındıklarını yazmıştık. 
Ayni kanunla müfettişler, birer 
derece terfi ettirilmişlerdir. Bu 
suretle ilk tedrisat müfettişlerin• 
den B. Sabri Ôktenin maaıı 
45 liraya, B. Şerif Erdem, Ha· 
di Akyol ve Naşid Sarıcanın 
maaşları 40 lirayı, B. Aıım 
Kültür, Reft>t Kurtaal ve Şev· 
ket A\cer 3S er liraya, B. Va. 
hid Özgüven, Mebmed Argun 
ve Hüıeyin yılmaz otuzar liraya 
terfi ettirilmişlerdir. 

Heyet ebrimizc d3ndo 
Dahili komuıyoncuların ka

zanç vergiıi meselesi için Tica· 
ret Odası reisi 8. Hakkı 
Balcıokluoun riyasetinde Anka· 
raya gid n heyet lzmire dön
müştür. Evelcede yaıdığımız 

Şebrip müıtakbel imar planı 
Oıerinde çalııan imar komiı· 
yonu dün belediye reisi Dr. B. 
Behçet Uzun reiıliğinde ıoo 
toplantısını yapmııtar. 
. imar komiıyonu, ıimdiye ka· 

dar yaptıt1 toplantılar ve 11rf· 
ettiği mesai ile milıtalcbel ıehir 
planının bımrlıklarını tamamla· 
mıı, aıarıatika bululuaan ve 
mubafazaıı liıamıelen yerleri 
teıbit etmiştir. Şimdi ikinci ve 
bGyjik imar komi•yon"• Vali 
8. ~ 21& aıectn rei h ı Cle 
toplanacak, büyük imar plinı 
için müzakerede bulunacak ve 
alınacak kararlardan ıonra imar 
planı münakaaaya çıkaralacaktır. 

Feci bir kaza 
Urla ıcazaııam Çamla köyün· 

do feci bir kazl olmuş, eskici 
Mehmed Alinin oğlu 11 yaıın· 
dı Nihad bağa giderken köye 
on dakika uzakta hayvan ürk· 
müş, Nihadı yere düıürmüıtür. 
Zavallı çocuk aldığı yaraların 
teıirile ölmüştür. 

Bayındırda hırsızlık 
Bayındırda Sırıyurt mahalle• 

sinde oturan Haaao kızı Hatice 
Ôzkaplanın geceleyin evine gi • 
ren Hasan oğlu Mehmed Binka 
sandıkta bulunan beş· albn lira 
ile dört yirmilk altın, yedi gü· 
müş lira çalmıştır. Hırıız, zabı • 
taca tutulmuş, adliyeye verilmiı 

elde edilen hırsızlık paralar da 
1abibin~ teslim olunmuştur. 

gibi bu heyetin teşebbüıü 
neticeıinde dahili komuıyoncu• 
laran kaunç vergileri meael11i 
lehlerine ballediliniştir. 

Ankara kOmür sergisi 
ı ıude 8 ıyl le çocu il akşam· çok ınlhperverl oldutunu, ve 
' ı ' atını, v lf J ıdüı fazla bu itlbarla kllrremlzle hiç bir 
'u ul.ı uı oldJtundan, çabucak, z:amın çarpışmıyac A'ı netice· 
erın bır \lylcuya dılmııtlr. sin v~rm•şlArdır. 
Veıaikı, ı bıhley n kalktı ın· 

1 , 8 ay:ık yavrusunun; gırtlağı TAK V iM 
µ ırçı anm '' gôıleri oyulmuş 11-------:--.-:-:-~:7:::""11 
~ · d lı y .. nın f b,r halde öl· Rumi • 13541 Ar bi • 1357 
1 ü 0 duğunu g8rmUı ve fer· Ma711 25 Relıi lehlr 1 

v dı bu.mı,tı. Zavallı kıdın, HAZiRAN 
k mden şekva etıin kı, yavru· 1 7 1 
ınu l u hale koyanın; lcoca 9 9 

ı r 1 ıe o.duğ mu, ıonradan 3 3 
ı ,ıamıttır. 8 8 
B.u·oıı \on Krnnı~ biı· ene 

lıup c malık6m oldu 
Av upaaın en meşhur tenis 

ş ımp yonhrındaıı Baron Von 
ı .r:-ıııı, Ga çyada sevmiş oldu· 

SALI 
Ev kal &an V aaat 

GOneo 8,52 4,29 
v~I• 4,84 12,12 
lkladi 8,35 16,12 

..... Y ı JJ "ızı ı le mlı ıase • ·r-_ .... _. _ _..._.-...;iiiiiiııımıiııııııııii....,-....._. 

1 •• DG) Ok Rel icumlıurumuz AtntOrkOn !liyar lleri 
8 •• utuklar 1 

2 • 
4 • 

mera imi 
d bilinde 

. nlr hilcQıule ~ 

sinemasında li terllmektc 
· huluunn bugn11 l ayyare 

Gizli vesika ve Beyaz melek 
. Filmlerine ilaveten gösterilecektir 

Fıatlerde zam yoktur. Fırsattan istifade ediniz 
Seanslara dikkat 

(;izi i 

davetlidir. 

Merinos yetiştirme 
Vılayet Baytar müdürlüğü 

emrinde çalıımılan evvelce mü• 
nasip görülen latan bul Selimi ye 
hıyvao sağlık fen memurlar• 
okulund n mezuo B. Hazıdl 
Yüce), Mümtaz Baştopçu vı 
Rıza Acı.m'uo sun'i Merino• 
tohumlama işlerinde çalı~mık 
üzere Bursay göoderılmeleri 
Ziraat Vekaletinden Beytar mü• 
dOrlüA"üne bildirilmtir. 

Bu gençler, geçen sene Bur 
ıadaki çalıımalardı muvaffa· 
kıyet gösterdiklarinden bu aene 
de orada Merinos yetiıtirmeaiad• 
çalıştırılacaklardır. 

Prens Pol 
Diin tayyare ergi

sini gezdi. 
Belgrat, 6 (Radyo) Kral nıi• 

bi prenı Pol, bugün Tayyar• 
Sergiıini ziyaret etmiıtir. . 

Prenı Pol, ltalyan paviyonu· 
nuda ziyaret etniı ve ltalyaau• 
bura aofiri tarafından karıılıa• 
nıtbr. 

iz irlilerin 
hamiyet eri 

ır ehir \'e Yozgat hareket• 
zedeleri iane liste i: 

Göztepe ltalyan okulu 
öketmenforl 
Meteoroloji istaıyon11 
memurlara 

Ura~ 

8 

Tahsin Pjyale makarna 
fabrikası işçileri 7 20 
Amerikao kaz lcolleji 
öğrencileri 2 
inkılap okulu ötrencileri 3 75 
Misakımilli okulu öt· 
rencileri 
Torbalı Çakklllarkö1ü llılkı 

" Dirmil • • 
" Havuzbışı .. • 
" Çengel • • 
.. Bozköy • " 
• Saipler • " 
• Ayrancı • • 
• Çakırbcyli • " 
" Dağkızılca • 
• Karakızlar " 
.. Karakuyu • 
4 Taıkeaiti • 
• Arapçı • • 
• Yenlköy • 
• Şehitler • 
• Çapak • 
• DoA"ancılır • 
• Ahmetli • 
• Hortına • 
• Ôıbey • 
• Kuıçuburau • 
• Çaybııı • 
• Torbala okulu 

6 25 
12ss 

60 48 
8 45 

20 
48 
32 tl 

3 55 
53 so 

117 87 
70 50 
43 64 
ıs 
2 75 

12 
24 :zo 
81 03 
17 ,s 
15 60 
33 ıo 
20 1s 
2 1s 

16 95 

ötre ne ileri 
Tepıkoy merkezi 
Torbala mahallesi 
Torbalı • Karaot 
köyü halkı 49 96 

BuaUnkU yekOn ııo.s .so 
Evelki • 20488 6z 
Um•mi " 21594 

12 

O ı b k vaııtaıll•· 
ımın ı an ası k"' 

evelce neıredilen 43 lira 50 t 
,ı 

ruşun banka memurıarına 
olduğu banka direktorlüğü t•· 
rafından bild rılmiştır 
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~ISoN HA.BER ·LE.R 

Japonlar, Kanton şehrini, 
dün maktele cevirdi/er 

' 

F rankistler Alikante li-
• 

manında bir liıgiliz va-
purunu bombaladılar 

7 

Pazar günkü bomdardımanda, bin kişi ölmüş, 
Fransız hastahanesine ve Kızılhaça aid bü

mı.••••••• 

Dokuzu kadın, dördü çocuk olmak üzere Valansiya ile 
Alikantede 24 ölü ve birçok yaralı vardır 

müesseseler bombalanmıştır: 
Pariı 6 ( Radyo ) - Japon 

Pariı, 6 ( Radyo ) - Fraa• bardıman etmişlerdir. L.manda kişi öımüş, 21 kışi de yaraıaı 
kistler, bu ıabıb da Valanıiya· bulunan bir lngiliı vapuruna mııtır. 

tün 

~1Y•releri, bug:in iki defe Son dakika: 
kantonu bombardıman etmir 

yı bombardıman etm"şletdir. üç bomba düşmüı ve mürette· Madrid, 6 (Radyo) - Fran· 
Limana yılma olan binalann battan üç kiıinia ölümüne se- lciıtler, Madrit şehrini topa 

~~~~;; .. ~.ı; tayy•··· yüz bomba Fransa, bize siyasi ve as-
Yirmi baıtaaı olan Pol Du· k l kl ., • 

çotu baHp olmuı, yirmi iki be!?:yet vermiştir. Vapurda çı• tutmuşlardar. Zararın mı .tarı 
ev tamamen yıkılmııtır. kan yangın, henüz ıöndürülme· henüz tesbit ed Jmemiştir. 

Üçü çocuk olmak ünre 1edi miştir. Londra, 6 (Radyo) - Fran· 

~er Fran11z pos abenesine bom· eri an aşma te f ettı 
"elar düşmüı ve baıtabanenin 

kişi ölmüttür. Şehirde, bir çok binalar hı· kistlerin; Albotaser civarındaki 
Valinıiya, 6 ( Radyo ) - rap olmuıtur. Dokuzu kadın, tepeleri ka.a ilon işgal eyledik· 

Frınkiıtler, AlikanteJi bom· biri çocuk olmık üzere O!'I yedi leri haber veriJmeictedir. 
~i Pavyonu harap oldutu gibi. 

ola ı4aadaki doktor 1aralan-

\~' la11talırda• iki kişi ölmüş· 

kızılhaç teıkilihna ald bir 
Çok binalar zarar görmüş ve. 
~ıllctan elli kiıi ölmüıtür, 

Nehir ıahiliııdeki mahallelere 
~İişen bombalann yaptıtı tala- ~ 
tibat mühimdir. 

Pıri1, 6 (Radyo) - Hava• 
l\ian11aıa Londra kaynaklana• 
dı1a aldıtı haberlere göre; 

~Qton, dün dört defo bom• 
trdamaı;a edilmiftir. 

~rk Japon uyyareaialn at
llllıı olduğu bombaludao, bia 

~ti ö!müı o kadarda ,., .. 
"Ydedilmiıtir. 

Ş.iariD. büyük cacldelerl, a
'etJerle doludur. 

Tayan ve Noyu mabat leleri 

•laaliai, debıot içindedir. 

Sora haberlere göre; bütün 

~--eler. vaulı!tıl,_ doludvr. 
~tonun dilni:u bombardı· 

'-ıaı, Londrada ve bütüo 
~~upa matbuıtmcla fena akia-

r Yapmıthr, 

Tokyo, 6 (Radyo) - jıpoa 
'-keri, Honan hıvaliıinde kiia 

~'Ygeag pbriai ubtetmir 
terdir. 

t olcyo, 6 ( A.A. )- Do•ei 
~iın11 bildiriyorı 
'leni Hariciye Nuan goaeral 

Ur•lci burada yaptığı beyanat· 
ta ecnebi devletleri Çıae yar• 
dı11a etmemeğe kıt'i olarak ela· 
~et etmiı ve demiıtir kiı 

-Japonya Çioe karşı a-irdifi 
llliicadelede ıoauna kadar git-

-t: t azmetmiıtir.Binaenaleyb Ç ne 
~~~dıauıı tele bir neticeai ola· 
b~lır. O da vaziyetin vabimlitiDi 

Uabiitün artırmakbr. 
'i liankov, S ( A.A. ) - Liea 
._ \ae11 Tangha ihraç edilen dür 
f '" kuvvetleri Haııovu müda· 
dit eden Çin kuvvetleri tarafın-
'" hezimete "fratılmışbr. Ja
~OQ t~yyıı eleri Haıaıovdaki Çio 

1 '~lerıni bombardıman etmiı· 
~tıe de hiçbir basar yapama-
1ılardır. 

.. Suıovda hücuma geçmek 
"~ere b · "k · d ·ı fe cenu ııta ametin e ı er• 
billaekte olan Çin kuuetleri mü-

li~ terıkkiler elde etm"ştir. 
~ "r taraftan hücuma uğrıyan 
~e bitkin bir bale gelen Japon 

ç:~~etlerl demi11oluna dotru 
; lınelcte dir. 

"e F Yo, 6 (Radyo) -lcıgiltere 
tic· ranaa aefarleri; büg:in HJ· 

"o~e Nozaretine giderek birer 
b0 Vermişler ve KaotonuD 
'-'i lll

1 
bırdımanaaı proteato eyle-

'erdir 
~.. . 

'-'li Uıteıar Oıonoı, Kantonun 
'te ·~•bkeın bir ıebır olduğunu 
,it 0nıbardımanaD, haklı ola· 

.. "tak-.buldutunu ıöylemiştir. 

Hariciye Nazırı Jorj Bone, dün 
Paris sefirimiz B. Suad Da vazla 

• ••••••• 
Bir gazetenin güneşi balçıklamak gayreti 

F ransaya nota verdik ve hı· 
sa zamanda cevabını istedik 

uzun müddet konuştu 
Paris, 6 (R.tdyo) - Fıan1a Hariciye Nazırı Jorj Bode, bugün 

Türkiy<D·n bura ıefiri B. Suad Dıvazı kabul" etmiş ve uzun 
müddet ·onuımuştur. 

Jorj B .>ne, iki memleket ırasında ıiyaai ve aıkeri bir uzlaş· 
ma yıpılmaıı lüzumunu B. S ıad Davaza beyan eylemiıtir. 

Millet Meclisinde Büyük Şef Dr. Arasla konuştu, Baş
Ankar•. 6 (A.A)- B. M. Mec!:ıi bugün Refet Canatezin baş· vekilimiz yeni direktifler alacak. 

kanhtında toplanarak askeri ve mülki tekaüt kanununa bazı hü· . . .. .. . . 
kümler ekleome.ıine ait kanunun birinci mıpdesinin tefıirine ait - Baıı ı inci ·~hıfede - .. ı kabelede bulunmamalarından luğu emrrne veraJecekbr: 
fıkra ile maaı kanununa müzeyyel kanun liyibaaı hakkında büdce İstanbul, 6 .. (Hususı~ -:-- Rcısı- ileri gelmektedir. Franıızl~~111 ~n . ~aler~e 

.. . b t 1 ·ı .. k k • t t't"' .. le P T cumhuı· Ataturk, şehrımızde bulu- Fransanm Ankara sefareti guya aaayışı temuı ıçın getir· encumenı maz a a ıra ı e yu ıe zaraa enı ı uıu anunına . • H . . v kT . D R""şt•· le 
1 

k"l k 
T 1 fo ·d · t k"l"t ·ı ı · •t ._ ı k k nan nrıcıye e 1 ımız r. u u ateıem ılterile Beruttalci Franıız dikleri aılceri ıta arı çe ı ece 

e e n ı aresı eş ı a ve vazı oa erıne aı s;anun ıra e aaun Armn kabul buyurmuşlardır. . . . . .. - • at dı ındın u a Hata va• 
layihaları miizakere ve kabJI edil mi•tir A t k r:: (AA) A 1 1 • n ısbhbarat zabıtı de uç gunden H ay ş g Y Y 

. ... , n a yn ;.> • - nnc o u n.ıa - d d" f ·· " 1 
Aakri memurlar bakkındnki kanuna bir madde eklenmesin~ sının hususi muh~iri bildiriyor : beri Antakyada bulunuyorlar. tan aıı ıye ge ırtaıeD yuz erce 

ait kanun ile ordu zabitan heyetine mabıuı terfi kanununun Antakya jandarma kumaudnnı Bn~ konsolosluğumuzda ermeni ve arap Hataydan dı· 
muhtelif maddelerinde değişiklikler yapı;mHı hakkındaki kanun .l\f:ihranla İske~eı·un jn?darm~. .k~- bir toplantı şıra çık~ılac~lc.br. . 
liyıbılara ve Yugoslavya b:!kumetinden alına11 tazminatın Kızılay m~ndanı Cemılın yerlerı ~eg~ştıı:~ı- Delege Garo ataşam ·lter ve Kayıt ıılerının tam serbeata 
cemiyetin ver.lmeıine mütedai• kaaun B. M. Mecliıinin bugünkü mış ve İskenderun serkomıserı Lut- . .hb b" .

1 
b d- içinde yap iması ve kayıt büro· 

toplaal•da birinci müzaıereler'iai yaptığı kanunlar ıraıında bu· fi de Aııtakyaya nakledilmiştir. ~~~ karat 
1
za 

1 
ı~ e uear~o:.ırderueko lar hakkında da iyi kararlar 

_. •· • Apgdo\ıı ~ OPIO os u~um z 6 

8. M. Mec iıi Çarşamba günü toplınacıktır. AJ~ns~nrn. husus~ muhabiri ~ild0iriyor: baı konsolosumuzla iki Mat alınm~t.br. Hata->:hl~r~D ~e': ~e-y • f t 1 1 • '· nzıfesıne nıhayet verılmış olan kadar görüşmüşlerdir. mennısı gene bar ılci yuzluluk en 1 a a ep eri eskı delege G~ro.H~taydan ayrılmış A:ınan haberlerde; Aatakyda yapılm.amaaı ve bu ka~ırlar~n 
ve Beyruta gıtmıştır. b .. ı. d k" ti. tam b:tıraf olarak tatbık edaJ. 

1 H t · · 1 • .. d .. 1 .. y.. ta . ugune "a ar ı vaz•ye n se• ıtanbuJ, 6 (Hususi)- Hükumetimizin lSO likler hakkında 
1
.
1 
a a)

0
' ıç ış erı mu ur ugune yın bebleri tetkik edild!ti ve Ha· sidir. 

cc ı en r. Abdurrahmanın bu sabah 
~ir. af kanunu. hazır~a~~11 üz~rine, birçok mahkumlar, kendile· vazifesine l.ıaşlıyacağı anlaşılmakta- tayda asayişi temin için bazı Peru kuvvetleri 
nnın de affedılmelerı ıçın muracaatta bulunmaktadırlar. dır. Kaymakamlığa da Süreyya fayin kararlar alındığ bildirilmektedır 

lstanbuldakl. maçlar edilmiştir. ı:~cr tatbik edilirse 
Antakya 5 (A.A) - Anadolu Ajan- 0 

.• . 

sının hususi muhabiri bildiriyor : _ ~~ karar cumlesınden olarak 

Efl.vator topraklarına 
girdiler 

Bugiin çıkan Elurubc gazetesi ku- butun Hataylıların sevgi ve 
Altılar muhteliti Beşiktaşı Güneşte mandan Koleııin gazetecilere yaptı. hürmet besledik,cr halle: partiıi 

' ğı tebligata rağmen tahrikatma de- azasından doktor Abdurrabm an 

Kito, 6 (Radyo) - Peru kuv· 
vetleri, Ekvator topraklarma 

girmişler ve hudud mubafızlan 
ile çarpışmışlırdır. Galata s rıra"ı m ag., lıip ettiler vnm ediyor. Ve bütün neşriyatı gay- Melek tam selahıyetle Dahiliye 

~ ri Türkleri vaziyette hiç bir değişik-
latanbul, 6 (Hususi muhabirimizden) - M,lli küme liklerıni.ı lik olmadığına inanclırmağa matuf müdürlüğüne tayin edilecek ve 

aon müsabakası, dün Galataıarıy • Güneş ve Beı.ktaş • Altılar görünmektedir. polis kuvvtleri dahiliye müdür· 
mubteliti arasında yap:lmıştır. Paris 5 (A.A) - Anadolu Ajan- • 

Ekvator bükiimıti, Peru bü· 
kum etini protesto etmiştir. 

Altılar mubteliti Beşiktaıı 2·1; Güneş te G11latasarayı 4-2 RllllJl hususi muhabiri bildiriyor : Başvekil ve Ve· 
mağlup etmiılerdir. Bazı akşam gazeteleri Türk nota Fuar zamanı 

F k k ll • • • - Baıı ] inci sahifede -Milii küme müsabakalarının neticesinde, Güno, ıampiyon sına •rmısaııın mu ·abil tekliflerini ,· erımı-..ın yap· 
olmu•tur. dün Bomıe tarafından bildirildiğini ""'- ma merasiminde bulunduktan baş. 

"' A 1 d k/ k k/ ka, iyi birer artist oldukları, fuar ti-llc:inci Be•iktaş, üçüncü Gılatısaray, do··rdu··ncu·· Üçok, be·ı·ncı· ve n cara an cevap beklemekte oı- tı arı fet ı· er 
"' ,. duğuııu ynzıyorlar. yatTosunda ve münasip görülecek di-

Muhafızgücü, altıncı Harbiye, yedinci Alsanc•ktır. Paris 5 (A.A) _ Anadolu Ajan- _Batı 1 inci sahifede_ ğ~r yer~erde dans edecekl~rini bildir-

5 • • • ı • • ı • h ~ h · · · · · . . . . mışlerdır. Fransa ve Par1s 1938 se-u varl erimiz ge lyorlar sının ususı mu ahırı bıldmyor: sonra C. H. Partisı ziyaretedılmıştır. . " ll .. f d 1 
Büyük elçi Davaz ve nakit i leri . . . nesı guze ermın uar zamanın a z-

.. .. " . . ş. Şımdı Partide bulunuyorlar. Saat 14 mirde bulunmaları fuara gelecek zi-V h umum muduru Halıt Nazmı Kes.mırle w • • ' 

AG ramaniar hararetle karşılanacak/ardır Fransız delegeleri arasında Türk te zelzeleden hasara ugrıyan koyle- yaretçi mikdarını nisbeteıı arttıra-
lıtanbul, 6 (Huıuıi )- Niı, Roma ve Varşovade muvaffakı· borcu taksitlerinin ödenme tarzı aze. ri tetkik buyurmak üzere Ilgaz kaza- caktır. . . . . . 

yetler temin eden kahraman ıüvarilerimiz, Londra yarışlarına rinde müzakereler başlamıştır. sına hareket edeceklerdir. Dekor~sy~n ve mımar~ ışler ıeın 
k Faris 5 (A.A) _ Aııadolu '"J"an- İstanbul, 6 (Hususı")-Na1·ıa \'e- fuar k.omıtesınce davet eclılen ve ge-iıtira etmiyeceklerinden Perıemba günü ıebrimize döBmüı bu· n. 

lunacaklardır. sınGın hususi muhabiri bildiriyor : kT B . . _ . len mımar B. Gotye, fuar hazırlıkları 
S- ·ı ı • . - • .• azeteJer Hatayda örfi idarenin ~ 1 

• Alı Ç~tı~kayn ~nkaıadan De- iizerine çalışmağa başlamıştır. Haber 
uvarı erımız, Sırkecıde tezaburatla karıılınacaklardar: hadiseleri önlemek, Türklerde heye- rınceyc geJmıştır. Vckıl, orada Istaıı- aldığımıza göre bay Gotye, fuarda in-

Türkkşunun 
Yeni bir muvaf. 

fakı:yeti 
Ankara, 6 (Huauıi muhabiri

mizden) - Türkkuıunun yeni 
bir muvaffakıyeti kaydedilmiştir. 
Türkkuşu namzedleri arasında 
bulunan öğretmen B. Cemal 
Aytar. muavini B. Rasimle Ha· 
ziranm birinde iki kiş lik bir 
plinörle havalanmış. havada 
12 aaat 22 dakika kaim.ık au· 
retile mühim bir rekor teaia 
elmiıtir. 

Böy e planörlerle havada en 
çok kalma rekoru 13 saat 59 
dakika ile A'manlarda idi. Bu 
suretle Türkiye, bu rekorda 
kinciliti almıştır. 

• • canı yatıştırmak için iHin edilmiş ol- buldaıı giden elektrik ısirketini te- şa edilecek büyük sergi sarayı bina ı-
LJ[uB nahıyesınde d~~unu Bonne ve Davaz arasındaki sellü1!1e memur heyetle görlişerek nın planını hazırlıyacaktır • 

.. .. muzakerelerin iyi hava içinde geç- direktifler vermiştir. Bu yıl sergi sarayının 100 bin Jira-
Atafiirk buıtu mera- mekte olduğunu yazmakta ve Celal İstanbul, 6 (Hususi) - Dün hususi hk kısmı in§a edilecektir. Gelecek .e-

aimle aç /clı Bayarın İstanbuldaki beyanatını tenezzüh treniyle Çankırıya giden ne inşa edilecek ikinci kısımla sergi 
ı ı. Fransanın hüsnü niyetine ve mesele- Başvekil ve diğer vekillerimiz, zelzele sarayı tamamlanmış olacaktır. 

f(Htamonu, 6 ( H:ııuıi ) - ııin do..;tanc> halloJunaca~ma delil mıntakasmda tetkikler yapmışlar, Fuar komitesi, dün belediyede bay 
Uluı nahiyesinde Cumhuriyet saymaktadırlar. alUkadarlara direktifler vermişlerdir. Dr. Behçet Uzun reisliğinde toplan. 
meydanında yüce Atamızın Dö.tyoı, J (Husuıi mubabirı• VekHler akşam Aııkaraya dönmüş- mış, fuar işleri üzerinde görüşerek 
büstleri güzel bir kai:ie üzerin- mizden) - Hataydı aşayi. te• lerdir. bazı .kararlar alınmıştır. 
·de olmak üzere açılmış ve bu min edilinceye kadar bet gün 1 
veıile ile büyük tezahürat yapıl· k~y.ıt muameleıinin tehir edil· ELHAMRA Jdarcıınae MBıi Kütupbaoe Siraemuaada 
mııtır. dıtı malumdur. Antakyadan U G O N 

M l • .. f.. bugün alınan malılmata göre işte size nefis bir sinema haftası yaşatacak olan enfeı proıram 
usao ını aay ,,.. d" b"d\ . . . F k 1 T hlı·kelı• A k • • • un a ısesız geçmııtar. a at • e Ş Fransızca ıözlü 

aıne gıttı bu hükumetin aldığı tedbirler- 8 ld . LORETTE YONG • DON AMECHE 
Roma. 6 (Radyo) - ltalya den detil, Türklerin evlerine 2aş Lro •· ) ki 

Başvekili Mussolini, bugjn 1ay- kapanıp sokaklarda gezen Sİ· - ey a ar açarkenFraoıızca ıözlü 
fiyeıi olan Rota dö Laicanya· libh hay.:lutlarm bir hadise çı· JEANE1 TE MACDONALD • NELSON EDDY 
naya gitmiştir. Mussolıai, orada karmak için yaptıklan bütün Tt>h1 ike i <t<i ·: 2.15 6 9,30 Lf"v'a&rl,. a('a k,-n: 3.45 
birkaç gün kal lcaktır. küstahlıklara en ufak bir mu-
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Türk - İngiÜ~-.. k;edi an::-Sağhk 
/aşması etrafında bahis eri 

Dablll buıauitlar miltebaaauııall 

Müfreze, kılıç ve mızraklannı ileri doğru uzatmışlar, yıl- İngiliz gazetelerinin yazdıkları sat";;;:;:;:;;;J~ 
d 1 O 1 h ıd 1 d Türk-Jngiliz :ınlaşm:ısı hakkında tezgahlarımız kendi teslihnt progrn-

Jrlrn SÜratİ e Sınan 1 Cena illa Sa IrffilŞ ar 1. mlitnlunları havi belli başlı İngiliz gn- mımızın ta<ll>ikine çalıştıkları halde kusmalar · d d •• •• •• Zt•telcrirıdeıı nşağıdak1 satırları t1ün böyle l>ir siparişin gene çok büyllk _ l _ 
Neticede Sinan paşa şahi uşmuştu olduğu gibi nyrıcn miitnli'i:ı dermeyun ekonomik bir kıymeti \'nl'dır. Diğ ı· Çocuklarda görülen kusoı•l•: 

etmeksizin nvnen nhvoruz : taraftan Lu hususi kredi, nnlaşmanın l rı 
.MUfrczenin ~eli i hakikatten • YcJzam M. AYHAN misli uı1.tı. TtJRKll"El:E KREDi siyasi l•hcmmiyetini tebarüz ettir- nn pek çok ve mühim sebep e 

ynrıı dikkatti. - 1 :;.S Ortalık cesedleı·le, aralıların do- mekt.edir. Son ""'manlardn nnane"·ı mevcut olduğunu bilmek fizıdl 
~• · ı "dl A ı 28 mcıyıs ı 9.'IS tcırilıli cFiıw ııcial .ı.u u • nunlaıııı olame u nmı~. heeşe- Tam bu sırada. yaralı bir yenıçe· u 1 • t ıtr, onları çiğneyip geçi- lınğlnrı tnkviye hususunda ynpılan te- dır. Çünkü bazı mübim hastı· 

yi fl<ı2e ulmış insanlar oldukları bel- ri ııefen diderırıin ü turıde dojrul- rorlar ve ucı çığhkhtr, l.ıu aııu ve bu- Nt ıt .. 'f ga~etesiııdeıtt • ı;;t:lıliü::ılt:ı· heı· şeyden evvel killtürel laklar vardır ki bunlarda ku•· 
li idi. Sı.ir~le koş__an lltlaruım Q .:tuıı- du ve ttifegiui çe\'irerek: lrn guııunüu gtlrültüsli i~lnde kuylıo- ı ıı~ilte1·enin ynkm _şuı:kla olnn tı- bh· nuılıiyette idi ; fakat bugunkü nn- malar görülmektedir. Süt çocuk· 
de, hını oır cenga\'er oldukİmı goıe - Al <>yle ise Mısı~__s.ullanı_ı. lup gldfyordu. caretı ~Uııa el.ıa~nın_ mkışafıııda ~.tı- laşmn, ekonomik bn~larm da istisgar lannda pek çok görülen b." 
turpı) ordu.. Dlye bağırdı ve tetıgı çektı. Bu korku uç, yuman şiddet biraz l~n y~ııı ve m~hım lıır . hat ve de _Tur- edilemiyeceğini . termektediı-. Bu lcuımalır en :ziyade igtida ibt.ı· 
Kılıç ve mız.rkl rını ileriye doğı·u Fukut sultuıı, yo.ulı nef;rin ihtnr~ soıırH urtık le:ıidui gö::ıtennt:>ğe baş- kıye ıle akdedılen ve <Hın Başvekil ta- esas dahilinde şarki Avrupanın diğer d 
uzutmışlat yıldırım aüratfle Osmanlı ile kendini toplamış ve bır ozerıgı lttmıştı . Mısır ordu u, ml\thi~ lıir in· nıfındnıı ı t'!men . fliiıı edilen anlaşma· memleketleı·i ile de itiluflnl' akdolu- lillerindeo ileri gelmekte 11

' 
ı::«ğ cenh\ruı dalmışlardı. darbe ile utıııı sola sıçrutmı tı. lıizunıl d r. 1 k d F~ lm dır. İngiltere ıle Türkiye aı-nsmdn- ııabı'l"ıı· Btı glb'ı :t' ,1. , tl l 1914 Bundan başka tegaddi çokl11• 

• , ~· •• U RJI!.\ l'for ~e a~lVOr U. ~- k" . ~ ~ . · Ut. ı)e erce • •d ,r 
1 omanlıuy, k•tt'Şıd n ndrıizam Kurtun, Alanuıı.~ ın ıkı küı·egı n- knt Lir kısmı da ele dUşO.yoı·du.. ' J tıcarı Ye nıalı !"ünııseLetler . son sent•siııe taknclcliirn eden on sene zar- tunda piyelosist denilen ı r 

Shum paşayı giirmü~: ra ma saplanmış ve kuhr:ınum Mı- Tomanbay güzleri ) aşlı yaşlı : seneler Zllı fındn ırıt~ikçe dClzel~ış fa. fmda dUveli muazzama tarafından ta- yollara iltihaplarında da pek 
-lşte Ytwuz l 1 t düşmanım r aırh bey: • knt bazı nhval ve bılhnssa kHrmır he· kip edilen sivasete müşabih bir cilıet fa:zla kusmalar husule gelınek· 

D. ı . ;:. · \' ld ıt ı - ) a\'uzu Uldüı·düm, fakat or- snplal'llıuı vazh'eti- her iki memleke- ı · . 
ıyc ua~ırmıştı. Ve birdenbil'e, - uru um su nım · . . · sezi fyoraa bunu da zamanın ıcabınıı tedir. Meme çoculcularında vu· 

iirum P nm ağ ı.,• olunda iki kişi· Diy inl fnitlı du:ıunu yencmed ı m. tın oirbMeriııe karşı a'tZettikleri fır- lluğı lnmak lazımdır. lcua gelen kulak iltihaplarınd~ 
ıı!ıı lrnlı.ındu~unu gürerek nrkaclıış- fomımbuy ona sUratie yakla§tı: Dir inli) ~rek Knhiı·e yolunu tut- satlardnn_ tıımrımiyle istffıı~c edebil- INGILTERE VE TÜRKiYE d 1 5ut 
Jıuıııa se lendi: - Kendini Blkı tut, ha'-'di ge-ri muştu. melel'i içm, bazı resmi teşvik vnsıta- !18 Mayls 1998tarihli «Nevfis Clıro· a kusmalar zuhur edebi ir. k 

" lanna mu t t k ıu h' iıl'ocuklarımn bo,,.maca ökıüril · - Alanba'-·, ~n .,..,;ı;.d ... kine, Kurt- dı.:neıı·m.' -So'iıu var- . . :aca~ e me · zumunu ıs· 11icle> gazetesinden : Y 5 ı. 
" "' ..... a; .. " settırm t ) ' · ı !erinde çok defa kusmalar· teve~ 

bay, s~rı de olaakine .• Padtşah be- Alanbı:ı va2iyetin \'ehametrni an- •• . ış ır. em nn aşmanın tam Türkiye ile yapılan ve dün Başve-- 0 mm hı~semde.. mıştı. ÇOnkü OsmHnlı ordu_unun di- ı ıstenileı~ taı'7.dn btr te,şvik mahiyetin- kil tarafından re men ilan edilen an. lüt eder. Çocuklar kusarlar, ı· 
Suuııı paşa da, fidetn. bu çıkış ve bintlc idiler. Burada düşerse öl Um ran Başvekili Mısır de oldugu zannedilmektedir. Dün im· ltışmnlnr çok faydnlı birer eserdir. ğer buı entani hastahlı.larınd' 

ürate hnrnn kalmış gibı onlara lıa- muhakkaktı ve dişlerini sıkıp kendi :za edilen muknvelenamelerden, iktı- Bunlar her iki memleket için yal- d~ meme çocuklara kuımakt•· 
kıyordtul. Birdenbire ynnındakllere cenahlarına kndar &itmekten baııka yolunda sndi .bakımdan en mühimmi, Export mz ticari bir ehemmiyeti haiz olma- dırlar. Bununla beraber bağıl' 
emr t : 6 

Y Cı:edıts Gunrantee Depıırt?lent'in te- yıp, İni'iltere ile Türkiye arasındaki k k 1 d le lal 
- Mahmud lıey, Ai bey, dikkat çnre yoktu. Tnhrnn, 6 (Radyo) - Başvekil mma~ı .ııllında. TUrkiyeye 10.000.000 do~tnne mUnnsebntın ic'lame.şi husn- ~~hu:a c~~Qesk:~%r.• ~: has::ıak' 

cditı L>u h riflcr bize çullnnncaklar. Osmanlı toplıın şiddetlerini büs- Snm'm riyasetinde bir heyet, Bnidad Stcrlmlık kredı. nçılmnsmn dai~ olan sundn dn birer teminat teşkil etmek- d• 
Baua Öl 1 aeliyoı· ki, bu ortada iler- bOtün ıırtırmışardı.. yoluyle Mısıra hareket etmiştir. Gi- ~ukavel~namedır. 18 ay evvelki Ingi- tedirler. ~a:.~~::~ısi!:k~ü: gcço\d~~:arı;ibİ 
li) en t~ mrd oa · mıorbmdı rmdld Harp bir mahşer knrgaşahğı için- den heyetin \'azifesi, Mısır kralının hz •. So\ye: nnlaşmns~ da bu mlkdar Bu anlaşmaların, memleketimizle 0 Bunu :söyler söylemez,·topar~andı de, en çetin, en korkunç şeklini al- kız kardeşiyle Iran Veliahdının izdi- üzerındentlı. Bl~ kabıl _:'llll~şmaların Türkiyeyi birbirine bağlıyım iktısadi bir de itiyadi kusmaları var ır· 
fakat Tomnnbay karşı ınn dikil~ mıştı. Toplar' bugiln de Dabek mu- vncmn uit formaliteyi ikmaldir. JO.OOOCOO~ ~terim _esası.uzerınden ya. ve siyasi münasebetleri bir kat daha Süt çocuklaranda müşahede 
ve ahtanan atının nstnnde bağır- harebesiı;ıde olduğu gibi kuvvetli bir Heyet Knhirede üç hafta. kalacak. pıl~ası gıttıkce l>ır em:ını teşkil et- sağlamlaştırılacağına şüphe yoktur. ed len bu kusmalar çocul0" 
mıştı: rol OJ ı,uyor \'e pnthynn bombalar, tır. ~ege haşlnmljtır. Haddı 2atında meb- Gene Export Credits Guaranter De- besinleri normal olarak ağııo• 

- t~te iki sultan kar 1 k . Mısır ordusunun ileriye atılan kuv- lağ çok olmamakla beraber ayni esas partment taı·afmdan finanse edilmiş gctırmeıi ile husule geldiği v•· 
~17:. Dayan ey Yavuz SeJım!. arşı)a· vctlel'ini kırıp geçiriorlardı. Mı- N6bfl!tri eczcınele.· Uzerinclen n_ıüt.eaddit anlaşmalar ya- O~llll Brasserts Çelik fabrikaları işi- kidır. Bu mide yuvasının bd 

Sinan }rnşn vazi'-'etin "rkı sır ordus .. , sanki bir ölüm tırpanının 1 ..,. pılması lngılt.erenin harici ticareti- nın mu\•nffakıyetle ilerlemekte olmn- zulmasından tevellüt etmekt~ı 
~ u nu var- · · tik 

nu tı. altına llüşmUştü. Bunn illiveten, Os. Eczanelerin bir haftahk nın ı ·rarını temin hususunda mü- sı bu kannnti teyit edecek bir mahi- dir. ltiyadi kusmaların birço 
1 oman bayın atı bir mlmb -0rdusu, her cepheden şiddet- hfm bir amil olabilir. Türkiye bu pa- yettcdir. şekilleri vardır. 

parak Sinan P~yı btY•:ım {ark ya 1i bir hUcutnn geçmişti. Kıyamet ko- nöbet gUnlerlnl gösterir ranm kısmı azamını demirbaş ıeşya Brasserts şiı·keti, akdettiği muka- Birinci şe'ıcli spastik şe· 
imn dı ve Torn .. b .r 

1
atn ede sa~ puyordu.. cetvel: ve bllhasRn maden makinnlnrı, de- vele mucibince ilk iznbe furununu ge- ı 

.. n a.}, atın kabzalı y d lk 1 .. 1 k · ı 1 IAnAı. • h . d . kildir ki bunlar mükerrer ~ 
mızrağını . bUtün Jlidd t'l s· avuz, a ·ı ıç snga, "° 4 oşuyor PtUllrle•I: mıryo u ve iman malzemesi satın C\;ÇA senenın azıranın a ışletmek b 1 
lııva ha•·ale ett' r e 

1 e man pa- ve arn sıra atının u tünde doğrula- almak için kullanacaktır. Her nç en· mecburiyetindedir. Halbuki bu taah- indifai kusmalar, tcgadd.de 
1 

" • ı ~•.allıaıla Şia; Ga.e\yıhch u • 1 bıJ' 
. Sadnuum b · G • d b d rak, düşman :.mfln içinde :Mısır sul- Gltıelyalı; TiWldkt• B. i'alk; İki· düetri de bu J0.000.000 Sterlinden hUdünü muayyen tarihten bir ka~ ay ihti a l mevcut o madan zu 

u nı ar e en ken- t d k d"I i e•n•eJ ""' d •· tah · d"I k d" l B d "d ..,ıJ' dini kurtatmak i in sttratle iiild. anı?ı arıyor u. ~...utae İkiçet•e&ilQ A&Mao.&a. en ı er ne isabet edecek hisseyi : • ııa e ecegı mm e ı melde- etme te ır er. u a mı e .... 
v h bo ç 1 Bır aralık Yavuza kara haber ve- ıs. w .. ._ AJ••klacla Halk. memnuniyeUe kartılıyacakla.rdır dır. batı gışasımn büyük bir bastl' 
:ı Faivaıun ynuna doğru kapan- rildl'. lsUhl!ik edilecek -:nuıdd"1Aırih. tlc:ı; TUrki_ 'Y ıla hn •n n~nını.n,. •., • ı 

· at g ç kaJml§tı. • - Sinan paşa şehid dilştü J.. Sall: retinc dair itilaf nameye daha karışık ihrncatımızn . s~rmaye temin etmek heyyüç kabiliyetinin çoğal dl~; 
Mı.sır ultan~ın mızragı, tam böğ Yavuz adeta inanamıyordu: ~ .. raltıacla Şlr-. Euaa&laalb ahkam koymak lüzumu hasıl olmuş- h~susunda gıttıkçe esaslı ve elzem ıından mütevellit in'ikasa bt 

;:::1;
1 

:raat gelmış ve onu; yuvarla- - Ne diyorsunuz; kahraman B. ifr•f; 1'.ıawcle Lau; ....., tur. lnglliz -Türk ticaretinde, sonu- bGır unsutr veDlimilrtolan Exı•·po~hzCreditst- fiil neticesi husule ~e mektedif· 
"' . • z ... . . . ' Sinamm şehid oldu ha? caka. B. Ahmed L4ll&o Jtfnf,..aJ.a mantarda en ziyade nazarı dikkate ~aran e_r epa me~ ın 1 ~~ c -Sonu var,:::.... 
Sınan paşa darbenın şıdetı ıle da- _ Evet padişahım 1 Hatta biz- &treıpaea. çarpan hususiyet, Türki)·enin klirlıısr mış oldu1ıu zaferlere bır tanesmı dı:ı- le' 

hn atından yuvarlanırken ölmüş ve zat Mısır sultanının eli!~·.. ç,.,.1.,,.ba: borcu idi. Bu borç 1.500.000 Sterline hn ilave .etmektedir. Antimanyetik Lir ceb ve ko .. 
Tomanbay: - Anlamadım. Mısır sultanı, sol Baf4larakta Sab.laa&; ~~aaa,ta baliğ olmakta ve iki memleket arasın· • ldarenm geçen se~ıe yapmış. oldu- ati sahibi olmanın menfaıd'' 

- Er meydanında biribiriMizi de- cenha mı geçmiş?.. B. Habil, '.l'ilküiıt.&e Yeıu lami.li daki ticareti tnnzim ve bunun öden- ~ muamele . ~S mıl~on sterime b~- Antimnnyetik. olmıyan en iyi 11ır 
nedik, canı? cehenneme ey Yavuz!. _ Evet ı .. Hatta, Sinan paşayı liıaıpuuıada AM/i t.:iaeı7u~ mesi için bir çare bulmak IUzumu 1ıg .0~ma~tn ıd!. Bu ıse, memleket~n snutin bile kuvvci miknatisivedcıı J11~ 

Diye keyifli bir nira atmıştı. Tam siz zannederek o suretle saldımış.: .6.t i7e&. vardı. Türkiyeye yapılacak ve bedel· haı-ıcı tıcaretıne . ser!'"aye tedar~k teessir olup avarmın bozulduğun\J ~ 
Q dakikada, Kutbay da h~inedar - Onu bana benzetmiş .• Demek Pı leri kliring suretile te~iye edilecek ed~ saf~ ~er. hnngı hır mUessesenm lir miydiniz?. cREl'UE"' saat fşb 
Aliyi atmd. a. n yuvarlamış ve bir kı- Sinan, benim yOzClmden gitti .. Ah •rı•mlu: · ihracatın kı.yınetinin 500,000 sterlin erışemedıiı bır yekOndur. kalnrı, kend·ı ı·cntlaı·ı olup en ,V 

l Kemeraltuıda llılil, Gdarl7alı• ~ ıtır 
hç dnrbesı ı e kaf~sını uçurmuştu. Sinan ah L iki gözüm, arslan, nal- da Güelı•lı. ·~ il. &-..a; olarak ta~dı~ edilmesi ile bu mesel~- Hı.ndı.slan -'a terakkiyatı fenniyeye tevfikan <' 

Her Oçü de hakıiaten mOthiş mız musıu· ve sadık Sinanım benim ı.. J::enfpatada Etr•~ de. halledılmış ~ul~n~aktadır. It~alat a~ haz edilen emsalsiz metodlnr s'l 1 
rak ve kılıç ku!lamyorlardı. Bunla- Padişahın gözlerinden yaşlar bo- mıkdarı bittabı Turkıye hükumetı ta- • 1 1 1 • sinde imal ettiği untimanyetik •-' 
rın karşısıjda ailih_ oynantmak, her şanıyordu. Dehşetli surette mUtees- C11n1a: , rafından tesbtt edilecektir. Fakat A · ı l J •1. k leri en büyUk ınllmntıs kuvvetin~ 
yiğitin barcı deiildı. sir olmuş, ayni 2amanda asabileş.. ~alaaacla J&tilııaa. Gbelya • bunların bilhnssn T~rkiyede imal il .er e ngz I~ 08 er. bile mcıtees ir olmaz, ne ayarı, ne!"' 

Tomanbny: mişti: lıda t;o..ely•lı. lrga&paaaııacla AMii ed.llmekte ~lan ve ilttikçe d~hn nz feri araıtnda ÇGTplŞ• işlemesi bozulmaz. Bir çok fabri 
-Al nbay, da\Tan! . _ Kullarıma söleyin, bu harbi lkitetaellka. İkiÇ9i•~ .6.1aa.. mıkdaruu. ıthal olunan muht~lıf men- l l'J lar, suatlerinin kuvvei miknatı~ 

Diyerek arkndaşını ~eşfi ettı. O mutlaka kazancağız. Onlara ne is- "6&a "- • ud. s~~tta~ ıbaret olacağı tahmın oluna- ma ar O cıU den uri olduğunu iddia ederler. .,1. 
du hukikateıı ay~i 88!11Y.ede mızra.- terlerse vereceğim. Mısır sultam be- Caınart.~i: bıhr. İkı memleket nrasınd~ yapılma- Simlı, 6 (Radyo) - Hindiı· kat, 1sviçrede, Nöşatel saatçilik ,..ıl 
ımı M }ımud beym aoA-şUnee sapla- nim. ve ordumun ne demek olduğu- llat4luak&a Salaba&; ~araa&l... 81 hususunda da bazı tedbırler ıılın- tanın Manroraq bavaliıinde, mi Jaboı·atuvarlım tasdik etıW'"jl 
nıı~ ve O manlı ordusunun bu 1rUzi- nu lyice tatma.hdır. da .U. lıfnri ~-"- ...:. .. ,, mışbr. İngiliz kuvvetlerile Hindli aıiler ki : YALNIZ «REVUE» SAAT~j 
d askeri, elind n rnızağını duşilre- ~av~z ~unu mUteakip biltün sU· lı:trefpa .. cla ~efpa;a. Dün imro edilen itilüfnamelerin arııında çarpıtmalar devam HAKİKATEN ANTlMANYE'l' 
rek, ~·\warlanıp ıcitnıişti. • ~~t~1~1 ılderı aaflara doğru bir ok gi- Puar. HçUncUsü de, TUrkiyenin bu memle- ediyor TİR. 

Yemin l•erine gelmişti. Daha doi u a 1
• Padişahın bu çok cesura- ketten harp levazımı ve bilhassa harp :. • Tanınmış anntçllercle nrayınıı· f 

' b Yavuzu öldilrdOğü· ne hareketi, Oıunanh ordusunun ma- K: .. .,.ıbDu WW. ~ ..... ,, . gemtleri satın nlabllmesi için G mil- lnadız kuvvıtlerıaden bir ça· REVUE fnlıl'ikalannın sat~ d• 
:rusn Tomnn ay i k tl ı b ü liaWf, 1'99eollerJ.e Yu& ıa.&.q ··ı il H. dl. ·ı d d ~ 

d• ·oı·d\ı Fedai mUfreze, nev U\'Ve n UabUtan artırm112b. • yon sterlinlik kredi nçılmasıruı. dair vuı o m ı ve ın ı a11 er eo e su : İstanbul Bahçekı:ıpı Taşıınn nn 2anne 1) • T 1 1 .,, lcawtpaıarJRde Ant. 
bundnn sonıu sağa dö~dü. op ann ve veleai birdenbire iki olan itiUl:nmedir. B~n bahriye birçok kimseler yaralanmıştır. Telefon : 21364 

0 1 tında anlamadığımız bazı şeyler var rahauız ediyordu. dan kaldırsınlar. Umumi müdürlü· Dnkklbı meselesi ~ 

K 1 Mend•ıı uma ,ımdilik bunun üzerinde durmı-· Bu koku ne kokusuydu'/ ie &izli bir raporla vak'ayı haber ve· Burnavadı Bulgariıtanh ~'J an ı yalım. Yolmz. şu ölünün icabıun bn- Kımçof, mendili ile burnunu tı- riniz ı Ben seni aece saat on birde ıaed Yönter, ıarhoı oları ... b~ 
kalım. · kadı. merkezde .beklerim. -· Hüıeyin Hüınü Tozönti b~~ 

Ci .t lwg•"11. lcorlıu, .,Jc H blarc .. tualılc .__, Tekrar ieldikleri yoldan her ikisi Ste~andUr de ustasını takll~ etti. - Peki üstadım. dülckln meselesinden tı 
iNi ' Yazu: lrt•n lj,y• de ilerlediler. BUyOk salonun köee- Ancak, bUtUn bu tedbirler hiç pa. ..·. etmittir. 

_ !7 _ .. abıde dur&ll eczacı kalfı~ıının ölüaü, ra etmiyordu l • • • Knnçof ııpartmann &'itti. llİlmliİİİİll••••••~~ 
d ,.. ru iniyoı·d\lo dehM1e matemi bir manzara veri· Koku altkçe ııddetinı arttırdı. Oradan motörUnU alarak meı·keze 

BU oda dn aşaitsı gibi bomb_oıtu: oırBu demir boru ne idi? Yol'clu. Kançof, dehlizin içinde ansızın ba· yollandı. 
Yalnı& duvarlarda karyola d~ırleri StefandUr'le Kançof dikkatle bo- - Kançof, nıtdhalln sonuna ller- tırdı: Yolda dUşilnUyordu: t• 
ve 'Y rlerde kumaı parçala~, ıı§e kı· uayene ettiler. ledlil zaman, - Bu bir leş kokusudur Stefan- - Hnydudlar herhalde Parisi ter- Gfinlük ıiyual ıase 
..rıkları, bot .. iiara pak~tlerı vardı. • n~:daiı. ,.enzi yakan bulandırıcı - Stetandnr, dedi. :Su . .. .. dür! Belki de PaSkiye ile EvrUşü ketmiş değillerdir. Onların reisleri n •ım~Ell 

Kaııçof, odanın. a-e~ı penc~reıe:ı- . duman çıkı.Yordu. men dışarıya çıkannaıt ~uyu he- menhus haydudlar burnya scmınil§- yer nltındn olmaktan 2iynde yer yn. Haıaar R14dil Ô ';,J' 
ne binılyen delıklerme goılerıni bır f dilıünmeie başladı!. ceaedle dar deblizd • Likin lerdir. zllndedir. Hele dur bakalım, ıu bi- 1Ja11mı llefri7a& Ye ydJ lfl-'ÇAJI 
y klaşhrd1• Oradan aahııeye baktı. .Kanço ere atarak yerin :altını geçmemiz mUmkUıı •:_ v_e tünelden Polia hafiyesinin hakkı vardı. zim eczaneye uA-rıyalım.. ıLıliamcU NCl&bel ÇAN 
Sahne, burnunun dibinde imi& gibi Upuzun Y y ' la. örOlen kapı k iil. Çinıentoy- Kazmalar ilerledikçe kömür ke· Kançof motoaikletinl durdurdu IDAn---r.i"I A ~ESi 

ö u nu rdu . dinledi. yı ~sa daha iyi , . . . • . • ru:.nru~ 
yakın g r n....,o, · • ıin altından hiçblr SC8 parız. Sen bana eu kısa. demir ya. silmiv iki vücud duvarın ıçınden or· Eczaneden ıçerıye gırdi. _,.. 

Banker ŞI) np ın nııl~ttıfrı zena;ın- Ln~fn, ye Kançof, haydudlar tarafında!ı ver. taya çıktı. Demek haydutlar, kapıya Eczanenin sahibi Moris'ti. Yani 1ımlr Jl.Jııcl 1Je7ler dl 
ıer, demek buradan. ibakıreleı-e bakı- gelmıyo~u. d" panan kapıyı açmata ~lıftı F~ Jerlettlrebllmek için onları parçala· eczacı kalfası Nikup'un ustası bu a~ reı-~~!':~ :~~ -~ 
yorlal', onları yendikten sonra odn- Kendı ken ınc, alt d es- yalnız bqına bu iti bece~ntlyeceiin~ ~glardı. Kançofln Stefandilr, çar~ damdı. r - ,_ 

lıu ma knpıyorlnrdı. - Acaba, dedi: bunun ~ a m 1 anlayınca Stefandllrü de . Y.\U'dımı aıı bir aurette bu parçalan bir tara- Yasmin de Kançofla 1rörU1ilrken, 1ıle•ODa 1?76.. Foıta tat 
Poll~ hafiyesi derhal apiıya ludi. kQn olmasın J •• Haydudlar, unun n • i d na fa Yıtdtlar. genç kapıcı Revan'm ıişman biı· Abone teraid 
::)tefuııdilr, ayağile birşeye vuru- tına a'ÖÇ etmiş olınasınlar ! . ça ır ı"uu li hafi • i, On dakika kadar i'azla bir cabala- adama, yani l\foris'e selam vcrdilini 1 'ı tJJııa l•OO. alta a1JJll SOi 

)\ll'du. Ona seslendi: Kançof. bUtun köşeleri, sahnenın Her po s ~es duvar<lan ma. nihayet oııı..n bUyilk tiltıel mer- ona söylemişti. . 
.- Ne var Ste!andUr? bulunduiu yeri, ve kalın duvarlan btiyük taıları bire~ ~ alıyorlar. kezine çıkardı.. Şu halde bu adam, bUtUn bu clna- .. ~ ,,,., 
- Bul'ada bir demir boru var u .. atır atır tedklk etti. onları yere dJzlyor a • l!urada dOnya vardı. yetlerde medhaldardı. Jı~uıa aıcmlek•tl• fclll 

tad ' Bu Mnada demir borunun dumanı Duvar tllçtUkçe, eakl kapının ka· Kan9ot, kemali eUkllnetle Ste- Zaten deblfıfn ilk plinını çizen ebeme Cirrtti 21 liracbf 
- Nusıl demir boru? lı:ealldt nadlnrı meydana çıkıyordu. Fakat fandUre döndU: Kançof ec%acı kalfası Nik ' M lk~~.;:.:;:~~!!!!!!!!!!~~~~ll'~P' 
Haklk14ten ortadş btiyttk bil' de· Pollı ha!iyeal, Btefandttr•e döndQ; ijTenç bir koku da yavq yavaı etra- - Bidmkilel'e acele haber vır Ste- riıı'ln ~anuinde bUlm tuup u o- Al\ALtJUJ MA'lb 

llllir buı-ı.ı ıııttikçe dehlizden aıaiıya - Herhalde, eledi; dabllzin alt ka- fı kapiı)'or, Kançofla Stefanc:lUr'ü fandUr, dec:li; pllp bu Uç oıu,u buza. ~o~u var-ll.--... ~h;A;~;ı;J..M-.l~~·.ıuc--~ 
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- 173 - Yazan: Alekaandl DOMA Ali kızı 18 yaııDda &dcllkıJI 

Dartanyanla Atos bir müddet sessizce biribi.rinin yüzüne döidüklerindea z•b1l•ca tutu•· Erzinlilerin yegane dilekleri nahiyeleri~ 
muılardır. 

baktılar. Atos bir müddet düşündükten sonra.. saddaıya ne y.araıamü: nin tam teşkilatlı olmasıdır 
J)ı:u11+n- • • • • l . l' k ı. 1 t -ı ·r Eşrefpqa oaddeıiDdo lzmirli ce~·h .. nla Toprakkale ..... •• '"'llt a"ıklıkla .... dde ~okttıı·. --.ayan onun tavsıyesıne ımtı· - Ne evelce ev enmıs m . bu dostluta mu ttue e e meg vazı e ~ • -.. • .,.. .., - _ 

lal ederek devam eti: Diye Aram Ilı ıord~. bllerek BİV.e çok milhinı bırşeyi ha M1.11tafı, ınlıtılaau1•• bir .... tutmaca detil amma, çeyrek runu de o anlatıyor: 
- Hükumetin entrika ve sırla- _ E\ et. ber vermek mecbuı i~ ellni hl~etrni~- eleden Boaoah Mabmud oğla geçmez herhalde. Bu cihet bertaraf, - Erzin 1ıu harabelN·inin önün-

tıaı anlatırsak, hepimizin mahvola- - Kocası omuzunda zambak çi· tir. lnarllterede nikih :nıunrneleııi Abmede 11ndıt11 ile hücum memurun sesi nıerint! ilk ineh ben ol- de kurulmuş. GordUfUn s\itun ve ke-
"lnıa tUphe "1<; fakat, Allah aşkı- ~eti dövmesi mi •örmüş?. tanı im ettirmezden evel Fraıısnda ıtmiı, bıtandın yaral•aıttlf. dum. Ne olur, ne olma&T Trenln fula merltr hep bu dev re aiddir. Caddeler 
"ıı bizirn ona bir aile meselesi şek- Diye Portoı haykırdı. evlenmı, bulundutunu bilmediA'iniz T 1 I k durmıyncağı gelir. Ne işim var za .. ayni açıklıktadır. Şehir kuruturken 

....... 1 t l b aş 8 } ara ama teı1 ? Ne vedala•acak kı'msem nede. •nnki tide bir pla" n vnr da o tatbik .... 1Uaoailmızı kendinilln söyle- - Evet. için kendiniae \ aris tay n ~ m f u- 'Y • - .. 

llaft bulundujunuzu unutmayınız, ııu üç evetlerden her biri Atos ta- lundutunuz yakın akrabanız blr ka- Seivilıtepede Manlula Meb· ü benim çoktan bıraktığı halde be .. edlllyormut fibi herşe~ muntaıam 
!~: bizim ona yazacağımız şey, rafmdaıı daha derin bir sesle ıöy- dm tarafından iki keıe katledilmek met ile kara11 Hasibe, 1iıb- ııim onu bir tUrHl bırakamadıgım yapaJmıı. 
~tltdı Londraya varınca onu bize lenmifti. tehlikeıdne maruz kaldınız. Fakat zonlu bımmıl Şilkr8yll taıla ba- kôtU bir ba,•ulan başka eşyam 'ar. <'..emilin pek enteresan ve hevecan-
"'-1 dokunmıyacak bir bale koy- - Bu zambak çiçeiini kim &'Ör· Uçüncü defa olan bu sefer öldUl'Ul- şından yaralımıılırdır. DUşClndUtUm çıkmadı detil. Tren 1ı olan hatıralarını vaktile ben yaz-
~-Ben ona hemen hemen bu milş? meniz memuldilr. Akrabanız dtın Slllh T k Toprakkaleye yıln~ beni bıraktı \•e mıfbm. Aranuada bu suretle meyda-
~ blqey yazmak istiyorum. Diye Aramis sordu. rece lnıfltereye sitmek üzere L11. a~ıma bıl'akmasiyle kalkmuı bir oldu. na gele~ ahbaplık ilerlemişken o bir 
... ~tos_ ona tenkid eder bir tavırla. - Dartanyan ve ben, yahud, ta- Roşeldtn yola çıktı. 

1 
Namazgabda İzmirli Sadık, Bakıtanlar şöyle dUtlnQyorlar mı memuı:ıytl~ aynlmıt ve mulrnhere-

-..rak dedi ki: rih sırasile söylemek lizımgelirse, Oraya 19U9ini gözleyiniz, Dolıph kuyuda Maamc• kahve- diye kendimi yoruyorum: ye de ımkan kalmamıttı. Şimdi, bir-
._ Keaell söyle bakalım! ben ve ı;>artanyan. niı, çilnkU kadının bUyilk ve dehşet- ıinde Konyalı Mebmed Taklan, - Sırf kendisi için katarın durdu- denbire yüa yüae Plişlmiı, bütün o 

Aile; dolttmı, efendim... Diye Atos cevap verdi. li bir taaavvuru vardır. Bu kadının Jkiçeımelikte Orhanlye mahal- tu bu büyük adam da kim?.. es~i .hatıralara yeni bir hayat ver-
~ Olal Eveti Bir lnıWze aziz dos- -Bu korkunç mahlelkun kocaıı neler yapabileceiini kat'i surette le,inde lzmirli kaaat> Mehmed Elimdeki bavulun bana alırlık mıftı. Onun (kal, hiç olmaaaa bir 
~diye baelaınaJc hal Bravo, Dar- bil! hayatta mı? bilmek isterseniz onun geçmiş tari- w Kemerde S.clullılada bi,.. ba· fthnesl Uterine lteildime geldlm. ailncilk dahad~alıvepr) ısrarına kat't 
~I Diye Aramlı sordu. hini sol ornuzumdan okursunuz.> k b l b ·.. Dudaklarımdan pyrl ihtiyar! f\l ltt- cevabımı ver ım. rogramımda llr-
"'- Atm onun IÖIUnQ kesti, - Hill yatıror. Atoa dedi ki: ça u ~~u!• H ıtacı mua- limtler dGkGlmQftU. zin için 12 saat ayrılmıştı. Bu mad-

:atınu bu söz mahvolmana kifidir.> - Buna emin milin? -Hakikaten çok ırüzel oldu, a•i- dere. edılmı.ştlr. . • - Bırak o hu)yqı da Mfti Enine det nihayet bir kaç saat geçebilirdi. 
Pekiıal lhthnaldir. O halde in- - Kocası benim. zim Aramis, meclis batkitibi ıribi ka lkıçıımelikte •••arLk iti•d• bir papele atacak ıöyle bir kamyon Sonra, \'er elini Dörtyol .. 

"-. lfeudim. derim. Bir an için aoiuk bir ıUkQnet ha11l lemin var, lort dö Vinter mektubu a lı•ırll Aql Kalao Arllaa ... aramafa bak.. •• • 
..... ~ere hitap hususunda daha oldu, bu esnada her biri kendi duy- lınca aozlerini d<>rt açacaktır., hatta içerle• pllmOı, Gtltiacle bit .•. Enin, dört bin nüfuslu, sekiz ma-
·~ dfllGutn AtlOll cevap verdi: ıgusuna göre dilşilnUyordu. kardinalin eline de ıeçse tehlikeye kama 1».al•a•q. Kartıyakacla Toprakkale fena bir istasyon de- halle ve dört çiftlikten mürekkep ol-

- lılaylort da diyebilirsin. Sükütu, evveli Atos kırdı: airmeyiz. Fakat i'Ündereceiimiz u- S.bU Guiaoıuada Siei•otl• fil. Oteli, lokantası, kahvesi ve dük- dukça pnif ve büyük bir nahiye 
~Maylort ınu? Lüksenburl'daki - Bu ıef'er Dartanya~ bite çok ıak Londrya l'lttiiine bizi inandı- Kemalde ele bir ka•a IMal...- klnı, herşeyl \tar. f'!velee Fr~ııtlar rnerkeıidir. Havuı ve suyu pek hof, 
~ ~ ~atırını hatırlıyor mu- ıtııel bir ı>rorram \temuıtlr, mek- rarak şatellerutta kalmuı, ihtimal ldareeinde iken Ali Çetlnkayanın tabii gilullikleri sayısız denecek a. 
~!. 1 tup llemtn yaıllmalıdır. dahilinde oldutu için mektuı> için rık zabıtacaa ılıD1Dı1br. lalmnıttl nttkesl devlete aeeen liken- dar çoktur. Deniz kısmında dünva-
, ..._Alır LUklemburru hatırladım! - Vay şeytan kan! Hakkınız 'far verilecek pv-anın yansını verip ya- &navıda Tarl&bAflada Ma- derun hattında haftada dört f(ln pos- nın çok az ~·erlerine nasip olmut ~-
~ llJtlJ.e kralın •nuım hatırlatmak Atos.. ıwnı •a ceftp pldikten sonra veri- nutırb Kemalde de bir tabu· ta \'armlf. Demek isteditlmla. ıu: tellikte tabii bir plij, kartı köyde ıı-
..i~ canuıaı Bu,Mfderwıluktur, diye Diyerek AramJI IOJt ~lflaclu ltotllai vadttmtlL YQıUk: yanınız- ca balunmaıtur. Vakti ötrenmeylp ele bir dn Top. cak su kaplıcaları vardır. Ataç ve 
"'QI cevap veidL 1 - Qok mtltkGl bir mesele .• Koca- da mı'. raklraltdt kalmak meelMıriyetlne dll- bahçe kasabayı o suretle kaplamı, 
~~:•ıa öyle)'le aadece Ma~Jort, man mazbatalar yazan bqveJdl bi- _ Ondan daha iyiıi varı Bedeli Tokatla Dajmek tenler aokakta kalmıı sayıJmıı. Bu- ki, ilk bakıtt& Eninin bir oı·mnn .içe. 

dar kurtardıjınız o mabut le böyle bir mektubu yatmakta lclz yanımda.. Kemerde Kalarımaalar ... nu, ti tarlhlnde bei\lm de başımn rel- rlslnde oldutu sanıhr. 
-._11 hatırlıyor musunuz? Deriz. kalır. Fakat, zarar yok! . Durunuz, Diyerek Dartanyan para keaeaini halleıiDde Htlieyln otla Hüıe- mit oldulu için yuıyorum. Maarif hareketleri yenidir. Nabi-
..... ....,. ~izim DartanJ&D. m lıJç iyi yumata çahtacatırn. masa uıerfne attı. Altın seslerini · Al" k flati R Nı. Uzatma,yalım, taJlhlmltln açıklı- hboe merkeıinde 350 mevcu<llu bir 
lb lrltip olam1111ınız. cHayatıpızı Bunun Uzerine Aramis kalemi eli· ifltlnce Aramll sözlerini faltaşı gibi yın ve 

1 a&ı ce; ıza ..... tandan ol.ak. dalla kahve içmeğt 1Ucmektep meveud olup buna bir de 
L. brtardıflnı& o mahut!.. Bu söz ne aldı, bir kaç dakika dUşUndU, ki.lı atta ye Ponoa .iM irkildi; Atelo I'• lu Şaba~ın ÖD~ ,...,ek to- tınat kalmadan bir otomobil zuhur' yatılı lllve fne cahşıh~ or kövlerdt"n 
~iP Olur, nuaket.tillfk olur! Yiiit çücük kad111 eli •ibi ellerfle Mkiz lince kayıclaıaea dlll'd\t. qtla dovmütlerdar. ettf. Uç kiti Erzine aidiYOl'larılUf. ratnıı bbial mekteplidir ve üç Rınıf-
~- böyle iflerl hatırlatmak on aabr yazdıktan sonra, her keli- -Bu terbacıkta ne kadar para ~arple ile e8l8I' ipnek Şoför bir dOrd&lneUdnU arayıp duru- hdır. Bununla beraber Erzin ırenç-

olam11 Kuaur )'(llllnden men- mesini ibtirazla tartar aribi, yavaş ve var? Aıiııye mabılleainde Cum• yor. Otu~c~k ııra mı? Al &fliı: ver lerinden tlniverslteyi bitlrtni olan-
fMnini•• .ır..- .Wet irtiklbı müliyim bir aesle ıunları okudu: D"•ı aordu. h · t h d Ü '-"bl" V ı· yukarı bır hra\•a uylaşarak şoforun · lar da vaı-dır 

•ilktir. .., urıye anan a s"u • c ı, d . d t 1 t ıL-h· ha 'J · 
• Maylort, - On lkittr rrnnkhk olm:ık üzere S . Abl..1:1 S ı·a. H enız 8 a 1 e Uö ır, vada ta) yare Belediye büdcesi on bin lirn) ı nıtı-

~an dedi ki: amı, • • ı ı... lllD Ye karada i ... '• . ~.Bu. ~ ile. k11abl •~ 
~ . ~~~ ~~ 

' mektup kontrolunuz al- dn kılıç çekişmek şerefjne mazhaı mas yedi bin lira mı tuttu?. muılırdır. :un ot~mob~llikten de çıkan acaip pe~-deftp~· fiderllmektedfr. Cartı ve 
~uılacakla, ben bu itten vaz- olmuştur. O v.amandanberi, bir çok Diye Portos hnyk1rdı. 'arkmhlık eınesıne bındik. pazarlar tanzim ellilerek t'mlılen-

qi 1 kere, o adama karşı dostluk ıöa- 1 Atos cevap verdi: Keçeciler caddesinde lzmirli Dayan dayanabilirsen. Bizim yol mlş, hakumet ve beledi~ e daireleri 
~&panan. Sia Wetfniı ve tennek lOtfunda buluadutuntız içlrı -sonu var- arkadaflarından UçU de ıil zurna yapılmıı, kllphca ) olu açılnıı~. otur-
~~ ~~~~~~;--7----~~~-~~------------ Mehmed~ı·~~~~~ ·~·~~m~u~p~.~~~~~-wh~,E~ 
'lt.t ~Yf kullalUnaktaki mebareu. Ç J M D J' K L E R geçen Mişoa kızı 24 1aıında ha bırilıcı mısraında hicazdan kür- ne bırktlln hotuna sidectk bir çehre 
-...; eoek yoktur; ancak kalemi 

2 
Rayna i e Ş.moa icarı 21 ya· dJye, kürdiden nevaya areçiyorJar. verilmf4. 

~ efacli,ye ver, bu onun işidir. ft&1da Jüdit ve Salımoa otlu Şoförü hiç aorm&Jtn. Arkadakiler Halle kanunlara "Ok ria~etkirdır. 
ort.oa &öze atıJdı: Ra A • l rk bitir• k d h 

11 

~ Nasıl, nMll. kalemi Aramise mi sgele laflar Ukl el ile 11rluatıhk ettltia· ta l)'I ır etı o a a Uk mHraı Ersinin en ufak bir köyündf bile ber 
.... , o u+:-- _,,_ den zabıtaca tutul•uıtur. kanftırıp duruyor. nikih muamel•i behemehal kanun 

~ ıpac yazar. Göste • • ks · f k. 1 Bu münaiebetle hatırıma bit fıkra hükümlerine tevfikan y•pılımuı. -... Pekili öyle olaun nıı e erıya a ır er yapar. amm11 doiru !.. ı:•rar liıarau ~rk• Jdi ,.. 
l)ıy9 Dartan,yan • dl. Kıyafetini a1lzel ve muntazam •ö• :. -....- P · Anlatmadan dunmıyaoatam: Bekçi maqları eveUerf hep birikir 
_ Aramia _:eva:. ver 

81
: termek gayreti arttıe faklrdıdir. Yılanın difuıden korkmam, fakat Mtaırhkbaıında laairli 90- ArkadqJardan' biriıl aua ritmlt. ve paralannı~an bekçiler çalıtmaz-

~t. Diz ı..t!. m u ~ ~ ... • Bunda izzeti netıbıl kurtatmak ve kadının ıaıünden titrerim. rapçı Avnı Kılan Arılaa, Ala• Geç vakte kadar l9ftllfler. Vt iki kiti mlf. Yenl aahiye mudiltü bektllerhı 
.._ ___ ,_ mız papanın ....,ı kendisini llir mahkumiyetten sıyır- • med ve Mehmed elraria lipra kalmıflar. Beni tan11an arıradq müterakim maqlan hakkında lda-

liıiıııL... ~ uutUft, çGnkU, sisf de ben mak ....... _ • • fazla olmu bi ' 11• 1 ...,.._ ........ _ ,.,..._ edecetfm. --c1ı flllldir. Z•nıın bUb· Btfil blr tokhaktan şerttll bir uç- içerkeD tutuhnuılırdar. 1 ve rı uu •vnı-.. -T"' re heyetinden ~ir karar çıkartaı-Rk 
~ilet pirin yaptıtı gibi nef· l~~. ydapmaz, çünkü herifçioilu ek- lık bin kere müreccalıtar. Şof4rler araıında lamıı.BYkanındakdln•! .. be _ ....... ı..ı bunları tahıil ve bir kıamile kendi-
~ dftftdlllnf ıeete . b. hO ,_ 81 1 eilı. artıkhdır, lettdlti ta· :. - •:-~' ~.., n -- Jerine elbiae )'aptırmıt. kaaançlan 

•-- +ıaınn.-1r rır ırrdi·ne hakkuk etmiştir. Çocukluğumda güzel bir kadm Hu~Gmtt 6ıUnde takatd• kıaları oift çıft ıorCl1Gl"Wll. dikkat et saranti d·ı b k ·ı · k bi i -• 
ııoayu ~- cenp ve • * t rd ,, ü .. dil 1 l l' fll C 1 v bak&1tJll, htpai kaç Jcıa var? -· e ı en e çı arı aı ı r Du-

l... ..._ Daba 111 J&J aaoak işi iyi an• K d • • anıro um. ""eçen g n gor m: zm r ı ıo ur ema Cankurta· Otdlal ,o,. bir it fapacakmıı al· b~t a~tına al.mıtı ~u suretle de na· 
~ltlıiım: dinlemedifime gön . . a ın, yd!Uhln ~i2rilerini, cil- Saçhırı aiarmlş, yüzil bozul· r•n vı Şaban otl1ı1 Ş.rıf ile . . . . . . . hıyemn asayış ve ınıibatı tamam o-
~~ lwııııı ~ bir lıadmclır 1 4mın ~Hlki -.U.1 ırlzlonıtk I~ muı. nıvalart d8klllmüş, çatııı çok ıo ö . T ahıia T ezkaçar aruıa• bı pı.nnı sılmış ve elını alnıııa 116- larak temin edilmiıtir. Erzin, illi ae-

Ua lan tılll sini df • maky&Ja bu kadar itina cöetfrdlif- mütt kanburu çıkmı9ta. d k ton"' ..Uıye kartı pUr dikkat ke- aint dUşen yolu da zamanıhda yap. 
' o m eme n ne aröre, ondaki hakiki hlvjyetini Ye :. •· ••ı• ~ klaıt. diterleri Tıb- ıllmlf. IODl'I. verdltf cevap ne olaa nııt ve rapmaktadır. 

~ ~ ~·11 ol•tamAtu lht&P deruni haletini saklamak incizabı- Bazan bir katre ıarap içinde bü- aiai yerı düşürenk kolaaclM blltnlnfniı't Bay Cemil EryUretin 
, .... ~~ 11 1>111 nın ne ltldar korkunç olacaimı ar- yük bir umman çalkamr . .Elverir ki, yaralanldaaıa Mbebi-' ,.,. - Sahnede kıl var mı' ı b d d•A ı ı K b -u&lUlClu. d ,.. 1 t8 bizim -#eru hal · Of urmı -.ı an 191 ıyor. au a-
4ır,...,.. etle • tık siz OfüııUnoı.. prap tarap ola, 

0

içen de adam ola!.. miıtir. 1 ,_. n 1. da klml aGrdOtn ve konuıtum ah p 
Wllııd ı.tlra notlarini ldlml1e- • * • • Trende ~ip çeim•k ı.o,ı. Hendek, mendek ... Tanım11an bir onun meılyet ve lgüaarhtından 

Faziletli olduktan ıonra 1aıan Omer Hayyarnı çok okuyu,- '°'ır.... bahMettl. Demek, on vtllılt dkOn•t 
ı · mi olur? T -""•led ıa E-' 1 J • 'len de 6yle dfye Poı10I da 111_ ıöy emenıA hitWr mahhıuru tok· ?uz• faka~ sft~ ~eyhaneye deiil, 0r-- e •ıune bu minftJ ve fntl•• hayab da lnaam temMI 

ttl. tur. ıç ilemimıe gmmz. Kırııtaka,. t&lti T.,.. lltar kere vardık. edemiyormuf. Yeter ki, 19inde ee~-
~ ~tos bir madc11t... . . . . ••• •••. . roı•ıda ttı• lciatle GiridU w _.. ·*• hır ve damarlarında Tarlı kanı ol-
~ıtı 1111111 llütılir Atoa İyıyı sevmı•• fakat kitüye de 8 Siz evveli kendmıze ~ ir olunuE. Muıtafa Şık, lataabulla Hay- cDasd-sw kavuşmaz, insan inu- ıun ... 

~bir halde bir mtıtldtt •••dD:• cıylnıı. ln~n, dtıdüı vakti tlhfti'. ~okıo ilden bekleditiniz doatluklll ttd4'a, lallltlt ...... A•••.. aa......,. llllie. Nı dolru löt- :. 
'911111P17dl ...... ~ llOnra yaş~r, l'örur, ze•k alır, h"ft)'f, h~· (f •öremeHlhiz. Bu t.li~ eıoi•m de- Necip, Mah .. tl ~e l.ail .,.. mflt? Keler, Erzin nahiye mOdürü Erıln, bit hububat mıntakaaulır. 
~ Dartanyana bir tas11P 111'" terı J&P~· Fakat .-ıhill val"lliın~ tu •. lna~~in kendi nefııne kaqı laik' 11ada çalcn çllmak vüıiiad• bizim maruf ve meşhur polisimiz Ce- Bu yıl pamıak ekimine de •hımmi 

,... "»artnJn dl lnı işa.ı. elan ktndıni kuıtal'lmH, hit olnUlt .. vazıfesıdır. .- , md lryürek değilmi imiş? Hani şu, yet vırllmlt- 1u•at hemen blç yok 
&....:..- ..,...... ltf1Mılt bılıtındu& aa uyur. I.>iJini ••• kavga çıkmıt. M•ltaf• Ş.11. N.. latanbul IRalinde Fr&lllla barp di· ılbldlr. Bn llerl tidınl tenlllktfr. A-
~ anlamıfb. ... , tutmı)'an, belalan d~il- 9ilM ,.mralda ,izlaM ,... tamnca on aenı kelrtl9 lllUkGm .u. dana, c.,..... \te Oamani,yedı .._ 
t..; .....,.... teli Mı Her sQn a.i119r .-.nınlz .. ot• 1e Wle, hf'°lmilssa ptntlerl davet et- la•ı1. Huaa da t.nlli toltltla lerek bu lllllddeta fe1tan ad&llraada ıbill ~ cokhtklı rutlıtnr. 

"'8 lltllfllllhaft budtat: emliiini•i k.tllananıı. Kafablzltt itil- mit olur. O takdirde d"' çekeceti dövmüttür. Hepsı ,.kılulllllbr. 19tiren Tarıc pollıl vardı faT o fftl. ıırtoh»u dinledlllm f!rzinlller 
4--....,.....__ 11aHMıat1 alt* ldt kadüı- kenarına atıp •1111\m.,naı., Kata vaniır. Eve taarru O beni, ben onu ıoronee adeta dilıktl ~lrteılyorlar: Nahiyelerinin 

1' -..tinlze varis olmak ifln samanda neler lintı'9liini11 ıiıt de ••• bu &11' haneta dtlftnk. Btn, onun anine tam tttkillth olması. BY.t, hırku. 
...... ı.ut•• Fuat Fransa- pşıp kalacaksınız. Bir aon ..pJacek. h-.. W1&.111w.....,,.. İ ~ • tı Ot- kanıltnbay olae&iinı hatarılllaan ... en btb Uiünden en ktl~Utune ve 
"il hlmata ifln kardttibille •• Yqamatl sevelim Ye yqıyallm. Fi· ~tli•d• •itli KMlp .,.... çinnedijim gibi herhalde o da.,.,_. zengininden fakirine vanneııa ka 
•'ı•a.., '*-lan ...-.. Dar- Dünta J»ir akOEUn borttuzu ume- kat ölUrttU l, reddedilmez, ıUlttımez •tcl Atl&ol; Fıneı 11111 •hfle le Eninde ltarttllfltlı~ı ama .. dar hepsi bunu iıtlyor. Yattfh me 

1m1111 kelimi anyermuı sibi, rinde dutuıor• diyen teki hurafe~ bir şe}#de nlhıtnıza yazıldıtırtı da ,.yi ltl•ıll Mbaae•U• H.... derdi. Jl'akat, hq&t bu. .. umuhnu alnılerde esutn boıtık olan yollar 
·---- durarak Atanın )'ilzUnf pereatler aldanmamıtl•rdır. Yalnt! kabul edelim, belki iaunun hodfim- Jil ottu •. N1111S.tı •• hadiselerle kUfl .... .,. lllmeylı ıe~ilmeı bir hal ılırmıı. Nahiyede 

fladllerl nuldaıtdır: lıtnnııda bir te1ırı, bir faydası o- flrmtı rte Bahrlteyf teladl• et· ve ıelmlyorus kft adll~·e, tapu ve nafus dıtrelerı ı 
.... ,-.. __ ... ıaı taratmdan J"lddedil- Eğer harp Ulhı hakkaten blr o .. lur. •iı, kapıyı da tek•••lftlr. Otttliimll ,.uar, ldmln taratan. madıtı l~n de h•r tt ıta1tul'unda ta 

ıruı .-ıtıınde lllfı dünya o takdirde : • din )'aptlmtf bllmlJOrUIDt fakat, hep Uörtyolı ıftmık mecbarb' de 
~ Of1aaa dGvae ile damaalıdır. OkU.Un lfo1nuzu UstUndf duı-uyor, Bir Eehaln tamrdım yUzUtne bak- Sarbotluk '9l1t w ,...ı. 8flrlk bu ve hatta kalınır ~e bu. yUzdett bit hı il 

• ~ ••••m .w. demektir. tnHdı. 'imdi avuç açıyor. Onu tor- lt"fpı.. eac14-li.. faala bu& trlndı blle baa ra utranırmlf. 
~ tlelll J Ne diroma· *·. dUkçe ll•llUtonnn. tathot olınlt •in itin lota ıın a•ıle Ata Bu dUtll btn ,le tok erind 

• 1caftalllnMlertnı öl4UrtD•ll mı Otomatik kuvvete dUımatıbk. Bir fakir dostum vardı, çok •VI- nala Ahmed tutulmuŞtur. " •• • dum. f!rllftı bir ht•ı . tı 
nafile bute1d1r· Her inAanııı kur". fltfılill Zttıfln oldu, btftd9Jl Yll• ce- ıarlaet olarak ile. rat .. ra laı- f\IM memurları ıthı<l@rile , 
l"f'I, maddi•• mannt bakımdan o- Ylrdl Ondan da utan1y0Nlb. Sarlı~ak ye bakaftl kant ettitin .. ı• abtt1ca yallı• h•m hlWl. helll d kuaba n• 
to~~. lfltr, ciuıw. Amma iJrj, ÇlKJl!K Etrıfpı~da Hacıali caddlt'! ı.a•tıır _..ı • lauat V.PJJISI olaeAJttır 

----- Z-::bıta: r 
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Küçük bir san'at kasaba.sı: KULA 

Kulada birçok halı ve kumaş 
fabrikaları calışmaktadır 

' 

' 

F ransada heyecan var! 

Afeçhuldokuztayya
re F ransada uctu 

' 
Geçtikleri sahada bir pervane ile 

bir de bomba bulundu 

Binicilerimiz 
Varşova m saba/ıO

larınci:ı üçüncı1 
geldiler 

H""k" k•J" b } d • - h Ik } ı • k b - Bafı 1 inci aahifede - ı resinden başkn bugün de d<'kuz · u umet teş ı atı, e e ıye ve a e e e vermış, asa anın mışlardır. !I adet ve 3 filodan ilrn- : meçhul tayyare daha görümnü~tür. 

Varşova 5 (A. A) - Beyel
mı lel bın ı c lı.c müsabakalarınd• 
Polony b rincıliği, A.manf~ 
ik . nci liği, Türkiye üçüncülüt11 

ve Belçika dördüncülüğü ah111~ 
tır. Po 0·1yaı Teğmen SJkulıf 
f erui Üicaf ah kazanmıştır. 

/tal yan 

sporcuları 
.Norveç taf<lımını 

yenc.'iler 

• h Jk f h • • kJ J kt d ret olan tayyareler, saat sekizde 
1 
Bu hadi:--e Fransadn derin nk:glerl 

ımarı ve a ın re a ı ıçın şev e ça ışına a ır tekrar gelmi~ler Örze:> kasabasına yapmıştır. 
'Kula, (Hususi) - Alaşehire ve şehadetname vermiştir. ı ve cenazeleri taşımak için de bir nra- 011 bomba atmışlardır. Vali ve jan-1 Başvekil Ed,·a1· Ualacliyc; •'lf'<'-

tren hattına otuz kilometrelik güzel UMRAN: ! ba almıştır. darmn kumandanı hükumetçe tah-j hu! tayyareler tekrnr gör:inür!'l\?, 
bit- şose ile bagh bulunan Kula ka- Kula belediyef'i vazifesini dar bir Beledive mezbahadan dükkanla- kikata memur edilmişlerdir. Bit· hemen avcı tayyareler tarafmrlan 
ıal.ıa ı, Karodivlit yanar dağının k .

1 
ti . d k h" ·t· bomba ile ortasında (U) harfini ta- takip edimeRini emretmi ve miıte.a-

büdce içinde çok iş görme · şartı e ra e en e apah ve sıh ı şeraı ı 1,. b 1 • 
-t as hududundan cenuba doğru iler f t . d" B h . şıyaıı 1.1ır pervane u unmu~tur. kılıen de bizzat a~kcri biı' tayyar .... -
Jiyen uzun bir vadi başında kurul-' başarmıştır. Her tara. emız ır. e- , aız bir araba ile taşıtmaktadır. Müşahidlere göre hiçbir işaret ta- ye binerek, meçhul tay~'Rrelerin 
muştur. lediyenin yardımı, bılhass~. Kulay.a Alaşehir ile Kula arasında da şımıyan bu tayareler, kurşuni renk- bomba attıkları havaliye gitmiştir. 

Kula, eskidenberi bir san'at kasa- ün veren Çolnk zadeler muessesesı- muntazam posta servisleri yapıl- tedirler. Meçhul ta~'yareler, bom- Fransız hudud muhafızları tal ki 
ı:;ıclır. Aşı boya denilen kırmızı, sarı nin hamiyetli sahiı>leri ve kaymaka-ı makatadır. bar<lımanı müteakip tereddüd üz knta başlamışlardır. 
ve siyah renkte istihsal ettiği nebati mm deliileti ile yapılmasına karar Kulaya yakın bir me:ıafede ve şi- şehir mecrasını takip ederek göz- Tuluz, 6 {A.A.) - Dün sa-

boy~larla çok eski bir zamandan- verilen doğum, dahiliye, hariciye mali şarkisinde Emir hamamı nnmi- den kaybolmuşlardır. bah Orieks cıvarmda Fransız 
berı lrnlıcılık san'ati burada yer al- servislerini istiap etmek tizere bir le maruf kaplıca ·ı vardır. Faris, 6 (Radyo) - Örkes kasa- arazisin n Üstünden uçan mıll ı · 
mış .ve söhret _bulmuştur. . . hastane yakın bir zamanda Kulalı- Bu kaplıcalardan birisi 59, diğeri 50 basının bombardımanı, gazetelerde yetı meçhua tayyareler Arıvej 

Bılhassa eskı Kula halıları, şımdı )ara sevinç ve şefkat kapısını aca- santigrat derecei hararettedir. Civa- heyecan uyandırmıştır. departmanının içerıs ne doğru 
en kıymetli birer <'scrdir. Kasabada! - d h lk .· · · d d' rında bircok verlerde sıcak sular kay- Övr: 25 kilometre ilerlem .şlordir. 
b. k h 1 t A dd cagın an a se\:mç ıçın e ır Co- . . t ırço · a ı ezgahları mevcu t\r. · • 1 ~ • t f « ster Kızıl, ister Fı·ankst ta\.~.'a- B t 1 d ·· 
Ç ı k d l 

. A d h 
1 

lak zadeler hastane inin işletme namakta ve kuklırt kokusu e ra n "' u ayyare er spanyaya oner 
o a ·za e erın asrı ve mo ern n ı 1 . d ı·eleri olRuıı, bunların topraklarımız k l8 b b 1 d" 

ve sayak fabrikası da zikre şayan- masrafına karşılık olmak üzere her yayılmakta ır. . . . üzerinde cevelanlarma rnü:mmaha en om a a·mış ar ır. 
dır. Kulanın evleri kargirdir. Ve sene bin beş yüz Jira ayrıca vermeği Kaplıca beledıyenm çallış~ns~e edilmemelidir.» Diyor. Bunların sıkıeti yüz k lo oldu· 
'olkanı siyah taşlarla yapıl mı tır. taahhüd etmişler ve halkın sevgi~i- mükem~el bkir hlale hifrlakğ edisbmaıbşı; ı'"'u Popüler <le şunları yazıyor: iu söylenir,or. Telefat yo', tur. 

. . K . ra,·n gıuece o an a ·ın c .,- K ·ım· ::> • ··k k t · Her ııevı mermer parçalaıı, u- m kazanmışlardır. . · . . . . . • .. cVakit kaybetmeden bu tevavüz- Oll tş o an yu e ansı· 
. lada mebzulen tedarik edilebilir. p t• .. A - A tırahatlerını temın ıçın kaplıcas a gu- )ere nihayet vermek lazımdır.> yonln bar Pirene demiryoh,.na 

ar ı ve hukumet konagı planları . 1 · 'd 
Mtibadil RumlarP. aid bazı evlerde tasdı'k d'I k .. A k zel bır otel ve banyo yer erı yenı en Paris 6 (Radvo) - Dun· ıkı· elektr&·ı. ceryan& vermekte idi. e ı me · uzere n arav:ı • • ' " 
kabartma \'e mahkuk t arın mevcut göndeı·ilmis v~ bu binaların ar.saİa- yaptırılmıştır. metre yiikseklikte uçarak Fransız Bu yol barab olmadığı gibi 
olduğu goze çarpmaktadır. 1 d h . " ~ 

1 
. d .1 1 Kapıcalara liç kilometre mesa- topraklarına bombalar atan ve üzerindeki münakalat da kes l· . . ' n a şe nn en guze yerın e geçı e- . . . 

Kula ı mı, burç manasına olan rek h 1 _ b 1 t . PlA 1 fede gayet nafi ve ve Vışı maden su- mechul kalan on :-;ekız harp tayya- m•mı'•tir. 
d 

~ 
1 

azır ıga aş anmış Jl. un ar, t - ~ Y 

kuled~ ~ın ı~ ~mm~b~~t d'k d·ı· 1 .. tf 1 .. ~namu~ilhlrma~ııwyuHg~e ---------~===-~===~=~---·-----
d"'k n . . a~ l e ı ıp ge mce ınşaa aa ı.} e- 1 · ı · h .. k .. d 1 

Çiin'Ku Grnn u OJenııı muhtıra tine derhal geçilecektir. Bu meyan- temiz ve berrak suları, vardır. n g 1 iZ u um ar arı 
cedn•!inde, Kula, müstahke1:1 _b_ir da çocuk bahçelerile por alanı ve ı Her sene kaplıcalara gi.den bin-
ınevkı . olarak .} a~ılıdır.. P?tıngısın şehidler abidesi şehrin en güzel bi- lerce yurddaş, bu suların şıfa hassa- R • • • fl · J b • J f "' 
cedvelındc de Fıladelfıya ıle Fon- rer yeridir. Belediye şehrin mlina- sın<lan istifade etmektedir. Bu vazi- arlSl Z l ')'are eTlRcıe lr ue ranSIZ 
yaorn arasında gösterilen Filada sip bir yerinde asri mezarlık yapmış yet bura için de faydalı olmaktadır. J. •t • • J k 
sehrinin Kulaya tetabuk ettiği görü- ---=- ....___ OraUSUnUn geCl reSmlRl SeyreaeCe 
liirj,. b . k . . ..1 Kazalara karşı tedbir! Pariı 6 (Radyo) - l~riltere Kral ve Kralıçenin Fransayı 

'asala zo K:skıdır. Ö~e1denbeIJ • . · · ziyaretlerinde Veraayda muazzam bir de geçid Tesmi yapılacaktır. 
zmır, a . utah:ı.ranı gıc en ker-

1 
k k 

11 
f 1 F d d - · d'I ıı· b' •-· ·ı·1c b' k 

an '·olların - : · b , d • • •• • ranıız or usun an motorıze e ı m ş e ı ın Kışı ı ır uvvet 
• lll Ugragı Uıllll Ugun- ç a o or erın 1 . elan uu iHtikumetıerde eqki yol izleri } U nan Ş ngıltere Kralının teftişinden geçecektir. 

' nrdıı-. Kasabanın e-iki olma.,ın. F • ı • t• •• ft •• •• 
ıagmen çok tarihı 'IJina yok ~i~>i.dt~'. • k ı al a a 1 1 s 1 n m u usu 
liooa Seyfeddin adın ela bırısmın V es l a 1 
ıırerı S9G yı Jmda yaptırd·sp kurşun- - Fransızlar tarafından tutu arak 
!~~e~~~!~~!.~ de eski bir kerrnnsnray Manisa belediyesi, otobüs ve kam- Madagaskara mı sürüldü? 

Kulu arazi~i t amamen dnğhklır 1 } · ·· · · . 
Dağlar ara ında mümbit, feyyaz va- yonların fazla yük taşıma arına Kud~ı ~ (Rad)O~-:- .. e'! sene~berı ~ubn~na altı~. et~ış b~.lu· 
uiler yaylalar a Çıplak dağlar nan F lubo baş muftuaunun, lngıltereom muracıatı uzerınc Lub· 

ınaaie ef eki g~n~~rin acı bir hat .. - da müsaade etmiyor nandan h~du~ bar ci e .. dadiği sô~ı~niyo!. _ .. 
rası olarak coktur. Tahribattan ma- D ter bır rıvayete gore de Fıtıstın muftusu, Frans·z memurları 
un knlnn yerlerde bol çnm, me~e Manisa, (Husus') - Kamyon ve ' tebligatta bulunmuşhıı'. .. tarahndan yakalanmış ve mabfuzan Madagas ·ara ı;ürülmuş.Ü•. 

t bu 1 . . t• b d f 1 "k vr . t ka 1 kazaları onlemek . -ve palamut gibi ağaçlar mevcuddur. 0 0 8 erın 18 ıa ın an aza yu • ve 1 a~ e ma m . ' K d ·· 6 (Radyo) - Arap çeteler ile lngiliz askeri.eri arasında 
Uiğer yerlerde pırnar, calı orman- y~lcu almal~rmdan ve ehliyetsiz şo- otomobil ve o.t~büsleı~n yolcu adedı.~e bu : 11 ':eçarpışmaiar oldJştur. 
l rı vardu· l forler taraıından kullanılmasından yük miktarı ıçın alakadarların mu- gl l k l . d b' . -ı .. ·1c· k. • t a · . ·w· • 'f . ngi iz aı er erın en m o muş ve ı ı ışı yaraıanmış ır. 

KÖY KALKINMASI. bırçok kazaların me.}:dana geldıgını teyakkız davranmaları ve ~azı e~ıne Fıl dı 
Kaza köy k lk . . gören Manisa belediyesi. seyrisefer bakmıyaıılar hakkında takıbat yapı- Pı·yer an en 

. . .. . a . ınmasık.~a en bı- talimatına yeni bir madde ilfıvesi ıacağını, vukuu melhuz kazyı önle- . 
rıncı onemı vermu:ı ve oy kanunu- . . .1A t k ü t · t · t' 

• w. • • ıçın vı aye ma amma m racaa ve melerini tavsıve e mış ır. h • d k• h •• k"' 
mm çiz~,~·. çer.~eve lÇınde ~aaliye- bu maddeyi tasdik ettirmiştir. ZEYTL. A.Şl FlDAN'J: Halk cep esıne ayanan es 1 u u. 
te geçmıştiı. ~oy ;oı~nı:, . kazanın İçki kuJlanan şoförlerin veya ya- Vilayetimiz ziraat müdüriyetince • ,.. 

koJ:ıerle i~~ib~ 1;~ e;:~.~~cın k~:e~~n maklarının bu halde makineye bin-,külliyetli miktarda Ayval~k, Edr~- metlerin Fransayı ıflasa sürükle 
e ı atı, ko) lun .. .' d tüı el dikleri görülünce birinci defasında mit, Erdekten zeytin aşı fıdanı getı- ' 

hhA durumları uzerın e fazla · t ·· b d•k} • • •dd• d• ve •Si l bU tizden çalı ma~a on lira cezaya çarptıı:ıJacakJar, te- rılerek .halka meccanen evzııne aş- ) ennı 1 ıa e ıyor 

' 

Marsılya, 6 (R-ıayo) - ltal• 
yanlarla Norveçlııer araıınd• 
yapılan dünya şampıyonluk 
maçı 2· 1 İtalyan ar lehine soo• 
erdı. 

İtalyan sporcuları, yarın P•• 
riıe hareket edecek er ve Paı• 
gunu Par:1s M.lli Lakımile de 
k rş•ıaşacaklardır. 

1ürk- Yunan 
'. Mu::ııhede.erıni ihtiıd 
'e~mek üz3;·e bir kitoP 

çıkorıtacak 
Atina, 6 (Radyo) - Tür'kiY• 

ile Yuaaniıtan arasında şimdi,. 
kadar akdolunan muahedeltti 
ihtiva etmek üzere büyüle bit 
kitap çıkarıJacalcbr. 

Bu münasebetle, yakında Arı• 
karadan buraya bir tahrır her 
eti gelecek ve bu işle ç llıta~ 
komisyona dahil olacaktır. 

Edenin taı·siyeai 
Londra, 6 (Radyo) -lngiltaff 

sab,k Hnricıye Nazırı Eden, btr 
gun ıntibab dairesinde bit 
konferans vermiş ve bugüoki 

vaziyet karıııında, bütün in gili• 
milletinin tam bir vahdet ıöt' 
~ .. , uı-..ıu 14"-i uıK.:ıhl•~ .111 YO U•..,,.,, 

hükumetle beraber barekt& 
etme:ıin zaruri olduğunu ıöylr 
miştir. 

Askerlığe hazır 

lık dersi gören 
talebe 

lzmir müstah :em mevk• 
komutanlığından: 

lzmir. Bornova, Karşıyak• 
ve Bucada askerlığe bazarlık 
dersi gösteriıen okullarda bd 
dersi gören talebenın çarıamb• 
günü saat dokuzda mekteple· 
ıode haz r hu nm:.ları. 

Zelzele 
<lllI ulmuş ve Y kerrürUnde elinden vesıknlnrı alına-, lamıştn. 
hız verilmiştir. caktır. ELEKTRİK TESİSATI IHA- Pariı, 6 ( Radyo ) - Fransız sabık Başvek ilerinden Piyer İnegöl 5 (A.A) - Dün gecl 

Köyliiler evelcc yapılan .. .. arn~i 1 Nafıa Vekaleti de kazaların önüne LESl: Flanden, J11rnal gazetesinde yazdığı bir makalede, Hal< cephesi saat 1 l ,30 da \'e bu sa~ab tO, 
rnhrirlerinde arazilerine dus~t~ fı~ geçilmesi ve ayni zamanda yolların ı Şehrimizde elektrik birliği tar~- hükılmellerimn, Fransayı iflasa sürüklediklerini ve ticJret muva. 30 da aoğudan barcıya bir•' 
:ıt takdir edildiğinden . ıkıntı ıçıı~de ve köprUlerin tahribattan korunması fımlan münakasaya çıkarılan şehır f ki k b" h ki •aıııy··lı'f haf f z•!•-le o .d ·•. t(.-

d 1 · · k b k · · tu b' zeneainde 19 milyu raa ı ır ra ne açtı ar•nı ileri sürmekte, "' v ........ .. 

kalmışlardır. Yeni tahrir e ~rn::_ı. e- ı?.ın, yük ve süratin tahdidine kat'i dahili elektri . şe e. esının o z ın 
rinin hnkiki değeri tahrir cdıl~ıg~n- tuzum görerek vilayete tamimen kiisur liraya ıhnle>lı yapılmıştır. L~o • Rlum ve arkadaşlar-na ş· ddetle hücum etmekted r. sar ıoktıır. , 

den ko-ylu bankadan malı d_egerın .. - ~ .. • •mıb k ı k ~ b "I .. .. l' k ı G fj)dt' tl • ı Biribirımizt> n mıyorc tı •• aga ey o muştu. '.ısasen en< i naza- ak,.amı hntırlatacakb. Tene o 0 
de ya}Jtıkları istikrazla vazıye eı_ı- ,.

1 
ı Mahmud bey . ıra ile babamt anne- rımda ebediyen knybolan Hüsnü !erini dinliyecektim. Gene gr~0 

ni ıslah ve hayatlarını refahla temın ''Ah b •• •• ı mi, Giizideyi tnııştırclı. Gözlerini kal- ağabey, şimdi, ablamın kolunda, be- calacaktı belki.. jııde 
ftmeğe başlamıslardıı·. ' \l gonu dırmadan elini uzatıyordu. Sıra bann nim için tnmnmen ölmüştü. ilk vei Fakat hiçbir şey, onu bana 

Bilhasa köylerde sıhhat ve s_~t~.a '' gelmi>lti. Yeşil mavi gözleri, uzun son aşkımın büiün masumiyetine etmiyecekti. bııı1' 
ınlicadc>le ine onem verilerek, ko~~u: ı kirpiklerinin arasından kalktı ve rağmen, talihim yapacağını yapmı~ 1 Ve o masum gece. bir clahn 
ımizün sağlığı e enliğinin temını 1 gözlerimin ta içine, kimseye hisset- ve beni ikinci defa vurmuştu. Hem 

1 

<lönmiyecekti. t-
cnreleri alfıkadarlarca gözönünde tu- '-' _ ~ d • tirmeden, mağmum, içli bir aşinalık- de kat'i bir vuruşla... Biz. biribirimizi ebediyen knYbe 
tulnrak çahqılmaktadır. Bu ·ene ara- _ 

68 
..X,,im;: ~ I la birşeyler söyledi ve cluclakları ha- Dün de, Hüsnü ağalJcy benim için mi~tik. . ı1'· 

ziye muımllat olan çekirge mücadele- . fifçe titredi: bir ümid ifade etmiyorclu. Evet am-1 Biz, biı=ibirimizi tnnımıyacııktııı· 
sine bmdanmı!\tır. BliUin köyler, baş- insanın bir tasavvur v~ . tahmın \ Şimdi ne olacaktı?. - l\Hişcl'l'ef oldum. ıııa. biitiin hunu nığmen, onun hıma lıir nıahkllmiyet gibi. kat'iyt·n tıı 
ta kaymakam Ba) Necmeddin Selem hududu vnrdır Saime.. • ımd~ ben {~e .Bi~iLirimize aşinalık gösterecek Dedi. g)imi sıkan elinin titrediği-, karşı birşey düşiinılüğünii ve kal- mıyacaktık.. ğıfl 
olduğu halde davul ve zurnalarla gözlerime inanamıyor ve ~:rın. hır 1 mıydık? .. Bi_z trende tanışmıştık. di- ni ve eski bil' huraretin ellerinden el- bimde onun da yapayalnız bulundu- Ayaklarımııı altındaki toprıı ':fJ1 
~evk ve he·ı;c•ıde mücadeleye iştirak ihtilaçla kıvranıyordum. ~uıık_ıı knr-ıyecek mıydı~?. l ıeriıne geçtiğini duydum. ğunu hatırlıyordum. Bu mana:-;ız ve yavaş yava::;: göçttiğilnli hiss~~or· 
ederek bu afeti önlemekte ve bu gi- dan gelen erkek, ablamın 111.~nlı~ı Ben~ ~en~ı k:ndime, nedense bu-1 lJeım•k ki, o da. o akşamın aşinulı- karmakarışık dfü~lince, bana şu şimdi 1.'il>i idim. Bo luklnrda kayb<• tı. 

lnn z·ıt o ıdı. 'la nu dogı u gonnuyordu H' · · 1 N"1 d 'ı d d w k · dişle yakın bir zamanda çekirgenin ve benim eniştem o' •' • . _ m. ıç tammn- ğmı bildirmek ıRtemıyorc.u ; '"e en uy ugum e~kın w çıldırtıcı acıyı <1um. dl 
ı ~ ·1 mi ·ı Hüsnü mıs görunmeği dah d w • • ı 1 · · • 1 ııır · tamamen imha edilecegi umulmak- kendisi ı. Anladın t egı · l l ..,, F k ~- .ogru buluyor- o hatıranın, Hüsnü abev ıçın < c ıır verınıyordu.. 1 Ablamla bir.şeyler koınışuyor .. t' 

< um.. a at o ne duşUnüyo 1 ? y k t• · H · 'tn11Y0 
tadır. a<J.abeydi.. . 1 k .. t . re u.. a husm~ivet, bir mana ve ·ıyme ı mı ayatımızııı içine ımklanaıı ~lıel- Fakat ne konusluklaı·11ıı ışı btıl· 

O 
'

TAZlYETl o ft "bür taı·nfa aşına ı gos erırse? o tnkd' l be . k'l .. ti· .. . . . . . . '"zel KÜLT R ,, .. : Havsalam, bir tara an ° !'.-. 
1 

. ' w ırc e n vnrdı ki, onun üstüne çe ı en or ıyu kı !..> ,cBır gün olur, kimbilin gıbı dum. Ablamı muhnkknk kı gu '. e1'· 
k . d "ki k'' 1 • d. F k t tesacluhııı de başka arma, bu aşmahgın tab·~ k . . ? h 1 l • . . . ı· ı nbılcC Kula mer czın e ı , ·oy crınde aktarılıyor gibiy ı. • n ·a .. . ıı aldırmak ıstem ıyordu .. meç u m kıymet ve lt>sellıyı, şırnc ı muş olacaktı. Fakat an aş ıct-' 

ele on ilk okul mevcuttur. Kaza med-
1 
bu emsalsiz eserini, onun bir ko~e- bir tesa?~ften öte~~ geç_mediğini an- Benim kalbimi yerinden oynntnn kaybetmiştim: !er miy<li? SeYişiı) mcsud olaef\ 

halinde bulunan ve k,ısabu için bir sine sığchrnmıyordum. Hakikat ade- )atmak ıçın, ona gure bır tavır takı- -e~·· ?nda da kendisini göstermi~ 1 O artık ablamın kocası i<li.. Baska- mıydı'! ~ 
mikrop ve taaffün yuvası olan eski ta bü~·üverek genişliyerck kafa ta-, nacakiım. mıydı?. sının değil, ablnmın !. Eğer Hiisnii ağnbe~·in tre~~e d'' 

h . t'l "' "' ' d Görüvor.sun va· hep ovun hep U l b - ı.se meınrhk, kayı;nakamın_ ımme .~. e sımı zorluyor ve onu çatıntıyor .~·. . ~ 
1 

• ' • • su en azı sözler başladı. Hatır Perde inmişti. Onlar çekilmis ve göstHclif{i yüz bir maske dcgı 'piır' 
kuldırılmıs Hrıne on hın beş :V uz Hüsnü ağabey şu benım sevclıgım J apmacık ··· .. .. sor~alar, kalabalık. şehrin güzelliği ben bir seyırcı koltuğunda. yapaynl- ha clof,'1·uHtı H ii:mii nğnlJey, ~ c?i:!İ 
liraya mnl olan modern bir Ot-ta- ve sevebildiğim 'yegane er.Kek, şımdi Evet, onun ela.. .~uzu ~~rarmışt~. vesmre vesaire.. Ben hiçbirini duy- nız kalmıştım. orada t:mıdığım adamın ta keflırııı· 
mc>ktep bin.ısına başlanmıştır. Ku- benim eniştem oluyordu öyle mi?. Karmakarışık duşunceler ~çı~~~·. eh- mıyordum .. Ablama kolunu uzat- Onu, senelerce ve senelerce göre- iS1e. onl:ırııı anlaşmalar~. i~1~:tı~,.~ıJı~· 
lada okumak hevesi fazladır. Millet Yaklaşıyorduk. ni hafifce alııınılnıı geçırdıgını de 1 mış:ı. . . cektim, onunla beraber yaşwacaktık. yacaktı. Aralarında buyuk ·. IJıt 
mt'kteı l ri her devrede binlerce O .da beni görmüştü. Çehresinin gördüm. . • . . .~ı~_dı :ırtık. benım nazarımda bir Onun giizlerinc bakacaktım. onun lar vardı ve hiııaenale~ h. ycııı•ı&l""' 

fi · · · ·· - tmiş ve sarardığını hissettim 1 Nihayet işte karşı kaışı~ a ıdık. llmmu agabe~ kalmamıştı. Hüsnü gözleri de hana bakacaktı. Herşe.v o --Sonu ' 
~ urdd • har erımızı ogre . 



.. 
- AN AD OL O Haziran 

Çekoslovakyada: Amiral Nelson ---··-- ---- - ~ ---- ----

Bir ihtişamın parlak destanına karışan aek. Hayata mukabil hayat, sadakate mu
kabil, sadakat, ölüme ölüm! 

25 Naki ede ·ı: Kami Oral 
Londranın en yüksek tabakasına çe gibi yaşaı·ken, ~·akından tammış - Ben, niçin sizinle başbaşa· kal- AdJ• ' N t'k b •• J •• J d• 

~en~up kimselerle düşüp kalkmış, ve hatta gönül vermiş olduğu (Çarl mak istedim? Yegane emelim, sizi Jye aZJfJ flU UDU aynen OY e SOY e 1 
hınbir hadiseye şahid olmuş ve haya- Grevil), bu büyük san'atkfıı·dmı bir ( Graham) ın pençesinden kurtar- Prag, 6 (Raydo) _ Çek sosyal 
~ tamamen anlamış olan ressam kaç defa kendisine bahsetmişti. Yük- maktu·. demokrat fırkasının 60 rncı yıl-
onıney doktor Grnham gibi bir sek saı1'ati. temiz ruhu ve karakteri Onunla ne suretle mutabık kal- dönümü dün bütün Çekoslovakya.da 

adamın, riya kokan bu sözlerine hakkında, o güne kadar çok medih- dığınızı ve kendisine karşı, ne gibi tezahüratla tesid edilmiştir. 
hiQ kıymet vermem~ ve bunları işit- ler işitmişti. Ilımdan dolayı güzel taahhiidleriniz olduğunu bilmiyor- 150,000 kişilik alay; büyük cad
Jnenıiş görünerek: Emma, ikinci defa olarak ressamın dum; fakat şunu size kat'i surette delerden omuzlarında tüfekler; 

- Alim! Sebebi ziyaretim; sizin ismini i~itince gayri ihtiyari, kıp- söyliyebilirim ki, sizi burada fnzla e!Jerindc ctesliın olmıyacağız hazır 
burada en lınyağı bir tarzda kazanç kırmızı kesilmişti. Bir kere daha alıkoyuııuz !> duruyoruz, yaşasın ordu» cüm-
Va.ıtası ittihaz etmiş olduğunuz gü- biiyük snn'atkarn bakmış ve :-;oma Demişti. lelerini havi levhalarla geçmişlcr-
ıe1 kadın hakkınd·ı komıl'2maktır başıııı öniine eğmişti. ·· ı d'kl cliı-. Alayı Prag başpapazı, birkar 

' • :ı • • • Güzel kadın !'essamm soy e ı · e- y 

Denıi~ti Ressam, kadının hıssıyatını ok- . . .'. 1. 1 · t" B'ıraz nazır ve a'·an azası takip etmişer-
h :ı: • • • rını can kulagıle < m emıs ı. " -
;uoktor Grnham, bu sözler üzeri- şarnak mnksadıle yermden kalkmı~ . .. .. . . dir. 

lJ h • ı· t 1 kt düsuııdu ve soma. e emen av:ığa kaJkmıs Vf' • ve yanııırı gıc ıp o urcu mı sonra, · f k 1 1 k Her tesekkül alaya kendi mes-. ~ \, · . , ~·ı . k· - Anladım; a ·at mrnc an aç- -· . .. ·• . . . .. 
-Bu Hıkırdılarla bt•ni haııçm·le- ~ ın aşça egı eıe · - ., legını gosteren temsılı eşya ıle ıştı-

lrıiş oluyoı·ı-ıımuz. Gördiiğünüz g~izı>l - Kim olduğun mm bilnıiyonım. tıkt~n .:ıonra nte yapacagım · rak etmiştir. Ekmekçiler, iki adam 
k .1 (Gı h ) d ·ı b f'l 1 Dıye sormuş u. . ""ın, şifn veren ve bana yardım ·a am enı en u se ı ne amm ya , . .. boyunda ve ay şekınde ekmeklerle, 
edecek derecede manevi kuvveti nmcla bir sıhhat perisi, Lir venüs ve Ressam: ~ıç teıecldud etmeden ce- şimendiferciler aero dinamik bir lo-
lıaiz olan bir kadınclıı·. daha bilmem ne olduğunuzu söyJü• vap vermışt~: . . komotifle; kundurcılar gümüşten 
Demh~ti. yorlar. Ne olurEmmz olunuz; fa- - Ben lıız~nt, sız:.tenuz .. ve ı~ı yapılmış, 15ci Lüi zamanı tarzmııd 
Ressa~ Romnev, doktor Grnha- kat, bu güzelliğinizle, bu çamurla- bir heyet. t~mın etmegı tnahhud ed~- bir iskarpin ile geçmişlerdir. lsktır-

tnın b b ı l · ·· ı · k ··ı rm içinde yuvarlanmanız havrete yorum. Sızın bana karşı yalnız bır '"inin ökre kısmında güzel bir ba-u uc a aca soz erme arsı gu - ' • . . . ~ :.- bi 
lllüş ve: • şayan bir keyfiyettir. Şüphe yok ki; mecburıyetınız olacaktır: yan da tutulmuştu. Pragdan r manzara 

_ Biitün bu söyJediklerinizi, şim- siz, harcı alem bir kadın değilsiniz. İstediğim zaman, kar?ıma geçecek Nümayişler çok hararetli olmuş- Nümayişe iştirak edenler, bu esna- man muvaffak olamıyncaklannı be-
l!~e kadar pekç<>k kimseden ben de Ben buna kanaat getirdim. Bunun ve arzuma mutabık şekılde ba~a m~ hiçbir hfıdise kaydedilmemiştir. da (Kahrobun hainler) diye haykır- yan etmiş ve nutkunu şu sözlerle bi-
defaatıa isittim ve buna rağmen hiç içindir ki, bu geceden itibaren bu- dellik yapacaksınız. Sizden ıstedı- Prag, 6 (Hususi) _ Çek so~yal m lardır. tirmiştir: 
llJii.kadar ~lmadım. Benim istediğim, radan yakanızı sıyıracak:;ınız! ğim budur. Ben, giizeJliğinizi ebe- demokrat parti:;inin atm1şmcı yıl- l\filan Hoclza, Çekoslo\•akyadnki -Ben, şahsen ömrüm oldukça_Çe-
bu kadınla karşılaşmak ve kendisi· D~mişti. . dileştirmek istiyorum.> dönümü merasiminde bulunmak üze rnilJetlerin, devletin istiklaline ria- koslovakyanın istiklalini müdafaa 
~ hususi konuınnaktır. Bu arzul'!1u, Guzel kadın, bu t.eklıfe karşı ~~- Büyük san'atkarm bu sözlerin- re Praga gelen Adlij·e Na7.!rı bir mı:. .vetkar kalmak şarti)(', hnklarmı iste- edeceğim . ...,... ç b u l d - Bu sözler. :ılkı lnrla \'e (yaşasın 
'!it.c•ı· istemez yerine getireceksiniz. şırnnştı. oktan erı u un ugu den fevkalade memnun ve müteha~- tuk irad etmiş ve ş<.>yle clf miştir: yebileceklerini ve fakat, devleti par- mü:stak'il Çekoslovakya) haylarışları 
\r~ benden beş santim de almıy&ca.k ve para k.n~~~d~ğı. dokt.or (Gra- sis olan Emma, yerinden kalkmış ve - Biz Slovaklar kardeşlerimi- . . . . . 
•ııı ham) ın klınıgını bırdenbıre naı:nl zin bayramlarına iQtirak ic.in Pı·ag- çalarnak ıstıyeıılerın, buna hıç bır za- ile karşılanmıştır. 

z. ihtiramkar bir ta,·ırla elini sıkarak: "' 
Demişti. bırakabileceğini dü~ünmeğe başla- _ Şimdive kadar sizin için çok dan geldik. Slovakların kalbinde y · 1 d 1 t 
Doktor Graham, ellerini •uğuştu- mıştı. Biraz sonra: iyi sözler i;ittim. Bilhassa alicenap- ÇekHler :vardır. . . ugos avya ana ınan az• 

"arak itiraz etmek i temiş ve fakat, - İyi söyliiyorsunuz amma, bu- . .. . . atıp, Bratılavadakı bayramı 
d k m da nere\·e g·d y·ım? hg-ınız hakmda ~oylenenlerm, aynı telmı'h edcı·0k·. • ti 1 k • le il~zını açmadan, ressamın şu sözle- rn an açayı . ı e . ~ mına a yapı aca iŞ r 

l'iJe knrşıla§mıştı: Diye .:;ormuştu. hakikat olduğunu şimdi anlıyorum. -Çeklerle Slovaklar ebediyen bir 

- Dinleyiniz filezof! Vakit ka)'- Ressam (Romney)' ciddi bir ta- Demişti. le~mişlerdir. Kimseye kendilerini a- ı E d 
b vırla: --Sonu var- yı;mak hakkını vermemişlerdir. zmı·r mrazı sarı.ye hastahanesı·n e ve-1·tnıi:> olmamak için, biraz çiğ söy- _ • 
l Cümhurivetiıı teessüsiinden beri 
eırıek Hizumunu hissediyorum: Yıldız k •• k · · d d } k ~ıaıumunuz olsn gerektir ki, sa- ope Çekoslovnknnın terakk~erin~l~n b?h rem pavıyonu ve airesi e yapı aca 

seden nazır. Çek kelımesını bır-tıı~·ln aliikam vardır. Bu sebeple . 
hı kaç defa tekrarlamış ve sözlerini Ankara, 6 (Hususi) - Yugoc:lav- yihası tanzim kılındı.> 

Uessesenizin kapatılması ve sizin d •ı sövlece bitirmistir: ya hükumetinden alı11an tazminatın Büdce encümeni, esas fikı'i kabul e haı>se atılmanız, benim iki ducla-,Sk. 3 mı yon . . . 
ir ıe~~ sene e - Sadakte mukabil sadakat, ha- Kızılay cemiyetine verilmesine dair etmiş, ancak bu para ile ne yapılabi-
lQun.1ara.~~·l·ia~1 ····cıka .. cak ,.?ir iki .k~·. .., kk f ı ···~·- ·- _ -~-~.,A•yata ~kabil hayat • .öllim mukabil olan kanuıı rojesJ.ı ~am~ttay sıhhat Jcceği .. :nok-tası üzerinde teva u o un 
~lltşı..ıındn en akılane hareket, şifa f; k kazanıyor ölom..

6 
- (R d ) .., -.;; h~ t . ve biıdcc cııcUmerılcrmc!c11 gcr'erck ~uş~;ı:. Hükumet ~i~ vcı·::ıekhas~ne-

~eı·dig· ini iddia ettig-iniz güzd kam- ra n Prng a yo - J. u arıye çı ruznameye alınmıştır. 1 sı ııye encümenı ıse m etin iç 
Slovakların yaptıkları kongreye mu- Hükumet mucip sebepler layiha- taraflarında bir snnatoryom vücude 

Ilı l'anımn getirmek re ikimizi bnş- - • kabil, bugün Çiftçi Slovaklar Rratis- sın da şunları 8öylem~ktedfr: getirilmesini istemiştir. 
•ısa bırakmaktır. y ld k•• -k •ık d f 1 rak lngı·ı- l d ı. · k kd t · 1 a· E ~ · k l · d h iz Op- ) e a 0 a av a uır ongre a · e mıcı er ır. cHükfimetimizle Yugoslavya ara- <..ncumen müzn ·ere erm e azır 
.Güzel kadın; o gece ~ade giyin- 1 ~ ' • Kongreye yüz yirmi kişi iştirak et- sın da 28 tesrinievel 1933 tarihinde bulunan Kızılay Kurumu başkanının 

llıış olduğu halde, (Graham) ın k ı d •"" tt · b .. ··k d 1 kt b. d' • - a·- · · h t•· b ·ı ü kliııiüfode re. sam (Romney) le tere afiUD a!llll a çıgne } mı ve uyu. mey anı :a ır ın~ aktedilen ve 2382 numaralı kanunla ver ıgı ıza a ı..an u para ı e m s-
"' 1'ıyinden sonra nümayişler yapmı~tır. "tasdik olunan mukm·ele nıucibince tnkil bir sanatoryom veya bir hastı-

1(.al'şı karşıya gelmişti Büyük san'at- ir sevahnt esnasında, kendisine he- Bu nümayişlerde, çiftçi partisi li- iki devlet tebaasmın mütekabil lrnk ne viicude getirilecek olursa o mües-
l\at, guzel (Emma) yn kendi ken- dive ~dileıt :-;evimli bir köpeği berıt· \l ı>ı·i ve RHtıvekil :;\1ilfm Hodza ile Sos- ve menfaatleri tasfiyeye tabi tutul- ~esen~n. blitün tesisat _ve teçhiz~~nı 
'
1
ini takdim etmiş hafif sefile: b;rinde getirmemiş ve hediye)'i ve- val Demokrat partisi lideri (Berer) ı. t r· t' . d "' du hırlıkte vapmak lazımgelecegın .. 

(R ) ·m - muş ve uu as ıye nr ıc.,sıı1 e ı u- • . . 
- Ben, re!l am onıncy ı · rene: hazır buluııınuslardır. 1 , • f d .. k' , , _ ı den aııcnk a1.amı yüz yataklı hır mU-
Demı"ştı·. soka- . gos a\\U tara ın an Tur ı~e~e l ı 1 .. d 1 b"l -· h lb k. b 

_ Bu köpeği memleketime .Milan Bodza, uzun bir ~öyle\' ver- rnilvoı; dinar verilmesi l<·ılıul celil- essese. vucu e ge e ı ecegı .. n u ı u 
Güzel kadın; ressamın. kendisin- marn. demişti. nis \'e ciftçi Slovakhırm C'umhul"iye- . ' . • ~ ' pal'a ıle mevcud verem nmesseselerne 

11 l'tı ne istı'ıfiğiııi anhyanumulitı. Yii- Ha.vrettc kalanlar: . · · ' . . · mıştır. !birer pavb·on veya daire lave edile-
(lı 1A t ' muhafazaya karar verdıklerıııı, ba- Yugoslm•va hükfımetjnce enıva- k 1 .. 1 • .__şk•ıAt 

nde, istifham ve tereddiid a ame - _ N"sıl oltıı· da, kralic.esi bulundu- '"' l ki k d"l . . lolu · ce o ursa o muessese erm w ı a 
1 o .azı :.:S ova arın. en ı erme v,ıc - ]ine v·ızıvet edildiO.ini ileri iireı·ek t · t d d · t"f d d"I w• "r'ı, telJ•,•ı·u·· "· ntn1ı·~t1·. b' k"" k b'le ·o ı . d • . ... \•e e. ısa ln an a ıs 1 a e e l ecegı 

• 
1

• ... ~ ğunuz o memlekete ır ·ope ı s • 'lan hakları tecavliz ederek < ogl'u an h k 'dd" "l k" b" t ·• ı . . · 
Doktor(Graham), re«samın ten- - . A • • • a ı ıa c< en ı:;e ız llH en aı .ı ~ ıcın yat.ak a<ledinin iiç vüze cıknrıl-

b· 1 kamıyorsunuz? logrunt sı,·mıı muhtarıyet ıstedıkle- vatandaş vardır Bunlaı ın ne dcre-ı as k b'l 1 _ 1 •
1 

tı. 
ıhi vechile odadan çıkmıştı. Güze . . :. 1 ·• f • · · m. · ı a ı o acagı an aşı mış r. 

~ d Diye sormuşlardı. ·ını soy emı · ır. ccye kadar hak sahibi orluklarrnı Encümen az". laı·ıııd,"n bı"ı· kısmı a ınla ressam arasında cereyan 1 • ı " " 
Kralicc de git iimRıyerc ': ·· b t nik bevaıınameleriıwl v 

\0Ue11 mük,:'l)eme\.•1' işitmedig• jndell • eı· r kı" z . mtıc:ı e \'CS• " ' J Ugoslavynda mal terketmis - olan - lııgı"lteı·e kraliçesinden daha sa- ı ı 'b" h k'k ı .. Uo[ üt ·ı· merbut 0 nrnc ıgı gı 1 a 1 :•ten ma • vntaııdnslar taraf1ndaı1 teberru·· edı"l-a:...:ı. kı"mbilir ne kadar m cessı i K ' c:>.. • ' lahi.\•ettnr 1.ıir şey \'ıtrc ır : amın · t . ı t ed"lmis · t Olıntıstu: fakat, büyiik Eutn'atkarm - • •, • arın:\ vıızwe 1 -.ı oıaı~ va an- miş . ayılan bu para ile ne yapılabi-
cell"eden lıu"'cumu ·, kurnaz dokto- vabını vermişti. S d. . k • duşlara uid mallnrm kıymı'tlerj el~ lcceği <lüşliniiliirken cnlemirde bu 

0

\ işte ı-;enelerden beri hiikünı siircıı eV ığ~ er e""ı ·ı· l t d. t ı 1 • l 
l'u. h·"·lı' ;\'ıldırmış. sı'laA h •re cephane- k' 5 IH ınememe ' <' ır. va anc aş arın zımnı arzu arını na-.... ' bu kanun, ilk defa olarak s ıpp~ . . r f 
~ıni bırakar."k, tela'"Qlu dü .. ınanın .L ,,.cı -m , ~ Nitckım: ıtı a namenin :• ktinden zarı itibarc almak lazım gelPceğini 
". •• v • hakkında tatbik edilnıiyoı·. . ~ ·· t · ı 5 b kd. d b (lllüıld""n kaçaıı bı·ı· llefer vazi.veti- d' ~vel muracaat e mıli o an . 575 vn- ve u ta ır e u ,·atandaşların nn-

" Fakat 1·ı·r şaı·tıa : Bu ha.\•van ı · l)u""ı1 Btıca ııahı·,·esı'nd" ·.;:oelvı· soka- ı k 
tı~ du··şu··ı·müştü. ""' • .; '" t..J ,andaşa aid beyannameler hakkın- mına yapı aca müessesenin mü tn-ğer köpeklerle temas ettirilmiyecek· ğında ~uyanı dikkat bir rnk'a olmu• k.l l k 

n.e sam (Roııney), gu"z"'I kadını te- la Yugoslavya hükumeti; hır kı.::ımı- ı ve ayrı o ara vücuda getiıilme"<i 
"' tir. Je genç bir kız bir erkeği kaçırmıştıı d - ı · ı. b k ı h 

İ~den tırnag ... a kaclar süzdükten 8011• '1ll1 malı bulunmadığını, bir kısmı· ogru o acagını ve uu a ımc an P-n, 
l'a k d' . SJKPPY HÜYÜK BİR YILDIZ Şimdiye kadar bir erkeğin bir kı~:ı .11n mallarını satmıs oldukları, ba- hükumetin \'e hem de sıhhiye encil-

en ısınc: SkiPP'', röı>ortaJ· için gelen mu- kaçırdığı çok göriilmüşse de bir kızın • mcı ı·111•1 kt · 1 · b t b . ede- Lodra - Bir .volcu soruyor: " •.ılarının hiç mal sahibi olmadıkları ı ı no aı nazarın< a ısa c u-. - Oturunur-, oturunuz l'Jca · 1 · k ~ ·· · de otu k ~ · k d ı· ,,ak'ı l'ıın.~ - cNe oluyor, nedir bu kalnlıa- hurrır erı. ·uyrugunun uzerın - er egı acırması en ert ır. \'e mütebakisinin de fn7la mal be- luııduğunu, ancak devlet müe&ıese-
hiyerek büyük bir nezaket göster- !ık?> Garda bulunanlardan biri ce- rarak kabul eder. ~öyle olmuştur: y·ın ettikleri seklinde nıiilalea be- }erinde veremlilere mnlısus yatak 

ll\işti. vap veriyor: Kendii-tine ~orulan suallere bizzat Bn. Kamile adında genç bir kız, İb- y:ın etmiştir. Hangilerinin 
11 

del'ece- adecli ihtiyaca kMi halde ol~~dığın-
b _ Şu""phesı'z, Hoıı·"uddnn yeni bir cevap veremediği için ;Holivuddan rahim adında tanıştığı genci dün zor- d e ııe kıyın tt 1 k 1 ., • 1 1 ık dan bu paranın yatak adedının ço-
.c.ın""'n, ressamın ._~,·lı"fı'ni kabul • • 1 e v e e w sa uoı o c l - ... . . 

... ı..cn. Londı·a~·a fı'lı'm çevirınek için hu~usı amış: galtıhnası ıçın kullanılması en 1·y1 ttle .. ek k • k tu yıldız gelmistı'ı· I - t b' - ' • n enarına o ru • d b N~f t k · ı ı larını es ıt etmeg-e medar olacak b' k 1 \' • anepenı - . kompartimanda gelen «Yıl ız>, u - u us ez ereıu, eşyam, a ge . . , .. ır içtimai yardım teş i edeceg· i de 
~· ı· G" el k d ·· 1 •· · Lodra garına gıren tren: cOueen k m ı l 8783 ış ı. uz a ın, goz cı mı res- ı . .. ·~. . · , . . i~i sahibi Ham·i l~mıt'a ve bakıcısı ıcaçacağız. Ben nereye gidelim der- vesaı ı evcuc 0 mıyaıı mu- dfüıünülerek gerek bu ııoktnnın _ 
~a dilnnişti. O dakikada, içinden Mary:ı> trnnsatlantıgınııı hususı he- Frank Yeatherveaix'e bıraktı. Fa- sem oraya gideceğiz demiştir. İbı·a- racant sahibine eldeki 476 bin kü- rckse birinci noktanın telif edil::i~-
llnları t.ahayyUl etmeğe başlamıştı: ııidir. 

1 
k b. . . . . . kat konuşurken gözle!'ini şimşek gi- him, hazırlandıktan sonra kızla bir- sur liranın te\•ziinde haklı bir olc:u- mesi için mevcut teşkilfıttaıı damilm-

0 h- En fözl~, elli beş yfişlarında var, Kalab~ ı ınlıırini ıtı)~o:; Gl~n.ış bi oynatan ,.e kulaklarını merakla liktc ortadan kaybolmuştur. Nerede ye istinad edilmiyeceği ve hepsine kün olduğu kadar i tifade edilmek 
ald b f 1 h l k bir sepetı taşn·an adam ıkı po ısm . . . 1 .. sa t d . . d t k . lt a . H b ı· d 1 tn e, u akşam az n ırpa anma - . · . ' . . diken Skıppy, ınsana her ~eyı anlıyor· bu undukları hala anlaşılamamıştır. mu Ya aıre~ın e a srnı yo ııı. üzere ey e ıa nt aki sanatorvomu 

'.
11 

kurtulduk. Fevkalade hassas gö- yardımıyle otomobıle kadar gıdebı- muş hissini verir .. Sahibi omııı hak- Buca zabıtası tahkikata devam edi- gitmekte de isabet olamıyacnğı fıcıi- yanında müstakil bir pavyon viİcudn 
:uıdüğ. üne göre, belki de rahat Lir liyor.. . . kında şunları anlatıyor : ) or. İşin garip noktası, kızııı1 başka kardır. getirilmesi daha uygun olacağını ile-
~ece Sepetin içinde ne vnr bılıvor mu- f k k b' · ürmiişl · ~ Reçiı·eceğiz !.. ~ Skippy haftada 163.000 ran a- ır gençle nişanlı olmasıdır. Esasen eksericıı memleket haricin- r~ s er 1se de encüen ekseıiye-
ını ·tnnıa, bu hususta tamamen aldan- sunuz? . . zanıyor. Senelik kazancı 3 milyon den gelen muhacir v\> m:il e~ıler sı- tı~ce bu Para yalnız He)•beliadada 
~t Ştı. Zira büyük san'atkar, sırf san- Sinemada ~Bay Smıth> .nn~ı ıle franga yakındır. Altı yaşında olan bir köşeye büzüldii. Henry izahat ver- rasında iskana tfıbi ıutulr:u. ·>!:l'.!ak-1 bır pav~·on in:;asıııa tahsb edildiği 
li!~ı düşünerek, kendisinin güzel- tanınmış cSkıPPY> adındakı kopek! bu hayvan, şimdiye kadar on beş di : ları gibi heyeti umuınhrc.~i nH•mJe.-et 1 t~~J~clircte oradaki müessesenin te. -
~:ın~~!tl istifade etmek istemiş, IJaş- l\foynıa Say ve Villiam Povvel~ filmini seve şeve çevirdi. -Bu, Skippynin rakibi ]imdir. içinde yerleşmiş V" birer i ~.ıfıi!ıı I kıhı.~ı Y~nideıı ilave edilecek olan 

hıç bir şey düşünmemişti. mutad oyun arkadaşı! Lonclradn hır :L\tuvaffakıyetini, hareketlere \'e Projektörler tanzim edllirken J1- olnıı:slardır. lıu uç yüz yatağı idareye kftfi gelmi-
ha llessanı (Romney) giızeJ kadını film çvirmek için Amerikadan geti- söylenilen sözlere itaat etmekle el- mi poz alır. Skippy, ancak, tam fi- Binaenalevh Yugoslrıwtı hükumet: 'ı Yeceği ve binaenaleyh ayrıca teşkilflt 
ti. :Yt~nlıkla süzmekte devam etmiş- rilmiş. de etti. !im çeviı·ileceği Rırada sahneye çı- ı tarafından ~erilen mc,·zııubahs taz- da v?cud~ getirmek lazııngeleceği, bu 
~~ıı·knc dakikalık slikfitten sonri ingiltcrede pek tu~af bir kanun SKIPPY'NlN RAKiB/ kar, Yani tıpkı büyük artistlerin yap-ıminntın memleketin içtımai bünyesn ltakclıı~de ı.e _)atnk adedini azaltmak 

aı·: vardır. Bu kanuna gore, memleket- Bu :sıradn, bitişik odadan bir kö- tıkları gibi! de bütü nferdlere şamil yüksek vnzi- 7.arurı olac:ıgı ve IJu vatandaşların 
ırı· --P.en. ressam (Romney) ım de- te kuduzun yayılmasına meydnn pek sesi geldi. Henry East odanın ka- Ukin mevki hırsı köpekler nra- feler deruhde etmiş bulunan ve her V<'rdiklPri paradan hııhkile i~tiferle 

ı~t.'. , 'ermemek için,lıariçten gelen kö- pısını aç.tı. içeriye Foks cinsinden sında bile me\·cuttur. Çok defa oııla- tiirlü felaketler karşsında rntam1aş- edilebilmt>k için yenideıı teşkilat \•e 
kitıiuıe·I· l<~mma. bu sefer, karşısıııda- pekler karantinaya tabi tutulmadan bir köpek girdi. Cinsleri ayni olduğu rııı, fırsat düştükçe, dövüştüklerini lnrın yardımına koşan Kızılav Kuru- tes.i. atı icap etmiycı<·ck ekilde muh-
(, irtı kını olduğunu iyice anlamıştı ... memlekete sokulmaz. lnı:dltere kra- halde, Skippy kadar zekftsı bulunma- görüyorum. 1 muııa verilecek faydalı ve mu ·nn· bir tcıhf VC' mevcud muesse<:elere parca 

liaı'l'i) ııiıı maliJ,uııe;:irnle kı'ali- !içesi Viktorirı bile Ji'ran<ıaya yaptığı dığı anlaşılan bu sert tüylü havvıın Poris - Soir'11t111 1uılde kııllamlm 1 ı irin i hu kanun 1 • - f) "' .J19-
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RADYO 
lstanbul radyosu 

Öğle oeşriy tı: 12,30 Plikl 
Türk uıikisi - 12,50 Hava• 
dis - 13,0S Pl"kla Türk mu· 
ıikiıi - 13,30 ubtelif pi" k 
ıeşriyıb. 

Akşam ııeşriy tı: 
18,30 Pı .. kl dans mus;kiıi-

19,15 Konferans - 19,55 Borsa 
haberleri - 20 Vedi Rıza ve 
ırkadaşlan tarafından Türk 
musikisi v halk şarkıları -
20,45 Hava raporu - 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev - 21 Tahsin Karakuş 
ve arkadaıları tarafından Türk 
muıikiıi vo halk ıarkılarr, (Saat 
ayara)-21,4S Orkestra -22,15 
Ajans haberleri - 22,30 P:aıda 
10lolar. opera ve operet parça• 
ları - 22,50 Son haberler vo 
erteıi günün programı. 

Ankara radgosa. 
12,30 Kınşık plaK neşriyatı 

- 12,50 Plak : Türk muıikiıi 
ve halk ~arktlara - 13, ıs Da· 
bili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans muıikiıl -
19,lSTürlc muıikiıi ve halk şar• 
kılan ( Hılcmet Rıza ve arka· 
dııları)-20 Saat ayarı ve arapça 
neıriayt - 20, 15 Türle musikisi 
ve tia\k şcrkılan (Leman ve 
arkadaşları ) - 21 Konferans: 
Dr. Nusret Karasu - 21,15 
Stüdyo ulon orkestraıı, - 22 
Ajanı haberleri - 22, lSYaraoki 
program ve iıtiklil marıı. 

AVRUPA RADYOLARI 
Sen/on il er: 

17,SS Roma kı11 dalgası: 
enfonik konser, 21 Liypzig: 
Senfonik orkeatra ve enstrüm ,n. 
tal sololar. 
Hafif konserler: 

7,10 Berlin ktaa dalgası: Neş• 
elı ıabah konı ri (8,1Sdev ı), 

( 9,30 Hafif musiki), 12 Berlin 
kııa dıtıaıı: Haf f muı\ki, 13 
Keza, İ4,S Keza 13,25 Blkreş: 
plik konıeri ( 14,30 devamı), 
17,40 Bratiıtava: E~lcnceli mu· 
• kiıi, 17,45 Berlin kısa dalgası: 
iş ıonu konıcri (18, 50 devamı), 
18,30 Rıma kıaa dalgası: Hafıf 
muıikl ve ıarkılar, 19, 17 Bükreş: 
Plik konıeri, 19,20 Prag: Fok 
orkeıtraaı, 20,25 Brüno: Bando 
muz kı, 21 Brüno ıarkılı muıi· 
kili program, 21, 1 S Bükre$: 
Koro halara, (uıun dalga), 21.15 
Orkestra, piyano, keman, 22,20 
Bratiılıva: Eoıtrümantal kon· 
22,4S Belgrad: Pıildar, 22,45 
Bjkreı: Plik konseri, 23,20 
Be!grad: Plilc, 23,30 Viyana: 
Gece muıikiıi, ve mandolın 
kuarteti, 23,35 Peşte: Çigan 
orkeıtraıı. 

Operalar, operetl~r: 
13,15 Roma kısa dalgaıı: ltal· 

yan lirik operal randan bir per· 
de, 20,30 Peşte: Moz rtın •Co· 
ıi fan tutte. isimli operası, 
21,30 Berlin kısa dalgası: Ope· 
ra, akşamı, 22 Milaoo-Torino: 
Rossıninin bir operasını n kil. 
Oda musikisi: 

12, 1 S R ma kısa dalguı : 
Oda muı kisi konseri, 21,30 
Belgrad: Oda musılciıi triyosu 
22,25 Ostrava: Erkek seslerile 
k1.1a tct, 22,45 Berfin kısa dal· 
gas :OJa muıikiıı konseri, 23,30 
Vıyana: Mandolin kuarteti. 
Resitaller: 

10,45 Berlin kısa dalgası: 
Pıyano konsi (Schubert), (11 
V.yolonsel resıtala), 14,45 Roma 
lcısa dalgası : P.yano konseri, 
17, 1 S Berlin lcıı dalg's: V yo
losel konseri, 19,30 Ostrava: 
Şarkılar, hafif havalar, 18,3:.l 
Berlin kın dalgası: Piyano ve 
g mba musikisi, 19,05 Belgrad: 
Keman konseri, 20,20 Bükreş: 
Mandolın orkestrası, 20,25Brü· 
ı o: Bando muz.ka, 21 Be grad: 
H lk şarkıları, 21.30 F.orans • 

ilan Hodza ...... 
Çı koslo va y nın1 a 
keri t dbirleri ya. 
vaı J'aVt:ış kaldı ma. 
ğa başladı ını ö;y. 

liyor. 
Perag, 6 (R dyo) - Çekoı· 

lovakyı b&şvekili Mil n Hodza, 
Dövilvil Gazetesinin bura mu· 
habiriai kabul etmiş ve Çekos· 
lovakya Orduıuodan bu son 
günlerde 49 bin ki ilik bir kuv· 
vetin terhis edildiğini, Çe\cos· 
lov kyanın aldığı askeri tedbir· 
leri tedricen kaldırmağa baı· 
l dığını söylemiıtir. 

Harbi er 
Tedh."şle değil, fai. 

Aiyetle kazanılır 
Pariı, 6 (A.A.) - Sağ cena· 

hın organı ol n Ôvr diyor ki: 
Açık şehirlerin bombardımanı 

ve kadınlarla çocuklaran hep 
birlikte itlaf olunmaımın askeri 
karazlar üzerinde bir güna 
teıiri oımadığı daha imdiden 
Avrupa ve Asyada sabit olmuş 
bir keyfiycUir. Harb teknik ve 
.cvkülcey i f aikiyctle kaz o ılır. 
~edbiş ile kaz nıl maz. 

Almanya-ltalya 
Bcrlin. 6 ( A.A.) - Mukad

dimesi Alman hükG neti matbu· 
at şefi B. Otto Dıyoriç tarafın· 
d n kaleme alanmış olan ve 
Führcnin ltılya aeyabatınden 
bahis buluna bir eser mukad· 
dimesi yazmış olın zat Ahu ın • 
ltalyan dostluğunun •Ktt'amıza 
damgasını vuracak olan kahra· 
m n ne bir har ket., diye tav· 
ıif etmektedir. 

Mukaddimenin muharriri, şu 
uret e d v m ediyor: 
- Her iki memleket yeni 

nı aıyası mzamın mümessilleri 
olmak sıfatile garb medeniye· 
tine bir hizmet if etmek mec· 
buriyctindedirlcr. G rb dcmok· 
raıileri bu hizmeti if adın aciz 
bulunuyorlar. Çünkü bunun no 
mımsam anlamışlardır, ne de 
lüzumunu idrak etmişlerdir. 

Garb demokrasileri daima 
liberalizm'n ölmez f:kirlerinden 
bahsediliyorda miıLtlerin bu 
yüzden ölmekte oldukl ram bil· 
miyorl r. 

Garp otoritez mille.der bat· 
mak üzere bulunan liberaliım 
alemine yolda önde gitm~kte 
olan iki milletin bu dostane 
birliğinin dah li ve harici kuv· 
ha kınde garp demokrasilerinde 
bir guna tereddüt ve vehme 
mahal bırakmamak gerektir. 

Italyan 
tay va recileri 
Belgracl af .:ıkında 

u .. uşlar yaptılar 
Belg ad, 6 (Radyo) - Bura

y geıen 12 ftalyan tayyareıi, 
bugün muhtel f uçuşlar yapmış· 
lardır. Bu uçuşla~, yüz elli bin 
kişılık halk t rafından ıeyredil· 

miştir. 

Yugoslavya Hava Erkanıhar· 
biye Reısi, ltalyan tayyarecıle· 
rini muhtelif nişanlarla taltıf 
eylem ştir. 

Napoli: P.yano kon eri, 23, 1Ş 
Pcag: Pıyano. Keman konıer• 
tosu. 
Dans musikisi: 

20,30 M.lWıo • Torino: 23,30 
La)ptig. 
Muhtli/: 

19.1 G Bari: Arapça musikili 
p·ogram, 20,37 Bari: Sözlü 
T ı.ırkçe nc,riyat, 21, 1 S Baarı: 
Rumca ~özlü ve muı.kıli ncş· 
riyal. 

AN noın 

Afgan prensesı Zelzele f elaketze-
Romada b;yük m ra. delerine yardım 

imi vl ndi Çorum imdı·y kadar 
Roma, 6 (R~dyo) -A!gan~s· dört bin liradan fazla 

tan prensesi rmdcn Abıde ıle 
prens Emir Alinin evlenme topl:ımı 
mer simi, Romo belediyesinde Çorum, 6 (Radyo) - Zelzele 
oldu. Merasimde, ltalya icralı felak tzedelerin şimdiye kadar 
Viktor Em noe1, kr lıçe Elene, teb rrü edilen par 4000 lir yı 
pren e lcrle Rom belediye 
reııı pren Kolona ve Arganiı· geçmiştir. Teberrü devam t· 
tanın Roma efıri hazar bulun· mektedir. 
mu lardar. Fransız Romanya. 

donanması 
Polonya Mışır sularına var· 

Ask ri münasebatının J O J . B , ti· 
bir ,_ t ,;:ı h t k . • uı. racıan eyru ı .. 

RQ ua a a vıy • .J k . 
ine çalış lıyor manına gıu~ ce tır. 

V rşova, 6 ( R dyo) _ Ro· . Kahire, 6 (Radyo) - Akd~· 
nı ny orduıu Erkimb rbiyei nızde Fransız donmaııodan bı· 
umumiye reiıi general Stefan ikinci filo, vis mir 1 Dabriyal 
Yune ko, bugün, Polonya Er· an kumandaamda buraya gel· 
kiaıh rbiyei umumiye rei i ge· mi tir. 
neral Stakeriç ile uzun müddet Vi mir l Dokonun kum n· 
konuşmuş ve mütc kiben de, dasındaki üçüncü filo da, Port 
Mareşal Riç MiğJ tarafından Saide •armışttr. 
kabul eailmiotir. Kral Faruk, fr nsız donan-

Alakadarlar, bu mülakatların mASt • kumandanını k bul et· 
Rom nya ile Polony rasındaki miştir. 
askeri münaıebatın bir kat da· Fransız don nmaaı, buradan 
ha t kviyesine matuf olduğu hareketinde Fıliıtinin b zı li· 
k naatindc bulunuyorlar· edec le v 

manlarını ıiy ret 
Galata araylıl müteak,ben de Beyrul limanma 

rın plav bayramı =gi=de=ce=k=tir=. ======ı 
Jstanbul, 6 (Hususi) - G \la· 

taaaray mezunları dün mektep· 
1 rinde top'anm ş: r, mJtad 
senelik plavlarını y.m şlerdir. 
Gılatasarayltlaırn plav b yramı 
çokn eş' eli geçmıştir. 

Mühim bir 
mülakat 

Moskova, 6 (Radyo) - So\'· 
yet Rusva har ciye komiseri 
L tvinof, Moskovayı terketmek 
üzere bulunan Amerika ıefirile 
uzun milddet konuşmuştur. 

Moskova, 6 ( A.A. ) - Sov· 
ye' ler birliğinden g:tmekte olau 
Amerik nın Moskova büyüle el· 
ç"ıi D wi Kvmi erler Heyeti 
Reisi Molotof t rafından kabul 
edilmiştir. Stalinin de hazır bu· 
lundu§'u bu mülnkat iki saat 
sürmüştür. 

lktı ad Vekaletinin 
bir kararı 

Ankara, 6 ( A.A. ) - Bize 
verilen malam ta göre, metre• 
mur bbaanın ağırlıA"ı 100 gram• 
dan az olan boy sız mensucat 
ile her ne ağırııkta olursa o'· 
sun Kasar lı topu boyalı ipliği 
boyalı ve hayvani veya oebati 
elyaf ile karışık olan pamuklu 
mensucat anayiimizde fazla 
iıtibaal olm dığı yap 1 n tetkik· 
ler netice ind ani ıldığandan 
lktıı d Vekôleti bu gibi raamu· 
lata imal etmek ş rtile fazlası 
istihsal nizamname inin te bit 
ctt ği ııltı eyJık müddet zarfın· 
da müracaatla bunların ıoss 
sayılı teşviki sanayi kanunun un 
bahşettıA"i müsaade ve muafi• 
yetlerden istifade etmelerine 
karar vermiştir. 

Biikreşte 
Tayyare bayramı 

b:ışladı 
Bükreş 6 (R dyo) - Tayyare 

bayramı bugün başlamıştır. Bay
ram, çartamb gününe kadar 
ıilrecektir. 

Bayr mdai Kral Karol, Veli· 
ahd Grand Woyvot MıhaıJ, Baş· 
vekil, Nazırlar, Yugoslavya 
Maarif nazırı (M lesiç), ltalya 
Hava müıteşım G·neral{Vale) ve 
Romany b va kuvvetlerı zabi· 
tan ve erkanı hazır bulunmuş· 
!ardır. 

TRENLER: 
1ımirdeo h r gaıı blu11 tıe11 

lerio hareket eaatlcri .• 

Aydın hattı; Alıarıeab 
lrmir·Karakuyu•Aııtara: Pasır

teıf. çart•mba. cuma, puat gODleri 
aı 21,85 da. 

İı.mlr • Nıullll: Her ~ uaı 
12 ve JS,40 da 

lımtr·D&ıilli: b. ~embe. 
~martcıl ~oleri 11ıt 6.SO da 

lmıir0Ti.ro.ôdemiı: Henabab -ut 
~.as de bir katar; her ak~am 11ıu 
1'1,80 Öd mi,e bir uen, 16.30 da 
Tirey otoray. 

Af yon lıattı: Basmanetle7t: 
İımir01ataobul·Ankara: Her g1'11 

ııal 7 do [paur, cuma, çar,ambı 

giınleri ) ataklı vagon·b ilro bolaıınrJ 
İilmir • Soma: Paaır 'fO pal&t• 

teıi ıGoleri ıaat ıs. 28 dı 

!ı_mlr.Banılırmı: Pıur. ııalı. 1'•t-
, ,,.mbe 'fo comarteıi gftnlerl ubabtı• 

yiı:: ıaat '1,20 do muhtelli katar, 
pıtartııi, çarpmb:ı, cuma günleri 
ebpret uat 12 de 

bmir-Soma: Pazar vo puaded 
~nleri ıaat 15.28 ile 

Her zaman lazım olan tele
fon numa,altU 

Yangın lhbm: 2222 • ııhlr tele
fona mdracaat numaran: 2200 • ııto 
hirlerara ı tıleroa mflracaat numı• 
raaı: USO • elektrik eirketl: 20!U· 
havaguı: 2326. pollı: 2463 ·i~ddı 
11hht: 2046 • Baımane laıuyoııa: 

3638 • Alıancak lata yonıc 21'4 · 
l'aaapott npur lık.eleai: 28~6 

Şehir uakil vuı'41anııı11 ubab· 
leyin Ulı; •• &ece .oa bazekta 
•aatlcri: 

Tramvaglan 
He r hah Gdlelyalı 1111 Na\ 

bqt• bir tram•ay ha.teke& eder. 
Bunu nal alııda haüket edeıı ik111o 
ci uım•ay llktb td • Bwıdaıı 
ıonra he don ciakikada blr ua~ 
ny urdır. 

Gece ıoo ttam'fay Gtielyahdı 
24,S dedir. 

Konaktan GOselyahya Ut 
0

tra 
,at ubahlıyin 6,26 dadu. lkiaci 
uam ay bır •' nra. 1.1~0 U. u" • 
rt:1'ot od•r. 

onaktııı G6 elyalıya gece ıoa 

tramvay •••' b irde barok ı eder. 
iSwıd• •HJ ıııli de IJ&.C Uıt&llt•J 

\Udır. 

VapW'lar: 
hmudı Kaqıyakays m: "ıpm 

eaaı 6,,G te Paaaporttaıı kalkar. Gcco 
ıoo \'apıır eaat 11,JıJ ıLı Oll.&4• 
l• hare et ed • 

Karpyakadao Ümire illı: Yapnr 
aat <>.20 dedir. ~oa upıu ~ 11~ 
.... , '" dıdır. 

Gilııdlb her ranın autta blı 
,.op•ır vardır. Aqıun 1e...ı'-'•a •ü1.& ... 

~terler uatt bır hr. -

HAıirım 7 

v a/J: n 1. ugos.avyaaa.! 
nan tazminatla 

Bir milyon hal s • yakılacak işler 
f alet V aç/ıkla -Başı 7 inci ahl/ede-

ça pı,ıyor ııım~n ) ntnk acl dl ri ilfıv-e ediltn~~ 
Pekin, 6 (R dyo) - Harb bu vntaucln lnı·ın dalın ınun11siP 0 

dolayısile hayvanlarını kaybeden cnğı ve bu şekil bu vatandnşbln~: 
zımni nrzulnrına daha uygun u ve muhtelif barajların, bomba· -" 
ııncnğı duounulerek Heylıelindad~ l rla yı"ılm sı yüzünden t rla· or 70.10 
\•erem snn toryomu ynnınd rı, 

ları sular altında kal n bir yntnklı bir paviyon \Ucud getir~ 
milyon köylü, müdbi bir sefa· m ı, H ) darpa numune ııııstan( 
1 t v çlık içindedir. ind ki ' ı ınlilere mahsus koftuŞ~ 

G 1 V l ~ U2 yatak nlabtl c k ekilde tevsii ,. 
en era a e İEmiı· mı·a2ı anı f~·e ve istil!U~·n baS~ 

Dün Bükre e vardı nesinin yanınaa d 100-120 ·yatak! 
Y ııi IJir :pavfyoıı vucude getirilnıd 

Bükr , 6 (R dyo) - ltalya kaml'Jaştırılınış ve 0 ~ekildc kanle 
bava kuvvetleri müsteşarı gene· luyihn sı degi tMleıek yeniden Y-' 
ral Vale, bugün buraya gelmi 2ılmıştıl'. .• 
ve Romanya bava kuvvetleri BUdce encUmeninm teklif ettıi 
kumand aı ile ilci aaat konu • medde şuduı•: 
muştur. -21332 sayılı kanunla taq:}ik edil 

miş ohm ihtilafnnm~ mqcibiı0ce 'l'~ 
General Vale bu konuşma· erl 

goslavya hUkQınetl t.arafmdaıı V •
1 lardan sonra Bükte§ tayy re len tazmmat, terakuın ed~n afiil 

b ngarlarmı ziy ret etmiş ve birlikte, Heybeliada<!aki verem sa 
akşam, erefine verilen ziya· nntoı·yuu ~:e Haydarpa~n numuıı( 
fette bulunmu tur. İzmir emrazı sariye ve istiluiye b~ 

;: ------_ tanelerine mülhak olarak en çok 19 

norsa tak adedi temin etmek suretiJe viJCU 
de getirilecek verem paviyonu '1 

6.6·938 daireleri inşasına ve bu hususta JeJ! 
Vzüm satışları '17'ızl 

eden tesisntn sm1'edilmek Ozere .P 

Ç. Ahc1 K. S. K. S. ay cemiyetine verilir. Cemiyet iUŞııJ 
88 M.H.Nazh 12 21 21 50 ve tesisatı vücude getirdikten sontl 
29 D. Arditi 17 25 l 'l 25 qpları devlete devreder.> 
12 Alyoti bi. 18 !8 

278926,S Dünkü yekOn 
27905S,5 Umum yekan 

4·6·938 çekirdekıiz üzüm 
orta fi at leri: 

No. 7 16 
•• 8 17 .. 9 18 50 
,, 10 19 '.50 

" 11 22 
Zahire satışları 

ç. Cin i K. s. K. S. 
lOOton Bakla 4 45 4 50 

5 ç. 
144kent Palamut 300 485 

6 ton P. ç. 3 
105 B. amuk :342r-34-=30 
6392 ki. Yapak - 51 

' 

lng·ltere 
iki büyük dritnot 

yapacak 
L•ndra 6 (Radyo) - Oeyli 

Ekspres gazetesine göre, lngil• 
tere hük Om eti; karkar bin toll 
bacmind iki büyüle dritaot 
yıpmağa karar vermiıtir. 

Ayni gazete; bundan ıonr• 
yapılacak büyük dritnotlarin, 
kırk beş bin tonu tecavüz et• 
moyeceğini haber vermektedir• 
. dr·tnotl r y rlestirilece~ 

olan toplar, 405 milimetrelik 
olacaktır. 

Maliye Ve ôletinden: 
Ankara, bmir ve Bursa vilôyetlerind istihd m edilmek üı•11 

imtihanla yedi heı p mütehassısı lmıcaktar. imtihan 1 ve 2 
Temmuz 938 tarihlerinde Istanbul ve Ankarada yapılacaktır. 

imtihana kazananlar muvaffakıyet derce )erine göre tSO "' 
200 lira ücretle tayin olun,acaktır. 

1 - imtihana gireceklerin memurin kanununun beşinici mad
desinde yazılı o rtları haiz olduktan maada devlet ve müe11eııt~ 
muh11ebe!erinde bankalarda ve mümasili mühim ıirket ve ınalı 
müe ses t muh sebelerinde liiakal ef veya ıef muavini derecetirı· 
de en az be yıl muvaff kıyetle çalışmış ve yüksek tahsilini ik• 
mal et mi olmaları lizr mdar. 

Ablak ve ıeciyelerl h kkında yapılacak tahkik~~ 
netic ıine göre taliplerin imtihana kabul edilip edilmiyecoği kat 1 

olarak vekaletçe tayin odilir. 
2 - imtihan programı: 

A,. Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahakkuk 
ve tahsiline müteallik kanuni hükümler, 

B. Tıcaret kanunu hükümleri, 
C .. Ticaret usulü defteri, 
D,. Hesap. 
lmtih n girmek iıtiyenlerin 20 Haziran 938 tarihine kad•'. 

evrakı müsbitelerine raptedccckleri bir istida ile Ankarada M• 
liyc vekaleti Varidıt Umum müdürlüğüne ve Istanbulda Defter' 
darlıka müracaat etmeleri. 1690/1926 7 11 15 _. 

Devlet demiryollarından: 
Devlet demiryolları yol, cer, ticaret ve haıılat, bereket, 

muhasebe, malzeme ıerviıleri için Ankarada ve iıletmclerd• 
çalışmak üıere müsabaka ile memur ahnacaktır. 

A ın3cak memurlar Yükıek, Uıe, Orta mektep 111eıunu 
olab 1 r. 

ve hunlard nn liaun bilenlere 13J ~ 
• " .. " 83 
" .. " " 67 il 

Yükuk mektep mezun1amıa 113 L 

Lise .. " 74 • 
Orta " " 61 " 
Ücret verilecektir 

t h· Ankarada istihdam edileceklere ayrıcı 15 lira meıken 1 

si h verilir. . t• 
Taliplerin 35 yaşını geçmemi~ olmal rı ve memurin talıın•h. 

nımeml-tdeki memurluk ev.safını haız oltnal ra ş rttrr. Her tı 1' 
s l derecesine göre ayrı ayrı imtib n açılacaktır. Soruls~a p 
sualler um•Jm\ rualu nat, riyaziye ve muh sebeden ibaret 0 u 
ayrı ca ihtiyari her hangi bir lisandan d yazı yazchrılacakt't 

1
• 

lmt hani r 20 Haziran 938 ı'azartesi günü saat 1.3 de baş rt 
c ,1..-•ır. et• 

T .tİİp olanların ellerindeki veS'.likle l,ltıtmelere rnürtı~~~:rif1İ 
mt- eri, ve talepnamelerinde hangi servisi intihap ettı ol· 
ılave etmeleri, imtihandan eveı idare dokto•una m1u7s>;f~~45 ma\arı lüzumu ilan olunur. 7 10 13 
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Köy öğretmen okulunda genç Türk erkek ve kızı yan
yana yeni köy yolunu açmak üzere bulunuyor. 

.Rumen gii1·e.<Jçile1·i [S?l ken<wda göiJ sü11de gamalı 1ıaç işareti bulımax 
Alman ~ ikattır.] 

4 . 

Gelecek pazar glinü Alsancak sta- yapılmamısbr. Hatta Almanlann en 
dJ.tıdn meşhur pehlivanlarımızdan meı:;hur güreşçisi Şikat ta Tekirdağlı 
Kara Ali ile revanş güreşi yapacak ile güreşmek istediğini bildirmiştir •. 
ve bu miisabakanın hasılatını İzmir Şikntın şöhreti malfimdur. Rumen 
askeri hastane>. ine bırakacak ol~n güreşçilerinin fuar zamanında lzmi
Güe1ı·eş şampiyonu Tekirağh Ilü re getirilerek Tiirk giireşçileriyle kar-

se..,·n de dün akŞflm şehrimize gelmis- ınlastırılrnaları çok muhtemeldir. Fu-
,, ı ".: k 't .. 

tir. B~ güreşe halk arasmda biivük ar ·omı esının hazırladıfı program-. _ . · ı da Enternasyonal spor tem..,arınr 
alaka gösterılecegı anlaşılıyor. Tekir- mühim bir yer ayrılmıştır. F'tJtbol 

. . . . . . . . . . dağlı iı\• ~oma_nya ~i~re~il.eri de kar- 1 müsabflkaları arasında güreş te yapı-
·1klct bınncısı Halkevmm hedıye şılaşmaı\ ı:stedıklerını bıldırmislerdir. Ju·ı:;cı hem hasılat. hem l' :-por cıt•ı-

.tf !ii lı°.<;'/ı.leti ile (f)ı·tad") 'Fakat buntııı iei 11 hl'niiz bir anl:~ma ItJıf•ı bakımından fa~clalı olı·aktır. 



ANADOLU 

hususiye lzmir sicili ticaret memurluğundan ' 
~ ......... ~ ı • . l 21 -·. 

lzmir vllllyeti· Muhaaebei 
mtıdorlo~nnden: 

Türle ... 
dis,. ... 
ıil 

Enver, Melek veaainnin •iltırakim vergi borcaadaa dolayı 
~ülldyeti baczediltaı Mea'udiJe mahall11iDin ıayret ,ıokataa.ta 

No. tıjlı blra111 tarJ~i illıdan ltibaHll 21 rfl• •lddıtle Ja· 
tılıja çıkaraldıtından pey ıiirmek iıtiy•l_. Ümir Mubuebti 

lzmJraı lımıtpaıa malaalle· ı Şıhıı imıı, kefaleti miiftere
ıindı BiriaCl yükıek ıokatında ke ve mütealıileli ticari ıe-
3 numarada oturan Alamet ol- aıtle. 
hı Mabm11t El•lin öclilraç para 1 - Alanıcık fıizia ea yiik-

Hazıran 1,,.
l•mlr Beledlgsıind• ~ 
2450 lira bedeli mu ha• -._Jı 

ve ev11fı fenni ıartnam•_.. 
yazı lı temizlik ıerviıinia ~ 
Daklinde lcullanalmalc üz~_.:; 
ılınacak bir kamyon, ...-.:-
Ye elıktrllc milhendiıli,ı...: 
tedarik edilecek mali ve ~ 
ıartnameıi veçhile açık • . -" 
meye konulmuıtur. ihaleli 111, 
938 Cuma günU ııat t6 

-·•"r taıı Hu,uai1e müdiirlyetllıde tabıilat kalımla• plmıleri. 
.• \.iUleç uhııe u .. 

autel söylevl vel'dl: 1 1~ 14 : 11 19'5 
-- Su g'l det~r brtyırnhır, bnylAr, l• mı't '•11aaım amı·r .,.,,. .uaı~ 
BllltUn uurntlu ku~lUI rlmiıl hep • 11 lı 111 ... .-, 

t.lr lll'\l\" loı.ılı~·ırak 011\Arm bA)'ra" lımir Levaıua A•irlıti Sat. Alt. Ko. Rt. d•: · 
ouııı huzuı tuıur.la fereteııdlrdlilhiı· Mikdarı 

deıı tlola} ı heplnlıe ll rı. ayr\ tefek• Kilo • ·· 
\ilr eı.leı int. 1'980 Tuı .kabak. 

Bu hayı attu, mekte~le ~apmanı121n 1580 Tuı iawl1a. 

. ,. 

blb Ok IJiı· ııuuıa ı \'üı•ıhr. ÇUnku Lıu 6600 PatlacaD. 
mt.1k.tep, kU~ üiretıneu ve ıiflmenleı 2640 Tue banm!ye. 
riııi IJU) Uk Umltltı I yellıllrrnek, k\l· n7iCA K 

1 
..1 .. t •• 

~ U\I ırmı ı •Om. ıı 
ye \tı ktıyHI~ e fa)'tlalı :.·ar.unnk bakı- 480 Tııe biber. 
mulllllıı ytlk 1ı1k Kll.Y'elerle aç1lnuıtır 
Salta.tıat hhueahıfıt n\uhlelft ıamıuı~ 1 - lıralr ... M"'tabkem M•viti Foçı mıntılc111 lcıtııtuu• ıçık 
ıarımla nıiretleı·ın ilkin tnt1ılt1I ele . · tlrılltm• ıur~hle milnaltaııdı bulunan yultaradı cinı ve mik· 
aluıtııtfll . raht bu, daha P.l)'lldt ba• dara yaıah aıb kaleta iıbıa ih\lyıcına talip çtkmıdıtuadan 
11f ııokta ıtıdıuı t!tı4tıııUlmaıtu. s 111 •kıUuaı on ıün u11hlıralt ihaJea, 14 • Hulran • 938 ıalı ıü
ker \ ı· ) hı kw~ lu le ahnmııtı.t'ı· nü ıut 15 de K•tladı L!Yaı ca A nirliti Sıtanalaıı Komi170· 
kut. bu ku)JU,> u daha ıi~·ade ııtıımar nundı yıpılec•ldır. 
için, hadtte~ tnenfut tettılnl nokta• 2 - Tıbıain edilen lito ınu natıra 1931 liridar. 
sımlan el nlııım11tıı·. Kü)'t!Ultlk me- · 3 - Tımlnat m&1Y.ılclcılı akçaıı 144 lira 82 lcuruıtur. 
sel i, ilk uhu'llk tattı mınaıHı, ha· ~ - Ş ltlnlmtal htrıün kom ıyondı ıörulıbıl r. 
kiki tnanıillt kü}•lUhUn vaıl>·e\l 5 "'" lıte\dllır T ejret odaaında kayıtla 0,dıaldarına dair veai· 
:»Akumlaıı rbı öHUıulı tutulatikCuth• ka ıödermek mecburıyaliad!ditler. 
huri) el devrttıde ıle ahhhUt kö)'IU• 6 ...... lltııhmeye it .italt ıdecek:er 2490 ııyıla ltanuıu111 2 •• 
nUıı V8İl)etİnl llİah tltttetl ilk d•fa 3 rnıddeJtttDd.t . Ye flrtnam ~ tde y11ı l1 YHkaluı H temiaati 
ı\lıl\Gik <tuıututttııtur. K«ı>lUHUtt, m nkkıttltrllt bltlUtte ali a ıtınd•n evnl komiıyna mQrı• 
meitıle'keth1 efıhd.i•t 9\duiUttU, 011\ltt caıtlıtı 19S.C 
unihule hUrtnelle ıfllbttttnli lillthtel· ' ....., ______ _ 

diğiııi Hk defa AtatUrk ıüylethi,, küy.. fımlr Levııua imidltl lı . AL r:.u. R.i. den: 
iti için ııe )'a}ulttUiU he,l>!f Cutnhuri- lmıldl Ye lht{.ıt aubı1 Vt uskıri memurlar ile ıedildi ta· 
yet rejimi tarafınttııı )'ıpılmııtır. Yttt Wt ttletdta ıtlk lal mad•dıyaıi ile taltif edilınlerden ve11 
Küyillnun ye\lıUrlht\etl için ~tlin 528 H 169 ııyala klt"ınlıt QIYcibııc. mıdıı~171 ttYUilı 
ilk mtktea,ıte )'&rlhlh ltly foeuklıhttı ıdtaltrdın mıclı:yı •taikttını alıp ta beı&z ••dılyaılliı ıl· 
~etıtUtettlt• llhlıra hayat hilttsı ve. ••••ı o'ınlıt\n hilvlytt tfiıdanl Yt lıtlkl•l madalya Yialkalart 
recek ~iltmeıı tt bt~ltttettlıl'l .Ur- lle blrlilttt Mıt. Mv. iV aıl ıubıılnı m6taü•tlıtı. 
dilk; htplmlıltt ıutaomnı li•blrdı. · 18 28 7 1449 
Bunda haklıyız. Cumhuriyet idaresi, 
iti neı·eden tutacakJnı pek ftlitl bili· 
)'Ur. Jili kOylU) U ~ Uklellrtttlt, kildır
lıik, tehirlt Ilı mbnvı yaJ)maıt, 11Uö 
:tulumla yetiftlffiitıt içltt ~ah4ıy0Nt. 

Vali CumhUfiyet ıdaresifiln, lai;t-
1ünlliı batılıda beta ·-0lan :A nı· i§İn) 

naııl kaldlfdıiını. ltöy kanuniyle ki;. 
1'9 w köylOİe telin edilen bUyUk 
f~lan ant ttııttan ienra ,u söi
lnle hltataHlhi btUnll: 

- Ben Atatüı·kün ~ Uk!ek hur.ur
Jarında ve onuıı işaretile kOylUhün 
lauıutuıa. laftt ıiJi ttlUr ve W.Ome 
on , .. ririm. 

Yali sok alltıflanttı. Bundan 11onra 
dtirdUneU ve betiaei iınıf talebeleri 
tarafından <An.kara rolauları) ope• 
reU tetnıil ~il'11. Kadın Eğitınenler 
üırnfındatt iki .. ricı tö,iertdı A.ltl 
sınıf talebeleri MaMolittle iillel :; 
konser \'erdiler. lıtonolo1r çok \d\Ur 
edfllli. 

Sott tiunıal'adıı ethk egitmenl~ 
ı ıh ~udi .) azdıkları ve a&hn~e kö1-
dukhu ı tDlln ve butuh &>ltal) alk1t
Jar ve takdirlerle seyredildi. au »f. 
fe.ste llltaııt kö.)1IUıUnün feci hltt.tl 

ti~ iııkılat1 kö)~lUıUttOtt canlılılı Çok 

1,.rüzel tebaıihı ettirllmiı\i. 

l\füsumeı·e bittikten sonra valimiz, 
bahçede bir httlka çeciren köy Eiit• 

tnenleriıı• ihtf saslarıııı ftifle faJte tı. 
ti: 
-Slı bu ltndar ~ i )tellf Ur1ldiktu 

soııra artık lıtikblll :i~ln k\ll'kumuı 
kalmanıı;ttr.. Heplniı kal~r1mlıde" 
Liihi&. bu vatan miu fllel'fnlzde ) Uk• 
ael..ıt. .n ~·lill w tuul umab)an• 
na ıal&lvlt ılttllt tô•ce"tir. 

ElitlMblv .ı. ~lifi tellmladilar: 
-- ... oll 
llf)+t illhlıMlıtar. 

Hertei ...... 1Qklek bir iftihar 
duyj'uSu tqıyarak mektepten ayrıl

dı. tuUibuı "1tu uvuı, burada 
da orijinal bir mahiyet ıalataıt küs 
~ut unu ıutmuı butunU)'t>t. Esıti kolleJ 
ile bu ~n~itU aı-aamdaki bt\yük fark 

kdamın l~hıde bUlüıı vuauhwıu b\.ll· 
muıtu. Mektebin idare ve terbiyect. 
letıni takdir ederim. Çok muvaffak 
ohnutlar ve ey bir eaer vUcude aetir
mltl•nlir. 

DiŞ DOKTORU 

C:oaci D :,Ilı _ 
lkır.c bc)'lcr ıokak No. 84 ' 

/amir belediyesind•n= 
Mi~l•ra Fııalı 

Cinli Kilo ·. K11rut C\atl 
Toz ıeker 45~ !S.'t$ Pıtlat 
Bezelye 100 Z i ti 
Sabun lSO 26 Jnce tuı 
Kuru faıul1a botöz ıoö 12 Nela•t 
Meıclmek 200 15 Şthri,. 
Ma"ıtna 400 1~ Çım•tıt INUı 
Çeiirdekilz llıüm 50 20 Cı1 
lieylı peyn r ~50 32 Un · 
Salçı 20 15 Birilce 
Siile 1iıt .'.UO ' 90 Patateı 
Svtan 400 3 

Maktuı Fiyıb 
~le K11ruı 
soo 23 

150 4 
aou 7.IO 
ıoo ıs 
ıso 6 

6 !00 
200 11.SO 
100 12 
300 • 

'r.akırıdı tla1t milttu •• •uha•llıa fiyatı yazılı darilıcta 
ıeeln 931 mail yılı l~tiyatı •laı il ~ıle• trll\uı laeyetl 
umuillıytıl 1028 li a 1, ltVit muba11uaın bedelle biı ~ltip· 
likteki şırtnamesi veçhile ttı~ ekallt•e ile Uaalı.ı 14.6.931 
aah iÜn ü uat 16 fi temdit edilmiıtir. l,tirak etmek iıtlpıal• 
77 lita 25 k'9tt1tlu\c IDufttcltlt temiıat lbaltlMaii wra Malta 
temlı'lt lflelt\Q\N ite tlylenıı ıüa ~ eaıtt• Htl••• ttllltlu. 
Ciııi Kilo Pakıt ••tt. Uta. Kutt-
Pi••k 25 'ft ~ ırınat.lt 70 1 IO 
O\cıijlft l~ 85 
Itır 3 ı SS 
Caa~tai 3SO l ı 
Baaat 5 lik 10 60 
ltaet ıo hdt 20 ı oo 
Lizol ıo ı ıs 
Y-.~da llaa. •lktl.t '" m\abı •men fiyatı yatıb 7 ble111 

na ..... ,.. •••• ,.. I04 lita 10 kurut m•h••••• .. 
dıllı " ~tklt pb tartnt•ıİI yeçbile ae-k ekıUtmı ile 
lhıl•tl l4.6.9Ja •lı 1 •aat 16 Y• tımdlt ıdllmiıtit. lıtlralc 
etmek lttl1Mltt lS Mıta 40 lnat'Athık muvıkkıt teilllıat ••le· 
buH "'' at&a"a "-laM aelchab&a Ue ı&yl•• r&• Ye ... tta 
uıll••• pllrl•._ \ 9Ş! • · 

Mıkttıt F\atı M'ktır Fiatı 
a .. ı K l• Kv., Cınil Kilo Kuruş 

lı• ıekM tSOO !1 HGroz fHul,aaa SOO 3 4 
Sıdı r•t ISO 90 Ne~t •nn ı 

's ' ~ ~ 4 
Sıbu• " .. M .. ilHll ~ IO 
Beyaı beynir ~SJ !! laat ••• ;; • 4 Z•Yti• dıniıi .ıv ..,.,, Kuna ttllt tQO 40 
lkıtra makar_o• 900 20 K•N lal• IO t? 
Pırinç 1400 2i S. dı 2_, '1 
irmik )SO l ~ SoflD 400 S 
~ırln~ un\I 3:5J 2~ Çı1 20 400 

) 2oO l8 Kibrlt (K•t-.) 400 l SQ 

P
ul (t8ugday 2200 Do•atH .. ,,... ıso lt' 

ata ti fJ 
Yukatıda cını, mUt\ar ~6 mubanuuıa fiıta 111\la Ç~cuk ,.. 

9'8 tth• lhtiya~ q,fıll 22 k•İtlD •tı\kıb ht7eh um•ml, 
;::n~n368 lırı ıs ltlH'ftt .auhımme&a bede• ~· Ba•katiplikteki 
tıttnamea' ve~h le ""' ekı ltıne ile . ıbı leaa 14 ~ ~ • 938 Sala 
ıür\ü uat 16 ya teliltit tdıllDlttır. lştırak etmek ııtıyenler 252 
hıı 6S kuruı uk mUV.kkat tem nıt makbuzu,, vey. banka tefb.· 
nat aıed~bu ne" 10,~~;~h i JO Ve s.:iattc c.ıC .Jmene ael.rlc::r, ·ı 

verm• ltl•il• utrataeattn• mil- eelc Jaıddi: 
tedair beyannamesi 2279 No. Senvi ~• 12 dir. 
kanun hükümlerine rörı ıietlin 8 - Boroluya tahmil ecllle· 
2297 •umaraııaa kıyt ve t•cll etle ,.ttJar: 
Milcliji nan ohuuar. Borç Yadııinde ödemediği 

T. C. Jzmir ıicili ticaret takdirde mevzuatı kanuniye da· 
memurluğu reımi mübiirü llilinde ödettirilit ve maurifi 

•• F. Teaik im&ası •ubakımı " i•ai1• ile senevi 
l: Bı,annam• " 12 laeaabilı faiı ., % ıo 
2: Veaika ücreti ve:Cilet iıteair. 

9 - Ödilnç para ftrtıiı 
Be.)'annam• tabi oldutu mıu1• taa.aıı ıu· 

1-Bıyaınameyl wereıla aclu beıi: 
Abmıt ottu Mabmut ElaaL 8 
2 - Kıaunt ikımıtılbı: •tdurılc Maliye Talalil Ş... 
lımltdı lım•tpaıı mıbıll• beudlr. 

ıiade ı inci Ydk,.lc ıolratında Diletlm. 
No. S clı Mevkii ••rl1ıttı buluDaı ve 

S - Ticıretılbı: 18-6-19S3 tarilahade lıtlfar eden 
lımlrde ı..anil eaddııi•d• 2279 aayılı laClaı para .. ,., 

Şea Hanında No. 6 da kaıun.aıan S Uıcl macldeıl 
4 - Tabiiyeti: bGlcmGaı üYfikın ltbti J ail .. 
Tükiye Cumhuriyet. badao ibaret beyannamem bit-
S - Sermaye: lantim arı ve takdim ltılınmıı 
( 2000 ) iki biD adıt Türk olmılrla mıktaai iaia veıikHı· 

liraaulır. aıı werilmeliıı •l1a4ıi de•let· 
6 ... Mua•ıltalı •••h leriad.. dilerl& 

öd~nç para V•rme iılerile m•ı6ul 
olanlara malaıua 

iZiN VESiKASI 
.Ada we •oyıdı "1• •Yu 
K.ıni lka•ıtı&h 

ıAlamtt ot~ 11 Mıb•ıt llıal 
:laatttle lametpaıa •ıt.ıll11l11de 
1 laeA rlk111t So. N~ J dı 
ılaaltdı lalaG ud•w4e Ş.a 
&.aıuatla No. 6 da 

TıbU,et 

S.11111• 
ıflrlt 

AJııııılt f ılİia ta 
bıddl 

ı 2000 TGttt üraıı 

: " 12 
:Şalaıl lmu. kılal•tl •ltttreke" 
•iltltılallıU tioad ••••tlw. 

Y._da ~aa Alaaet ttl• Mala••• lleal ..,.,.ıdaa lcllla~ 
para erm i lerınt dair l l Ha irıa 933 tuala • 2:l7~ •••I· ..... 1t.... lalltl•lttlı• ..,. .. u.. ..,. ••••• l. tetkik 
•lıaualı: ••vat.it rlflhııltle, ıllttl reeen kanun hlltGmletl Ye 

beyannameaindeki ıırtlat dılaUiade ödilaç para verme iılerile 
•equl e& .. k lıen, ll•dili• ilin velik .. ftrildi. 

Gı1tl 1ek..eer ilbay 

Atlı glbıdir. 
28/5/938 

30 kuruıluk damı• pul• 
Jz•ir lhili tioaret mımvlutu na•l mBltril 

ve F. Tenilc lm1111 

Bilimum fİltçileN, ıneyua, incir 
6ala9f!ıi oe 6af ealaiplerin• 

Nyl' mGJd•mia 
MaiOtla mGttlaınik (S) .,_. beyrirlik traktörlerimiz rilnclı 

(1 112) hektar Ja•i onbtt d&ôüm arazi liinr. A.aortiı•aalı 
blrllkti en · •l'r itin aiGmGnG ... aai '"111 kuruta aıal ed1r. 
DGnyana• a.., tırahn da 11tl••lıta " pdqa iti• bopuıı 
niıbıtle bGyQklGtn He ıam 11lmı1 9lı• bU (Moctena) tralttlrlı 
ataıbttlı ar..tde ~ift ıüraaık bat " pua•k aruialai vapala•alt 
ıevkinl tutaeaktnuz. 

itabında bJdı-.ıdaa n1ı1ınıını 91bt. deıı.r. aıkln•ill ve 
bir k.içük cltiinaMiaiai l'•İrlt. Sin bit kile tibl lliımet tdtt. 
Dört çift IWI, clôrt ili ... y•lıl batacak iMi tralttatGı biti 
4le aw ._.,. .lftritli.lit. laal.at abuk " liparit vermek lcln 
ec:elı edi•ia. 
l'utlrt .... K•~lf*l• le11 N .. $$ 'lı Talaı Kılcıolta 

lsmir Kolıor direktGrlOAGnden: 
ç...-. 0fte k ft Ka•-.ak iıimlerini ıöıteren köy okul· 

lettMa ,...i •Glllrlwl lt•,Wmuı .,. b-.ılattn )'trin• yenileri 
kazdırılmaı oldutundao eıkiletiaia laükml ol•adatı ıllD ôlu-
•ur. 1953 

lstanbul Nafia Madorloğaoden: 
30 • 6 • '9)8 Perıımbe ı\iai Mat lj te lıtaabtlldı Nafia 

MWGtlü.jiode 47000 lit& lıetif bedelli V aldıbatt PtıvaDtOt~ 
Tal•~ ve Ö etitle. Saaatoryomu 3 üncG lttt•nı ln .. at " te. 
aiaat lıleri "•pal' tarf .awlile '.ıtılltmeye koıuılmuıhtt. 

M\lkaftle ekailtme bayııdırhk iıleri gınel huaali ve fenni 
ıartnameleri proje k9fif a. .. ı&aaıile bu•• ml~erri tlitv ıwalc 
215 ku~u, aukeb li•cl• daireıiıule vtril~ktlr. 

M•val&kat '-ailaat 3S2S liradı•. 
lateltll'-'a \HM meltı.p ·.,. ve en aı JSOOO lirıblt b\I ite 

~ıtt ~ Jtpt t\na daıt Nataa Vtltltetıachn almıı "ldul1l 9~ 
1\ ına a•t lllÜleahhitU\c Yit T.ca~et Odaaa veıikalaruaı laavi b· 
pah_ iarf aH111 30 • 6 - g .8 pette•tM ıı'6aii .. ,, ı & • kad• 
NAfıa uıüdı.irlütüQe verme orL 3303/1947 7, 12. 17

1 
22 

Belediye encümeninde .!~ 
caktır. lıdrak etmek i~ 
180 liralılc muvakkat te....,.. 
makbuzu veya banka te-
mektubu ile söylenen sil fi 
saıtta encümene geliri•· ..ııı1 

2 7 10 14 111"' 

Beheri 2100 liradan dfl 
lira bedeli muhammenli -! 
baba ldanılnin et ve ..... 
nıkUyatında kultanılmıl& ..... 
aabn alınacak iki aded •-:: 
fllııi ıçalc ekıiltmeye k 
muıbar. Mali ve fenni .-tt! 
meleri makina ve elektrik .1 
bındiıliğ .nden tedarik edilr-
Açılc ekailtme ile ihalesi tt-! 
938 Cuma gı.irıU 11at on alta., 
Belediye encümeninde 7apd' 
oalctar. 

iştirak etmek istiyeııler ,_..,, 
yQt on beı liralalt muv~ 
ttmiaa~ 111akbuzu veya NP"' 
teminat mektubu ile ıöyl• ... 
gün ve Hatta encümene J: 
l ırler. 2 7 10 14 ıv 

Beberi 500 liradan bid .... 
bedeli mubımmeali mobil' 
idueainln et ve buz nakli~ 
ltlın lcin satın alanıcak _ ~ 
aded ~ımyon karoaeriai ~ 
ekıiltmeyı konulmuı~ur. _ ~ 
" fınni ıartnımtleri m.....:-~, 
ve elıktrllt milbendiıliti• 
tedıtlk edilir. Açık ekıiltaı_-.ı 

ihaleıi 17·6-938 Cama ılft 
~nn--ml ıd f iy 

..... inde yıpılacıldar. 1 
•t••k lıtiyenler 15 l ı ralık -' 
vakkıl teminat makbuzu .,,,. 
ttaaltı teminat mektubu ile M 
lenea ıün ve 11atta encü•_. 
relirler. :ı 7 10 141900 

1 - Beher metre murıbbl' 
üç yüz lc:uruıtaa iki bin dör 1'! 
IU-a bedeli mubammenli 62 •11 

acıianm 800 metre murrbbal" 

daki 11 ve 12 sayılı arsala=' 
aabta betltitipliktekl şırtnı 
v.çhile 14-6·938 salı günil 

Oll altıda a91lc artarma ile i~ 
edil.celdir. lıtiralc edec~ 
1Gı aelt1tn lirahk auav~. 

temlnat mıkbuıu veya ba• 
teminat mektuba ile ıöyle• .. 
ıün ve ıaatta encümıne rtNI' 
1.. ........ 

2 - GümtOlc karıııanda ,.,,-_ 
yaptmlan otobüı ~eklem• ~' 
laallinin bir k'ımt sıı, pul, • ~ 
ra ıibi ıeyler satılmak iiı 
HDelik \c&raaı altmıı lir• " 
bııamen bedtlle ve baı Atı 
liltttki ıartnımeıi veçhtle l~Jt 
938 ıah ılnü aaat 16 da ı..
arbrmı ıle ihale edı ecdt''' 
lttirak etmek iıtıyenler dört ~ 
elU k•r.aıtult muvakcıt l .. 

nat makbuzu ile söylenen ,-. 
" aaatta encilmene ıelirl•'· 

28 3 7 10 1185 

· 938 model ve karoseri ......, 
aakliae mıtlıuı ve fenni -:; 

••••ıllade yuıh •vaah .. 
-.a.alt Gtıre aatan ahnacd 

adet otomobil baıltltipl. ff't, 
tnali ve fenni prtnımeıı~ 

hıle •çak ekailtaey• ko•11 ıol 
bat. BedıU muba•••a a! 
lira olüp ibalıal 14-6-9.;,w 
pnG 1aat 16 dadır. lıtir-' 
mek iıtiyenlır 157 lira 50 
ruıhık •uvak"at temioıt 
tubu ilı ıôyleaea 1d11 ve 
encümeee ıeiirlcr. 

29 3 7 10 



~ffe 11 

luhisa~lar u~~m -môdorıofftnden: 
tüt} - lımirdc artname ve projcai mucibince )'lptmlıcık 
tı ~n. bakım ve işleme evinin temel kazıkları işi llllV/938 
ckrı_h1 ınde ihale edilemediğinden yeniden kapah ııırf uıulile 

sı tmeyc konmuştur. 
~I - Ke~if bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat temi .. 

natı 5613,27 liradır. 
JlJ - Eksiltme 20/Vl/938 tatibinı raıltyan pazartesi günü 

kat. 15 tc Kabataşta Levazlm vtt mübayaat şubesindeki alım 
0mısyonunda yapılacaktır. Kapıla ~arflar ayni günde en geç 

••at 14 de kadar adı geçen komisyon başkanlıtına makbuz 
lllulcabilin de verilecektir. 
1 ıy - Şartname ve projeler 4,36 lira bedel mukabilinde 
bnhııarlar Levazım ve mübayaat oubesile Ankara vo Jzmir 
ışınüdürlüklerindcn almabilir. 
V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaılır daireıinde 

Y•pılacak olan temel kuıklıra iti Franki, Rodiç, Stern, Sim• 
Ples,Brccbtl, Abolorenz, Miharliı, Mut veaair firmaların uıul 
Ye a"stemlerine veya buıılara mümasil sistemlere göro yapıla· 
f.•ktı:. Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların efnni tek· 
•fl.erıni münaicası gününden 10 gen evvleine kadar tetkik 
~~dılrnek üzere lnbiıarJar tütün iıleri müdürlütüno vermeleri 
waz:undır. 

• vı - isteklilerin bir mimar veya mübendiı olmaları veya• 
Ut bır mübend ı veya mimari inııatın hitamına kadar daimi 

~lrak iı başındı bulunduracatınadair aralarında teati edilmiş 
OLrlikçe tasdikli bir taahhüt kifıdı ile Nafıa Velciletinden 

:lınnıış bu gibi işleri yaptıklarına gösterir müteabhitl.k veıi· 
•ı nı ekıiltme güoünden en g~ç üç gün evveline kadar İnbi

*tlar umum müdürlüğü inşaat şubeaine ibraz ederek ayrıca 
•esika almaları lazımdır. 

VU - Mühür ü teklif mektubunu, kanuni ve11ik ile VI inci 
laddede yaııh eksiltmeye iıtirak veıikuım ve muvakkat te· 

•inat paraıı vevı mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
Yttlcardı yızıldıtı• üzere ekıiltmc günü en geç saat 14 de ka· 
hkırdı adı geçen alım komiıyonu baıkanlıtına makbuz 

~lcıbilinde verilmiş olmHı lazımdır. 1 17 27 9 2578/1503 

ltıhisarlar Umum Mndorloğnnden: 
1 - 11-IV·938 tarihinde ekailtm11i tehir edilmiş olab ıart

••aae ve proie1i mucibine• lımirde yaptırılacak TGtüa Bakım 
~· iılcme evı intaatı yeni4•• kapalı tarf uıulilo ekıiltmeyo 
"Olaıuştur. 

il - Keıif bedeli 676.960 lira 83 kuruı ve muYAkkat Mmi
•atı 30.828 Ura 43 kuruıtur. 

ili - Ekıiltme 2(). Vf.938 tarihine rastlayan Pazartesi güıü 
ltat 16 dı Kıbataıta leY111m ve mübayaat ıubeaindeki alam 
~Ollllayonunda yapılacaktır. Kapalı zarflaruı aynı günde en 
ltç 11at 15 e kadar adı ıeçen komiıyon baıkanbfına makbaz 
lltukabilinde verilecektir. 

iV - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilhlde 
lnh ·11rlar levaıım ve mübayaat ıubeaile Ankara vo lzmir Baş· 
llaüdürlüklerinden alanabilir. 

V - lıteldilerin mübendiı veya mimar olmalara veyahut bir 
~drı vwıa •••.m ......... · e&ae.&s 
~ baıındı bulunduracıtına dair aralarıada teati edilmıf No· 
terlikçe tasdikli bir taahhüt kafıdı ile Nafı Vekaletinden 
'lınmıı 11giri 200.000 liralık bu gibi inıaat yaptıklannı göı· 
terir bir müteabiıitlilc ve1ilc11ını ekıiltme gününden en geç 
G~ gün eveline kadar inhisarlar inpat ıubcıine ibraz ederek 
'Yrıca vesika almaları lbımdır. 

VI - MühürlG teklif mıktub11n11 lraaaai wuik ile 5 inal 
llaaddede yızıh ekılltmeye iıtirak veailtaıını w muvakkat 
te11aiuıt para11 veya ••kt11b11au ihtiva edecek olan lcipala 
2-flatı• mU.akıaa ıünii en geçaaat 15 e kapar adı ıeçea 
'1nn lcomiıyoau Baıkanlıtıaa •alcbuz mukabilinde verilmiı 

~lllası ll~ımdır. 7 17 27 9 2577· 1502 

lt111ir viliyeti Defterdarlığından 
harabim VeHHIİRİD emik taksit bttdelinden olan 327 lira 

sı kur111 borçlaran1n temini iıtifası loin tabıili emval kanununa 
tevfikan mülkiyeti haczedilmit olan Huanbocı mahalleli ,o~ 
••ıiye caddesinde lciin 12/1 aayılı dGklclnları takdir ettirilen 
300 lira kıymet U11riaden ilin taribiıdea itibaren 21 ıG• 

"'Ucidetle müzayedeye ç1karılmııtır. 
Taliplerin 17/6/938 euma günü Hat 15 te Vilayet idare 

~etine müracaatları ilan olunur. 27 1 7 14 1774 

Zonguldak Urbayhğından: 
Müsabakaya çıkarılan ve tekliflerin 30 Haziran 938 tarihine 

kadar Urbaylığa teılim edilmesi ilin edilen Şehir oteb ve gazi· 
Q~•una ait proje ihzara iıi 29/7/938 Cuma gününe kadar tem• 
dıd edilmiştır. 

iştirak edecek olanların ıartnamesi ile vaziyet planını Zon· 
~ldak u bayhtln dan almaıan ve taşradan isti yenlerin poıta 

~tini pul o arak göndermeleri ilin olunur. 28 2 7 12 1788 

l\oıınr Bakanlığı lzmir Antikite mo
~eleri direktörlOğDnden: 

16 lira aıli maaıh Müze ht 11p ve yazı işyarlıtı açıktır. Ta· 
~f. olanların 11 Mayıı cumartesi gününe kadar vesikalarile 
•vı •ı.clcr dire tôrlüğüne müracaatları. D. 3 ............................................... 

Şeref Oteli 
Sabık Hacı Hasan Oteli katiplerinden 

ŞEREF' ın iaaresinde 

Mezarlıkbıfında, lsmetpaıa bulvarına 
nazı·, her tarafa yakın, hav:ıdar .. 

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

(ŞER E F OT E L l) sız 11 cvinızdir. Taş.adan gelecek 
nıu~tcrı erın şleri ıc yard m cd lecek, kendilerine her 

ttiriü ~o ı ık rö,tf"ri ecc-ktir. 

ANADOLtJ 

>ı • 

f_UB#llf ACft!T~ 

"CJliiiliit Jfatd-HRl//l(/O/ıJ.U 11111 !fiilnd!Jôf~.J/411!1171RlfRH/Jl/ll!/J/Jl 
Kimynt ve balt.terigoloji raporları haiz 

Yüzlerce •eneJenberi ııhlıate faydası mfl. 
cerreb olan /amir. Urla Malgaca içmeleri 

lzmir • Çeıme ıoseıi Gzerlnde aüzel manuralı oteli, u-azino, 
lokanta ve bakkaliyesinde tnüıterllerhain bertürlu iıtlrabat, iafe 
vo ihtiyaçları temia edilmiıtir. 

~~~ 
~ r--'..,_ :::> ..,-) 
~~~~-

'-,y '~~ 
~'l.miııııl"....-.~ 

t, ·~· UlaL~ 
,. ~ · 1~Jg~qg:ıJcmekP.iJ 

' Doktor müderriı merhum Bay Raılt Tahsioin •Urla Mal· 
gacı içme ıuyu hakkında: Karliıpatıa Şurpudel Zılı suyuna 
ulaer cihet rliçlaandır.. buyurdukları · bu ıu; pıüzmin mide 
ve bevap teşeaniiçlerl, karaciğer, dılak hastalıklarında müz· 
min safra lceaeal ve safra yolları lltibıplırında, ufra, kum 
ve tıılarındı, müzmia Jakıbaıda, ıiımıalı lr; nakriı ve teker 
baıtahklarındı, batıraall, tirit, ıuluoan, m111ıe yollara ilib.. 
gibi bünyevi hatahldırcla Hri ve ılfabbalaı oldutu tecrilbe 
ile Hbittir. 

Ve•ait Baamah•• ur111aada Bulvarda Urla •e Çeıme 
otobüılerinin hepsi içmelere ujTamalcta olduklarından heraa 
veaalt mevcuttur. 

------ıiiıiiıiiıııiııııılııiııııılı.lııiiiıiıiıııı ______ ... ____ ..._ ______ ................ iııiııiıııiılllıiiııi 

Türk Haoa Kurumu 
• y n u 

25 ini TERTiP PLANI 

ikinci keşide 11 Hazirandadır 
Sayı Ura Sayı Lirı 
1 Mültlfıt 10000 50 • (500) 15000 
1 • 20000 60 • (200) 12000 
1 Jkrımiye 45000 100 • (100) 10000 
1 " 15000 Ann (SO) 20000 ) 12000 "tVV it 

1 : 10000 600 • (30) 18000 
2 • (3000) 6000 ~ • (20) 16000 
4 • (1000) 4000 2000 213000 

Balçuva Ağamem~un kaplıcalar 
l • Haziran .. 938 tarihinden itıbaren Balçova Ağamemnun 

kaplıcaları muhterem müıterilerine açıkbr. Tabiatın babıettiği 
bu ıifa yurdunun emsaline faik bir ıu henUz Türkiyonin biç 

bir tarafında keıfolunımımııtar. Aaırlardaaberi beıeriyete bi:r .. 

meti hazık doktorlarımız tar•fıodan takdir olunmuş Siyatik, 
Romatizma, Böbrek baıtalıklarından muıtırip b11talarına bu 

ıüa yurdunu tıvıiye etmiılerdir. Kimyaierlerimiz tarafımdan 
tahlil olunan bu emaalıiz suyuD raporları mubaıebei bu1111iye 
daireıinde mahfuzdur. 

Evıafana dair fazla aözü zaid görür. Muhterem müıteıileri· 
min teşriflerini bekler otobüıler muotaıman Hferler yıpacatı· 
n. muhterem müıterilerime tebşir eylerim. D. 1:5 

Fotograf"ılara ~ 

Mağazamızda bundan böyle • AGEA,. , •FERRANIA. 
·GEVAERT.' ·KODAK". ·MIMOSA .. , ·scHLEUSS
NER,,, •lHAGEE,, "RODESTOCK., ve ·zEISS iKON. 
fabrikalarının her çeşit malzemesi mevcuttu. Fiıtler Is· 
tanbul fiati gibidir. 

.. 
DEUTSCHE LE .. 
\' ANTE • LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE UNlE 
A. Cl HAMBURG 

ATLAS LEVANTE LlNIE 
A. G. BREMEN 

•LARISSA. vapuru 28 Ma
yısta bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları içih alı· 
taktir. 

·soFFIA,, vapur" 31 Mı· 
yııta bekleniyor. ANVeRS, 
BREMEN, ve HAMBURG li· 
manlarına yük çıkaracaktır. 

•CHIOS. vapuru 8 Haıi· 

tında bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG " BR& 
MEN limınlırına yük alacalctır. 

ARMEMENT H.SDHULDT 
• MARJTZA,. vapuru 2 Hazl. 

randa belcleniyor, RôTTER· 
DAM HAMBURN ve BREMEN 
için yllt ala calttır. 

SERViCE MARITlMI 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 31 

Maya ıta bekleniyor, KOS. 
TENCE, GALATZ ve GA. 
LATZ aktarma11 TUNA liman· 
tarı için yük alacaktır. 
DEN NORSK! MIDDELHAVS· 

LlNJE OSLO 
''SAN ArfDRES,, 26 Har:i· 

randa bekleniyor, DIEPPE ve 
Norveç umuan lilbınJarıaa yük 
alacaktır. 
JONSHON WARREN LINIES 

LTD. LIVERPOOL 
• AVIEMORE.. vapuru S 

Temmuzda bekleniyor. LIVER· 
POL ve ANVERS llmaılıraa
dın yülc ~tkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 
SUUNA. KALAa v. BRAJLA 
limanlan11a yOk alacakbr. 
STEROYALE HONGROISE 

DANUBE MARlTlME 
• SZEGED. vıputu 8 Haai· 

randa bekleaiyor. PORT·SAIT 
ve IEEKSNDERY limulanu 

ıytlk alacaktır. 

•tıSZA. vapur• 10 HUİ· 
randa bekleniyor, TUNA li· 
mantara için huekıt edecektir. 

lliodald hareket taribletile 
aıvlu•lardakl detitildilderiadea 
acenta meauliyet kabul etmez. 

Dalaa fazla ta&il& al111k lfılD 
Birincikorclöida W. F. H!.Nll 't 
VAN DER ZEi & C. N. V, 
•apur Men......._ .aıacaat 
ediJaıeai rica olunur. 

Telefon No. 2007/201)1 '-----lillllili __ _ 
OUvierve 

ŞiirekUı 
Limited 

V cıpar Aeenta11 
!biDCikordon Ree1 b._ 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 
THE GENFRAL STJAM NAVl

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS,, vapuru 20 

Mayııta LONDRA için rük 
6laca1'tır. 

''LESBIAN,, vapuru 17 Ma· 
yııta LIVERPOOL vo SW AN· 
SEADAN ıelip yük çakara cak. 
DEUTSCHE LEVANTE- UNlE. 

"ACHAIA,, vapuru limanı· 
"FO T OCAN,, Mie•ıeıeıİ mııda olup yük çıkarmaktadır· 

Hükumet cioarı • /amir Fransızca dera 

f"raıelli ~perco 

Vapur A centasr 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANY Si 
"SATURNUS,, vıpuru elycvm 

llrnllnunııda olup AMSTER· 
DAM, ROTTERDAM v HAM· 
BURG limanları için yür;: 
ılmaktıdır. 

HERCULES vapuru 10·6·38 
de bekienmekte olup BURGAS. 
VARNA ve KOSTENCE lıman· 
lırı lçtn yük atacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LIENIN 

"VINGLAND,, motdrü 10·6·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, ve DAN· 
MARK ve BAL 'rlK limanları 
için yük alıc:ıktıt. 

S[RVICE MARITlME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 8·6•938 
ele beklenmekte olup MALTA, 

MARSIL YA ve CENOVA li· 
mınları için yük ve yolcu alır. 

"ALBA jULIA,. vapuru 2·7·38 
de beklenmekte olup MALTA, 
MARSJLYA ve CENOVA ii· 
•anları için ~Uk n yolcu ılır. 

ZE.GLUGA POLSKA Si A 
11LECHISTAN,, motörü el· 

yevm limanlmııda olup AN· 
VERS, DANZIG ve GDYNIA 
limanları için yük almaktadır. 

ilandaki hareket tırihlerile ve 
navlunlardaki detltikliklerdca 
acente mesuliyet lrlbÜl etmez. 

Daha fazla tafıillt için 2 nci 
kordonda FRATELl.1 SPERCO 
vapur ıeentıhtııı mlracaat 
ediJmeıl rlct olunur. 
Telefon: 4ıt l/4142/266J/4221 

Memur Aranıyor 
Muhasebeye vukufu olanların 

Akseki Ticaret Bankası merkel'.iue 
mnracaatluı. D. 4 

Nebatat 
Hastalıkları 

iÇiN 

Mtııtahzar yeni 
ildçlarımı.z ••itli 
Hacı Davud Zade 

Rahmi Karadavud 
Halimata Çarıısı 

No. 31 
J Z M 1 R 

T B LE F O N 3809 

Bakbiyoloğ 
Zühtü Ergin 
Her türld idrar, lıan, 
balgam•-. tG/t. 

llllerl ,..,.,. 
Mtlnôiai yeırlı 

Uwa--,ı .. IOkak No. 25 

Telefon 3869 

Miicellit 
Ali Rıza 

••• 
En temiz ve en zarif i~lcri 

ıüratle yapar. 

Yeni Kavaflar 

Telgraf: lzmir • CAN, Tel, 3330 

-.. ~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~il ~.~~D~ri~~"~ [) H b tU •ı lebe vetiıtirmif bir muallim r ~ e çe .J 
Doktor ' D o K T o R Salih Sonad Fraoaı:ıca ders verecektir.Arzu Çocuk hast~iı.~: ... ! 

M. Şeolli Ulat' edenler h•rınn .. at 12 den mtiteha''''' 
Dahllt haatahklar Cild, Saç ve zührevi baıtalıldar 14 e kadar Vali Kizlm Dirik 

mu"tebaı•ııı dd • d 31 l Ha.talarını l ~ ,30 dan bi ~ k ı· rnutahaasısı c• eı111 e numara ı eve 
lkincıbeyler ıokalc No. 81 lkincıbeyler sokak No. 81 bizzat veya mektupla mGra· dar Bey.er ıo,.akınJ.ı A.1 c .... 

Telefon No. 3286 Her ün öfcleden sonra caat edebilirler. mllt ba~.,ı \'a ı. ı .J ' • cib •• • ~ .= 
......................... 1 ... - ..... ıim ...... llili.l'L::.:..:::;;;~;;.;.;..-..;..;. ____ ~, ....... ._ıilllıılılillilıiillİİilıııliıiiil. .... 



Pürjen Şahap Tesirini tabii ojarak 
yapan en iyi mnshildir Eksir Şahap dMar memeter·ioı gıder 

Kuvveti. i•tihavı arttırır. 

&İ•wu..to ................ ..... ,,_ 
r. •'/Titr 11ı•t _.,. ............. ._ r...,..;1_,.... 

Ta1cc:ar T•ai Ttrlıpasarı 
lbrahim Karakaı 

I' • .._. ,..; acbia• -tuada .. ,ia 
ptitler. 11 ... -.ır, -Ta,yorhlk, Travakarlak n...-,. •w.ililli, ,.rli w Avrupa. 

l - ........ MIHncle attıta• terz;haae•de ..._li .ı..- ..., w -,..._ itia 10D moda 
_ suif, 11lr •ate, nıp, ..,,.,, etek. ltlu•, t•vakar, 
••let, ,elialiJr. liwil 99 ....,. elbile ve bpatlan 
iıtuildıii ve laet•iWlll ..W·• imal edılit. 

1 - Mume&e. ,_.ı. w lnıecli ile de rıpıhr. 
1- .. J ........ clwt'mlal- .... ••itiallir.Wa 
tecrlbe kllWir. 
Ada...: ()d••p•..ı ~ ...... •iri .,...ktı 

••• ,. N F • it . T.a.ı... !!'16 
•~I • ........ eMNA 1 lfl- •4'• it b6ııl -'llir 

Haraççı kardeşler 
Biipk mobDya ve mefrutat ma·' 

ta•alan emrinize imadeclir. 
. u=r ~ 

,_.., .......... il6 
,. .......... Heru. .... 

di ........ ...a 
bir ew, · miufiılllİllİ ı 

...... ...- bir•ı· I 

.... ralaat , ... ,.- . 
..,.,. •ulacbr· l,i . 
bir ....,. ... 
kwlwn ae aileaizi 
......... iri ...... 1 

abililıiW. EYiailia ..... ...,. ....... 
llMi ....._ .... 

lf•rn•lara JO tai. 
.,,. ,,.,, .. ,. lllllCI· 

IMlem yapılır. 

Hacı Ali Zade AbduUab 
'liearethanesl 

Her efat ~Ü , .. ~fit lıaınaılar 
v ..................... -..betile ,.Di ptircliti 

-ık>RMOY. FA YN "VULIN. w •FIŞER. kMtümliik lı:u
p•lan k ... 1.a11ı llıt "'" ,_. .. lltka. ve ur türıi YERU 
• AWUPA lllmıı ......._ ııll~et kabtd .-iyecek ...... .. ...... ... 

11111 .. ,._,.•31• .... '«•••• .._ HAQ ALI ZADE 
AID' llJ 4H ai•wll•11Miai ••'ılra -,.,. N6i...., ....... ------.... ,... ......... ........... , ... 
P.1te-leıl11r Eı••'.. i Sanlı 1aı 

elOflrıntla ealıi Saraalıl mafascuıflda N. 10 
'BU6'0# 2S•s 

• 
1 

elefon 

Taze Temiz Ucuz Ilôç 
Hertürlü tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak BftyGk Salep~ioğlo Hanı Kaı-tısında 
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AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Em..._. 1111111 No. 21, 4. 5. 6, 7, & ' 

Telefon: 2675 T .... 111: ~ lmir 

Son moda yazlık elbiselik 
kam .. ları yalnız 

Şark Hah Şirketi 
Mağazuında bolabilirliniz 

ADRES: 
Atatl1rlı Caddal No. l 86 

• 
K S 1 
o 40 

4 ad.ttOOOL 4000L 
8 .. 500 " 4000 .. 

16 .. 2!0 .. 4000 .. 
76 • 100 .. 7600 .. 
• • • .. eoo .. 
ıoG .. IS " 5000 • -384 .. 28600., 
K.ralar lmrt. 1 ..... 
ı .,111, ı WriDeikb• 
Wilalerillcle ,.lrilec:eldir 
L •• 50 liia ... duta ........... , .. .. ... ............. . 

Doktor 

••l•IJıl .. • .. ,,., .. _,,.. tııırırliı .. rılfılru S ' 
tYeremw...,..J 

......... Çorıkbpı cacldeli polia ..... JF ... 
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katlar llutalan111 kab11I eder. 
Telelraen: 411J 

liriDli .... il lıhq Fi 

Dr. O.aıir Ali .......... 
C11 w T•••ll la•e .... ll-
..... elektrlk teclnl8I ..... . •.. ...,.. ,... 

flhnra Sim=• --.c1a 
Tıllf• : 3479 

. Kırçic;eği Koıonyı 
Adı De Şifa Eczanesi 

Bu iaim altında Temizlil, Taval•t, M,...• 
o• taoalet .aba -ılarına çok eloeriıll 
Y aksek dereceli, lltif kokulu 

Yeni bir kolonya yapmlfta' '* 
Litresi (150) kur ... 
ŞiFA Ecaanai KIRÇiÇE(;J Kolon~ 

Bu fiata ıatmakla boyok bir 
fedaklrlık yaptığına emindir 

1938 1938 
Oldsmobil ve 

Fevkalade 
Umonçiçeği, MenekşP, Şipr, e, 
· Kelonyalan 200 K u r u t 

Büyfik lüks şişeleri 65 
Dçfik 40 ,,.~ 

tomobilleri ile rahat ve sarsınbsız sey 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 


