
r-~----~~--------------------, 

t • - • - ., ~ ı : -~ : ... .. . . . '-' 
Herglln eabehlıtrı {rzmir) ae çıkar, siyasal auetadir 

Beyutta 
Lübnan hük:j n !tini devir

mek istiyen bir şebeke 
yakalandı 

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

Vaziyeti 
Hükumetimizin kat'i kararı 

Yurd dışında bulunan 
kardeşlerimiz 

Romanya, Yugoslavya ve Yuna
nistanda bulunan Türkleri 

memlekete getireceğiz 

almışhr: 

Fransız jandarmaları, Hatayuı 

muhtelif kasabalarına daj·lmıflar ve 
silah araştırmak bahanesile halkı aı
kıştırmağa başlamışlardır. 

Fransız jandannahmnın bu hare
keti, zaten tazyık altında bulunan hal
kı, bir kat daha tedhiş eylemiştir. 

A~n Wr göriiniis Son haberlere göre, Fransızlar, Su-
'8taıabul, ı (Hususi) - Paris bil- İstanbul, 8 (Hususı) - Hate.1da riyenin muhtelif yerlerinde oturan Er 

ille elçimiz B. Suad Davaz, bugün- vaziyet biraz düzelmeie IJajJaınış- menileri tophyarak, intihabata iftinık 
ole Franm: Hariciye Nazırı J. Bone tır. ettirmek üzere kamyonJarJa Hat.a)ra 

l&Euıı m det koDUfl11Uftt1ı:.ı 011 alınan !ıitberlert: göre; evketmekte devam ediyorlar. 
l'raua Hariciye Ner.aı-atinin, lla- ---

ı ' 6'Bf•• ~ldMtreJI 
ektedir. Bu tebliğde, son za-

'larda Hatayda cereyaıı eden 
~ badi elerin hulisa edileceii 
e1..:ı'örk-Ft"ansız munasebatı tetrih 
-~acajı tahmin ediliyor. 

yetçi ispanyaya ianeleri 

Japon eşyasına da 
boykot istediler! 

vanı Tekirdağlı Hüseyinin. rakibini bfr gii t ıi~ ii •• 
herhalde yeneceii hakkındaki söz- İstanbul , 8 (Hususi muhabirimiz- vermiştir. Bugün 1stanbulda G. B. P. 
Jerini yazwufbk. Dün Kara Ali mat- den) - Hükumetimiz, dış memleket .. grubu ikinci reisi, Trabzon melNla 
baamıza ~elmiş ve Tekirdağhya ce- Jerde bulunan bütün TOrkleri, mem- B. Hasan Sakanın riyasetinde WEAa 
vap olarak demiştir ki: Jekete ıetirmeğe, iskin ederek müB- umum müdürü B. Cevdetin iştira1dle 

koslovakya için· 
mi yıkılıyor? 

- Tekirdaih Hüseyinin gazete- tahsil vaziyete geçirmeğe karar - Sonu 3 indi •hilede -

Slovaklar da muh-

nizde çıkan izahatı nazarı dikkati-
mi celbetti. Lifla herşe;r olur. Fa-
kat o günkü maçta hakikat meyda-
na çıkacaktır. Bana şimdiden sora~ 
sanız, kanaatim şudur: 

- Tekimatbyı yüzde 80 yene
cetim. 

tariyet istiyorlar 

Açık şehirler hala bombardıman 
ediliyor. Bir Amerikan müesse- · 

sesine de bombalar düştü 
- Soau 3 tilM:ii ~ - • 

6 Sand;jd; l l Yu- F ransanın,Çek~slovakya meselesine ka-

l b 1 k rışmasını, lngıltere muvafık . bulmuyer 
DaD ) & ) ÇJ Nevyork, 8 (Radyo) - Onitet • • 

Ç d k PreH gazetesinin Prag muhabiri ~·a- JtaJya kabinesinde 
eşme e ara su- zıyor: 

Çekoslovakyada bir harp- çıkar-
larımız dahilinde sa. . İngiltere müdahale etmiye-

cektır. 

Yakalandı lngilterenin şimdiki siyaseti; 
. . Fransanm, Çekoslovakya meselesi-

Çeşmede Koraka burnu şımalin- ne karışmamasını temin etmekten 
de Kavak limanı dahilinde kara su- ve Sudet Almanlannm istediklerini I 
lanmızda balık avlayan Sakıslı 11 vermek için, Çekoslovakyayı idare 
Yunanlı, altı sandalla gümrük mu- edenleri kandırmaktan ibarettir. 
hafaza teşkilatının 41 sayılı motörü Ayni gazeteye göre, Sudet AJ-

M. Benes tarafından yakalanmış, Çeşmeye ınanlarma muhtarivet verilme. i me-tı_ tondra, 7 (A.A.) - Bütün İngi- götürülerek adliyeye verilmiflerdir. . . · .. ~ . .. 
~~}aatbuatı Çekoslovakyadaki Muh Sandallar ve içinde bulunan mühim selesınde, !fıtler de mulayım go-
.~ttçi Slovak kongresinin Bres- miktard b 1 k il d ediimistir riinmektedır. Ancak, Çekoslovakya 

a a ı m sa ere . • . t d H"tl b k tedb" l \._ \ongreeini büyük başlıklarla Yakalananların isimleri: ına e erse, ı er aş a ır ere 
~~detınekte ve Hlinka partisinin A . t basvurmak ve o zaman Çekoslovak-..._b Yanıkola sandalında kap an Sa- yan hiçbir kuvvet kurtaramıya-~yet talepl«ini .te~arUz ettir kızlı Yani oğlu Nikola ve _oğlu 12 caktır!. 

r. yaşında Mihal, Aysemiyonı sanda-
..._~•Ymis l'azetesi Slovakların Pit- lmda kapj;an Sakızlı Yorgo oğla 
ıı;-"l't muahedesinin tatbikini şiddet Yani, kardeşi 1& yaşında Argiri, Galatasaray 
ıs ,;aıep ettiklerini yazmakta ve Dey Ayas sandalında kaptan Sakızlı 
~··~gazetesi lovakyanın muh ' . . . .. Jstamat otlu Yorgi, Ayaparoskevi Takımı Belgrada 
lılt- Yetı hakkında parlamentoya a ondra, 8 (A.A.) - Gal memle- Bu karar suretının bırer nushası sandalında kaptan Sakızlı Mihal 
~ ka~un layihası .v?r~ln:ıesi hak .. ketınin cenubundaki maden işçileri Başvekil ile Hariciye Nazınna gön- oflu Yorgi, Petro oğlu 18 yaşında hareket etti 
..__•~ı karar 3Uretını ı~~akla . v~ federasyonu İspanyol cumhuriyet derilecektir. latelyo, Ayanikolavas sand~lında _ . 
~ l'ikan Slovak heyetının de ıtti- hükümeti için toplanan ianeye işti- K t 'l (AA) Bu bah kaptan Sakızh Petro oflu Yanı, Ya- İstanbul, 8 (Hususı muhabırimfz-
t.....71e kabul ettitlni kaydeylemek- •000 1 . . . an on, · • - sa ni oğlu Kosta den) - Galatasaray takını, bu akşam 
-..._ rak ederek 50~ naıhz lırası ver- Honan adasına kadar uzanan Ja- B 1 .. ...:ı ·b· k b" d 1 • • BeJ ........ ..ın h k t tmi .... ı.. Yuaoslav • 

• . . un anıan aş a ır san a , ı9ın- 1§'"- are e e ır-• e -
~eyli Ekspres gazetesi bu kon•- mıştır. pon tayyareleri1tin bir akını esnasın- e bulunan kaptan ve tayfa ile Sala- yanın muhtelif takımlarile fudbol tnü-
' Çekoslovak tarihinin en mü- Federasyonun icra komitesi bun- da bir Amerikan müessesesi olan za kaçabUmişJerdir. Yakalananlar- sabakaları yapacaktır. 

l) ha~isesi olduğunu yazıyor. dantmada bir ~ara~ sure~ kabuJ ~e- Lonırnan ftnivrsitesine aid arasiye dan lstamat oğlu Yorgi, Yani otlu 
l'a.... ey)ı Meyi gazetesi de bu kong- rek açık şehırlerın mütemadıyen üç bomba dU§mü§tUr Bomb lardan Nikola, Mihal oflu Yorgi, Petro ot-
41 "'41111 dnün en mühim hadisesi ol- bombardımanını protesto etmek . • • • 8 lu Yani, kara sulanmızda balık av
rıt.tftnnu ve haftanın en mühim siya- üzere Japon eşyasın_a_ boykotaj ya- ıkım. bin~I~ sarsa~ak pati~. lamak suçundan şimdiye kadar mfl.. 
~ '-•hUrünü teşkil ettiiini kayde- pılmasını bütün İngıhz maden ame- Bır Çınlı kadın ölmüttür. Birkaç teaddfd defalar hapse mahk6m oJ.. 

"'· lesinden talep etmiştir. ffnebi sarsıntıdan hastalanmıştır. muş sabıkalılardır. 

Zelzele 
Çanlnn, 8 (Hususi ) Son 

24 uat içinde 't;ınlcarıda i»ef 
baf.f zelzele olmuştur. 

Yakında tadilat 
yapılacak 

Dino Grandi 

Paris, 8 (Radyo) - Romad• 
alınan haberlere göre, Mueso 
kabinesinde bazı tadilat yapacak
tır. Bu cümleden olmak üzere Lond
ra sefiri Dino Grandinin, kalHneye 
dahil olması ve yerine, Malliye N• 
zırı amira 1 Taon Dirovdelin tayW 
muknrrerclıı . 
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Ha ay ve ransa 
O ·l n lll . G krr 

.... 

ır a 
H nbw d ' ı ı inde Re 1i t, ht •cam fü mkinini, a ahi~ eti ile 

iticlııliııi biıle tirmi" bır politıh:. üzeriı de' iz. Ht'r \İ ulh )Olu ile ve 
en gen. hu nuni~ etlerden mUlJ m bir ilmi) et i inde mutalea etmek 
i te~ i irı 'z ve tc:limiz uz rinde ki ı ı arımızın diğc>r bir mı1na ı sudur: 

şrefpa a cinay t -
• • •• •• 

nın ıçyuzu Hertuııı •ı bır h~ <lı er.ın me:sulu me\ kıınc du memek.. Çlinki.ı Tüık 
ordu. u, hUkumetm diplomatik yoldan başarmak i terliğini, icap eder
.se kolaylıkla kazanabilir .. Bizim için kayb d 'J k ey hiç, fakat kn
znnı1a1.:nk ~ i c pe:k ç ıklur: 

Ba11ta hak ' er fin Jz olmak üz re ... 
Frnn ız Dışbakanı. Aııkaraya. gclccckm' . BL nu Ajıms muhabirine 

teyid etmi . 

Maznun Zırva Ali, nefsini müdafaa 
ya mecbur kald ğını söylüyor 

Ho <•eldi efa geldi. Turk 1-.ibardır, mi afirperverdir, hu nüniyct 
sahibidir. Do tça g lenin lıni sı arı . F kat Hatay hfül · e i, topye
kun vaziyeti asliye ini muhafaza etmek şartile .. 

Fransa hükumeti, Hnhıyda b zı tedbirler almış, birkaç herifi 
d i. tirmiş. 

Ol bllir, F k t bu dn bizi tatmin etm z. Bun biz, ancak tatbikn
tnn ve neticelerini gordugüınuz vakit kıymet veririz. Ne aldanır, ne 
de avunuruz. Bilha a sözli mihek ta ına ,. uı·ulnn Fıansnnın vnidleri 
karşısında .... 

Fransız siynseti daimn vadeder, bnttu taahhUde girer. imzn verir •• 
Fnkat znmnnı gelince, yekdiğerini tnkip d n hukQmet inip binme
leri r nd . bnkar nız ki, muazzam b'r dille imzalar l aranmakta, 
mndalyonlar ter ine çevirilmekte, tnkJaıJar atılmnJ...1;a, bir yığın diplo
mnsi ki b nh y pılmakt dır. Bir ç irgenin ra 1 , il ri geri 
sıçrayıoım andıran bu karakteristik zikznk, şunu Yel n bunu nldatn
bilir. H ttil Suri.} i j ld bıle kullanılabilir • .,. b leyim; kendi müs
temlekeleıindeki lr ve muztnr.ip yığmlnn a\ undurubılir. 

Faknt bizi asla! 
Biz, dunyanın fikir ve cd biyat pazarında ide Ji t ve şerefli geçin

m k prop ga11da ım yap n ve yayan Fr n ad n merd olma mı, ö
zUnd durm mı i ı oruz. Onun şerefinin u tünde goztık n t hlikeyi 
kovmak i iyoruz. Çünku bizim, bu davada f dnkurlık ) pııc "'.rımızı 
sanarak :rn hur i~ a tın d \ amı tnkdirind mc le otomntik bir 
teklJd tabii netic in • ~ ni bizim oylediğimiz kle baglan cak-tır. 
Fr n buna mukabil, Turk do tlugundan b Jarnnk Uzere birçok y
ler kayb d cektir. Frau dn reali t gUrc v mantık buk dar mı if
Jis etmiştir? 

u hald Fransız siy eti, a ağı yukarı met net ve dürustlüğU 
beş par tmiy n, itim da liy k t m zhariy tinden uzak, düpedüz 
bir karda ya tinden fark zdır. O t kdirde; m sele de yoktur. 

Tarıhı mUn eb !erimizi k fal nna ~urmak i emiyoruz. Acı ko-
nu m ı da ' em di • ak t hadi ler ka nda ne ikOtn, ne de 
fazı ... n tice 'z intiz r t h mmül m z lmı ır. Bu bo;} 1 c ma ... 
HJm olm hdır. 

,----!l!!!Bl!=-~~~~~~~===~l!l!!!l!!I~ 

1 Dünyada neler oluyor? 
~~a;;;;~=ı=======ı==================-====' 

Mami Danyel ôldG ••m kılerini ıkımetgih olarak 
Amerıka aşçıları, bir baftr tabsiı tmiş ve ıki çapulcu da, 

danbera yaı tutuyorlar. Bun o büyük bir tevekkuJle yirmi üç 
Jebebı, Amerilcanıa ea meşhur yıldaoberi 'ferde 1ak nmıştı. 
•Ktlarındeıt Mımi Danyel adı.,. Talıbıiz Jojefin arkada ı, ıon 
clıki zenci kadnua ölümüdür. zamı•larda 6ldüğünden, ke di 

Mami Danyel, birçok milyo- kendini hapse mahkum etmiş 
nerlerın evinde aşçılık yapmış, olan eski çapulc d , anııztn 

evden çıkmıı vo komşuların 
yüzlerce çırak yetiıtirmif ve 
müteaddit cumhur reislerinin en ihbarı üzerine adliyeye verile· 

rek, birkaç gün içinde iki sene 
mükellef ziyafetlerinde yemek 

hapse mahkum olmuşturl 
listelerini bizzat tanıim etmiş bir 
kadındı. Hey mdi gnııler hey 

Mami O.tnyel, çok pıra ka· Şu dünyanın h lıne bakıp ta 
ıandıtından, ekıeriya atçılık hayret etmemek, mümkün de· 

ettiti müteaddit evlere otomo- j'ildir. 
bille ıidip ıelmek ıahrarında Bir va'<it, (imparatorların im· 
blmııtı. para toru) unvanı altında seya· 

Son za•an1'rda bıstalanı• bat eden ve her tarafta büyük 
meıhur aıçı kadın, geçen hafta merasimle karşılanan Habeıis-
ilmit •• ceaazeıi, binlerce aıçı tan sabık imparatoru Haile 
tarıfı•daa kaldırılmııtar. Seliıie timdi, dünyayı dolaıı· 
23 ıeae a lanan çııpulçu yorda, kimse metelik vermiyor. 

mahkOm oldu Haile Sclasie, Cencvredcn 
Frıaaanın (il ıebrindo 51 Lo draya son donuşüode, iı· 

yıflara•da Jojef adında bir şa· tasyonda yalnız iki oğlu ken-
bıı, (Marn) muharebesinden disini beklemiş ve vagondan 
ıonra bir çapulculuk yapmış ve çıkmc , bavulunu bile biız t 
bılibare askerlıkten kaçarak, taı yar k istasyondan oğullarilo 
•rkadaşlanadaa b riainin evine bir taksiye atla '' ve ıkamet· 
iltica eylemitti. g"hma gitm ştir. 

Joj f n auadı,ı, H y gidi g nl r 

Eşref p şada sar hoşluk yüzün -
den ciğerci Mustaf yı öldüren 
Z rv Alinin muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkemesin· 
de devam edilmiştir. Maznun 
Z ırv Al , evveli ciğerci Mus• 
tafanın kendisini bıçakla yara· 
ladığım ve sonra nefsini müda
faa için onu yaralamağa mec• 
bur kaldığını söylem ş, aleyhin· 
de ş hıtlık eden Has nın ifa· 
desinin doğru 01madığını iddia 

tmiı. iki üdaf aa bidi gös· 
ter iştir. Bu ıahitler, hapiıha• 
nede mahküm ve mevkufbu• 
lunan küçük Haaanla Urlah 
Oamand•r. Dünkü celsede din· 
lenmişler ve demişlerdir ki: 

- Şahit Hı11n, bir gün bir 
suçtan dolayı bapisb neye düş· 

üştü. Zırva Ali bizim yanı· 
mııda ona: 

- Neden mahkemede ona 
yatan söyledin, benim aleyhim· 
de şahitl'k ettin ?diye ıordum. 
Hı11nz 

- Ne yap yım, karakolda 
korkumdan ıenin aleyhinde a· 
bitlik etmi tim, ahkemede de 
öyle söylem eğe mec· 
b r oldum d miş. Cığ rci Mus• 
tafının m znun Aliyi yaraladığı 
hususunu s klamıştı. Zırva Ali 
bu ifadede ötürü Ceıaevinden 
küçük Haun, Urlalı Osman iı
miade iki şah't dinlenmiştir. 

)ar r k~ .. H 

ve itrek Osman: 
- Bir gün Hasan ceza evine 

vin geldi, Ali ona aen neden 
c· ğerci M st fanın beni yarala· 
dığtnı ıöylemedia dedi, Hasan· 
da: 

- Karakolda korktuğum için 
öyle ifade verd~m, onun ıçın 
bu haberi gizledim, hatta Ha· 
anın kardeşi garson Halalde 

yanımızda idi. Oda bu ciheti 
işitti. Ayni ifadeyi tekrara mec
burum dedi. 

Daha onra şahit köm .. rcü 
Yörük Mehmed dinlendi ve 

dedi ki: 
- D va şahitlerinden Hasan 

oğlu Enver, bir gün benim 
yanımda: 

-Ciğerci Mustafa ile Alinin 
kııvg sım işıttin mi? Biribirini 
yedıler. M staf da ona vurd . 
iki ocak söndü. Dedi. 

Maznun Zırva Ali, müdaf a 
şabıdi olarak cığ rci Mebmed 
ve aandıkcı Ha.il ad nda iki 
şahit d ha gosterd. ~ hkemc 
he et, bu şahitlerle b'rlıkte 

Ankara köm··r sergıs· 
1 .. nn, nk Hci i<'unıhurumuz tntnrkün Zi)al'ell«•ri 

:J •• utuklar 

2 • A~ılı llll'ru imi 
4 • Ser i dahilinde 

\f"SAİr hilcfiml~,,. ıvare s • masın 
hugnn I ,ayJ ıne .. 

(iizli vesika ve Beyaz 
Filmlerine ilav ?ten giJsterilecektir 

Fiatlerde zam yoktur. Fırsattan iatifade ediniz 
Seanslara dikkat 

., l. ,,. • .,., • • ,. .. • • • ' :·, - 1 ' • • 
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Enverin yeniden celbJcrinc ka· 
rar vermiş, muh keme başka 
bir güne bırak Imıştır. 

Bir k ·• ylü kadın 
Biı· dok orun ınu
ayeı ehanesinde 

öldü 
Dün Bey'er sokağında Bir 

doktorun muayenehanesine mu· 
ay ne ettirilmek için D"°'ğ:rmen

dere nahiyesinden getırilen Ha
lil kızı ve Ahmet karısı 35 yaş· 
larında Hatıce, muayenehanede 
bir saat kad r kalını , yere dü-

rek ö' mü tür. Hadise müddei 
mu iliğ haber v rilmiş, kadı

nın ceıedi, memleket haatane
sino kaldırılmış, otopsi yapıl· 
mı~br. Bo. Hıticenin uzun za· 

man evci tutulduğu yılancık 

hastalığından mütevellit kın ze • 
birlen esinden öldüğü anlaşıl• 

mı tır. 

Balıkhane ıslah 
edilecek 

Kordondaki bahkhaoeyo ge
tirilen balıklar, ayni yerde de
nizden ılınan ıularla yllcınmak· 
tadır. O civara vıktilo bir li· 
ğım açılm old u için balık
çıların a dıklar& ıuyun piı iti 
gözönünde tutulmuş, bu huıu .. 
taki neşriyatımız belediyece na· 
zarı dikkate alanmıştır. 

Belediye reisliği, balakhaneyo 

getirilen balıkl rm temiz deniz 
suyu ile yıkanmaı için te isat 

yapılması lüzumubususunda defter· 

darlık, Ma iyeye ait balıkhanede 

temiz deniz ıuya bulundurmak 
için teıisat yapm~ğı kabul et• 
miştir. 

Kız ·enstitüsünde 
Kız Enstitü ünde ve akşam 

okuluda biçki, dıkiş ve moda 
dersleri imtihanlara dun bit
miştir. 

Dün k am okulunda yapı-

lan ev idaresi imtihanı müna
sebctile talebe tarafmdan ders 
mevzuuna aid mubtelıf yemek-
ler p'şirilmiştir ve mekteb ida
resince alakadarlara bir ziyafet 
verilmışt r. 

Çekirge 
mücadelesi 

Bir müddettenberi devam 
eden çekirge mücadele1i, çok 
iyi neticeler vermiştir. 

Çekirgeler, muhtelif kazılar• 
da mahsule zarar vermiyecek 
vaziyete getirilmıştir. Bu sene 
çekirgelerin yumurtladığı saha
lar da tesbit edildiği için ge• 

Iecek yıl. bu yeri rdeki tohumlar 

erkenden toplattırılac lctır. 

Azgın hayvan 
B. l h) uy ı kolundan ı ırdı 

Palancılar çarş\smda başıboş 
bırakılan 1106 numarah araba 
nın beygiri, oradan geçen mü
tekaıt Setim o~lu B. Yahyayı 

olundan ı 11 m ştır. Hayvan ıa
hıb hak~ında takibata başlan• 
mıştır. 

o .. 

man 

Menemende Kubilay abidesi
nin bulunduğu Ayyıldız tepesi, 
bahar mevsiminin başl ngıcın· 
da kısmen ağaçlandırılmıştı. 
Orman idaresinin K roıyakada· 
ki fidanlağından alınan ve abi
de civarına d kilen (2000) çam 
tam men tutmuştur. Kaza be
lediyesı, bu fıdanJarı hcrgün 
muntazaman sulattırmaktadır. 
Sonbarda abidenin bulunduğu 
tepeye yine mühim mikdarda 
a aç f .danı dikilecek, bu ıuret
le abidenin civarı güzel bir 
orman haline getirilecektir. 

Mütecaviz talebe 
mahkemede 

Kültür lisesi dırktörü B. Hay· 
dar Candanlırı tahdit ederek 

onuncu sınıftan tasdikname is
tiyen talebe Sala heddin, Ah· 
med ve Zekinin muhakemelerine 
yarın şehrimiz Asliyeceza mah· 
kemesinde başlanacaktır. 

imtihanlar 
ilkokullarla Orta okullar 

son amıf talebelerinin imtihan
larrna dun mekteblerinde baş
lanmışbr. Orta O.ıcul vo liıe· 
lerde ıöıhi imtihanı kılın 

talebenin imtihanlara dı başlı
mııtır. imtihanlar ilk Okullarda 
15 Haziranda, diğerlerinde 20 

Haziranda bitecek, lise olgun· 
Jule imtihınlar1 22 Haziranda 
başlıyacaktar. 

Cam kırmak 
kiç•ımelıkl• 1(., .. .ı:,.. ...ı. .. 

ğında Hasan oğlu Hayri, sar

hoşluk saikasile cam kırmış, 
eli11den yaralanmıştır. 

)faka la yaralamak 

K rşıyakada Medeniyet so· 
kağanda Hasan oğlu börekçi 

Halıl, Hüseyin oğlu Abmedi 
ta$ atmak meselesinden ma· 
kasla yaralayıp kaçmıştır. 

Umumi hıfzı ılılıa mecli i 

Vıliyet hıfzıssıhha mecliıi ya· 
rın saat onda Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde aylık 
mutad toplantısını yapacaktır. 

Ahldksız.lık 
Karşıy kada oturan ( M. ) 

adında birisi, zabıt ya müra· 

caatla karısı 2! yaşında ( C. ) 
nın bır erkekle At ybeyinde bir 

aandalla denize açıldığlnı ve 
çirkin bir harekette bulunduğu· 
nu şile ayet etmiştir. 

Kadın, (F) adında bir erkek
le 11ndal içinde tutulmuş, ad• 
liyeye verilmiştir. 

Bir dalın 
Selvilimescidde (N.) adında 

evli bir kadının da (V.) adında 
bir erkeklo bir arada yaşadığı 
ıikiyet edilm.ş, ikisi de tutul· 
muıtur. 

Ziyaret 
Şehrimiz lng.liz general kon· 

solosu, dün vilayete gelmiş, 

vali B. Fazlı Güleç Çeşmede 

bulunduğundan vali muavini B. 
Cavit Ü,weri ziyaretle görüş
müştür. 

Hir ce eıl hnlnrnhı 

H 
• a ıy r • -· 

Sabah v ... pu /arı 
Konağa uğra

malıdır. 
Bize gönderilen bir mektupta 

deniliyor kı: 
Senelordenberi devam edeP 

Karşıyak vapur tarifesinde sa· 
bah , seferJeri değişikliği, bit 
Eşrefpaşa ve K rantina mıntı· 

kalarmda oturup ta Karşıyı· 

kada çalışan işçileri muşkiil 
vaz·yete düşürmektedir. 

Hiç olmazsa 6, 10 da Pası· 

porttan hareket eden iki vapur 
Konağa uğrarsa, biz de her ır 
bah Pasaporta kadar yurümek
ten kurtuJuruz. Aİakadarlarııı 
nazara dikkatini celbetmeniıi 
dileriz. 

Posta memurlarınıtl 
bir ricası 

Aldığımız bir mcktubtı deni
liyor ki: 

Biz posta müvezzileri, etki• 
den Karşıyaka vapurlarında. 
meccınen gider, gelirdik, şimdi 
ise tam bilete tabi tutuluyoruı· 
Aldığımız maaş ve vaziyetimiı 
malumdur. Bizim de Rüsumat 
ve Belediye zabıta memurlıtr• 
gibi hiç olmazsa iki kuruşluk 
biJotle seyahat etmemize müaa· 
ade edılmesini dileyoruz. 

ipek böcekçiliği 
Ôdemiı kursundan iyi 

neticeler alındı 
ÔdemiJte açılan ipek böcek• 

çiliği kursunda derslere devanı 
edilmektedir. Kurs müddetiüç 
ay olacaktır.. Halk, kurs müna" 
aebetile muhtelif yerlerde açı
lın böcek yetiştirm ergil rin--
de fenni şekılde böcek yetiştir• 
wc uauucrnu kuuıyc "\Jgrcıl'• 

mekte vo tatbik etmektedir. 
Zlraat Vekaletinden gelen mü· 
bim miktarda ıslah edılmiş ipek 
böceği tohumu halka tevıi 
olunmuş ve tohumlardan çok 
iyi neticeler alanmıştır. 

Kuşadasındanyapılafl 
ihracat 

Mayıs ayında Kuşadas• iıke-

leainden ecnebi memleketlere 
yapılan hayvan ve hayvan mad· 
deleri ıhracata hakkında bir 
istatistik hazırlanmıştır. Bu is· 
tatistiğe göre bir aydı 59 inek, 
1 eıek, 6 dana, 2 düve, 4 ko• 
yun, 167 keçı, 87 kuzu, 11 
oğlak olmak üzere 397 bat 
hayvan Yunaniıtana ihraç edıl• 
miştir. Bunların kıymeti 3008,S 
liradır. Cene aynı muddct zar· 
fmda Kuşadası ıs eleıinden 
memleketimiıin muhtelif yer 
lerıne 8 beygır, 4 tay, 61 incılc, 
8 manda, 90 dana, 1 buzatı, 
10 malak, 13 duve, 2 deve 
yavrusu, 179 kuzu, 457 oğlak, 
1 köpek, 4 kuzu derisi, 1068 
gevi~ getiren küçük baş ha)"' 
van derisi, 400 kilo yün, 200 
tane tuzlu bağarsak ihraç edil
miştir. Bunların kıymeti 6595 
lira 70 kuruştur. 

TAKViM 
Rumi • 13541 Arabi - 1351 
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SON 1-IABERLER 
Ankara da 

Harf inlııidbı ••6İ•İ 

Ingiltere kabinesi fevkalade rim~=>~·{~~!::~: 
be e e h 1 randa Aakarada bir (barf 

ır ıçtımaa azır anıyor :::~~.::tlİ> açıl•- ....... 

•- •• •· · ·• •• Mehmet Spaho 
.. panya ile Kantonda tevali eden bombardıman- y .:.kında memlelceti-

lar, Amerikada büyük nefret uyadırmııbr mi~e gel••" tetkik 
looclra, 8 (Radyo) - lagil· • ı~rde ba!anacalı 
~ Hariciye N~ra ~rd Ha- Son dakıka: lıt•nbul, 8 (Huaui mubabi-

b, bupa •7fiy•ndea b.. rimizden) - Dolt vo müttefik 

..,~ döamiif ve derb~ ..... Merhul bı·r tayyare YugoılavyanıD Münakalit Na-
'lziyet etrafıada tetkikat ,.,. , zın B. Mehmet Spahe yakında 
llaia baflamııtar. memleketimize gelerek mulate-
.._ a...-ıı Nevil Çemb.ı.,... Dün tekrar Fransız hudatlannı lif şehirlerimizi gezecektir. 

.. ba balta IODuda 1ayfi7e• •• Se J DuJ Er d 
11ac1 .. ıelerek. kabineyi ıevbl- tecavuz edeıek n an oz zurum a 
~~,. .., ..... ..,_ phri üzerinde uçtuktan sonra Bir uofam laa•ta-

L li ne•İ ,a .. ılacak 
-~~~i:--1 ,::~.!dir~· kaçııııılarcbr • Erzurum, 8 (Haaaui mubabi· 

Hariei,. Nmn Lord Hall- .,_, 8 (Radyo) - B•ıün ötledea ıonra mt 19,SO de, rimizdea) - Gıtvgiride poıta, 
~ lıpaayacla bqh7aa bom• a.lk ..Wlleriadea gelu we 25-30 rakamları•ı taııyan meçhul ~elırıf .merkezi aÇ1lmıştır ••• Bu 
..,dl .. Dlarla ,alaadaa alika• bir ta,,.,.. Franmz la•datlanm tecaria ederek, Sen Jan Duloz ıılek bır yer olan Gevgınde 
'-r ol.... ..lari iuriade bir •ikldet .... ktu ıoıara, denize dotru yol memnuniyetle karıılanmııtır. 

lngiltenahl; A .. ibam _. .._, w S.. SebutiyH iltikametini takiben · •zaldqmıfbr. Burada k~forlu . üç, d~ 
..._. beklelli,..-. Japa.,.,a H • • k •• •• •• odalı evler, bar ote~ ınıa etti-
...,...lmilel teddlı: kollitemi• amıdJye ruvazorumuz rilec~ktir. Oteli? muzik yeri, 
llacl.tl•llilll lılldlf ecleoeti daa•nı ve ıazuaoau bal•w 

"1'-ifar· Giri•d d d b•• ük• ·mıe cıktır. 
.............. batlr.a. la,ıliz 8 8SID 8 UY mer&SI Erzarumda, Vili1et Hu .. i 

........ ••b91. ...... karıılanclı. Orada 3 ga·· D kalacak Mohuebeıi ~rafaadaa bi~ ~o-t,....,. Iİt pOllla vaparlanm . . . . calc dot~mevı ve haatane~ ın-
"t• ... ••••li .a,l••ifoı ı...btd. 8 (Huma mubabira••ıdea) - Giridden ı•I• ~~- pıı için de t0:>,000 bralılc • a.. pn. •ektepli Türk deaixileriai hamil bal11Da• Hamıdı7e talaıi•t ayrılmıttır. 

Ha:siran ~ 

Çekoslovakya, yeni sta
tukoyu yakında bütün 

azlıklar bildirecek 
Praı 8 (Raclyo) - Silclet 

Almanlan Leleri doktor (H•· 
layo) •• velôlı doktor (Hoaed), 
baıün Baıveldl Milaa Hocbaya 
bir m11bbra YerlDİf ve ıelecek 
hafta ıkdedilmeai ••kaner 
olaa koaferuata ae gibi meH
leler tetkik edilecetial 80I'· 
mqtur. 

Siidet Almınlan; •iizabre 
edilecek mueleleria keadile· 
rince herhalde dahı evvel ma
lum olmua lizımgelcliti•i ve 
akıi takdirde koaferanu itti· 
rak etmıyeceklerlai bildiriyor
lar. 

Milaa Hodzuıa, ıelıecelc 
hafta biclayeti•cle biitüa azlık-

Hakdmetim~in 
lıat'i kararı 

- B(Jft 1 inci salifetle -
Yugoslav, Rumen ve Yunan murah
haslan bir toplantı yapmışlardır. Bu 
devletlerin murahhasları, davetimiz 
üzerine lstanbula gelmiflerdi. Müza
kere, Yugoslavya, Romanya ve Yu-

nanistanda bulunan ırkdaşlanmızın 

ana vatana nakilleri mevzuu üzerin
de cereyan etmiştir. Irkdaşlarımızın 
nakilleri hususunda bir anlaşma ya
pılacaktır . 

Belgraddan memleketimize gel
mek istiyenlerin, elli bin kifiden faz 
la olduğu söyleniyor. 

lana tiderleriAi davet ec1ere1c Ka•a Alı· cevap 
yeni ntoko,. llilclinoeli aör • ' 
l•iY•· • 

verıyor Berlia, 8 (Radyo) - Çekoı· 
lovalqama; mecburi ulcerlik - Batı 1 inci uhifede -
miiddetİlli llı:i MDedea üç .... ,. Çok sevimli ve yiğit bir pehlivan 

L-- Al b f·ı· d olan Kara Ali sözlerine şunlan da 
~~~· man • • a 1 

'
0 e ilave etmift;ir: 

ıya teaırler yapmamııbr. - Bu maçın orta hakemliğini Te-
la mebafiU, Çekoalovaky.. kirdatlı Hüseyintn menejeri Ab

aa•, bö,le bir brar ver .. kle dullah Subqı pehlivan yapaeak
aulb zamaaaada Wle ~ ya. hİ• mış. Bunu kabul etmiyorum. Çfinkü 
le tilik bir ordu beılemek mec:- tarafgirlik yapması çok muhtemel 
bariyetinde kalacatı ve halbr dir. Memlekette hakem mi yok? 
ki buna muktedir olamayacatı . Kar~ Alinin bu mOtaleuı çok.~
cihetle, Franaadaa ...... et nndedır. Haber aldı~ıza go~e, 
ıörmeıi tabii baladatu kaaa- İzmir askeri h~neeı me~~aatine 

H Vekilimiz lnwu6rii Girid ada11aa git•lt. N11Di adama. ve laalk tarafaa-
• ..._ •eruimle ve COf(ma tuabiratla kar11laDmıfttr. 

lltİllİ pıteriyorlar. yapılacak bu mühım güreş ıçın orta 

D . hakemlik vazifesi İzmir ziraat 
ılftOnÇİYOftUft Berba, 8 (Radyo) - Al•aa bankası kambiyo şefi B. Ahmed Si-

0 l 
.. tbaab. Çekoalovakpya tid- nopludan rica edilecektir. Ayrıca Ba.an AniaraJ'CI H..idiJe, Giridde iiç ,aa k•'••lr. deaiscileri•i• reımi zi,.. 

ı a dede ~ic•• etmekte deva• ciheti askeriyece beş kişilik bir de 
oaracai ..... werilecektir. ---------

--':':~«:..-=::: Gümüş ve altın B 6 la 
" 

ediyor. jOri heyeti seçilecektir. 
G Gllftlft Uafllf et. Gazetel•, Sldet Almanla- KARA ALI KiMDiR? 

ltanoi,. Vekilimiz B. Rilftl 
4.-u, ba,a. (din) Alaara1• 
llbaiftir. 

Af lranıınu 
Oiıer malalıttmlara dıı 
ıamil alacalı mı ? 
Aakar .. 8 (Huui mababiri

'-ladea) - H.-•• •• fi•· 
• AclU1• •ol••iade mlila• 
lr.ı.. edilerek eıkba ••cibe 
...... tetkik olaa• yiinl
'&ilderled. •İJul .. laldlmlar 
W...dald affla -••ilep.irilo 
.... ,... .... .ukAlalara 
... ili .... _ •• laawedi bir 
-.,.. 9Sdar. 

Adli tebligat 
Kanonu meclise 

verildi 
Aakara, 8 (H ... ıt mulaabiri• 

llaizden) - Adliy~ itleri•• ait 
'-bliıat evralaaın potta we tel
trafla a~ikacWlara verilmul 
~ada Adliye Veki&etiaoe 
~zarlanaD ba• liyihuı büyük 
t.lillet Mecliı.ne aevkeclilmiftir. 

Şarap labrilıaa 
8apailı civarında 

iaralacalıhr 
lata.bal, 8 (H111UIİ ) - labi • 

........ Um .. müdiirlüp. lımir
~ Baraova aalai1eli dahilı•cl• 
.. Yraldı civannda HDede bet 
~l,_ litre ..,,p i..a ed .. k 
~~ilet• bir .-ap lalwık• 
....,. ettirecektir. 
.L Fabrika, ba,ik bir bat içi.
.. lcarulacaktır. 

Sanat sergisi 
Baycık bir rağbet 

gördG 
Aıakara, 8 (Huauıi •ubabiıl-

4taız~en) - Ankara aerıi evi .. 
.:."• •nıtitü •• uaat okul.u .. 
İçi zda Y•pdaa eserleri görmek 
~-lS g:in çinde sergiyi 
-... :ıuu le fı ziyaret etmiftir. 

ti6ine tlaoa Ofll naclaa Ntka Slovaklarla· M• Kara Ali Bandırmanın dağ köy-
Roma, 8 ( Radyo ) - Müte- carların da mulatariJOt iadik· )erinden (Erbeyli) dendir. Daha 

Madenlerimizin itletilmesi için hO· veffa şair Danonçiyonun baıuıi lerini ve Çekollovakyayı idare küçük yasta bayram ve düğOnlerde, 
edenlerin, bu milletlerin balda· Hıdırellezl ·de köy gençleri ara-

k . db• l 1 k katibi, Danonçiyonun bayabaı Omet e serı te ır er a ınaca •• etmewTe batladı dan. ... nnı ister iatemeı vereceklerim sında güı•t ·' 'rde birinciliği almılJ, 
• iiii'liiblnmliClii} _ ""HiliGmetitl•Iİiiiİis.c:lli"1iirMrf'"iİ~jii~İı1İiiiİİİj~iiiiİİİllİİiİİİr~~~q·~--~ onun fevkalade bir pehlivan oldutu 

L--1 L-L. d 1 B l d d k .. ·· it etmiş ve kendiıine dava ._ k • na ...,_ •U7Mh Jfalıarrem peh-J911i uu UDH utUUr ma eai e u gar atın • i gumuı ve a ın w.y· e Si a ısyanı livan yanma almış, Bigad,, Berga-
maclealeriniD iıletilmeli içia aeri tedbirler alacaktır. mııtır · Aıiler . el. la mada müteaddid güreşlere solcmuş-

Kont Do- Martel Mandalar . 'ıım ı çete a. tur. Kendiı-i ağır siklet oldutu için 

Be,rat limanının açılına meraaiminde 6u. 
lanınala her• J,tanbul Liman miJdiJriiniJ 

daoet etti 
l.t.W, 8 (Huıaıi •ulaabirimizden) - Fransızlar taramd•n 

S.,ıatta ,.. •• büyük bir limb inp ve telis olunmuştur. S. 
,_i limuıD açıl.. •••Iİ•i•• FrMMDID Sur1e fevkalade ko
aiMri Koat Dö Mute~ lataab.a u... müdüriiaü davet etmiftir. 

Lübnandalsyan 
Çıkarınai oe Fran.ıaların miJ.ıalıale•ini 
tkoet ef m!k İıte,en 6ir te6eke yalıalandı. 

Ber,•t. 8 (Raddyo) - Lübau 'ükimeti•i devirmek iıteyeo 
bir teb•k• yak•la•••ft1r. 

B. .. bekeaia bata•cla bir doktorun INl•ndap teabit eclilmiftir. 
laya• cakar•ak iateyealeria, laikumeti devirdikten sonra Fraa•aı• 
aiidahalelini dawet etmek ai,.tinde olduklan aa lq lmıfbr. 

Fransız sosyalist par
tisinde ihtiliflar 

• 
ihtilalci sollar, yeni bir 

fırka kuruyorlar 
Royan, 7 (A.A.)- Sosyalistler fır- köylO Soeyalfst fırkası unvanını al

baınm 35 inci konaresi bu sabah sa- mıştır. Bu fırkanın azaları bilh8888 
at 4 de sona ermiştir. B. Leon Blu- Paris mıntakasından alınmaktadır. 
man vermit olduiu takririn kongre Fırkanın takriri kongre t.arafın
tarafmdan kabul edilmesi yüzünden ~n son olarak altı az~sı. ola.n ihtilil
a- alist f ı..-.. da bi lık .._ __ ıl cı sol cenahın çekilmesı üzerıne Sos-
..,..y ırlUIDın r ayn .uan -u-t f .1.-- "da ı· · Bl olm -.... Lfd · B Ma p· 1 Yaue ırJUleının ı re mec ııu um 

u,.. .... • en · rse ıver 0 an Pol For temayüllerine sahip 24 ve 
sol eenah srubu Sosyalist fırkasın- Ziromski temayülünde 9 azadan mfl
dan aynlmaja karar Vermiftir. Zira rekkep olacaktır. 
fırkaııuı &aia pek fazla mütemayil Kongre t.arafmdan son defa reye 
olan siyasetinin ihtililci Prensiplere müracaat edilmeden evvel B. Blum 
uymamakta olduğu mütaleasındadır. şimdiki hükQmet hak.kında ne peşinen 

lhtililci sol unvanını taşıyage)- ne de vadeli bir tevbih karan veremi
mekte olan cenah grubu amele ve yeceiini söylemist.i. 

lı nd• Çtlf'pı1ıyo1lar dalına bü. ' g(ireR ere girmiş, Fran 
Komitesi Mekıiko, 8 (Radyo) - Su sa, Belçikat ve İspanyaya giderek 

Lui ile Taopiko aruaada itli- meşhur birçok pehJivanarla güre.-
Dfln l:enevrede toplandı 

Cenevre, 8 (Radyo)- U.uılar 
aoıyetHiain mında komiteıi. 
bagün toplanmııtır . 

Kom te, C..ubi Afrika, Fi· 
liatin ve daha baz• maadalar 
hakkında tetkikatta bulanacak• 
tar. 

F ansa, Suriye manda11aın 
ıimdilik tetkık edilmiyerek ta
lik edilmesini komiteden dile-
mıftir. 

Mısır hakameti 
KapiUUAıyonlarm ilgasını ta· 
nıyan devlerle ikamet mna· 

bedesi yapacak 
Kebire, 8 ( Radyo ) - Bet

vek 1 Mı hmud Pa.., gazeteci
lere be,an•bada; kap:tülilyor 
laran ilg ıı bakkandalci Montrö 
muabedeliai tuclilc odu biti• 
bükümetlerle bir ikamet m•• 
hodeai akdi için müzakereye 
baılanacatı•• bildirmip • 

Casusların 
kafalan 
Balta ile koparıldı 
Pariı, 8 (Rad10) - Caauıluk 

ettikleri anlatılan Ana Eblea 
adındaki .<1 d ıfa otluaun · ve 
damadıoıo .. af .Iıra, bugün bal
ta ilo keailmittir. 

Almanyanın 
U maml n'/Jlusa 

Berlin, 8 (Radyo) - Almaa
yamn umumi nüfus miktan, 
Avuıturyaaan ilb•bndan ıoara 
73 milyon 144 bin kiıiye bal t 
oamaktadar. 

ye• treo, aıiler tarafaadaa miftir . 
ha vaya uçaralmuftar. Tekirdağlı ile pazar günü yapa-

General Sevil.o taraftarlar1, cağı revanş muçına büyOk ehemmi
pte haliade Mebilauaın mala- yet verilmektedir. 
tel;feyerlerinde harp etmekt• Manisalı Halil pehlivanla güre-

şecek olan Molla llehmed pehlivan 
· diri•. S.alar, aekız bia ldticlea da şehrimize gelmiftir. Diğer petı. 

mürekkeptir. livanlar da beklenmektedir. 

r estrası ---
Şehir gazinosunda 

Ş_ebir ~~DOlll ba mevıı• ıçan lzmirlilere zengin ve kud
retli muıki;iaularclu mürekkep MELODIANS orkeatrua•ı 
t8kdi

1
m etm.ıtir. 

Melocliuı ork...._ .... kayaatıdar. Yabua killik ... aik 
ile deti~ ....... ...... ıiclebileeek .. bak ....... .... 
J&ratmalctaclar. Bi111111a tarla• Vıluia tok alla.a-•aktadır. 

Herkeaia bl,ik takdir ve alkıtlanu ••il• oha MELO
DIANS orkeatra11 ıördütü ratbete kUfl bü1iik ıurprider ba
zara...ktacllr. 

Baalard• biriaciıi öabaüzdeki .,....be paü akta•• 
olacaktır. 

Balonlu dans mÜ•abakam 
ve Amerikan terdaa neıe 
çılgınlıkları yaratacaktlr 

P .... b• güaü alqamı b1rbı ŞEHıR pairaOR11da buluaacaktar 
HER PE EMSE YENi SORPRIZLER 

ldare11nae Muai Kütuplaaae Sia•• 
BUGON 

itte size aefiı bir .... laafta11 yaşatacak olaa eafea propam 

1 • TehHkeli A§k Franıııca aözli 

Bat rolde: IDRETrE YONG • DON AMECHE 

2-Leylaklar açarkeDFranmca lkli 
JEANETTE MACDONALD • NELSON EDDY 

Trb'ike acıtc: 2.15 6 9,30 Lf'vakla ·~·· kf'n: 3.4S 7,30 
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Z::br:7:ak in naıılar ( Doğu illerimizden Röportajlar 1 

Kemerde Kuruçay mah~I~ ~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~-1-c-.c~:·A~li-E~ı-ıt-~-r-~ ıinde Huan oğlu Ali Çıçek ve - -

manav Reşad ıle E.şrefpaşa Payasta neler gördüm? .. Hataylı bir 
c~ddesinde Mustafa oğlu Meh- J 

- 175 - Yazan: Al~ksl'ndı DOMA med ve Keçeciler caddesinde Türkün başına ge enler .. 
Dartanya A tosun kula ğma "mahvolduk!,, dedi. "Mahvolduk =:::·1~.ç.~~~;!:mu:·:·!~::~: bil~~7!' 0~ ;'k;·~~~~;,~.~,:~·~10oıo;;ı; 1 

'.: 
0 
.. ~ ~. ~:;~. hlmm '" " ,.11.ka-

ınu diyorsun ?,,DiyerekAtos büvük bir sükunetle cevap verdi müsadere edilmiştir. yarım .natte .mcak katedebiidi. Yol-
'J Dlh mf'k lar o kadar bozuk. Her cukur bn ın- 1 ının tenha kom-

tenin kalbi silahşorlnrın üç katı.ı teh- Ey efc>ndiler, kazaları da göze alı- - Efendim, mııntonuzu gc>tirclim dil ha r kl: r mm aj ım geldiğini 
~ aebebUe biraz kınlmışt1; fa- nız! Halat tafüıizliklerle dolu bir bu a am ha\ rutubetli. Yang:n sahasında Hüseyin zannedi;orum. 
tı t başka cihetten kalbi gayet ferah- taçtır ki,:t'ilezofhır onu tebe ümle Dartnın nıı e\ ıncinden kendini oğlu Ahmed GünerJ ve Mus· Ve dü unU\ orum: Dort; olun çalı 

· karşılar. Benim aibi filozof olunuz kaybeder k haykırdı: • tafa oğlu Hüsey.n, Bursalı Be- kan kavmakamı Pa;a avaran bu çok 
lst Bazen de ertesi gün Tura gitmek efendiler. masa ba ına geçiniz de - PJ. ı (' ! kiri dövdüklerinden zabıtaca kısa l ~lu ııe~e mukemm ı bir o e cu rnr. 
-. 19 Yola çıktı ve ~ azife ini ifa için içelim; hiclıirşey istikbali bir ~anı- Dedi. yakalanmışlardır. haline getirmemiş? Paya la Dört; ol O. beni tanımak isti~ ır, beıı onu. 
ti. clJaine sekiz gün muhlet veriJmiş- bertin kadehinden görüldUğlı kadar - Planşe ! 'ehehsiz dlh nıek daimı ımrette alakalıdır. Hele güm- Eiribirimize hissettirmemeie ça ı a 

parlak gosteremeı. Diye Ar.ımi le Porto ta tekrar- ri.ık teskilatınm P:.ıyastıı olduıcu bu de r, k tekraı ladıııımız bakışlar iki-
te Bu iki gaybubet muddeti zarfında Dartanyaıı cevap verdi: laclılar. Gazibulvarmda Erzurumlu mev~im: ulnknnm ke ıldiği biran mizin de bit kundan ve ayni duvgu-
bın1n tdilecefi veçhile, 4 arkada- - Bunlarm hepsi doirn amma, Atos dedi ki: Mebmed, ıeb~bsiz olarak Mu- yok gibidir. Ö) le i~e ! lıırln mtlteha. sis olduğumuza !.>izi 

'1nıozleri aate, buruıılarırüzg11rda, l.ıengene korkudan l.ıiti,>orum. 1'e - By, evet, şüphesiz PJanşe bun- hiddio oflu Feth"yi dövmüıtür. _ Kirnbilir. di;orum, olur in n.ıl· lıuuıdıımıstı mtık. 
~kulakları kirişte duruyordu. Giın-1 zamıın bir şi,e açılım. içindeki şara- da hayret edecek ne var? O bize sa- Miras meselesi lah... Hatta~ !ısınız, hPthaldc, IJ n böy-
~~fitün havadisleri elde etmek. hın Maylediniıı kilerinden ııeldiğini at sekizde &'elecetine sôz vermişti, Eğer bu yol cadde ı ı 1 dun. 
-...ıatin hareketlerini aözetlemek, zan nedi~ orum. işte saat te sekizi çalıyor. Bravo Mıbcalar çarşısında avukat edlir e geçenler icin \kine do~ um Acı ucı içini çeti. 
teleıı Postacılardan haber sormak Atosdedi ki: Plan e ! Suzunun eı isin, eğer efen- 8. Hılidıo yazıhanesinde Kiliıli olmaz. Elbettt>. deniz k n. rından \ - O bedbuhd , r<lenim, evet. Kt-n-
~Ure~ıe geçi:rnrdu. Bundan ba kıı . - Boy le guzel bir kadına kartı dinin ) anıudaıı çıkar an eni yanı- Hüıeyia otlu Abbıı Hı imi bo~ hı, l.ıoy:suz a rı çlar ıu·u ından kn din ız. ııc \ a}>nı·Jnrsa ~ apsmlar, du-
f1ıdı hayatlannı düşünmek mecburi sız çok tafkın bulunuyorsunuz! ma nlmm. Erker, miraı meaeleıinde-n kar- )ıp gitmek )ulnız benım d gil ızın hu L terıni ~apsınlar, Hala)lı \e 
~~de bulunuyorlardı; Mayledi öy- - Markalı bir kadın! - ~h ! ~~>~:· asla, ben Mİ Dar- deşi Mebmedi aehpa ile başına de do) mak 1 t nıb e ı-ır iz bir Turk olduğumuz için mesuduz. Fa-

hayaJ idi ki, insanlara bir kere Dil erek Portos bfr kahkaha sah· tanJ an an ıç ıı· zum an a~ rı mıra- vurmak ıurotılo yaralamııtar. zevktir. kııt, \ rımlz. dört lıın sen dlr bizim 
::::_a.ce rahat uyku uyumalarına verdi. C•Kım. k :·. \e cetldimi in olan zumru<l )erımiz .. 

ve~ di. Atos ~aleyann geldi, alnında ha- Diye cevap verdi. DlfiDİ ırmış Paya!'!, e kıden lh a, soııru kaza Heııim Turk olduj"umu o da anlıı-
İaviçreli dedi ki: • sıl olan ter damlasını elile sildi ve Bu esnada Planıenin Dartımya- Al .. cakuı Sepetçika1a so- merkezi imiş. O tarihte retnıit bin mıştı. Sözunc bu kanaatlt' de\am 

\it - Oh, e\•et; gorl len rUya)•ı ta- kendini zaptedemiyerek ayağa kalk nm. el\,n~e bir pusul.a. sıkıttırdığını kağında leblebici Osman, çocuk nüfuslu olduğu söyleni)or. Fakat l.ıu- etti: 
tttirmek pek tabiidir. Fakat hiç tı. Daı tan) an farkctmıştı. meaeleıinden Hııır otlu Aliyi gun ancak altı ; üz e\ i \"t' lıin nüfu,..u - Bu) uk Önderin himmet t\ le l u-
~ ıörmem. Gün gC'çh·or ve akşam oluyordu· Plan e gideı·ken Dartanyanı ku- tqla dudaj'mdaa yaralamış ve kal mı~. CıPri ıınhi)ellerim zle her . a· ı t zirıcıı lt>rınden kurtulduk F.ıh.ıt • 

..... "'ok kısmetli iniz "h t k . l t M h ' caklnmış olduğu gibi şimdi de Dar- hada buşbusa \ urti.' ur. Ne bir otf'li, bl:t.t e>huı rf"vu gl.iruleıı zuln · uhiıl '•" • nı aye a şam o muş u. ey ane t . . bir dişini kırm·ıtır. · " 
l)fyerek Atos ayaj'a kalktı: . :t nn~ nıı onu kucaklamak ıstıyordu: ne bir lokanta ı, ne belli buşh l.ıfr e..;e- ol uıuı .. 

..._ B d · 1 .ı k ~-~- eli 1 uıh09larln doldu. lmu yüzflkten fakat sokak ortasında u~ağına kartı \aralamak ri \ar. Yalnız tr n ve "aırnr uurar<lı. Ben de ona kendimi t ııutt m. Ah-•• • oy e ueme .aa ... r m. h" . . b" • . At "' 
._ l>edi. Atoa •ibi bir adamm bir ll8e mı ce ıne indır~ıt olan 08 boy.Je bir şefkat •österince geJip ~e- Karaotiaada lnöoü cadde· Paıın adile ve i banka mm i tııı. Lıap olmııst uk Sancakta hı 
-vt&e ktndiaine gıpta etmesinden meyhaneden pek nadır oıkıyordu. çeııerce çok acayip görüleceiini dü- sin~e Antalyah Ali, 1ebebıiz kile kunılan bir şirkett.E-n b.ı ka hiç- t-dılc>ıı n t' ulim \'e i kt•ıı lt.> 
"'ıııen İsviçreli sözünü tekrarladı: Kendilerine pek mi.ıkemmel bir ye- şunerek kendisini tuttu. o!arak Haua Emir otlunu çakı bir iktı a<lı me\cudi~eti ~·ok. ~nıı.ı .lkıla beh etti. O~ı i 

._ E\·et, hiç 8'Örmenı.. mek ajyafeti vermif olan M. dö Bu- .Atos ve arkadaılarına: ile aat kolundan bafifco yara- Umran ndi\:le ufak bir hükumet det geldi kı glhlerfnde ıcak \ · 
~ sinyi ile iyi kafadar olmuJtu. Saat - Bir mektup aldım. <lairesi, bum;n karşı ında bir bahçe lalarının t plandığını gördüı 
.ato lamııtır. dJ t k "k" j d ~""sun ayaja kalktıiını 8'ören ~;ediyi çalarken hili birlikte kumar Dedi. ve mektep yapılmış. Hepsi bu.. ar ı · ı ım x e !!U ıyt r 

,::.~an da kalktl, ve koluna gi- oyımyoı·lardı. Nöbf>tçiler postaları - Pektılu, hnycli koğu unrnzn Sarhoşluk Portakal Dortvoı kadar btırad' da k ı !eklerin raylarda k ~ ı 
"V«"ek dışa kt K ·ı dd · d K kn e ve sacı du) ılm \ l> nya çı ı. - kuvvetlendirmeie gidh orlaruı. Sa- gidip okuyalım. eçecı er cı esm e uı- yetişi) or. Ne ~azık Jci. bahçelerclen • 
..._~rtos ile .Aramis süvari ile İs- t d" b kta t • Diye Atos cevap verdi. adalı ishak Çakar, sarhoş "oiunun bakımsı1.lıktnn haraı> ol- • • .~ botboiashkannı karşıla- a ye ı ~~u '. rampetler yatma 1 k .... ıt·· t.. d t d• ~ l . - 933 sene!-li llkb~ han 
~ıı: itin kabnıeJardı. zamanını ılan edıyordu. Mektup Dartanyanın avucunda o ara guru u yap ıgın an '1· ugu sö; enıyor. O ~ ıl nıev111im Suti~ ede kur ,k • ·-
11_ Aa&en iae çekilerek bir ot demeti Dartanyan Atosun kulajma: ateş gibi kesilmişti. Daha çabuk yü- tuhnuştur. Osmanlı devrine nid korkunç bir mşti. Hatay daima oldugu gı 

1 
\ 

~tıiıı t M h ld k rümek istiyordu; fakat Atos onun Hırsızlık zından heybetini elan muhafaza e;- hkler ~risinde idi. 
de lı e uzanmııtı. 'içreliden ziya- - a \o u • k 1 t t k di k 1 . d ·ı· Jemektedır. Etrafı, mahpusların fi. Kuraklık en ·ı·yade 1...-..J~, ı·ı r n "'· h.. •1alperest olduiu .için Araınisiıı Dedi. 0 unu u up en ° una geçır 1 1 Karı yakaflla Da.iz mekte· 

1 
• ._.., .. -

..:._~_ oldufunu ve kendi başına da - Mahvolduk mu diyorsun? i~Jn adımlannı arkadaşının adımla- binde yatan Sioobla Ôaaer rar arına mey<lnıı vermemek için rinde tesirini aö.~ter<li. Çu k . l -
~al ppkası alydirdr. . dil il . nna uydurmaj-a mecbur olmuştu. Ru kanallariyle ~eHilmi . .1 ltad deviler Suriyede rnevu i ahi · ıın-
"h;d gını ş - Dıyerek Atos büyük bir sükOnet- Nihayet çadıra girmişler, bir oğlu Abdurrahman ~80 kuruş did gözetleme yerleri var. Mitad .t1elerdir. Tehlike kaı sı ınd idilPr. 

•· le cebinden dört pistol "Ikararak kıymetinde bez parçası r•larak p meı hum el b" td t b ıınk ......_ 4ıacak. &öyltditimiz veçhile Ba- .. . % limba yakmışlar, ve Planşe dort nr- Y- a ·' · un n ıı· mul e ura u umete müracaat ettiler. Hatm ın 
~ ınuvaff ı..u .,_ . • . ' masanın uzerıne fırlattı: kada~tn kimse tarafmdan ı·ahatsız Meamed otlıı Ş .,krüye verdı· <lu ha~edildiği rh a~ et edili) or. Sel- reket içinde oJdugunu bılen Fran-
~ a..., e... ••lıtı do.rt ar- · · · · · · · · · 4Ü9 ,_, oa MllJef'ce Mdniyi d"e, ın-
~n dan ziyadesini yok edeme- .. ' P' m Jerken Darlan) an elleri titriye tit- Et} a tıtlmak r va · fır '" Jrc)7unlaptyle zırhlı otomo-
~·Bekleme günleeri hep uzun ge Ato.,. Parpay~d.en çıktı! Dartan- riyc mektubun mtihiıriıniı kırmış \ e Çorak kapı mıntcıkasında Bul· Burada herşe) ihtiynç amma bil \e tanklar himaye.sinde Hataya 
._ \'e hususile Dartanyan için gün- yan peşmdeıı gıttı. Aranus kolunu sabır;:;ızlıkla beklenmekte olan mek- bllha '•1 sunu yııı, cağım: sevkettiler. 

kırk sekfz saat uzunlujund ö- Portosa uzatarak peşlerini takip et- tubu açmıştı. var aar•i nda Ferhad oğlu Ali, Po ta \e telgraf merkezi, zmdan- Yalnız kırlara, otlak ve meralara 
1'ıaQy0rdu. o deniz seyahatini: ~a- ti. ~ramis kendi kendine şiirler o- .Mektup tam İngiliz şiveeile ve Ahmede aid bazı eıyaya çaldı· dan kötü, acıbütşekil bir yerde barı- aldırsaJardı keşke. Fakat, öyle 
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~ unutmuttu. Y'almz MayJe- kuyor ve Portos ta can sıkıntısından l~partaJı kat'i~ eti ile yarım satır ya- tından tutulmuştur. .nıyor. Dörtyoldan daha çok iş aören madı. Henüz yeteren ekinlerimize 
~ k11drettnf 2özunde büyütü\·or- ara 8lra bııy.Sıncta.n l.ıir iki ıuı kopa- zı vardı: · Karısile barışacatı yerde.. Payas · po ta ve telgraf merkezini canavarcaeına hldırdılar. HHat za-
~· O, göailue feyt&n aibi aörÜnen rıyor~u. . . . .. - Thank you, be easy. Jkiçeşmelikte Kiremitri ıoka· bu ucubeden kurtarmak 'e laJ ık < 1 mam •elmeden tarlalarda J;rir tek ba-
tı kadın fçin kendisi a-ibi tabiatiıı Bı~denbıı e karanlıkta ~ır aolge - Bu ne demektir? 7 duğu bina) u ka,·uşturmak lazım- şak kalmamıştı. 
)lttkJude 1arduncılar taaavvur etti- behrdı, Da~~nyan bu .t~kb tanın111- - Teşekkür ederim, müsterih ğında amele &•ahim, ayrı dır.. Maksadımız köylü vufyetfnf an-::a.. Ufacık bir sea işitse, .kedi- tı, 'e kendısı~ce. pek ıyı tanılan bir ol, diye DartanJ an tercüme etti. y~ışadıfı karıa 30 yaş:nda PrOl'ranııma g re Paya ta kala- latmaktı. E\·et bu akından b" k 
~ tevkif etmefe areldiklerini ve- sesle ona dedı ki: -Sonu var- Afetin eviae barıtmak baban• cak daha ekiz on saatim varken ay- evel bir bedevİ ailesi B 1 n. r at k-:. 

:~d. _arkadatlan ve kendisi ile Ç J' M D ' • le rh•it ve undttr11d.. baıı ~ıl~a\ zaruretini d~ydum. Nerede yünde ... oflu .... nın bahç:S~ ~:~~nna 
~ek ben PJantey1 ptir- J K L E R etya talarak kaçmrttar. Hıraıa c:k~ca k~·: karnımı nerede doyura- iniyor. :&ahte sabtbl.rle fl1 aumle 
~ ))uhııacluklarmı .zannediyor- aranıyor. p 1~ 1 

• h k uyuşuyorlar: Bedevt birka keçlsfnl 
~ lundaıı bafka, Pi.kara kartı o- Ç ki k h J aJ as a kmdaki son sozilmilz bahçe sahibine \'erecek, o da bahçe. 

~itimadı da &'Ünden aiine azalı- ocu u atıra arı Y_ a hancı matbuatın ı·ktı·baslan )e dUten mey\•aların bedevı tarafın 
~Onun bu merakı o derece Yaz geldi. Güneş, geniş, nnfirenk .mda bırakırdım. Sırtımda bejenme~ dan. ~~)anmasına, e,.k ve dffer f)ft 
't bSJ kJ, hatta A.ramis ile Porto- ovadan başJıyarak ,.Um .kaldırım- Jiğim elbiseyi onun ilstunde goı ünce Al - 1 keçısının otlnma..~ına ve bir kö~ede 
- e sirayet etti. YaJıaız Atos, et- Jarıııu kadar &"eldi \e onlan tutuştur- 1emeıı beğenir ve hatla .sokak oı·ta· manyanın genı• Q eme !Jiirınınalarına müMUde edecek. 
-~ havasını teneffüs ediyorm~ mata başladı. Öğle ) emeğinden unda ~çıkıu· bo:ık:.ılım efüi!Jemi !.» Dj. y Akın bUJlayınca beclevinfn bede-

kaya181Z duruyordu. oııra beşlıyan sıcak ve ağır bir re- ye sıkıştırırdım.. viliii tutuyor. Bede\ ilerin mn'hafıı-
~:::;:n ·:~0:~ a:::.:.::.::ı: :;etı;- ıı::ıı:; ... :acudt..imizl, ka~·-- z •• •facnnruı 1m muti•- metodlan ve sulh ~·.7 ~~. ka~~~::ı:da~i:.:ı: ~~~ 
~ meydana vurmuştu ki, Çocukluğumu, yaraınazhklarımı Paçaları vur, çının b'r far fın- _ Ba 

4 
u köylüsünün aç kcçisını ı dı ını ve 

L-.. , .beklendJtl yol üzerinde hatırlıyertma. .ıı1. 0 mes-..ı. çocukluk Jruı afrer ve uda g n kiı.m•k )Jfr J\.uıa ltuıp·lı. 1 ~ ı.· d~ Tun JJo)unra& inm k. v@va Bal- keıdi ini uzun zamanlar 
"""~ aib d ·1·-- 1 rd ~ ._ · · · y- t•k de 1 ti rin oj'ru çıkmak, 'a. iı halfie on J>Mr:.ı 

4 ı 0-,yGr a ı. günleri L Ah fil hepimizin kıymetini zmarıtıu p~ i ıra bagırarak, çagı- Hem artık harp, c pheyi dutmaı bud da do•r Polonyaya gir~k ihya ailı • . yl 
t.. alara dedi kh anladıiımaz ve bir d&ba do1Hrle8i im- rarak ortalığı u~ aklaııdmrdım.. Bir toprağına gotuı mei muvaffak 0 lü 

...._ D~· L.- '- .. kinı 1 kom um uzun uüvN·cfnlerı· vardı .. ''a- laıı lehi d ld z~mu. Bunlar 1915 ten ili 1918in beaenirainiJ? Silahlı ıııı... ... .-uıu, - aawından liu de- o mıyan günler!.. "' ~ n tı ır. Hava kuvv ç iatJkametidir. Bunlann .... 
1 

hede- Mili ıer 
81

...- bede\.ini IJ 
0 0 

e-
~ lı ..w...&.. 1.1- Xayıdl ramaz bir kedi, onlnr:ı musallat ol- ı r· nde - "4 
a.. Oaa-..nus .,.u M •llek de- ... ız ve ...... Ha.ratıtt yum- e '. 88

• ı Ya&J et detiflnlıtir lı R )anın kaJp•a~hına •ınn· ek Uk- riııe o koy ve ko;<l kı za\; Ilı. i..1 ~ a.a_..._ u bu ~. Mlnd btrf"!' b ,,f" nlt)') .ka rı) or- ı l 3" 

U.ı..~ çoeubuıausl Nihayet ne ru!I : rnWlluzun üstüne inmemiş ı. • 1'omtumuzun otlu ile nit.ayet ngı ız ve Fransız fehirl6ri de aynt ranyanın bufdayını BakQ ' t kalpli Türk evine uldırı)or. Ve be-
-~1 Hapse airmek deiil mi? lçımız, kayi'ıdan, gönlümüz derdde11. kediyi kimesie yakaladık. Ne yap- akıbete uirı; acaktır. Bu 11okta he rolünü elde etmektir nun pe de,•iye al alabildiğin kadar dedlkteıı 
~- ._asyö fbl bizi de Jcurta- ıstıraptan uzaktı.. Sen'i, çınar sak beienirsiııiz: ııaba katılmak lazımdır. Jla ı.usuı kı 2 - Almanya için bu manev başka bir taraftan da kendileri yat
~ khmur. BoYBamuzun vurul- ağaçlarında ~OçUk bir sel'çe tutmalt- lki cevizi tam ortalarından, kabuk- Alman nüfusunun dörtte fiti tehir· nasında Rusya tarafından ar::d:n maya baf)ı)~or. Yani jandarm \e a 
~ lbıT Jlh, Ml'Sf,ln JteııdeJdere la •. k~ş~ evın. erik aiacından ik" !arı ikiye uyrılmak üzeı·e, kırdık. Bi- !erde yaşar. Ve bu fazla keaalet teh vurulmamak lüzumu.. ker nezareti altında soy.unculuk ya-
~-- vin 8'J enk duşurfip Ylnıetde dttnvay• kazaıt da~ .ka Jikeyi arttırır. Bunun için, diyordu B. Bitler, pılıyor. ı~. bu kadarla kalsa gene iyi. ~ d ae • dip daha f enaaına dıjuaızı samrdık. Şlmd· . esud ol - raa t yııatıp bunların içıne D . Almanyanın İngiltere ve İtalyanın Biçare Turkü oradan alarak kuman-
Su::UYOl'Uz. CWıkii o~~da bir mak ~in, daha deiıı.ısı:• :. .• taı: döktük. ve kedinin ayularmı bunla· aha fena ı da var. Totalıter dev müttefik donu olm 

1
A d B danın )anana g~tttrtiyorlar Türk 

~ ba.ca:acaiı:: lu:ı18bilır ve_ kı- min etmek :için. ı.eJer Ye nelere muh- ra .. aaç l'dik.. Zavallı, müdhiş surette letl:r zahiri bir milli birlik kurmağa "tibarJa daha önce a;,.:~~U:r~zi~ köylüsü vuJyetf anlatııor. ve din-
"ıııııt nıızı e :P oparmak ıçin tacız L. bswmyordu. Onu bu yuvarlak nala mu' aff ak olmuşlardır. Fakat her- nıesini tasar•· .. ordu. lemM)'lll08 ne isterlerse ve .... ea.:uı,· ... 41errab eJfnden duyacağımız . b UJ &""" •• 

bfı. oellidm kafam 1 Çoewuuğumuzcıa. herta:v, ~ benziyen ayakkabılan ile salıverdik. kes ilir ki, eski sosyaliat, komünist, Fakat Fransa bu oyuna kapılma- ~i yalvarıyor. Kim din-
~eff acıdan daha z:a:ese:k~ bizimdi. Daha ?oinısu, öyle görür, Fwlayıp koşmalc istedi. Fakat başla- demokrat, katolik hisler ortadan ml§br. lnailtere Frana&JWı mütteli- Jer JAkJa, Yeriyo!'lar sopa ı, veri or
~ •lllJahn. Canım biraz E' ~ aca öyle zannederdık. Tütün çardaiımız- dı yuvarlanmata.. Çi.ınku aya{pnın kalkınış de'ğildir. Rejimlerin aizli kidfr ve İtalya ln&"iltereye yakınJat- lar 80paf~···: 
111 "-ı 1 aaat, 4 ~t, 0 .:: in 8:: da çalışıp iş başında uyukhyan fhti- altındaki ceviz ~abukları iı tünde düşmanları vardır. Bu dtlflrlanlarm maktadır. Yann İspanya harbi biter Tüylenmın dike1ı diken oldujıınu 
~ Planıe burada olacaktır 0 yar kadınlarm tabanlarını iğneler- duramıyordu .. Bız artık kahkahadan kimler oldufunu bibltffen ellerine bftmes, Mlti de bir J'rannz-ftaJyan hissediyorum. Yaşlı ve yaalı arkada. 
, •urada bulunacajına ~öz dim. Ve onlar •~rachkça kaltkahayı kırılıyorduk •• Vahşetimizin bize ver- ilah vermek, vahim tnr tehlikedir. yaJnn)afmuuıa taM41 olacafnı. De- şım kesik ketik devam etti: 
~Ve ben onu sözOnün eri adam basardım .•. Bize aid ol~yaa bUfele- diji emsalsiz bir zevkle ve gittik~ Bu itibarla eıı ••111 i_!ttimal Bay rnek ki, B. Bitler yann .. fQnkiln - - Türk köylösü oradan .kanla 
~ fçbı Yerdiff söze bOyük bir re dalar, bırer maııU. Mnr hı.yu k~ faslelapı·ak sokakta yu.varlanıp gı- Hitlerin harp etmiyeceficiir. Babu- den daha ihtyatli danmaea:ttır. içerisinde ve yürtiyemediihlden birı-
-~ vardır. panr ve ballçevan .uza~ uzağa fer ~n kediyi t.akip ediycwduk. Hepimiz ıua ki, vaziyet tahanti ettiği d>i Gerçi Alman an•ıtamı*' takibe sinin omuıaada çıktı. llaltkem 

Fakat Ja aelmuae? yadı basınca, sankı haıme kaçırıyor- buçok şeyler yaptık tüı>beaiz.. Fa- çıkmaınıttır. lrlein .Kam~'da vazet- 9alıpeak, telaclW HeoM. kıt'alaı müracaat etti. (Berat maltkeme f 
~. l>artanyan aordu. muş sll>i, alabildijine &ül'atJe uzail.. kat şirrMli" bwıları ~uklanınız yap- mit olduju prenaipleri laatırlat. tahfid edecek, fakat, eğer en kU- kar1flr) dediler. 

oı ._ Eh. eter plmezse gecikmiş laştınrdık.. salar; kı ameti koparırız. Çünkü ur yım: tük bir aklweU.e malikse, işi, ne t9te, sükin, selamet ,e ref h iç _ O:• itte bu kadar, atından dllşmilş Benden, bir buç~k yaş bilyijk olan geç n ~ li?, kendi ini tak~p eden 1 - Almanya için hayatı bir me- bugün, ne yarın, harbe kadar go. ri inde olduğu ı:ıöylenen Türk 
aı~ı dYerteden denize kaymış ağabe~ imi, kUY\"etıme gUvenerek, el- ~sle aid bır kıakançbgı, bır ukaliJı- :.af e bulmak ve bunu aarpta ve ce- tilrmiyeceıw. Çiln~ kuvvetler mu- lü:.uııOn hali. Bu anlatbğım en fi-

' rtlaalra karp seyahat et- bise ve ayakbbılanmızı Winde iki fi vardır. nupta delil prkta aramak lüzumu. vazeneıl kendi lehine detildir ve fld r, daha neleri, neleri, ne aönUl 
•·=a11a 19j'u]§lan11 ola.fPk. dıeta dliifıinDek meca»ariyeU kar5.' Ç~ u9emw?ınll •4uıuıos •upı ı.tunııv. 01-al~~ _ ~ var-



• • • • , r say ye ı Bir hükumet ko· 
nağı yapılıyor ge irilec k 
Alaşeh.r, (H,ısusi) - lstasyoı 

civarında, resmi daireleri ve 
adlıyeyi çatısı a ıttndd toplıya· 

cak, büyük bir hüı<uınet konağı 
inşa edilmektedir. Yeni b.na, 
yakın bir zamana ikmal edi· 
lecektir. 

Civar a bu unan bir c.Cme suyunun , 
Torbal v getirilmesi düşünü üyor 

Torb la, (Hususi) - Tabıatm 
her türlü güzeli imi nefsinde 
toplamış olan ilçemiz ihmel 
yüzünden layık oldJğll mevkiini 
bir türlü alamamakta idi. Bunu 
takdir eden valım z B. Fazlı 

Güleç, bize pek kıymetli bir 
belediye reisi vermekle herşey
don mahrum b rakılı\n ilçemizi 
kıstl b:r zamanda güzel lzmiri· 
mizin bir sayfıyesi haline geti· 
'ecektir. 

Göklere yükselen çamlıkları, 
~ümrüd gibı yeşıllıkleri ve pa· 
zarı ile meşhur olan ilçemizin 
anlayış ve kavrayışh enerjik 
belediye reisi B. S lım H kıeı 
Arslanalpın ç lışması pek kısa 
bir zamanda memleketin çeh· 
resini değiştirmeğe kafi gelm i ş, 
kurunu vustai bir şekilde bulu· 
nan pazar yeri modern bir hale 
ifrağ edilmiş, ekmek inhisarcı· 
farın ellerinden kurtarılarak, 
halkı lzmirden ekmek ted ri· 
kinden vareste bırakmış, loken· 
talar, kahveler, han ve oteller, 
tertemiz parklar vücude getirıl
miş, her sah d yeniliğe doğru 
son süratle koşulmakta bulu· 
nulmuştur. 

Tabi t ta belediye reisimizin 
bu mesaisinden memnun olmuş 
olmalı ki, bir tek kar suyu 
bulunmadığı h ide dedelerimı· 
zin büyük emekierile meydan 
geldiği anlaşa n ve toprağın 

ltında gömÜtü k l r k kımse 
tırıfmd n bilinmiyen bir mem· 
bı suyu patl k vermiş, tabiatın 
bu lütfund o istif deye koşan 
belediye rei imiz bir taraftan 
suyun tahlilini yaptınrken diğer 
tara~an da suyun membaı nı 

bulmak ı çın fa liyete koyul· 
muıtur. 

Muktedir kaymakamımız Bay 
Halid Ergene ile elele veren 

belediye rei imiz bütün köyle· 

rimizi dolaşarak zelzele felaket· 

zedelerine K.zıl ya büyük y r· ..... 
Kuşadasında 
plaj mevsimi 
Kazal:ırdan adaya 

akın baş adı 
Kuııdas1, (Hıısusi) - Çalış· 

kan Kaymak m mız B. N :ııl İl· 
tere bir ay mezuniyet verilmiş· 
tir. Sıhhi v ziyeti düzelince, tek· 

rar vızifesinc başhy caktar. Da· 
vudlar nahiyesi müdürü B. Mua
taf a Ç kal, K ymakama veka· 
let etmektedir. 

Po ta i,Jeri 
Bura h lkı, posta işlerinden 

müştekidir. Haftada ancak üç 
gün posta gelebilmekted r. H !r 
gün lzmirden Nazilliye hareket 
eden trene bur ı için de post 
verilıe, adalıl r bu vaziyetten 
kurtulacaklardır. lımir posta 
müdürlüğünün bu vaziyeti göz· 
önünde bulundurm sı lazımdır. 

D niz ınev imi ha, ladı 
Deniz mevsimi gelmiş, Kuşa· 

daıına civar kazalardan akın 
başlamışbr. Belediye, plajiarı 
hazırlatmıştır. lyj bi~ şekle so· 
kulan plajlar bu hafta açılmıştır._ 

elçuk nahiye mfl<lürlnğii 
Se çuk nahıye müdürlüğüne 

Torbalı öğretmenlerinden Bay 
Abdurrahman Çetin tayin edıl· 
mi r. 

dımlar temin eylemiştır. K za
mız gelen Kız lay mufettışi, 
gerek kaymaka n ve gerek be· 
ledıye reisini makamlarında z,· 
yaret ederelc mesailerinden do· 
layı Kızılay namına teşekkürde 
bulun muştur. 

ilçemiz Parti başkanlığı da 
uhdesine tevd ı o\unnn beledıye 
reisimiz B. Arslaıaalp etrafına 
~emleketimizin sevimi şahsıyet 
ve gençleri oi n kooperatif 
müdürü B. Kenan Karabiıg·n, 
iki b şöğretmcn Sadık Atabey. 
M~rad Taşkın, Na m U us, 
Mehmed Polad, Hasan Aray 
gibi elemanlar! toplıyıra.c Par· 
tımiz teşkilatına da canııl k ver· 
m ştir. 

Gençliği de ihmal etmiyen 
bay Salim Hakkı inhilal halin· 
de bulunap Eren spor kuh.ibü· 

nün kongresini yaparak ismini 
(Çamspor) a tanvil ve baş l a

rına B. Murad Taşkın, mal 
müdürü H mza, Naim Ulus, 
öğretmen Mahmud ve Hasan 
gibi kıymetli sporcJlarımızı ge
tirmiş ve fa liyete sevketmişt r. 

Değerli i ı ndarma kum!mdanı 
bay S br"nin tecrübeli idarcsile 
a ay ş çok şayanı memnuniyet 
bir haldedir. 
Kısa bir zamand halkımızın 

büyük sevgi ve sayg lnrını üzer· 
lerinde toplıyen kaym karnımız 
B. H lid Ergene ile beıediye 

reisimiz B. Salim Hakkı, Ars· 
1 nalpın yüksek himmetlerile 
birçok köylerimizin bile naıl 
oldukları aoıd'a "abide"ye ve 
Ha~kevine pek ya~ında kavuşa· 
c ğımıza hiç şüphe etmemekte 
ve bunu kendilerinden bekle· 
mektoyiz. 

• •••• 
Çorlu panayırı 

ac ldı 
' E'.dirne, 8 ( Hususi ) - Her 

yıl kurulmakta olan Çorlu pa· 
oaym, bugün merasimle açıl
mıştır. Civardan p nayıra gelen• 
ler pek çoktur. 

Kasabamızda belediye faali· 
yeti de takdire şavandır. 

Kaymakam B. İhs rn Ediz, 
belediye re.sile birlıkte şehrin 
imarına çalışnnktadır. Bilh !SSa 
kasaba yollarının mun,azam bı r 
şekle so 'ul •nuı 1a uğraşılmak· 

tadır. Hü ·umet konağı, mera· 
simle açılacaktır. ------· ... ---Adanada bir 

parti binası 
kuruluyor 

Adı.na, ( Hususi ) - Asfalt 
cadde üzerinde yenı bir paıti 
ve balkevi binası yapılacığını 

ve planların da hazırlandığını 

bildirmiştim. 

Bu modern ve büyük binanın 
yapılması müteahh de ıhale edi· 
lecekti. Fakat müracaat edenler 

rasında aranılan şartı haiz bir 
kimse bulunamama~. teklıfleri 
muvafık görülmemı ş olduğun• 

dan binanın emanet suretile 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu· 

na nezaret etmek ve ma'ilrafları 
parti hesabına görmek üzere 
Halk Partisi Vılayet idare 
heyeti azasından Hasan Ateş, 
T carct ve sanayi odası reııı 
izzet Koçak,' Nafia başmüh n
disi Enver ve Zira t oda ı aza· 

sından Ragıp Sepiciden mürell· 
kep b.r heyet seçilmiştir. 

Binanın pek yakında temel"· 
atılarak hemen inşaata başla· 
nacak ve kısa bir zaman ıçerı· 

ıinde bitirilecektir. 

1 Temmuz 
Kaputaj bayramıdır 

Anknra. 8 (Hususi) - 1 Tem
muz knbutaj bayramıdır. • femle· 
ketin her tnrnfında kendi suarımız
daki i tiklal ve yükselişimizin senei 
devriyesi, fclrnlfide heyecanlı teza
hüratla kutlulamıcnktır. 

rdu·Gediz maçı 

Uşak Turan iclmanyurcln takımı 
Uşak (Hususi) - Şehrim zin ıleri kulüplerinden Uşak Turan 

ldm n Yurdu Gediz sporcularile bir futbol lc:arşılaşınuı. yapınalc: 
üzere 25 kiş lik bir kaf le ile Gedize gittiler. 

Turanlı porcıaların gezisi çok neşelı ve zevkli oldu. Kulüp 
b şkanı Yusuf Ays 1 genç sporculara Simav ve Gediz şose.eri· 
nin ayrıldığı noktaya rekzedilen Meçhul Asker Abıdesini işaret 
ederek ulusal savaş~n .~sil kıitıram~ııları saygı ile anıldı. 

Yüzlerce h kın onunde ve Gedız Sporun yeni alaoında kar· 
deş kucaklaşma ve karş·laşmasmı müteakip her iki tarafın genç 
sporculara temiz oyuolarilo seyirciler üzerinde güzel intibalar 
bıraktılar. Oyunurı her iki devresi de heyecanlı ve canlı geçti. 
Birinci devrede Turan üç sayı yaph. ikinci devrede Gediz Spor 
buna üç sayı ile mukabele atti. Ve oyun 3.3 berabere netice· 

lendi. 
Gece geç vakte kadar eğlenildi, samimi ve özlü görüşmeler 

yapıldı akşam Uşağa avdet edıldi. 

ı 

H ı .tı ~ 

F rankistlerle Cumhuri
yetçiler arasıiıda kanlı 
muharebeler başladı 

~~~~----••H.-........ ~ ...... -.~----~~~ 
Alikante bombardımanındaBelçika konsoloshanesi boıtr 

balandı. Dün de bir İngiliz torpil gemisi batırıldı 
1
. 

Barseion, 8 (R dyo) - Fran. rika. 1ngiltere, Fı·a11sa \'e hatta di- dımnn edilmesine mani olma~ tl1~ 
kistler, bugün . de. Ba~ıelonu ğer. ~ev1etler tarafın~~n ~er nerede ı s~:~ilc knti bir hnrekete geçılı:JI 
bombardıman etmışlerdır. Yır· ohu .t olsun nçık şehu lerm bombar- dıı. ------- ------
mi b'!ş ağır yaralıdan biri öl· 
müştür. 

Alikante üzerine gelen beş 

düşman tayyareıi, (Vılayoroza) 
ya giderek, bütün bombaiannı 
il ya atmışlardır. Buradaki 

1 ütün ,:şç::leri Zehrayı kaçırafl 
Birliği umumi heyet fVl-=hmet 

içt,·m uı! aiıaett: ik. ay hapis yatacak
1 

iaba derecesi henüz belli 
?ıldir. 

a .k tlerin G Andiya lima· 
ı alt · ları brı .. balardan biri 

b 1 g ı z Lo pil gemisine iaa· 
ecm . ş ve gcmı batmaştır. 

Alık ıntenin dünkü bombar· 
dımıımanda Belçika konsolosha· 
nesi~e bombalar düşmüş ve 
yangın çıkarmışhr. Bu bombar· 
daman neticesınde 32 kişi öl· 
müş ve yüz kişi de yar~lan· 
mıştır. 

Frankistlerin; bugün de, 
Fransız budutJanna yakın Fike· 
raa tnsabasını bombardıman 
ettikleri, son dakikada anlaşal· 
mtştır. 

Fıkeraa kasabasına atılan 

bomba lardın kırk kişi ö:müş, 
altmış kiıi yaralanmış ve yüz 
ev yıkılmıştır. 

C.H.P. lşç• Esnaf bırıığarıe h•' Menemenın Paza7başı ına 
bağlı Tütüncüler biri ğ. dün z br•1' lesinden Cemal Kızı e 
öğleden sonra aa t 17 de Tıca· d ıeıı 

bağJa ç ıışmaktan öner 
ret oda ı saıonunda sene! k umu· deli 

zo. la kaçırmağa teşebbüs e 
mi heyet içtımamı ak ietn:aışllr. MJ=>tafa Erlekin muhakeıoe.S ... 
Bu içtımada, birliğin bır senelık d hıJ .. 

so 1a erm ş, suçu sab• o 11! 29 
faaliyet raporu okanmış ve k 4 · dan Türk ceza mununun 
yardıma muhtaç işç ye bir yıı b b ıc' uncu maddesı uıucı ance ır 
içinde yapılan yardımlar. takdir ·ıasıı1 

ne ağır hapsıne "arar verı 
edilra1 ştir. sıll' 

fakat, suç teşebbüs derece ~ 
Umuı:ni keyet, birıiğın gös· de kaldığından ve evlendle 

terdiğı enerjiyi taıcdir etmiş ve d ııt1 

her işçinin, senede bırl ğe birer maksadıle yapıld ğan an ce 111 

lıra aidat vermeıinı muvafık 2 ay hapse indirilmıştir. s~ç,t 
bulmuştur. 

Faaliyet raporu oıcunduktan 

soma; Ceına., M.:h . ııed A i, 
Ç!\kır H..ıseyin, H ydu, Mııı· 
tafa, Şükrü K ya, H-tmdi Ş · ı 
ve Hakkı H!rman yenı .dctre 
heyetioe seçilmiş ve içtimaa 
nih yet veri m ştir. 

Y ediğjm1z et 
Bir ay de 149 6 7 hay. 

van kes. 'm ş, 
Mayıs ayı za fında izmir Be· 

lediye Mezbahasında kes len 

Zebraya 20 lıra da tazrul' 
verecektir. 

F abrikatora 
Sı. lah ..ı.tan m:ıhkfJfll 

oldu 
Çeşme kazasında fabrik•tf, 

B Kelami Ertana katil kaıd• . .,. 
silah atmakla maznun HüseY' 
Ok·ıay•n şehrimiz Ağ~rc•~ 
mahkemesinde muhakemeıı •0 r 
ermış, katil kasdile hareket ~)f 
mediği, korkutmak ma~sad~ 
s lah attığı anlaşılmış, Turk 

Pariı, 8 ( Radyo ) - Havas 
Ajansının Teruelden aldığı ha· 
bere göre; A.yokasc şehri, 
halktan ve askeri kuvvetlerden 
tahliye edilmiştir. Bı.ı şehrin, 

Fr nk stler tarafrndao zaptcdil· 
mek üzere oiduğu öy.enıyor. 

Parıs, 8 ( Radyo ) - Fran· 
kistlerle Cumhuriyetçiler ara· 
sında başlayan kanh muharebe, 
bütün şiddetile devam etmek· 

havvan mikd.ım 14967 hıt<ıt•r 
Bunlar 271 Karaman, 1378 

Dağlıç koyunu, 6 Keçi, 11101 
Kuzu, 658 Oj'lak, 2 Ma.ıda, 

282 Öküz, 784 inek, 485 Malak 

za kanununun 466 ıncı aıadd' 
sıne gore uç gun ua.,aauc:r p 
iira tazminata mahkum • 
miştir. 

Muhtelis 
t:ıhsilJaf tedir. 

Franlcistler, dündenberi on 
dört kilometre ilerlediklerini 
iddia ediyorhr. 

Gariçya Daln;yonun kuman· 
kumandasındaki kıtaatın, Kas· 
tellona yirmi dört kilometre 
yaklaştıiı ve dığer bazı kuvvet· 
lerin de, Alkanataya zabtettik· 
leri söylenıyor. 

Frankiıtler, Sagondaya giden 
dem ryolunu da ele geçirdikle· 
rini bildiriyorlar. 
Cumhuriyetçiler ı n neşrettikleri 

resmi bir tebliğ,ie, düşmanm 
tayyarelerin bombudımanmdan 
ist fade ederek taarrıııa geçtiği 
ve cumhurıyetçi ispanya ordu· 
sunun, iıthkamıardan çıkarak 
düşmanla kahramanca çarpıı· 
makta olduğanu ve Frankiıtle· 
rin kullandıkl.an tanldrrdaıı bir 
çoğunu• i•lu e4Uditı, yüz kilo 
metro imtidadaudaki büyük cep· 
hedn kanlı mıabarebder cere
van etmekte olduğıa bildirilmek· , 
tedir. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi Çinde ve İspanya
da açık şehirlerin tayyareler tara
fından bombardıman edilmesinin 
Amerikada uyandırmış olduğu nef
ret ve istikrnhı kaydetmektedir. 

Bu gazete bi1ha. sa eliyor ki: 
Bu nefret ve istikrnhııı istikbn1-

de hedef farkı göstermeksizin hava 
bombardımanları yapılmasının önü
ne geçmek maksndile bütün mcdcnt 
htikfimeteri insaniyet namına ve biz 
znt kendi şehirlerinin emniyeti için 
birlcşmeğe sevketmeğc muhakkak 
surette kfifidir. lngilterenin 1span
vadnki bombardımanlar hakkında 
tahkikat icrası maksadile bitaraf 
milletlerin mUşahitler göndermele
rine mntuf olan teklifi ayni hareke
tin Çinde de icra edilmemesi tak· 
dirindc abes ve faydasız lıirşey olur. 
l'.;aruri olan birscy var. n o da Ame-

ve 5 Devedır. Bunıardan 2 
inek ve b r öıcüz veıremlı, beş 

kuzu, iki dana gıdai Kıymetı 

haiz olmayacak derecede zayıf 

oldu larmdan satışa çıkarılma· 
m•ş imha et".ralmiştir. 

Oikilidc: 

D kilı mezbahasında ayni ay 
zarfında l koyun, 308 koyun, 
25 oğlak, 6 öküz, 7 10ek, 10 
dana olmak üzere 357 baş 
hayvan, 

Hergnmuda: 
Berg ı ma mezbahasında 8 ko· 

yun, 1141 kuzu, 862 oğlak, 46 
öküz, 32 inek, 23 dana, 2 ma· 
lak olmak üzeıe 2114 baş hay· 
van kesilmiştir. 

Yatkulüb 
Basveki imiziJ-:. İz. .. 
mir deniz.ci c'erlne 

hediyeleri 
Başvekilim z bay Ce al Baya· 

rın lzmir denızc.ler . ne hediye 
ettikleri üç yoley, Karşıyaka 
ya götürülmüş, oradakı deniz· 
c lerimize teslim edilmiştir. Fa· 
kat haber aldığımıza göre yo· 
leyleriıı üç tane oisrak hediye 
edılmesinden, bunların Alsan· 
cak, Karşıyaka ve Göztepe 
sporcularına aid olması lazım 
geldiği mütaleaları da ileri sü· 
rülmektt v~ hntta A sancak, 
Göztepe denızcileri de bu he· 
d.yelerden bırer tanesine kavuş· 
mak istemektedirler. 

Başvekilimiz Karşıyada vapur 
ıskelesi yanında ınsa eJil~cek 
Yatkulübüri inşasile yakından 
alakadar olmııkt dır. 

Denizbank müdürlüğü, 25000 
liraya çıkacak olan Yatkuıup 
inşaatını yakında başlattıracaktır 

Müddeiumumi 
cez" %alandırıl. 
masını istedi 

Kemalpaşa kazasınm /tt1' 
mutlu köyü belediye tabıild,rı 
B. Etem Tekinin ihtilas ve ıilll" 

ıı· 
met suçundan Ağırcezadaki Ol 

hakemesine dün devam edi~ 
miştir. Bu memur, tenvirat ~ 
tanzifat vergı resminden t•~;s 
ettiğ. 31 lira 25 kuruştan 

1. . t" . ekte" ırayı zımme ıne geçırm 

maznundur. . d• 
Ojnkü muhakeme celıesııı .. d· 

idd.a makamını işgal eden osu • 
B Şe"~ı 

deiumumi muavını · . ill 
Suner, maznun Etem Tek•l'I 
Armutlu köyünde bakkal ~~ 
Mehınetteo tahsil ettiği 31 li'r 
25 kuruştan 325 kurusunu v:r 
neye yatırıp 28 ıırasım "'8 e· 
rıca 50 kuruşunu ihtiliı •"~it 
tile zimmetine geçirdiği '' " 
olduğandan TürK ceza K all~~,. 
ııuo 202 ve 203 üncü ııa•Ö ğıf 
leri mucibınce beş sene ~sW 
h p!e mahkum edilmesin• 1

• ill 
mıştir. Müdafaa ve karar ~11e 
muh'!keme, ba,ka bir I" 
bırakılmıştır. 

---~~ ...... --····· ~ ls~'içre -Afmarı1,i 
Ticaret n üz.aker•l' 

dura'a ·çı,e 
Bren, 8 ( Radyo ) - 1~"18,et 

d k. tıC 
ile Almanya aras111 a .' . k1tı' 
muahedesi mii:zakerelerı ın 
uğram ştır. 11,ıP1 

Alman deleg leri, rapor ı.et 
h.re~ ve mek fü:ne Beri ne 

etmiş c- a . 



A ADOLU 

Ne canavar kadınmış? 

Bir yığın kadın ve erkekle kocaAmiral Nelson 
Bir ihıi,amın parlak destanına karı,an a"k. 

sını ze-J,lrliyerek öldiirmüş! 
27 Vak'alann tam294 

Eınrna; o gece, Çarı Grev ile ıu biyet vermek demekti; fakat, başka Bir gece, Ap Parkda, üryan bir 
llltktqbu yazmştı: ne yapabilirdim? halde dansettikten sonra, Sir Harri- şahidi Varmış! 

•Sizi, kalbimin bUtün kuvvetiyle Siz ne zannetmiştiniz?» niıı sarhoşluğundan istifade ederek, 
ııevıni§tm. Diye cevap vermişti. kucaktan kucağa gezdiğinizi unut-
. ~P Parkdn. Sir Harriyi bırakıp Çarı Grevil, gilzel kadının bu mu- tum mu zannediyo~unuz?> 

~ızınıe iRtediğiniz yere gitrneği göze kabil suali karşısında biraz düşün- Güzel Emmanın füsUnkar ve C82ip 
alını,tıın. Si?. ise, beni reddettiniz. müş ve sonra şu cevabı vermişti: gözleri, Çarı Grevilin bu sözleri üze-
d ~ir lfarriyi terlcetrneğe mecbur kal- - Birşey zannetrnemiştim. Yal- rine birdenbire boşanrnağa ba§la-
1rıtn anda da. batınına geldiniz. Sizi nız bir giin bana demişti ki: mışt1. 
aradım; fakat Londrada yoktunuz - Emma, parasız kaldığımı anla- Ağlamış, hayli ağlamıştı .. 
:e ben de beklemediğim dergeye düş- ymca, beni sevmemeğe başladı.> Emma, biraz sonra Çarı Grevilin 
üın. Bugttn de, ancak samimi dos- Emma, bu şözler üzerine tekrar yüzüne bakmış ve hıçkıra hıçkıra: 

tunuz Rornneyiıı gösterdiği alaka şu suali tevcih etmisti: - Kendimi haklı göstermek 
8'Yesinde çamurdan kurtuldum. - Siz de Quna inandınız mı? i:itiyecek değilim. Zira günah-
. Çoıc rica ederim, dostunuz Romne- Çarl Grevil, hiç düşünmeğe lüzum kir olduğumu bilirim; fakat 

Cadı 
Son zamanlarda 
kendisine bir me
lek süsü veri

yormuş 
111 Jneaai dairesine geldiğinizde. ba- görmeden şu cevabı vermşti: sarhoştu. Çarl !. Kendimi bilmi-

"- kartı olan hissiyatınızı açıkça - Niçin inanmıy.ayım? Hususiy- yecek halde idim. Beni affet Belçikada bir yığın inuaı p• 
lliyJeyJntz.- le ki; hakkınızdaki kanaatim cok f e- Çarı ! Zira şimdi çok deği§tim. Eski yet malaırue şekilde zebirliy• 
Eınına; ert.esi gUn, alessabah res- na idi. bildiğiniz kadın değilim b bir caaiaia muhakeıaeai yakıacla 

:..._"'111 mesai dairesine gitmiş ve . ~ir Harriniıı, sizi taparcasına sev- Diye mı?l~anmış ve ağlamakta L~yej priade bafhyacalcbr. 
;uıııe:tin karşısına geçerek. onun digı zamanlarda, ona ihanet edip be- devam etmıştı.. Pari Soir gazetenin •ulaa-
~l'eceti talimata amade bir vaziyet nl sevmeğe kalkıgmadınız mı? --Sonu var-~ biri ıauteaiade, bu mevzu et• 

t...~:1 ~tn, k~i~e üzerinde, fev- Karı-koca velesbı·tıe du·· n- rafmda ıö1le bir 1azı ....... 
~e guzelleşmıştı. O sırada, Çarı mittir: 
~~il de :ressamı tekrar ziyarete d ı "" k 1 Acele acele haıtalan•ı• teda-

~~işti. Güzel kadını görünce, ha- yayı 0 aşmaga ÇI ıyor ar v•ıine kopa madam Mari Be· 
1 

c;e gülümsemiş, selim verdikten ker, birden, omuzuaa kuvvetli 
~~. ressamın yanına oturarak: Ba aeyahatin sebeb,-,biraz başka de· bir eli• ko•d•tu•u biuetti. 
hı.~ Sizi ~1 etmiyeceğim, yalnız /ı b h I Ya11••a geçkia ol .. aına rat-
~r.:·• Or Ve Gf ka a Va ihtiyacı İmİf • men hızlı ıeri döndü .e: 

G ltu!ok san'at1dlr, arkadaşı Çar1 Pariali bir kadıa avukııt, ko-1 ceğiz. rezoceğı miz ,.,terin ca· - Ben4en •e iıtiyorıunuz? 
, ~ilin arzusuna teban, kendisini c:aaı) Veleıpitlo dünya turuna na yakın manzaraler daha ıim· diye 10rdu. 
~'1tın. oturtmuş ve sonra da, güzel çak•ak üzeredirler. Kendileri diden gözlerimiz kamattmyor. - Sizi• iımi•iz Mıri Beker 
lbinaya bakarak: ,_ b F Bu aeyabat için her .. .nmiz de.11.öl mi? ile m;onaşan ir rınıız mubar- ,,_,. 5• 

116- Bugtın, bana daha güzel görü· mükemmelen bazırlanmııbr- Ya· .Evet, iyi kalpli madam S.. 
Yorsun ey peri!• ririne, yapacakları seyahat bak· 
l>iye seslenmı'atf. in d 

1 
mızda tetıyscatımz eıya on ker bu kadı•dı. Her aa bayır 

~ • a ıun arı aöylemiılerdir: v ~rl Grevil, 0 ırün öğle yemeğini sekiz kıloyu geçmiyecektir. e- peıiade kotan ve yüzünü• kr 
J'a.._ - Bu ayın on beşinde Sen· ı · 1 · · h .. tt d • " ·· ·· ı_ 'L l -samın mesai odasında yımıs ve espıt erımız uıusı sure e ya- ere, gozunun ya11 e&U& o at· 
~ına kadar orada kalmıştı.. Lui lcöprüıünden hareket edip mııt1r. yan bu kadıaı niçin böyle yol 
~ ~kşam üstü; reı:ıSc'lm Romney, büyük mac ram1za atılacağız. Bu dünya turuna teıebbüa ortasında durdurmuılardı? 
:ıı:ınıa ve Çarı Grevil, Qril birden T d b l k F etmemızın sebebı g-ayet basittir: Üç dört crün zarfında iki 
•Ilı Y en en aş ıyara ıoransa, • 

ineğe çıkmışlardı. Gezinti. geç Biraz başka dekvr ve başka sevaıli arteadatanı kavbetmi .. i. 
al.L k d d 1 Ve.edile, Brener, lnıburk. Al· 6 r r ~ a ar evam etmişti. bava ıcinde yaşamak ıhtiyacı. A •- d ı d b" d 
ltomney. Emmayı araba ile evine manveyı. Ç» t<oslovakyayı, Tun· 1 r"a af arın an arı mı am 

r !~sizler ve sporc~ ar re 11 0 001·, di;ıı,eri madam Vayı idi. 
rmeğ<' karar vermis.ti.~~ · • u. ~rr 'brrden arıtbaya binmışler --~-:8--~;;.-1~ ......... ~.-..._-~~!".."""..,...,-1~ ..... -._. ...... _ ..... ~""l:llBlmrıı•-••._..,.,.Rildllisnoatllilf 

tüzel kadının rnnhnlle. ine doğru bolu, eyrutu, Şamı, Batdadı, Yolumuz üze inde tesadüf içın ne büyük bir kalple çahı· 
oı almışlardı. Tahranı, Hınd st Jnı, Ç·ni, Çın cdeceğıın z dağcı lar ve kamp· ma~i.ı? Son nefealerine kadar 

11 
ltomney; karanlıkta, Çarı Grevi- bindiıtanına ve cenubi Amerı- çalardan iyi muamele görmemiz yanlarındao ayrılmamııta. Ta· 

11
• Rüzel kadının elini iki avucunun kaya ıezip tekrar Parise dö le· için bazı tavsiye kağıtları verd. butlınaın ırkaııadan büyüle 

""~ına almı1t olduğunun farkına ------------ıtrrrıamıştı . K •• •• bir yeıı içinde fiımiıti. O, 
"radaıı birkaç gün geçmişti. Re..q_ uru uzum ve tam on bet sevgıli arkadaşınao 

.. :1rıı Romııey, aristolmıt müşterile- gömüldüğünü görmüştü. Hepsi 

~~den bir kadının evine gidip. kü- c; u va 1 m ese-ı es 
1
• ıçin ayrı A)'rl ağlamıt ve matem 

~ bir çocu~un resmini yapmak tutmuıtu. Hatta 111 anda bıle 
·burt~·e1fndP kalmıştı. 1 yeni bir hastaıının imdadına 

r 1 Aristokrat kadııı, eski müşterisi -----·--- --Jet ~ • K koşmakta idi. 
llıe~~~t~~lan. kendisini kırmak iste- . ontrolörlük dairesi, Ticaret Bu baatasma çörekler ve ıJaÇ• 
a ite sam Jtomney, mesni odasından d ( b• • •• d d• ıar götürüyordu. Fakat. ıcarıı· 
l'rılıtJı bir saat kadar olmuştu. o a arına ır tamım gon er J BIDa anıızın çıkan ikı adam, 
lt':rrıma, eski bir koltıığa çekiln1i8 Ağustos ayında yeoi kuru karara gö e elde mevcut ç11val· ooun eılerıni yakalayıp : 

i ~ elindeki ipek mendili nvucu11u~ " " 1 1 •- 1 - B zı takip edinıı; dediler. 
• ~~d.e burusturarak. derin bfr dU- uıum mahsulü piyasaya çıkarı· ardan, ağız arı içeriye .. ıvrı -
<11.1 1 k t 1 b -1 k k k l k 1 Kadanc.ıg- Z : C ~nceye dalmıştı. Bu sırada, Çarı aca • aa ış ara al'la naca tır. ma ve u ak vap lma sureli e 
ı.re"ilin bir gölv.e gilli karşıdan lkbsad Vekaleti lzmir kontro- iıtifade edılebilcccği gibı yen•· - Sebep ? 
°"tıd· • Diye sordu. "U IAani seyre dalmış olduğunu gö- lörlük daııeıi, üzüm ıhracatının den çuvaı tedarik edilırkeo yüı 
"-r gfbi olmuştu. Gfizel kadın, aıl- kilo çekirdekı.z kuru üzüm ala· - Biz poliı z; cevabını ald1. 
;anmamıştı, Çarı Grevil; filhakika, kontrola nizamname1ınde üzüm Evveli batırdı, çağarda. ıtiraz 

r k uvalla b kk d t k alabılecelc ol4An 70X90 ebadın· , şı i odanın yarı aç:k p~nceresine ç rı a 1D a mevcu •Y· ettı. Soıır . bu11un b.r latife ol· 
'a•,ınış ve peJ"Vaz üzt>rin ,• va~ıana- dı, bu sene mahsul •evıımin· daki çuvalların tercih edilmeıi duğunu zannetti. Liicin polisler 
~ derin bir hayrnn'lıkln Emn;ayı de tatbık edcce..:tir. Bunun çin kontrolörlükten mınta~a dabi- aülmüyorlardı. Çıresiz. onları 

e dalmışb.. alikadar tüccarlarla lkincikor· Jindeki bütün Tıcaret odalarına k k b d b...G~zel kadın, Çarı Grf"dli görme- ta ip etme mec urıyetin e 
-'.l!ıı x... do•daki kontrolörlük dairesinde biidirilmiıtir. A~·ıtos ayından kaldı 
~ lgıı: gehniş ve fakat kalbi, hız11- 5.. • 

}fÇarpmafa başlamıştı.. • baıkontro.ör B. Ali Eaverin itibarer. üzümleran 100 kilodan Müataatik 01br De.teb 
'\'a, fevkalade güzelleşmiş. tık- riyıaetınde yapılan toplantılarda fazla üzüm alan çuva larda u· ona: 

Q r gelmişti. bu meıele üzerinde müzakerede btına müsaade ed:lrn.yecektir. - Siz •••• Laai ile Vır 
daitı~zeı kadın; Çarı GreviJin, ken- 1 • • • • • 11D •••i•i dolt11 idi.UZ, 8iil 
lu._-· ~ızaktan seyre dalmış olduğunu Hluau muı. liıım gelen karar· lzmı•rdekı• krı•s. 
~nce terlemeğe ve avucunun lar aham ıtır. •i? cliye IOl'du. 
~ındaki mendili koparmağa baş- Niıamnamenia altıncı mad- - Evet 1al. •• Evet pi.. 
lllrıd:~· Bu sırada Çarl Grevil; bu- deaiai• birinci fıkrası, çekir- tal ıeker Stoku -On lana • Hlteple öldilk-
~'t gu yerden kalkarak, yavaş ya. dekaiz kuru üzümleri ihtiva Şimdıyc .adar lzmir Ziraat lerini izah edebilir ailiaiı? 

Emmaya doğru ilerilemişti. z _.... L-- zl L 
n- e .... -. ~valların ıayrı· aafi aııı..r. banka11 deposunda mülaim mı·~ - ıaa-.erH• 1195ımaa ıar 

ı._ ~I kadın, Çarl Grevili ansızın '"' ,- •• 
;'1lısında görünce, adeta kork- ltldanaıa 100 kiloyu geçe•İJ.. tarda kristal ,.ker atoku n· tan öldüler. 

lıştu. ceti•i a•irdir. Geçen ... e, Dİ• lundurulur ve tüccar tarafıaclu - ŞimdiJ• kadar haatalanıp 
b Çerı Grevli, sessizce güzel knclmın ölen Lı·r,.ok -•Lad••lanaı-1-
"" zaana .. nin merivet mevlciine ta"ep vukub•lduk".a •tılardı. Türk u 7 

-" _. &111 
"1naı oturmuş ve sonra da: l d 1 

._ bir arada aık aık çay içiyor L.:;. Enıma ! Slr Harrivi nirin ter- crirdij'i sara ar a üzüm mabıu· Endüstri ve lecim anooi • tir- k l 
ll-.. ı.ı ., :r •· muııun ve onlaran upa arına 

l) n?. liaiila çuvıllanmıı olma• aazarı kelinden ıebrimizdeki alakadar· b rıeyler bo .. lttyor•uıaua; doğ-
lye sormuştu. itibar• ahnaralc bu hükmün lara aelea bir mektupta bu ato• ru mu? 

,, ... Gtıze1 kadın, böyle bir sual karşı- .. 1 
.. •da k makable şumu Ü olmıyacatı kun tamamen satılmasına ve _ Ben doatlanmın verdilderı· 

ti. b· alacağını hiç ümid etmemiş-
~ oıra?. düşündükten oııra, titrek düıünceıile, ek aizamnam••i• bundan aonra yeniden atok te• ~e 1leri kupalarına botalbyordum. 

e· birİllci mıddeaiae bir kayıt ko- ıiı edilmemesine karar vailditi - Pekı, çaatuııda bu d ji· 
Şa~ Ona ~ük olmuştum. Beraber ya- aulmık auretile menuubalaı lzmir tüccarlanaıa Ziraat bM· talin zebirini a:çin tafayorıuauı? 
ıra lllmız müddetçe. gerek akraba- · hükmün Atuıtos 1938 tarihin- kaıı drpoıundaki Kriıtal ,.ker laaıtalarınızı tedavi etmek içia 

._ ın ve gerekı;1e ~ostlarmın kendisi-
-...,.. Yard den itibaren tatbik e.dilmesi atolcu tükendikten sonra ihtı• m ? 
anı. ım etmek iı-ıtemiyeceklerini 
IQe tnıştıın. Gerçe onu bırakıp git- muv•fık görülmüı Ü. Son defa lıtaabuldan teaiD ede - Kalp bastalıtına müpteii 

....... ....;.;:-..:..-=.. ....... -~-~~~--~~~-.ı..~~ n __ __..uu. .... ~--......... ---.n .cau!'-1..1.aa...&l:Jr---~~~ _..AldaııirulllU:laıl-.bil:~.ok'lOr buıe-

hiri 
etti. 

Canib.dm 

kuUaamak ığıma 

• - Hangi doktor ? 

tavsıy 

O doktor şimdi ut detll. 
öldü. 

- llicınızın miktannı tayin 
etmek iç ın damla kullan mı· 
yoraunuL Lüzumundan fazla 
zehir içmekten korkmuyor mu
... nuz? 

- Şimdiye kadar zebirin 
ıiddetli tesirini hissetmed m. 

Mari Beker 12 birinciteşriD 

1936 aenesinde yakayı ele ver:p 
Sen • Leoaar bapııanesini bek
lemitti. Tevkıf edildiği zaman 
altmış iki yaşında idi. Polis 
onun on beş h3ıtayı zehirleyip 
öldürdüğünü ve b ırçok mücev• 
lltr. 'tnvau Jııuızııtl 7aptıtını 
teıbıt etmıfti. Fakat bu bdınıa 
canavarc-t cürümlerini ispat ede· 
bilecek hıçbir vesika ele geçi· 
rilmemışt .. 

Gençken bir mobilyacı ile 
evlenen bu kadm, ılk zamanlar, 
gayet namuıiu olarak yaşamıı
tır. Fakat, 1932 yılında yani 
elli altı yaşında ıKen, bırdcnbire 
değışmiştir ve ıinema artisti 
Ma e V estı nki gibi b r hayat 
ıürmete baılamıştır, Her rece 

erkek •arkadaş. larla barlara, 
dansı nglere gıtmeğ; bol bol 
p11ra barcamağı adet ea ınmit
tir. Bu halden müteessir olıa 

kocası, birgün, anıızın ölmüş· 
tür. 

Madam Mari Belcer, koc111• 
nın ne haatalıtından öldi ğünü 
ıoranlnr•, onun midesınde 1• 
ra oiduğunu söylemiıtır. 
Kocası ölünce b çbir matem 

tutmayan bu kadın, son zaman
larda yaptatı g bi, gene gece
leriai barlarda geçirmeğe bq
lamıttır. Bu sıralarda haltala· 
••• kOlafaıu madam Oüpanyi· 
yi ziyaret etmeti ihmal etme
miftir. Ona: 

- Sız bu tek'1de tedavi 
olamazsınız, 

Deyip, diiilitin zebirini içir· 
mittir ve kadıncağızın ölümüne 
Hbep olmuttur. 

Madam Seker. Düpanyi•ia 
ölümüadea aoara, bambaıka 
bir hayat içinde yaıamağa b•ı· 
layor. Sefahat &:emini terkedip 
kend.aini bay1r işlerine vakfe· 
diyor. Birçok dul kadı ılarla ve 
yatlı kızlarla taoıı yor, onların 
kederlerıne !ıtirak ederek, göz 
yaıı döküyorr. Bır yerde basta 
oldu mu, derhal onu çağırıyor
lar; o da, hiç V\kit kaybetllie
den haataların yanına koşuyor. 
Fakat, tedavi ettiği hastalar n 
içinde biç kurtulan olmuvor. 

Bu eyı kal pli le adın (1) arka
da larını b\r~r \.. · ,.r m~ı11r~ 

.ı Jp geri döndütü zaman, 
uıuarın lütufacirlıklaranı dütüai
yor ve bedıye ettikleri mii•v· 
berlerle oynıyor. 

Bir gün madam Beker eYlea• 
mete teşebbüs ediyor. Ta•ıııp 
anlaıtığı adam, Lonbert Be1er 
adında biridir. Kırk bet Yafl•· 
dadır ve kırk bin frank •akit 
paraaı vardır. Fakat, zavalh 
adam ıns111n bııtalanıveriyor. 

Akrabalara doktor çatı .... k 
istıyor•ar, Beker buna mMİ 
oluyor ve Lamberti keudi teda
vi elmeğe başlıyor. Müıtekbel 
zevceıınin yoruımak bilmiy• 
gayrehnın gören Laabert, oaa 
bo bol teşekkür ediyor. um 
çok ieçmedeu de, ıözl.W 
dünyaya yumuyor. 

Lanbertin kardeıleri, kardee
lerıai bıraktsğı lwk bia fraaka 
yerıade bulamıyorlar • 

• ** On yedi ay aiirea taWribt 
müddetince, Mari Bekerle .... 
tantik Oıkar Desteka uaaa.
aayı11z çekiımeler olayor. 19 
kadıa, cürümieri ııpat e.dici 
vcsıka olmadığı için, lceatliliM 
iınad edılen bütün ciaayetleri 
reddederek ıerbeat barakıl ... 
sıoı ııtiyor. 

Oijilatia zebirine ıeı--. 
ouu, hakikaten kendiai de lml
lanmaktadır. Fakat Mari Bebr, 
aerbeat barakılmaaıaı iaterke-. 
maaumiyetici çürüte çakaracak 
olan bir yıtın şabidi beaabe 
katmıyor. 

Madam Bekerıa maaralarıaı 
bilen kadın ve erkek birçok 
şabıtler vardır. Ciaayetieriai it
lediği sıralarda, Mariya a.., 
adında bir icadını içırdiii bir 
fıne&D çayla. aekiz ıüo iti•ıde 
öldüpnu biNedealer oi•tlft•. 
Sonra, araiarında ıeti ... zlilc 
eks k oımıyan bir kan ._oca ile 
tanaşmııbr. Bır güa, yeai taa ... 
tığı kadına: 

- Nıçın kocamza ıebirlemi
yors ınuz ·demiştir.· Beade lait 
ız bır~ıemıyan bar zehir var. 

Kadıoan razı olmamasi üurle 
ne, bu ııi k~ndi yapmak iat .. 
miş ve arkadaşıoın Gi111er 
adındaki kocasına bir bardak 
zehirlı çay ıç ırmiıtır. Fakat 
adam, naharaıı kuvvetli oldup 
için, üç g Jn hasta yattıktan 
aönra yakasını ölamün pençe-
ı . nden kurtarab lmıştir . 

Madam Marı Bckerın, dalla 
bunun gibı hatıız hudutsuz m., 
ceralarını anlatacak tam ıki Jb 
dokAn dört şahıt vardır. Ş. 
gunlerde devam eden bu kadı· 
nın merakh mabkemeainde bü
tün bu pbitler dınıenecekti• 

••••• 
Vapurlarımız 

S "?atinde lıalkacalel• 
Gemilerimızio iaııtele ve li· 

manlardan ıeyrüıefer proıra· 
mına göre, muayyen vakıtte 
kalkmalarına hctıaad Vekaletince 
büyük ebemmıyet verılmekte-

dir. Bu intizamın temini huıu
ıunda Deniz tıcaret müdürlü· 
ğünden, liman reislilderine kat 1 
tebliıatta bulunulmuştur. Dıan 
Denızbank umum müdiirliiti• 
den ıehrimiz Tıcaret ve Sanayi 
odaııoa gelen bır mekt.apta p
miıe rin limanlardan m&1AJJ81l 
zamanda kalkmamalannın imür, 
• uccar taraf ndan yük .ctıimek ve 
scvkedılmek iıtenılen mallarıa 
zamanında hazırlanaı ak ıemi 
bordasına yanaşt r .mamaııadaa 
ıler geld ğ , ilerı d :! SlZılu ve 
ııkayet.eıc meydan veriımemek 
üzere : üccar laran yükletmek ia
tediaderı maıları vapurlara• li· 
mana muvasalatını mÜtf!akıb 
gemı bordas noa l,ulundurm• 
1 ı rı bi d r O' • • 
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fzvestiyaya göre İtalya 
• ve ispanyadaki vaziyet. 

Italyan gönüllü telef atı 
bir hayli artmıştır! 

B. Mussolini, İngiltere ile 'Fransayı 
yekdiğerinden ayırmak istiyor 

la da tamamile Berliniıı emri altına 
girmesi demek oncıığına 1talya pek 
ala bilmktedir. 

ltaJyanın. Fran a) ı knpitülitRyon 
altına almak gayesini giiden bugün
kli oyunu bu şcraid dahilinde tama
mile vazıhtı. Mossolini, ltalyaya an
aşmak teklifinde bulunan ve teklifi 
neticesiz kalan Parisin diıılomnsi he 
zimetini pek aıa hesaba almaktadır. 
Mussoliui, Çernberlayn kabinesinin 
mevkii iktidarda kıı.lma ·mm olduk
ça mühim bir derecede de, Franko
nun JRpanyada muzaffer oJma:-;ına 
bağlı olan İngiliz - ltalvan anlasma
sının reaJize edilmesin~ merbut ol-

Büyük bir benzeyişin cilveleri 

Bir genç gözüktü 

Ve kandınla kocasını 
tehdide başladı 

duğunu da nazarda tutmaktadır. Halbuki bu kadın sevgilisi deg.,ı·l,•ev 
M us olini, 1spanya mesele. ini 

0 

.ttal.ra11-Frnııs1z anlnşmasının akdi- ·ı · • • k k J • •d• 
M. 'J'ıfussolini ne mani olan bir sed olarak ı·esmeıı gz lSlnin l Z QTaeŞl 1 1 

lzvestiya gazeteııiuhı 22-V-1938 ileri iirmekte, evvela Çemberlay- Şehrin eıı işlek caddelerinde11 
tarihli nÔı:ıhasındn gazetenin hususi nın da kendisi gibi Frankonun znfc- birinde, sevimli bir çift, herke ·in na
llıuhabirinin İtalya-Fransız görüş- rini temine uğraştığını işaret etmek- zarlarını ilzerlerine cekiyorlar. 
llıeleri durumu hakkında Romadan te ve saniyen Paris ile Londran bi- Kumral kıvırcık saçlı, fevkaliide 
lconderdiği bir mektubu intişar et- ribirinden ayırmak için. ittihattan muntazam vücudlii bir bayan ken
l!ıiştiı·. Bu mektupta, 1talyan-Fran- istifade etmeğe yeltenmektedir. İn- dinden biraz daha yaşlıca zayıf, u
Slz görüşmelerinin hakikat halde he giliz sefirinin bu hareketi, 1ngiliz hü zun boylu, şen bir bayla kaldırımda 
ııu~ başlamadan tamamile inkitaa kumetinin tezadlarda°iı kurtulmak adeta koşar gibi neşeli neşeli yilrü
,h~dığı, bu pıünasbetle 1talyadaki v~ gene ayni lngiiz hükumeti elile ) orlar. 
~gı}jz sefirinin Ciyanoyu ziyaret et vücud bulan vaziyeti kurtarmak İşte bu çift, tam 197 numaralı soka
tıgi, bu ziyaretin ise görüşmelerin ih teşebbüsünden ibarettir. ğı dönerken garip bir hftclise vukua 
~ası ve bir İtalyan-Fı·ansız anlaş- Lakin bu teşebbüs vazih bir su- geliyor. Bir genç. bu çiftin önlerine 
~aınnm akdi maksadile İtalya üze- rette ademi muvaffakiyete mah- dikiliyor, tehditkar birkaç söz söy
lincte bir tesir yapabilmek teşebbü- kumdur. Çünkli 1\f ussolini ile Cem- lüyor .. 011ların yliı·iimelerine mani 
~.nden ibaret olduğu, fakat İngiliz berlaynın :F'rankonun tez bir zaman- oluyor, fak.ilt rengi :sap. m·ı: olduğu 
h likumtinin bu müracaatinin her da muvaff akiyeti Uzerindl,ki he.sap- yerde ~~ıe~~ıyor .. 
angf bir pratik yapabileceğinin Harbin uzama ı lojik neticelere se- Gfü.~ bayan, bu gencin cesareti-

l>ek muhtemel olmadığı kaydedile- bebiyct verir ve bu neticeh'r işe Yal- ne hayr~t ediyor. Kocasının israrı 
\'~it bu mevzu etrafında ezcümle nız mutasavver ltalymı - Fra~sız üzerine taıııınadığını sö) Jüyor. Ko
t6tJe bir miltalea yürütülmektedir. anlaşmasmın nk1betine teı:ıir etmek- cası da: 

dspanya problemi, ltalyan-Fran- le kalmaz, hatta İtalyan _ tniliz - Kim olduğunu ve ne istediğini 
"lı anlasmasının vakitsiz olduğu ü- anlaşmasını da bir darbe altına so- ben öğreneceğim. 
~!'inde ısrar eden Bitlerin yapmak- kar. İngiltere ve Fransa efkfü·ı umu- Diyerek gencin üzerine doğru 
Olduğu tazyiklerle alakası olmak- miyesi-hükfımetlerinin içten gelen yürüyor.Ve ikinci bir hadise, birinci-

•e• .r;-:J ----JHta-.. btl,, ol...- t.r.. ..,.._.,... ..aaMDaa.lı-~.__...,. __ __....,_"T'~~nttP1f-----.-,,..-~-----.----.ı.--I-..., 

~et k hetmektedir. Blitün 1tal- tine yapılan bu derece adi ve açık cereyan ediyor. Kaldırım üzerinde 
~ll .~atb.~~tı tu. olininin Cenova- zulm~. ~arşı ~i~ane kalamaz. titriyen gencin bir tramvay altına 
1 .soyledıgı nutku ve İspanya mese- .. Butün hudıseler. I.ondra ve Pa- yuvarlnndığı görülüyor .. 
~8'. hakkındaki maliim beyanatı ü- rısın Roma ile müstacel bir ~urette Vatman bir facianm önüne geçi
;~rınde geniş mikyasta mütalealar anlaşmak teşebbüsleı'İnin ne kadar yor. hastaneye kaldırılan genç te
tu l'(itmekte devaı:n .~tm~ktcd~r. Bü- safdil~ııe. olduğuna ihtimal inanchrı- cla\·i ediliyor. Zalııta tahkikata gi-
t.'~ gazetel~r büyli.~ bır hıddetle cı yenı bır delil hizmetini göriir. rişiyor. Genç ifadesinde şöyle diyor: 
lııl> nsaya hücum etmekte ve onu Avrupada sulhun kurtarılması - Vnravarayı bir deli gibi sevi-
\e anya kızıllarının faydasız muka- ancak kollektif emniyet vemüteha- yorum. Onu başka birisinin kolunda 
d llıetleı'ini devam ettirmlerine yar- cim tarafa kollektif bir darbe indir- görünce akhm basımdan gitti. Ya-
ırn etmek1e itham etmektedir. mek yolile mümkün olacağı bir da- mua yaklaşbğım ;aman beni tanı-

l' Bu. cfayda~ız mukavemet> ltal- ha iflpat edilmiştir. mak bile istemedi. Ben de .. 
kanın ıdare aclamlarının fena halde 

b~nını bozsa gerek .. Çünkü bundan z • b • •h • 
~:ay mukacldem, yani. lngiliz-ltnl- engın ır ı tıyarın 
it n anlaşmusımn akdı esna~mda 

tı:ı 0rna, asilerin zaferi en kı. a bir za- d • • 
k a~da temin olunacağına tamamile namus en ışesı 
~nı. bulunuyorlardı. İşte bu . ebep-
ı/ldır ki. Mu. solini -dahili harbin 
~ ıtarnında 1. pm1) adan İtalyan ns- Kızı • OJ •• ••) 

k ~l'lerini geri nlmak- gibi keneli icin nın gayrı meşru çocugu goru me-

\ 

t'lll'Jı olan bil' tnahhlıd nltıırn girmiş- • d• b b• b d k} 
ı. llalbuki imdi vaziyet esaslı bir sın ıye eş sene ır an ar a sa amış, iki lıemşfrc 'mayoları il.e 

1 Urette deği ·mege ba lamıırtır. A. i- JJ k h J J • k• Poli meseleden Vnravarayı m·ı-
rıeı-ııı yakııı bir zamımda muzaffer za va ı çocu o a e ge mış ı.. yor .. o hayretle=. 

1acaklannı dusiinmek bile muhal- . .. . . . . -Nasıl olur. dıyor. O gün ben ev-
tl~r. İtalyan nskerlerfoin zayiatı da . - Bı~ d~ boyl? ~ırşey ışı~ık. Şu den çıkmadım. Ve o genci ben de. e-
~litıdeu li ~ kt d 

1 1 
bırknç çıftlık sahıbı olan mılyone- vh·orum ı 

.... g ne • ı Lma a ır. spanyo · b t - ·· 1 · f k t · · 
••11ltetini k t•· k t· rın unu yap ıgı soy enıyor, a a Birnz düşünüyor ve birden aklı ft n n ı mu ·aveme ı bi.ıtün · h · b · . , 1 ·1 • , . . ' ' • 
ll~Yan askerlerinin hucum kubili- ıç ıış~) n mı~ 0~ uz.. . ..• na bıl'şey gelmiş gibi doğruluyor: 
P!Jniıı f d . Demısler, bu ıfadcJermde ısıaı _ Anlndım divor anladım 0 

ıl! . zan a uşmsıne ve bu aı:ıkeı·- t · 1 ·d'. . ' ' ,, ' · 
I' l'ın miktarca göze görünür bir de- e ~1~. eı ~1• • • • • • _ b;1~ı . d.eğil, kız kadeşimi gördü. Biz 
(\<:'t>de 

1 
. M uf etiış l\f. Uman. bıı gece ~ a bırıbırıınize çok benzen· Hatta e\•· 

nza ma ına umıl olmaktadır 1 1 - • . · · z. Mal .h tt · nmu a < ıgı polıslerle zengın ıhtıya- de bile unne ve baba b"zi auı·ıd it • ı cı e en zayıflamış olan . .y. . . . · mız ı ,, ... 
a.ı~·a1ıııı kaı· 1 

,ı_ "d b rın çıftlıgındekı evını basmış. uşak- edemezler 
lla s sınua Y<'nı en ya un . .. ıı bÖ\·le ı·~ al .. d k ları sıkıstırınr.a meselevı me\•dnna Zavallı kız ag-lamagwa baıılıyor 

• :tg ı. ııı en 'azgecme . . . • .. • w :t • Yıthud ,, ı~ ,, . ·d 
1 

çıkarmış ve ıhtıyarı soyletınege clerhaJ hastane~·e ko"nrak sevgı·ıı· 
un • rm1 ı\oya venı or u ar · ·' '"' ' -

\ · e~Jiha dolu ~eni gemiler göndeı·- rnecbuı: bı.ra~mıştır. . . sme km:uşuyor. . . 
llıe)( suretiJe vardım ederek • _ Zengın ıhtıyar bu harekctının se- Amerıkamıı bu ıkizlcrı. şayanı 
~ü~u devam ~ttirmeğe atılmak'l~~i be bini şöyle izah etmiştir: hayret d~recede biribirlerine ben-
~1 rne ele durmaktadır. Zengin fhtiya;-ın kı-;1 - Dünyada bir tek kızım var; zemektedırler. Onlar yalnız çehre 

h ~aamafih bu ikinci • ık, 1ta1yayı Şik~g~nun Pensilvanya köylerin- o ela gay.ri ~e~ru bir çocuk doğur- ~akımından el eğil, harekatları, ~.a-
d eın siyası, hm mali mülahazalar- den bırmde cc.reyan eden ınüdhiş du. Hay. ıyetımı kurtarmak, çok sev- ~atları, konu~malan, hatta teessur, 
,,an l"ahatsız etmekte henüz mer'i- bir facia, şimdı Amerika adliyesi- diğim kızımdan intikam almak iste- h.e)':ecnn ve zevkleri ile ele biribirle-
"!!tn ' • t'k } t · b rmın ·d· l Y l l tna Jiirmiyen İtalyan-İngiliz anlaş- ne ı~ ı .a e mış _ulunmaktadır. dim. Doğurduğu gece çocuğu kızı- . aynı ıı· :r.. a nız ~11 a:.ı Ç~_P-
~ .ının tamamile bozulma. ı tehli- Vak a cıdden çok fecıdir. mın kar~·olasından çaldım ve bes lak ıken tefrık etmek mumkundur. 
liı~'lli ortaya atmntadır. Ayni za- «İnsanları himayp cemiyeti~ ıVn senedir buğdıLy deposunda kendin~/ Çünkü G laria nm bir apanclisit yura-
le lldu, M ussolininin İspanyada böy Nevyork şubesine bir mektup gön- besledim. sı vardır 1 
i/eni bir işgal hareketine geçmesi, dcrihniş, Pansilrnnya köylerinden Bu mesele elrafıııcla cemiyete •d•e·n-ii•r•k•ti·ı· .-k•u•c•u•ğ•ın•1•n-n.lc•lı•g•ın•1--:rn 

Jı1~~~~te büylik bir zorlukla başeğen birinde cloğduğu günden beri 011ta- verdiği rrı !JOrda, müfettiş Uman da mnn i c• güliimsedi. Bu gii lü. ü, onun 
ııa 1 ızefkul'ı umumiyesinin galeya- dan kayl olcluğu söylenen bir yav- şunları yazmaktadır: iıı~anlıkla olmı irtibntınm yegfüw 
<:elll~elıne ini mucip olabilir. Zaten runun beş .. enedir bfr samanlıkta - Daha ismi bile ''erilmemi~ olan beli tisi idi. .~e bir kelimP bili oı 
ilin 

1 
erlu~'ll kabine inin dü. ıne i- mahpu. bulundugu ihbar edilmiştir. bu rocuğu. knrnnlık ve rutubetli lJfr,ve ne de N;ynyı anlıyordu. • 

tnnı .~alyaıı-1ngiliz anlaı:mnsmın ta- Cemiyet derhal harekete geçmiş, mahzenden çıkardım, doğduğu gün- ihtiyar bil) lik b.ıba adli~ enin jlf'ı 
hari ı e bozulma ı, Rommıın tekrar uildfrileıı mahalle miif<>ttis gönder- den beri f"İ.İnes yüzü görmiyen. in ·nıı ce~i11e clü •m tiiı. Kendi .. ile h·ıpi 
itti ~·siya et cihetinden tecrid edil- ını~tir. Fakat tnlını ri) ntt: n hicbir diye kim~eyi tanımıyan zavallı. sap- snııtde gönı ,C'ıı v.ızelccil<'re: 

ır \•nziyete duşmesi ve bunun netice elcie edil<>ınemiı;:tiı·. Köyliiler: ~: n. z.ıyif bir hnlde idi. E,·veıa hiz- - Bı.>n , n uslu bir .tel mıın \'i 
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lngiltere30 milyon ·gaz maskesi 
daha sipariş etmiş bulunuyor. 

Zehirli gazla mücadele 
· için hazırlıklar 

Umumi harpte ilk zehirli gaz ve B. 
Hitlerin bir aene devam eden körliJğü 

Fransada 
maskeler 
3 sınıftır 
Paris fen akademisi katibi Jorj 

Erolun neşrettiği bir yazıda diyor 
ki: 

cBulunduğunuz şehir zehirli gaz
larla bombardıman edildiği vakit 
pencerelerinizi kapayınız.. Işıkları

nızı söndürüniiz. Banyonuzu sıcak 
eu ile doldurunuz, içerisine giriniz. 
Piponuzu yakınız ve rahat rahat 
oturunuz. Eğer oturduğunuz evin 
damına doğrudan doğruya bir bom
ba düşmezse hiçbirşeyden korkunuz 
yoktur.> · 

Bu sözleri fııgilterenin en büyük 
kimya sanayii tröstü başında bulu- .. -
nan tanınmı~ bir lüboratuvar şefi Maskeli bir nefer 
söyli.iyor. Riitliıı endişeli yüreklere hirli gazdır. Cümlei asabiye ftzerine 
. u . erpecck bir müjde.. Fakat bu tesir eder ve iki üç dakika içerisinde 
adamcağız bu fikri11de yalnız kalı- öldürür. 
yor. Diğer bliUiıı tanınmış fılimler Tnhris cd"n gazlar arasında göz 
aksini iddia ediyorlnr ya ı verici gazlar sık sık kullanıl-

V ttkıfi birçok askcrlcı· de. a~ker mıştır. 
olmıyan halk iizerinde fazla mik- Yakıcı gazlnr içerisinde en çok 
daı·da zehMi gnz kullanılacağına kullanılan İperittir. İlk defa lper 
kani değildirler. Nicin ·ehirler iize- cephe inde kullanıldığı için bu isim-

· l'İne zehirli gaz serperek çok fazla le anılıyor. 
rııasnıfa giı·mcli 1 l\1 nk~ad şehirler- Bitler cihan harbi içinde lperit 
deki hayatı durdurmak i. e, elekt- ile zehirlenmiş ve bir sene kadar 
rik fahı·iknlarının bulunduğu ..,emte gözleri görmemiştir. 
ııhlacıık birkııc bomba meıseJeyi KORUNMA TEDBiRLERi DE 
hıdlrdh·erir. Bu da knclınlar, çocuk- iLERLiYOR 
lnr he:.nbına 8Cvinilecek bir haber. Cihan harbinden sonra tam ma-
Fnk::ıt ~anghı:ı~ ve • ladrid bom bar- na. ile> yeni zehirli gaz keşfedilme
dımanları bunun da ak""ini i ·pat cd; miııtir. Sadece mevcucl gazların ter-
yor. O halde zehirli gaz bu mk- kıplcri tnclil edilmiş, biribirine ka
hin özlı.>ı·e r:ıi:'11ıen ynrmın kfibusu- rıı.;tırılnrak yeni isimli ve daha ~ok 
tfnr .. ôvley~r mesele bir def'a daha tesirli gazlar yapılmıştır. 
t .d.kı.k: clegN:. ~n tchlikli gaz 'han- Buna mukabil korunma çareleri 
gı ıdır. Zehırh gazlara kar~ı ko- hissolunacnk kadar ilerlemistir. Ko
runmak için en miikemmel vasıta- runma çareleri de üçe ayrılıyor: 
lar nrlPrdiı"! Maskeler, sıi,rınaklar ve öğretme. 

ÖLDÜREN iLiM Gaz maskelerini ilk defa kesfe-
1914 yılmda. Almnı1 ordusunda deıı ve kullanan gene Almanlar· ol

bir ç:ıvuş olan eski lıir kim)-·a hoca- muştur. İlk maskeler, gaz massedici 
q1 Frie Haber. Almun erkıiııı harbi- mayiler içerisine babrıldıktan sonra 
Y~ i?e ?l~iirücü bi~ gaz keşfettiğini hususi cihazlar içerisine konan pa
bıldırmıstır. Bu tanhte Alman umu- muktan başka birşey değildi. 1916 
mi karargahı her gün bu şekilde da İngilizler yapbkları maskelere 
~ iizlerce mektup alıyor \'e bunların gaz hiicumu arasında saf hava te
hicbiri ine ehemmi.ret vermiyordu. neffüsünü t:ernin etmek için oksijen 
F~kat öğretmenin mektubu na ılsa tüpleri ilave ettiler Bu maskeler lpe 
Hmdenburgun sağ eli demek olan ritten başka biltün zehirli gazlar için 
albay Baverin eline geçti. Kimya- kullanılabiliyordu. Fakat maskeye 
ger çavuşu çuğırttı ve ona: rağmen zehirli gazlarm verdiği za-

- Evlildın1, dedi. Tasavvurun be- rar birdenbire azalmadı. 1916 da 
ni çok alakadar ediyor. Fakat bir maskelerle mücehhez bir lngilia 
çavuşun Bnşkum:ındana harp .plfrnı kıt'ası zehirli gaz hücumunda mev. 
teklif .~tmes~ askeri disipline nykırı- cudunun yüzde 80 ini kaybetti. 1917 
dı.r. B?yle bır teklifte bulunabilmek de maskeli kıt'alar arasında öli.im 

ın hıc ~olmazsa yüzbaşı rütbesinde nisbeti yü~de 25 e inmişti. ı 918 de 
>l.man lazım. Şimdi i ine git. bekle. maskeler, kıt'aları, gözyaşı veren 
Bırkn? hafta sonra seni teğmen nas- guzlardan başkasından yiizde yiiz 
bederız. Bir miiddet onra da yüz- koruyordu. 
b~~ılığa terfi ettiririz. Ondan :-oı1ra Bugüııun gaz maskeleri her gaz 
muı·~caatin dinlenebilir. için ayrı ayrı kullanılıyor. V c nrn _ 
• İkı ~Y sonl'a Priç yüzbaşı oluyor. keli ferdler için zehirlenerek <Hlim 

Ve _Planlarını Ludendorf a verdiği ihtimalini tamamen ortadan kaldı-
vakıt şu mütaleayı ilave ediyor: rıyor. 

«Eğer harbin 1915 den evel bite- Bugün milletler mn ke kadnr , ığ-
ceğine kaniseniz benim pı·ojelerim- naklara dn ehemmiyet veri) orlar. 
le hiç meşgul olmayınız .. Fakat eğer De\•letJer ve müesseseler yer allııda 
harp daha uzun sürecekse düsman- bilyük sığnaklnr yaptırmak icin biri
ları mağliip etmek için elinizd; bun- birilc yarış ediyol'lar. 
dan başka hiçbir vasıta olmıyacnk- Milletlerin zehirJi gnz mücadelesi 
tır. bu kadarla da kalmıyor. De\•letler \'a 

Almanlar bu teklifi uygun gördii- tandnşlara zehirJi gnz ve gazdan ko
ler. 1915 nisanında zehirli gaz kul- runma hususunda tam bilgiler \•er
lanmağa başladılar. İlk merhalede meğe çalışıyor. Bu noktadan Japon
ü~ çeşid gaz hazırlandı: Ta~riş edi- ya, çok i:. i. e:as.lura dayunan hir prog 
cı gazlar, yakan gazlar, bogan gaz- ra.ml.a hakıkı hır eferberlik ilitn et-
lar. mı. tır. 

Boğnn gazlar Klorin. Fosgen ve MÜDHtş RAKAMLAR 
Kloropikrinclir. lngilterecle hükumet 30 milvon 

Cihan harhinde ilk defa Klorin ma ke sipariş etmiştir. Askeri ma~
kullanılclı. Bu gaz akciğel' neııcini keler bu yekfinun dışında kalır. 1nı:ri
tnhriıl ediyor ve dm·hnl bof~nrak ölii- lız fabrikaları haftmla 250,000 mns-

nHF~ebeb oluyordu. k 
11 

ld B kc ynpıyorlar. Bu ma kelerin biı· ı~ı-
0 gen daha · onr~ :u. nm ~· u nesi bizim ııarnmızla 60 kuru. n :ıt ı-

gaz ıilrniirtÜ\'01' 't.' hıl' ıkı sant l<'Cl'i- lı 1 'l' k 1 . I" 1 . 
1 

.. 1 .ı .. :. d ror. nırı ız ma e crı ı um·1H a e>n 
ınc e o ulll'll\'Ol' u. . 

Ki 
'k : ·h hnı·b' 1 ucuza mal edıleıı ve :<atılım m. kPI •r-

oropı Tın cı mı •• llH e İn- 1• . . 1 ' 1 d ·ı ( il'. gılızler tnrnfım: n ıca( e ı "il ze- · 
lııgiltt•ı·cde zehirli gazhırclım ko-

umum mustN·i!ıtir. Adil mahJ;;;; •- unmnk iciıı bir mektep :wılmı ıı 
• iıı kı ı-:ırıııı llPkliyorum !. !•ı nv•lctPhe k:ı~ dl'ililenler 8 ıı~ , • 

D •m:~tir. - /.11 1/oı «cı··. iıı • 
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na öğretmen oluyorlu Ba mtlai .,._ Mıu'rhlt U. ta\•ia Münıkuının 1 
) e iııde lngiltende senede bir mllyoıa ~, ANTE • UNJE Ciui M;U. Mıvldl te.ıalb ....,. hnlenia tarih gün ve 

s~atı 

insuıı zehirli a-az kursundan mezun • 
olabiliyor. Kile L'ra Ura pldi 

Alman ada cGudan korua> iaimli G. m. h. R Lll kl••I 14DOOO 105 1480 Acık •silt• 27·6-38 Pazartoıi 9 
bir umıyet vardır. Bu cemiyete ıı tfAMBURG Llıt. kl•lsl S20000 252 "'9 •• •• 27·6-'8 Pazaıtaai 10 
n1il.}\ln in an duhil olnıuttur. Bu teş- ..OEUTSCHE LEVANTE LINI& LM. kl•lrl ... 41 6IO 27·6-38 Pazartui 11 
kılata her gaun Uıncma •in ..... A. G. HAMBURG K. .. 114000 1851 14025 28-6-38 lah 10 
dt> elli ku!'uştan ytnnı bet liraya Jca. ATLAS LEV ~ .... 7tJOO in 2'78 2&6-38 Salı 11 
dar değ-i~n bir para vermek JDeebu- ANTE UNIE K. 100000 IU JJOO 28- 30 
rijetind~dir. Bu tefkilit şimdiye ka- A. G. BREMEN 04- !Mftft • ....,. " '' 6-38 S.la 11, ..... Rı•sı.a. ,.. IUI- . WlllNV\I ~ " .. 28-6-39 r ..... b. 9 
dar beua·f 7,6 llracian 'l,i milyn maa ~- ~ ..,_ Ma .... 04- ~ .,., ıa... "" ~ 
ke •tmıı,t ve aon Mistem yarım milyon y.atı bekleni1or, ANVERS. O.. l~O 17 ~ " '' ~g·6-39 Çır,amba 10 
ııtiMll{ ..-attır. ROTTFJtDAlıl, HAMBURG " _. Galı•lr 151 2100 .. " 28-6·'9 ç.,,. • ._ 1 t 

1tal~ adu hava hücumlarına kartı BREMEN limulan İtİ9 allr 1 - T.._ Mrlillllrim ~' .. •1'1 ayn ............ " yakanda JUL tealilli malaalleri alınacak miktarı umum talr 
korwuu birlJtlain bır allyoa aza- celdar. =~atani .. •ankbt teminat ve mllaakaaal... ıektl Ye llaaleltriaia tarila ıüa ve 11.aJ•i ~ (Dokuı)kale~ itte .,c1-
11 vardlr. tflal ıeu.n tawi beş Ji- •SOFFJA. vapuru 31 Ma· • caa 1111• -•'ili•· 
radu 100,000 ...u atmlfbr. Bu yııta b9k.eai,or. ANVERS. 2 - Bu doku kale .. alt f&l'baamel• her ıtl• Buraıva uktli .._ W.. U.110Daa• f&iillir ve •••· 
b rWı JDUke -.... 121 Jwnat kaza- BRPMIN, " HAlllURG li· 3 - Kıpala zarfla mlllabaa11 yapılacak kuru ot içia iateldilerla la..&. ••• IHr ...a ... ı .. klit Ye '9•iaM •ılhplaraaa -
nır. M....tini bUh•"H awleye met- buı kaqıl. .. koai.,ona v•aiı olmahckrllr. 

bi manlarına yük çıkaracakbr. •• 
ca.nea r mil7• muke daiıtnuştır. •CHIOS. vapuru 8 Hazi· 4 - B. • .. ek•ua.a lltiru ed••lderiıı Ticaret Odalın• U,..L oldaldarıu dair •.eaika ibr• ._ ......... ...,..,. 
1taJyaa hlUmeti bir sene zarfında. randa beklenl-r. ROTrER· 5 - lıtekl.lerio yukarwla ber blemia biza,arında gösteril• tarih, ... •• wtlarda bilclirU.n •u•ıkbt •-'-at •• &e111f 
d~.ak llMN Y•niden 6 milt·on ı- k 1 ·ı b' •~•- B le .. •-- k · ..,. m..U ıamarlamıft r. J DAM. HAMBURG ve BRE· ___ me tup ar1 e truııde urnava aı erı aa&ID a... omııyo aau pl•eleri ilia .a... 9 14 19 25 l'99 _,-

Ç~&kya dünyanın en mo- MEN li•-.ıhnna yJ;c ılıcaktar. Jsrnir ltV sim drnirlifi i/dnları: Kı,,,...t H Wt.riıele}I ,.,,_,,,,,, '-'• 
k mmel muke ımaJ eden memleke- ARMEME.NT H.SDHULDT Yd 1-- --'--1..-- 6' 
tir. Yabaız bu mask.eler pahalıdır. Bu lzmir lA•az.• i•.rı.:.a.; at. aL ko. rL dm: ~.-rce •M....,.U9ri -1eluıte la,4-ı 111 
su te ı•...a..-ı~ ·~ZA • .,_ 2 Hui- ~· ı ,_...J 

a.. m .,,....,..., ak rnM•keleri • ,... ....... ,~~Ro17fR,. Mutlada prn;ıoa ılatiyaca •cm 2XO kilo zeytiayatı eksilt· eure6 ola 6anlir. Url• Molwa ı~m.z.,.. 
lint • ID&I oıuy•. lperit pııDdın lw u H MBU meye keoulmu•tur. L_. •-- T 

1....ı_ DA• A RN ve BRE.MEN "' _., • ç.... 1 ...ı •-- ı d ..a...a --L -•-•: --1..a. 
r >Mil wnas... .. r bil\MMI Çek.ollovak- tflA ,. alaca•tw. lbaleei 20 Haziran 938 tarihine teaadlf edea puarteli paii Pli» VMır n G •- W.- _...., 1.....-
)aa.& >ıı;pajır. Zina t•rlkw bu mas- .... 15 te Japdıcakbr. lı•ı•ta Ye .. ldrali,.liacle mlfl.U.191a 9-t•lı lltiralaet, 1111 
keleri ?.5 lira 8 dbyaya atar. ç.. W:.R\'ICE MARmMI Tab•ia fiab 38 kurut. lattrı 950 lira, muvakkat teminata Ye lkiratlan temla edfl•iıtir. 
k ak • • vil .._. muke aatıfı RQUMAJN 72 1 radır. Taliplerin Mutia Taıay icaralr'la•da aütetekkil '9ır ~-
1 ......... r açDUftU. Buradan f U C A R E S T komaa)ona müracaatları. 5 9 14 11 - :::> 
her Ç.ekoMoTak 426 kurOD vereM •DUROSTOR. vıp•• 31 ,., . 
b r Jnu:ke alabilir. u .__.,. L~ .... · .. u.a.a SaL AL Ko. Dlla-A-. •aya.:& kkleai1er. KOS- a&m ...... .._. 
Fr~ aday.. a"Mak 8 milyon mas- ~ura: Mıktarı 

ke vardı.-. Bunlaı-1D ancak birkaç bin ·-~ CALAn -• GA. Kite 
tanea.i aivil haJJıtadu-. .MiteıbakieJ ıu, LATZ alttaı masa TUNA laa.. 9000 .... 
h~ Ploıl, nakliyat. elektrik itleriDde farı .çia yik alacaktaı. 3800 !..._ 
çalı uıı memurlar ve amel"Jere tevzi L.t~ J..OW~ MWDELHAV• · 2150 W.,atı 
edil.u,ür. 1''ranaada w eezue ma,_ UNJE OSLO l - lalllr lliıta1akell••fti kıtaab için yukancla ·•• ve •k· 
b. eatar . .t'rauaz ••-lr.eleri uç 't-1 "'!)AN ANDRJ:.S. 26 Hm;. tarlan , .... it kalem eruk iiG kıt'a ........ ile .,.. 
tir. ipek ktlıfh mu keJnr 12 Jireya, ,.adı M!Jeaiyo:, DiEPrE ,,. ~ ve ~lak wetile -.. ••ı•ldar. 
lüı1 maaeler m .... ,.., hallr maa- No. v ç ._ •• l~ Jik t - llaıle&eri IU tlalir• 931 C.aa ıW .. t 10 da Kae•ı•ı 
keleri 4 ·ra • ı.hJır MuN\at mem- alacalıtw. bmir leftlam Ulirliti ..... .ı.. korl.,ı••da ,.,.. 
!eke oki iu• ı öittn ötüne her tır-l JONSHON 'f/ARRE.N UNIES laca,w. 
sathı s()yliyen Fransa&& .inaanlar LTD. UVERPOOL J - Taltlli• edile• ••- t-.. 4370 liraclır. 
öle m karşı ında bile müsavi olwı- •AVIEMORE. ,,apura S 4 - Te•iılb .bdye U,.ıi 65S lira SO kuruıt•. 
yor, ~ımflaru ayrılıyorlar. Tem•111da be~.leaiy~. UVER· S - l.leldiler tlmiıatlarile lrirlilste iMie ıılltia ...... ı ko-

Ata i• ~Y• Sulh Hukuk POL ve ANVERS Jimplar• •i.,.a .......... 1997 
Mabkerne-.dea: ciaa Jile ~karacak w llUR- lzmir viliyeıi Nafıa mfldOrlağouden 

lzaird.! Tra•v•y Cadfıi.M GAZ. V ARHA. KôSTENCE, 
._ ~UUNA. KALAS w BkAILA 

244 181* eıMe ..-. • .._ lma.a., ... f~.c ahrbr. 
bu._ence •e! a • STEROVALE HONGROIS! 
S-.. A inlllrıaİll te ckea.ae DANUtsE MARITJME 
mahkcmes ı YJ~yet etm;1t8. ·szEGED. vapuru 8 H.i 

Ô &i..aa .... ,....•eıiatle • AD lt•kleai1or. PORT-IAIT 
a,.._ tuiia itia .... .a ... ve IEEKSNDERY '•wnn•n 
.. ·- as.. anlı.elana- yük alacaktır. 
4- "91sat Araa~o iie ıaiaew ·rıszA. vaparw 10 Hu.i· 
ı •dt• ICv~:.c CiDeiyeli rei- nada bekiMıyor, TUNA li-
aı S ..., . . ..,. ...ı.. için bareket edecektir. 

· u W. ,_ • ._ Liadaki hareket tarilalerile 
.. ,.... cı• _...,,.. ••ıu•ıardaki detıtiklikler61MA• 
1-i u.lla •..-. Alacaklı· .ceata •..&iye& ku.& el .. L 
lar ve,a Yeq r qraa ilaa· &Ma lula taflili e4nqık illa 
tar Jıinw ~- a. • ., ._. f-im•lllerd•• 'fi. f. ı 
tle .:.a1ıs • ••nıhlu · .... \AN U&.k LI:& .. \.6 ~. 
i.,e •••r s• llllk•e4il5. tı6pw ••"al ..... 
.. i ... .,..... ..... Hi ıica .... 
r..- münca3tfar ....,. .... teWoa Ne. 'JIJl1112Cm 
111 ' e.&jı i in ot.Dur. mı 

-...._ bt bor ne ...... edo,ot,,. IMYt ••••'-rtn 
.... lııt .....,,..... •••'uk "" 9tN ...... 

.... .olıoıı' ilet """""° .., ---~ 
lıt• burodo 

VA&.tDOL ••.tactı•ııo r•tiıiıf 
Oııv llıir Ar• ...,. ediııia , Z.ıonıı _.. 
....... ... lfl ....... - ılec; .,,k11111ıhıtD ............... .,.., . 

.,,. 
lis'ns•H•ıı ... 

T& ite 
THEP.LURMAN IJNU1.1'11. 
THE GENFUL STWıl vt 

GATION C... LTD. 
"ALBATllO.S.. • ., •• '"91 

... ,.. LONOllA .... ,. 

.ı..c.1mr . 
"LESBIAN., vapura ·17 Ma-

yııta LIVERPOOL vo SW AN. 
&EN:>~ ... , ..... ... 
UWTSCHE LiVAHTi·UNli 

•ACHAIA., wpwt1 mı ... 
1111Cia elap yik .çıkar•akta4ır • 

....... lar ModorJoğooden; 
... ,~ .... -... .. .,ıdaki Haıan fabrikutecla 4epo 
~·-191t .._._.. 92'9 Ar..._ Ekr .. çiftsi fabrikuanda depo. 

lir~-- .t• 1471 kile klç• alitli &eJtinyatltn ikı kaimede ve 
Jlllar• te81illiacha ... •binde kalacak P'*ları 4'eaa iki 

..... n. "'" artbrmar• ..... &.Sat •aa.Uiae •ali• .. ,. ....... 
'knlılıri 2316/93' P ... •lt• •at 10 da Ayclaea V.Wl1r ida· 

nıindo yapılacakrtır. Artarm-ra İftira\ tMlee ·k olanlar % 1 ltu
.. k ... aüat ... ilult Y•receldvdır. /hale bedeli peı·ndir. Ta· 
~...,.le falla •• 6mat a.mak iatıyeoleraa Aydın Vakıflar idare· 
... •uı.caatları. 1~79 

ICiılt•pM'kull&i VillaJeıt pawiyoaunda aöktiirülea ~ ...... Wlair• 
ile ...._ · ••'ıı•• açalı .._._ • utalaceia•· 
........... ıw.trı ~ ~ .... ıı .. 
parktaki Vıliyet pav'1eo- plaeleri ıliıa oluaur. 1986 

,.,, .... ,. k•••'• "' 

~bari •••--•rl' ...... 
teri&•i ....... , 

Eblt9111i• JAPll••il y~ 
tardl, fln ve IUt; 

enc&menlnden: 
•ta• · Y•it.ca '''•••• 
1+500·S+OJI .. , • .., ..... 
..... iri a.pralı "t•IWIJeli. .. 
.., i•l&t " blobjb ... 
1apı1&. 

(25025) lira '60) , .. , .... 
A-K1p•ll .-ıı•ı ....... ..... 
1 - Mabwle protnl: 
E - a.,_dulık itllri ... el ....._.... 
D - Feolli ve bu•al ..,_.. 
C - Proi• .. 111. 
Yukarda yası ı emıldan lamir, 
Aakara, Ltaabul 8a11ndarLk 
................. .... iaC9-
leyebiUrler. 

30 Huiran ~38 perıembe ıü. 
nü IMt 11 • imi jli AWIEI 
••ll••ıiMI• kapıla Alf wlü 
ıle ,.pılA n n'rtar. 

Bıyandırlık M•lttaı• ..... 
mıı mGteahlaltlfk ve 9.38 ,.ı... 
_...., Ticaret .... w,.l•i. ........... ---=· (117(1 .... 

Teklif .. ktttplara Mto .,.a. ' 31 iMi · p 
-- •up 4 i9cü ......... ,.... Mllıt• W, ... 

..... --- ................... , •altlll•de 
9 18 1117 verilecektır. 

lzm· 
l Hı.-... · · .. vWi ... .,_. . 

llJO....._ le *-'-4ııl•ıi -a~i•• Wiip ..... .::: 
pzioo •• • t.at.t .. ırU. ...... .. ....... . 
ifletanler ı.tafandaD ilti•tf • • .... tMM, llt• 
rpt 1 bi . O)'UP al.ıı.riaie. Aiaı1 .. Mt ....... , tNr 1>9 .. 
yannamenı~ her seDe H~ ayı A~ıqda ••buz mulcıbHia• 
de ilr• e4ilea AIM•-" •-'.,. ıubeaa b ıı. Y• el.. t • 
kil oluaın . muamele ve ıtibllk 11e ı · J• •t 
rtlıaeaı vı tahakkuk .uirüecek rua.amun mezW,r 
•• yatwıiarak h tr OfMB aleti içle • c A.wlaı ...... 
aleı leriaaa aiiaMip lair J•İH k•ul•.., it:9P tJtMha -• 
danaran t.u müddet ı:arfanda müreıı:adaıı • ~i taktir~• ,. 
cık yok'amad.1 puıaıa~öriiictt1 oyJ'l e&etierıedn 4.&ayı ceı &t 
ıeaım (aıaa"kı.a1' ettır 'c t ıları o'uoyr. ı 993 

&: 

DHtor 29idtrriı .... .., Rqlt Ta ... 111 •Urla .... 
.... ..... ,. laaldııada: IC.uıpnll• l-r,.4el Zıla au,.., 
....., elW rüollaacLr. • bu,...dllldan ba ıu; •Hzmlıı .ıM 
Ye beYap t.ef•••iç;leri. karacit•r, dalık bıltalaldarıııda •• •i• ... .... v• ... roUln ikilalpları•cla, afra, 
ye taellra.da, ................. ı.k, aakril .. ..... 

lt•etalıW..a. ....... tirit, ••••••• ..... ,o11an il~ filli .... ,... ........... .. .. ........... ol4at• ...... • • 

v .. ıı ......... ..,..... BUivarda Urla Yt 

otoblalorlaill ...... iı•eltr• "jr oWlllsl .. Ma• laer 
.... ıt ...... . 

T•lı Haoa Karama 

BOylik Piyangosu 
25 IPI TUTIP PLANI 

ikinci de ıı Hazlrandacbt 
. ..,. Ura .,. 

1 10000 '° • ($00) 

• 20000 60 000) 
t ikramiye • 45000 100 (100) 
ı 15000 • • 400 (S()) 1 12000 • • 
ı 10000 600 • (30) 

• 
2 • (3000) 6000 800 • (20) -4 • (IOOO) 4000 2000 

Balçuva Afamemnun lıaplıcald 
t • Huiran • 9S8 taribindea ltiMıea Balçova Atame ... ., 

kaphcalıra •uhtere1a JDÜf~ri'-'•• •çaktır. T•blıtan ba~ a.. file ,.... , ...... fails bir • beoUs Türkiytnla ·lllf 
W, taraıa.M keti ııtar. Aıırl•daaberi bt.-,iyet.e W" 
..el lluds .......... , tarafae.. takdir o .. Dllltlf Siy ..... 
... .,.., 161..ts Nlıldan•claa ••ztarip lautalarıp• .,. 
.... tavll,. et.u.lerclir. Ki•11111J.riaiı wafı . 

-.. ite ••..W• ıay• r-por)an ıuhaNMi h.....,,. ........... 
.,.,.._ Mir fUI tkii zaicl tirir, M•a.t.• •ü,...ıı-" 
....... Miller otolJü ... wtu .. • llferler yıp...,, 

.. _ ... ,,.. mlft.a.t .. te" • eri•. D. 15 

Izmir Vakıflar mftderllğQndeu: 
Mewiak IMfae«I• Ha,rettia ,... ..... •klD ...... 

11tıl•t• sabnta• s .. ,.,. .a1ı, .. -. ,...._. t t·6-"8 °" 
..,..1 Mat oaa talik tclilditi H&. ol•••· t 97~ 
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lubisar.taı· l\lüdürlOğOnden: 
11 

l - 11-IV-938 tarıbtnde cksıltmesi tehir cdilmi olan şart-
·~ '-C proj sı mucıbinc 1 mirde y ptınlacak Tütu Bakım 

ke ışleme evı ınşantı yeniden kapalt zarf usulile eksiltmeye 
0nnıuştur. 

n il - Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat temi· 
atı 30.828 lira 4 kuruştur. 
lll - Eks itme 20 Vl-938 tarihine rıstlıyan Paıarteıi günü 

~aat 16 da Kabataşta levazım ve mübay at şubesindeki alım 
0 rnisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfların aynı günde en 

g•çksa~t 15 e kadar adı geçen komiıyon başkanlığına m kbuz 
hlıı ıbılın verılccektir. 

iV - artname ve proi ler 33.85 lira b del mukab\lind 
n~ sarlar levazım ve mübay nt şubesile Ankara ve izmir Baş· 

llludürlüklerinden alınabilir. 
Y - lstcldilerin müh ndi veya mimar ofmalıra veyahut bir 

?1uhendıs veya mimari inı atm h tamrna k daı daimi olarak 
~ş başında bulunduracağıo dur aralarında teati (!diim ş No· 
erlıkçe tasd kıı b r taahhüt kağıdı ile Nafıa Vekaietinden 
:ıı~rnış asgari 200.000 lıralık bu gibi inşaat yaptıkl rını gös· 
hCtır hır mütealıhitlık vesikasını eksiltme gunündcn en geç 
tıç gün v line kadar inhisarlar in ıat şub ıin lbraz ederek 
1Ytıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Muhirlu teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
lntddcdc yazıla ckıiltmcyc i tırak vesıkRSım ve muvakkat 
terrıınıt parası veya mektubunu ıhtıva edecek olan kapalı 
a.tfların münakasa günü en geçsaat 15 e kapar adı geç-en 
tlıın komisyonu Ba§kanlıA-ına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lizımd.r. 7 17 27 9 2577-1502 

Şeref Oteli 
Sabılc Hacı Haıo.n Oteli k4tiplerinde'* 

ŞEREF'in iaareıind11 

Mezarlıkbaıında, lametpaıa bulvarına 
nasır, lıer tarafa ,,akın, havadar .• 

l' eni bina, yeni konfor, temizlik, 
ucuzluk, rahatlık ... 

(Ş E R E F O T E L 1) sizin evinizdir. Taşradan ı lecek) 
müıterilerin itlerine yırdım ed lecek, kendilerine her 

tOrlü kolaylık gösterilecektir. 

lzmir veteriner modorlOğttnden: 

• 

1'orbahdald aygır deposu ile Ödemiş, Tire ve Dikili ilçelerin· 

~eki damızlık ve aygır ve 91elclerin bir yıllı kihtiyacı olan 52343 
~lo yulaf ekıiltme ile 11tan alınacaktır. Bunlardan 36318 
~~loıu Torb•ladaki aygır deposuna 8212 kiloıu Od mlı, 5415 
~loıu Tire, 2338 kiloıu da Dikili aşım duralclarin teslim 
'dilecelctir. Muhammen kıymet kiloıu dört kuruı 25 ıantim· 

oao-t a:.-- •~ a. •• ,._..,... 
1 r,liplerin şart • yi gôrm k üzere .her gün veteriner müdür
Gtüne eksiltmeye iştirak tme le üı re de i hı le ıünü olan 
20.6-938 p11arte1 · 2Unü 0e 7,S depozito makbuz veya bankı 
'•ktubu ile vilayet daimi eacUmıaiao müracaatlara 
~ 1932 8 9 

lıoıir inhisarlar haşmodorlOğünden 
Çamalta tuılaaı müdürlüğünce tuzla uhiliade deniz üzerinde 

redı adet münferit hela yeniden yaptmlıcalctır. 
l<eıif bedeli 4,503180 muvakkat teminatı 338 liradır. 
l<ııif, proje ve şartnameler Levazım şubemizde görülebilir. 
Elcıiltme 20/6/938 pazartesi günü 11at 10 da yapılıcaUır. 
lıtıldilerin tayia olunan gOn ve saatte başmüdilrlüğümüz 

binııında toplanacak komiıyona gelmeleri ilan olunur. 5, 9 1928 -Şark Sanayi kumpanyasındauı: 
Kuruı 

Fener Tıp S. P.O cm 832 

Bozkwt Tıp 6. ı~ : 
75 .. 
70 .. 

156 
723 
690 
657 

85 H 732 
Kelebek Tıp 9. 80 ,. 701 

15 it 670 
70 " 639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrikada teılim ve bedeli peşin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top için olup asgari 
1 balyalık (yani 25 top) ıabşlıra mahauıtur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese murafı olarak 100 
kurut milfteriye aittir. 

S - lıtasyona veya mağazaya naklini istiyenlerden beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak iıtiyen müşteriler yukarıdaki fiatlerc 
yüzde 2 unıla mal alabilirler. 

~ 'fulcırıda gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
~tlere uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık 

0 
dutu tasdik olunur. 

~tlltor Bakanlığı lzmir Antikite mo
eleri direktörlilğOnden: 
l',~~ ltr• asli madşlı Müze hesap ve yazı işyarlığa açıktır. 
ka~p olanların 16 Hazi an Perşembe günü öğleye kadar vesi· 

rUe Müzeler direktörlüiüae müracaatları. 9 12 

-· Şoför ıJ Otomobil ahiplerine nıüj 

Engürü Boya Evi 
• •• 

Tenezzüh otoları, otobü ler, kamyonlar, sair her nevi güzel· 
liii arzu edilen ve zevki okııyan madeni eşyalar: Elektrikli 
pistonla (t banca) He boyanır. Cıl verilir, bozuları kısımlar 
tamir edilerek hiç belirsiz bir hale getiı ilir. Boyalar, macunlar 
Avrup ve Amerikanın en iyi boyasıdır. 

BOYA EViMiZ: M mi k tin duydu u bir noks nlığı ikmal 
etmekl iftihar duyar. 

USTAMIZ: Avrupanın en iyi müesseselerinde çalışmış bır 
Türk g ncidir. 

FiATLERIMlZ: Rekab t için değil, nefaset için müşterileri· 
miz n öster cekleri ra bet b ltdır. 

Cumhuriyet caddesi (İkinci kordon) lnhi. 
sarlar Başmüdüriyeti karşısında No. 111 -üçüncü ilan 

. -
. : ... . ~ ,.. . • ·. ~ı 

r lzmir ve civarı Telefon 1 ürk ano-

nim şirketi tasfiye heyetinden : 
lzmir ticaret sicilinin 2292 numaraıını kayt ve tc c l edilen 

he}1eti umumiye kararı mucibince h:mlr ve civarı Telefon Türk 
anonim ş rketinin feshine ve muamelatının tasfıyesine karar 
verilmiş olmakla mefsuh ıirkct zimmetinde alacağı olanların 
alacaklarını ispat eden v 11ikle birlikte en çok bir ıcne zır· 
fmda tatil günlerinden başka her gün saat ondan on ikiye 
kadar lzmirde Saman iskeleıinde bilyük Kardiçala hanında 65 
No. da ıf ayı vazife eden tasfiye heyetine müracaatla alacakla
rım ispat etmeleri lüzumu ilin olunur. 1 5 9 938 1881 

Biltimu.m çiftçilere, meyva, incir 
bahçesi ve bal ıahiplerine 

büyük miJjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beş beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar yani onbtş dönüm arazi sürer. Amortizmanla 
birlikte en ağır iıin d6nümünü azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafında aatlamlıtı ve gördüğü işın boyunı 
nisbetle büyüklüğü ile nam salmış olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlıklı arazide çift ıurauek ba ve pamuk araziaıni çapalamak 
zevkini tutacaksınız. 

icabında kuyunuzdan ıuyunuzu çeker, deıtere makınenizi ve 
bir küçük detirmeninizi çevirir. Size bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift öküz, dört inaa yerini tutacak bu traktörün fiati 
de her keseye elverişlıdir. izahat almak ve sipariş vermek için 

ar lçalı lıan No. SS de Taldt Kılcıotlu 

Mücellit 
Ali Rıza 

• •• En temiz ve eo zarif iş\eri 
süratle yapar. 

Yeni Kavallar 

çarşısı No. 34 

DIŞ DOKTORU 

Cevad Dağlı 
lkincibeyler ıokalc No. 48 
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Ha ra., C) 

DiNiZ 

inhisarlar umum ınodorlo ünden' 
l - lzmirde şartname ve p oiesı rnucıbincc aptır laclk 

tulün bakım ve ışlcme cvının teme k ıı:ıkları ıt 1 9 
t rihinde ihale edilemedi ind ıı ye llden kapah l 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşıf bedeli 87265 lıra 50 kuruı ve muvakkat te i· 
nalı 5613,27 liradır. 

ili - EKsiltmc 20/Vl/938 tarihine ra1lıyan pazarte11 ünü 
saat lS te Kabataşta L v zım ve nu.ibayıat ubesındeki alım 
komısyonunda yap lacaktır. Kapıla zarflır aynı günde en geç 
11at 14 de kadar adı geçen komısyon baik nhA'ml akbuz 
mukabılınde verileceKtır. 

iV - Şart ıa ne v projeler 4,3 1 ra b del mukıbılinde 
lnblaarlar L~vazım ve mübayaat oubestlc Ankara ve lımir 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şutnamesinde ızah edilen csaalar dairesinde 
yapılacak olan temel kazıklara işi Franki, Rodiç, Stern, Sim· 
ples,Brechtl, Abolorenz, Mıh rlis, Mast veaair fırmalarm usul 
ve aiıtcmlcrin v y bu lara mümasil siıteml re aıoro yapıla· 
çaktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiycn fir ıların efnni tek· 
liflerinı munakasa gününden 10 gen evvleine kadar tetkik 
edilmek üz.ere lnbi&arlar tütüıı işleri müdürlütUno vermeleri 
litımdır. 

Vl - lste&tlil rin bir mimar veya mühc ıd11 olmaları veya• 
hut bir mühend11 veya mimari inşaatın hitamına adar daimi 
olarak İf başında bulunduracağınadair aralarında teati dilmiş 
Noterlikçe tasdikli bir taahhüt k tıdı ale Nafıa Vekaletiaden 
al nmış bu ıibi işleri yaptıklarına röılerlr müteahbitl k vesi· 
kasını ekıiltme gününden en ıeç Uç rOn evveline kadar lnhi· 
sarlar umum mGdürluta inııat şubeaine abraz ederek ayrıca 
vesika almaları 1 z mdır. 

Vll - Mu ür ü teklif m ktubunu, kanuni veaailc al Vl inci 
madd d y zıh keiltmeye l tirak ve11k11ınt ve muvakkat te· 
minıt par ıı vevı mektubunu ıhtiva edecek olan kapılı zarflar 
yukarda yazıJdıtı üzere ekailt•• paii •• a•ç uat 14 de ka
yukarda adı geçen alım komlıyonu bqkaalıtına makbuz 
muk bilinde verilmiş olması lazımdır. 7 17 27 9 251811503 

ör. 



ahap ] e~irio i tabii olarak 
yapan en iyi mo~hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderirıı 

Kuvveti.. iştihavı arttırır• ,,.... 
Elb"se ve Manto 

merakl:lanna ma;de 

Zabit.11 B•gl11r w 
B..-l•r ... 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

En mltf&llpettent mir 
terilerini •eo&•u• eden 
bu f rmafl anutmayınız. 

Tilcear Terzi Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Ba H"' yeni açtıtam matazada zengin 

Çetitler. Ma.tol•k, Tayyorluk, Truvakarlık 
kamqlarıa envasini, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - Mıtaza• dahilinde açtıtım terz:hanemde 
hususi o:arak bay ve bayanlar için son moda 
E r"f, şık manto, rop, tayyor, ete~, bluz, turvakar, 

~uvalet, gelinlik, sivil •e atlkeri elbıse ve. keputları 
İ6tenildıği ve beğe•ildiji şeki' de imal edıhr. 

Başdurak Bftyftk Salepeioğlu Hanı Kareısında 

2 - Muamelem pe.tfn ve kredi ile de ya_p~lır .. 
3 - Bu sazleriınin dotrulutunu anlamak 1910 bır defa 
tecrübe kilid'r. 
Adrea: Odunpazar: S"imerbınlcın ~ıkbtı eıki S.yrıkh 

mıpn Nt1t11ara 12 • Telefen 3276 
·~•n N per•lttNle .ıatWlc lı«riçten •i/Mrit kabııl edilir 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMiR ANKARA 

1 • ...'·~ • .' ,. ~::O. 

Temiz, zarif eşya, elbise ibti· 
,acından evcl gelir. Herkes ken

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s 1· 

lona ra bat yaşıyacak 

efY•Ya muhtaçtır. İyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m ubite daha iyi tanıt· 

abilirsiniz. Evinizin 
CfYUl bayab zm eti
keti olduğunu unut
mayınaz. 

Memurlara 10 talı. 
aitte oereaiye mua. 

m• esi yapılır. 

ilacı Ali Zade Abdu lah 
Ticarethanesi 

Her cins koıtiJ.m iik yeni çeıit kumaılar 
Yaz mevli111inin yaklaşmaıı münasebetile yeni getirdiği 

•DORMÔY,. FAYN •VULEN,. ve •fiŞER,. kostümlük ku
ponlar1 kostümlük ketenler, pardesi.ilükler ve her tur.Ü YERLi 
ve AVRUPA kumaş •10rtimaaları rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

E.lbise ihtiyacınızı te•in et•eden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret edinız. ı 

E.n s ğlam, en ıık w: en ucuz kumaıları yalnız bu mağa
adan alabilirsiniz. 

Peıtem ""'lcılar E9naF va Ahali Bank 1aı 
eioarın a eski Suraski mafazasında N. 70 

: ~ "" "• 
. . . . - . TELEFON 259 

Sep olin 
DIŞ 

macununu 

lcııl /anınız 

EN MUKEMMEL O•Ş MACUNUDUR 

Toptan .,,.,,.,; 
P.,t•••lalwa 

Lütfi Kro 
E ........ 

Foto Köroğlu 

En •eıhur fabrikaların iototr f ma-..ıacıer , filim, cam, kiitt, 
kart ve bilumum fototrafc;ıhkta müıtamel ecıalır, fototnf alit 
~ ve edevatı, font ve sehpalar. 

F otofralçılıfa m'/Jteallilı laer ,..oi malum• 
Zevki okşıyacak rcıim ve atraııdiımanlar, MDeds v. nrals 

istinsahları ve kopyalan kemali dildaıtle ,...-

AMA T Ô R iŞLERi 
IZMIR: Emirlerude çart111 No. 28, 4, S. 6, 7, S. ~ 

Telefon: 2675 Telgraf: R.iiltem lzmir 

~on moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında· bulabilirıiniz 

ADRES: 
Atatiir k Catltleai Na. 186 

• 
1 TAKSİ 

Telefon 40 40 

1938 1938 
Oldsmobil ve ŞeVrole 

O tomobilleri ile rahat ve sarsıntlsız seyct,hat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

T.iŞBAHU>I 
1938 

Küçük Cari He&a~cır 

ikrcuni'i& plana-
4 adet lOOOL. 4000L 
8 •• 500 .. 4000 " 

16 " 250,, 4000 tt 
76 " 100 .. 7600 " 
80 " 50 '' 4000 •• 

200 •• 25 " 5000 ,, -384 H 28600" 
K•ralar laart, lhaziraa 
1 eylül, 1 birincikiau 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulu•an be:.aplar br .. 

lara clabil edilecektir. 

Doktor 
4 Kemal Tonay 

.. ,.,...., .. - .. ,. ...... .,,,,,. .... ıı1r.ı ... .... , ... ,v ....... .,. ..... . 
Baamabue Çorakkapı caddeıi poliı brakohı JIDıDcla 

251 aayıb ev w muayenehanesinde sabalatu .... 
kadar hastalarını kabul eder. 

Telefnon: 4115 

Birinci Suuf Mutıbauu 

Dr. [}emir Ali 
K,,..efl• 

Cilt ve TenuW hu .. hk· 
a.n ve elektrik tedaviai 

lzmir • Biri- .,.,.. .... 
Elbamra Sinemaa arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyi• N==•"" 
katı NQ. 23 

Kabul uıtleri: ·· ötl.- -" 
... 10-12 öilediıi- ..... . 

15,30 • 17 Tele. 3414 

Kır~i~eği KolonyaSI 
· Adı ile Şifa Eczanesi · 
bu i•im altında Temi:ılil&, Tuvalet, M,,,ır) 

ve tuoal•t aabu11larına çok eloeriıU 
Y oksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıftır _, 

Litresi (150) Klll'Uf .... 
ŞiF A Eeaanai KIRÇiÇEG/ Kolon,,,., tt 

Bu fiata •atmakla bayok bir 
fedakirlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Umonçiçeği, Menekşe, Şipr, . O. " 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
K• • k 40 Kt11,,. 

uçu '' '' . . 
Tavsiye ederiz 


