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~ HergUn sabahları (Fzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Bankacılarımız 
Kredi mukavelesini imzala
dıktan sonra Londradan 

hareket edecekler. 
----------~-------~~~-------------.) 

l{üçül~ itilaf, B~llian antantile beraberdir 
Belgrad aiyasal müzakereleri devam ediyor Uluslar aosyetesi konseyinin dünkü miizakereleri 

Belgradda, dünya vaziyetle. Şili murahhası, Uluslar sos-
rinin son şekilleri ehemmi. yelesinin . ehemmiyeti kal-

yetle tetkik olundu madığını beyan etti • .... .. . .. .... 
Balkan antantı ile küçük itilaf arasında mütera. ispanya Hariciye Nazırı; lngilterenin, gözlerini· 
fık yürüyüşe işaret olundu. Baıvekilimiz, kral kapıyarak Italya ile anlaştığını ve ondan sonra 

Aleksandrın ~ezarına çelenk koydular ispanyanın müşkül vaziyete düştüğünü söyledi. 
Belırad, l 1 (A.A.) - Kral. · 

Niyabet mecliıi azaları, 8. StoJ 
yadinoviç ve Peroviç dün Baş· 
vekil Celil Bıyarı kabul etmit
lerdir. 

Bclgrad, 10 (A.A.) - B. Co· 
lil Bayır vo refikası yanlarında 
B. Stoyadinovio ve refikası ol· 
dutu baldo Prenı Pol müzeıin· 
do İtalyan portre aerglıini ıez· 
miıtir. 

Belrrad, 10 (A.A.) - Bııve- Cenevre, 11 (Radyo) _ 
kil ve Hariciye aazm 8. Mil ıa Ulaalar Soqeteai KoaHyi, ba· 
Stoyadinoviç ve rofikaaı bu ak· pa toplanmıı Ye mlltefenik 
ıam B. Celil Bayar v refikaaı B le ·ı · · B wlil B "' ban meselelerl.e meırul olmu.-
ıerefine kral muhafız alıyı ıu• aşoe ı ımız • tıga• 

JYlan mahfelinde büyük bir fakir teatisi de veailedir. Bu yelleri his i ile müteharrik tur. Konsey, Habepıtan meae• 

Vlaslar ••sgm•i 6i11am. 
toru Haile S~liaiye, ba rece 
Ceoevreye ıelmiıtir. 1 

Sabık imparator. bizzat tco.-
- s,.nıı 6 ıncı salıl/etl• -

C:enov~ nutku 
zıJafet vermiş ve ba ziyafeti zryareı- mynt nmanda Bilka• olarak •e iatikbaDeriae tam Dir •aı yana munlcere edecek· 
bir konser talcib eylemiıtir. antantının memteketlerimizi doıt - Sonnv 10cıı salıi/ede - tir. Sabılc Habeıiıtan lmparı· Muasolini, cama,.teai günii Cenova,a oar• 
Bel~·~ 10(~~)-Buı~ "kom~ Romanp "Yun~ ~~~F~~~~~~~~~-,-.~.~~~~~~~ı cak ve be,lenen nu!kunü irad .~cek~. 

'
im Yaeoslavya Baıvelcili tara• niıtıa krılhldanna batlayan bu ransız 1 osu . • Ce11ota 11 (Radyo) - İtalya Ba1•eıdla Mu11olini, öal•lscleki Cu 

fındıa Tu"rlcı"ye Bııvekı·ıı ve kıymetli eaternasyonıl teıekkğ. d marted gflnii ögleden nel ıut l 1 de ıniadea bir filo ile !»maya ı.ıeeet 
Hariciye Vekili ıerefine verilen lün yıpıcr ve ıulbcu zihniyetinin MıanevralarJan SOnra lı·manlarl• ,. hkıleden çıkar çıkmu, dopuea Zafer meydaoıaa giderek, l>ekl ... • de 
ziyafet ıonanda B. Stoyadino- yeni bir tezahürüdür. Türk· a~ yut nutkunu irad edecektir. 
viç aşağıdaki autku ıöylemiştirr Yugoslav doıtlutu bugü~ Bal· mızı zivare. t edecek. MaHolini, bandı 'Y•D 16 ıma kadar kahcaktır. 

Bay baıkaa, aziı ve güzide kan antınh çerçevesi içinde '.T Mu11oliaiDia aiyıd nutkaa• diıılemık IHr• dokıaaı yabucı iki ,a. 
b. 1 k ti · · · -••tıci buraya geleceL. t ir . ... i11firlm, ır anane ve meme e erımızın .-

'fth.lciye cumlauriyeti Bııvekili . tesınüd · laiılerinde olduğu ıibi 
ile Hariciye Vekilini bugGn Yu· bükumcıtlerimizin kırarlırJada 
ıoılıvyanın hükfimct ftlerkezin· da müemmen bir mevkii vardır. 
de ıeli111lamılcla ıercıf duyuyo- M.lli topraklar dahilinde vah· 
rum. Kraliyet bükQmeti ve detlerini bulmaf olan milletle-
Yugoılıv milleti bu ziyaretle rimiz bugün ayni politika ayni · 
kendilerine bıhıettiti•iz ıeref· ıulh ve ayni geniı ve reıliıt 
ten dolayı ılze teıekkür eder. enternaıyonal iı birliti zihniye
oalana aamlannı ıize samimi tine malik bulunmaktadır. Bü· 
ıurette Jıoırelclialı derim. tün lcomıulanmızlı olan dostane 

Karasularımızda kısa bir 
müsademe oldu. 

iki bahkc;ı motörün
den biri yakalandı 

~-~---------~~-
Belırad ve Yugoılıvyayı ziya• münaaebetlerioaiz enternasyonal 

rıtiaia yalnız memlcketlerimiz muahedelerden çıkan raranti· Biri hafif yaralı beş Yunanlı balıkçı Adli. 
aruında mevcut ıamiml miln• leri takviye etmekte ve Avru- F,ansız filosu 
ıebetlerla bir bürhanı de~il panın bu lcıımandan nizıman Pari" 11 (Radyo) - Franranın Akdenla filo9a, İlkbahar maaenala• yeye Verildi, dör•a•Ü tevkif edildi. 

5 naa iıtirak etmet Oaere ıimall Afrika malar111a hareket etmiıtir. - -
fakat bizi allkıdu eden bütün idamesini temin eylemektedir. Filo, mınınalardın , 0 nra Mııu, Ymııanhtan, Yugoılnya .o TGrkiye Körfea ıızında Kııralıurao cna· 
IDHeleler hakkında faydah bir Memlekctlerimiz kendi emni· limanlınaı ziyaret ed.aektir. rında kara1uluımıs içinde balık av• 
---------:===========------------ --------====-==l:l!=======:...--------1 hyan bir Yunan motörıı, Gfimrük 

Kahraman binicilerimiz Tayyare piyangosunda ::~::s:a:::.~!~~m~~~a~~m:u:e~~:!: 
Varıooada yapılacak olan müaabakalardan kazanan. taıı·ıı·ler unde ,.ıı:aıaom•t. içinde bir bpıan 

Te dört tayfa bulunduğa halde lima· 
aımıu gıtirilmiıtir. Kaptan ile tay• 
falardan dördil adliyece tıd.if ıdil· 

mifler~ir. :Bir tayfı, yaoıaın kOçQk. 
lGğl ıelıebile ıerbeat bırakılmıotır. 

Motörfin yakalanma11 ve İzmire g .. 
tirilmeai ıöyl• olmaıtur: 

da binicilerimiz J:aferle çıkacakla,. j Büyük ikramiye bugünkü ke-

1 Siloarllerimb 
Ltaabal, 11 (Baeaat) - Muaffer M.aicileıimia, 

IOTa7a hareket etmiılerdir. 
bugilıa Romaua Var. 

Peloaya payitahtuula yapılacalc mı..ı.katara 
•lotliıiat1, tok ı• •• 1af1rclıa amh ffradllr. 

lttil.ak necM: olu bi· 

şidede çıkacak. 
150 lira kazananla 

1096 1217 1681 3158 3566 
4215 4817 5770 6476 6508 
7634 9000 10266 13589 14772 

14832 15196 16847 1718619111 
19937 20729 22196 22211 25809 
27495 30100 30106 30130 30701 
33622 35968 32030 25969 

lıtanbul. 11 (Hususi mJbabi
rimizden) - Tayyare piyango
sunun çekilmesine bugün baş· 
lanmıştır. 40,000 liralık büyük 
ikramiye bugün çıkmadıtı için 
yarınki keşide de çıkacıtı tabi· 
idir. Bugünkü keşide de kıza· 
nan nnmaraları bildiriyorum: 

15000 lira 34352 nrımara, 100 u,a kazananlar 
424 891 2442 2781 3300 

10000 lira 34531 numara, 3483 4445 4591 8400 8622 
2000 li,a 24287 numara, 9654 9847 11984 12921 15282 
1000 lira 5572, 5593 nama• 15:.93 15555 15852 17956 18024 
ralar kazanmıılardır. 18546 18583 18694 18977 19242 

Diter kazanan numaralar da 21105 21376 21498 22548 23236 
şöyledir: 23938 23963 23977 24859 25843 

500 u,a kazananlar 27373 28100 28384 30240 30336 
742 1696 4467 7978 8582 31205 31741 32001 32078 32192 

13481 14802 18023 24116 30943 32798 33053 33180 34229 35513 
33!48 S4b3tJ 35983 37 388 37 643 37 8 ı8 1 S2M 

lki gün evel körfez aıaıncla ve 
azalt ta balık a'ladıkları tahmin edi· 
len iki moıör, yuaı yavaı karaaola· 
rımıza kadar ıokulmuııur. O ııraaa 
gdmrOk muba faıa ı11kilium111a 60 
Dumerıh motörfl de kendi mıntı• 

kuı dahilinde ıarauud ,.o takip ıe· 

feri yapıyormuı. 
GGmril" mabafaaa motörftndeki 

memurlaramıa, luruularımıa dahilin· 
da kaçık l;ahk nlıyaa ba iki mo· 
tör• yaklaımıı: 

- Dar! 
1ıareti vermiftir. Fakat ild hı· 

takçı mot6rl. deıhal bahk aT]amağa 
mahıaı lletlerioi toplamata ve bir 
kıamıaı cleniade bırakarak ıuları• 

mııdaa uaıklaımaıa ve kıçmağa 
kalkıımıtlar hr. Bun:ın ilzuiae gilm· 
rOk mahafaaa motöriloden (Dur!) 
emir H iıareti tekrar edilmekle be· 
riher ıtei 19Ütliıitır. 

(Ayaeleni) adını tıııdıtı eoua• 
dan anlaıılıo Sakla limanında. m• 
- Sonu 6 ıncı 'Sahi/ede -
r 

iz mirin f eli-
ketzedelere 
yardımı 

Kırcehır •• Yozgad fe'iketu
deleriae t•brimizde yapı lan teber. 
rlller dnamdıdır. Dllaktl liıt• •llh· 
teTiyatı ıöylcdir: Lira Jtr. 
Aıçı Nazif Z 
Abdi :Fuat Limiteı tütüa 
ıirketi m• m ur 'te iıçileri 180 90 
Sakarya okulu 1 B. 2 B. 
3 A. 4 A. ö~renrılni 10 03 
Z raat mütebaasısı :lı'enub 
Barlaa 2 

Ua6m 'te iner lı:uıu uataları 11 75 
Komoıyoocu Perpiyani 5 
Aziz Paker ve ıiirekhı 
tfitün itçileri 34 45 
İ•t ı klil okula öğreımınlHi 3 75 
Şebı t Fadıl okulu lııtioci 

ıını ( öğrıacileri 7 2S 
Zafer cıkulu öğretmen H 

llğreacileri 

Buglinka y•kt\a 
Dllnkil yelıtlo 

16 50 
273 63 

18098 8-1 
1851! u 
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A1'ADOLU 

Ordu kıyafet nizamnamesinde 
yeniden bazı değiıiklik

ler yapıldı. 

Ha tayda intihabat büyük he-:.1.~~!;!:!:! Ey. 

Yecanla devam ediyor ltilde ,,. •a,lavları. 
mız da Birincite1-

Aktepe nahiye•inde fQ;ki~;· ekaeriyeti kazandılar. :•11•1:!!~•c:!ı.;n. 
re_ -' 1 • G (A J l A • ı) •isda) - D6rt eea•lik tecim .. ransız ueıegesı aronun nauo u Jan• deneJeıi IOD8 erea belediye mec• 

muhabirine mahim beyanatı. ~: ~:ır:,.:r~:·aa:;:!.::tır~: 
AntakJa, 11 (A.A.) •Gecik~ hareket edea Türk memurlar yat haline retircli. Sebebi an· ledi,.. iatibabatıada bir mlddet 

miıtir. adedinin çok daha oldupnu lqılmıyan bu mübaletalı neı· 10Dra da Blylk Milleı Meclid Ha 

Anadola Ajaasıaıa buauli mu- teslim ederim. Memurluıa ba riyatı ili komiserlik nezdinde ialilaalaı J•pılacakıır. 
llabiri bildiriyor: tarza hareketi .bilbaua mazide esasen proteıto etmiı bulun11-

l.tibabat yfizündea vukabalaa böyle olmuıtur. Çünkü o za· yorum. 
bala laidiHler, r,azeteleria ka· man idare dotrudan dotruya - Antalı:yada gördütüm bir 
patılm111, ıebirlerin bir nevi Şama aaerbuttu. Ve Türk Arap nevi askeri i1gal •niyeti hak· 

llkert iıgal altıaa koaalması Ha• un.urlara daima ·biribirin• zıd kandaki müt&lealarınıı? 
lepten bir tabar aıker celbi, ve muhalif idi. Ve memurlann Aakaradan avdıtimda vui
BeJrutta çıkan ve Eti Türk ke• bu ulaımazlata dahil olmuı yeti çok rergin buldum, derhal 
bmeliai •Cbaire Turruie. diye pyri kabili içtinapb. Ben Ey· Beyruta gitm~klitime mani olan· 
tercüme edecek kadar cahil IGlde relir relmez radikal ted· da bu oldu. Aaayiıin muhafa· 
olu Fran11zca Oryan raaetui· bir aldım. Hatta bu tedbirleri zaıındaa mHul mevkide bulu
nia, Hata1daki bütün Türklerin Sancak statusunun tatbikinden aayorum, bu tedbiri ittihaza 
Kamiliıt olmadıtı ve 12 bin daha evel aldım. Tepiaievelde mecbur kaldım. Şehri iırıl 
anti Kaaalliat Türkiia hem mi• ıiyuettea •• aiyade kompromi eclea ukerler yalnız diıiplinle 
letler eemiyeti komilyonaaan olaa Suriyeli memarlan azlet- birleımiıtir. K.t'a ıayet inlibath 
karan ile muhalefet liatniae tim. Ve zemiai bitaraflık için Ye hakkaniyetli hareket için 
kaydedilmete karar wrmiı ol• buırladım. Bununla tam bir emir almıftlr. 
dakluı yolundaki aeıriyab ba· muvaffakıyet temla etmit ol- -Son vak'ada ölen iki Türk 
rada oldulcoa rerrin bir bava malda övünmem. jandumasınıa diter jandarma 
pratm'f balaauyorda. Pari1e ve Aalcaraya dı ıöy- lrkadqlara tuafından öldüriil· 

Ba YUiye karıııında Fransa· leditim ıibi bu vaziyeti daima dükleri ıöyleniyor. 
•• Hataydıki deleıui 8. Ga· itidalle ve anlayııla takdir ve -Asla. .. Ben, çok mühim olan 
roan ae rlü,ündapni 6tre•· o Aretle hükil• v•••k icab ha m ... leyi ne dramatize ae de 
... iatedım. Ke•cliliH vaki ecl•. Çlaldi tam bir idari bita- lati•IUI' etmek iltemiyoram. 
aiiraoaatıma dostça .. hl1lk raflak temini ic;ia muhakkak HidiH bakkıada llteditiaiz 
Wr nezaketle kabal ıdea Garo Türk, Arap bütün memurlara gibi tahkikat yapabilirsiniz. 
malatelif ıuallerime atatadald JOI vermek lazımdır. Zira bütün Esaıen yılın ve yanlış şayia 
----r•a-- --..aa.. 1.. eiliılals• V. IMa -1 ve lıab•lerin vaziyeti• ı•rıi•· 

-Seyahıtıaıı ve Aaklra laalc· uzua ayluıa kırıılakla itimad· litinde büyiik teıiri vardır. 
kındeld amumt iatibaıaaa? aalıtaaın neticelidir. Tecavüz Gayri me11al meabalar laer 

- MilkemmeL Bir kelime ile korkuıuadan ileri relmiıtir. tarafa ve bilbaıaa Türkiyeye 
laaJrUhta• aöyllyebilirim. la- Halbuki ıilib taıımak yasakbr. birçok yaalıı haberler ıönderi· 
laaaa kalloamata aametmit bir HükOmet .Uihları eliaden r•l· yorbır. Sizden bana mani olma
•Wetia neler yapabllecetial diii kadar topluyor. Eliadea aıza rica edecetim. 
.. lamak lçia muhakkak o mil- releai yapıyor. Bir temıil bürosundaki Yunan 
leti 19riade prmui liizamuna -Bupn Beyruta ıidecetiaizi uaaın yerine bir diteriaia 
bir ken daha kui oldum. lıi• ötrıadim. Bu 11yahıt Ankara· ikame edildiii bildiriliyor. Bu 
tilb. oba .. ıeyl• ve ta lamia da wrilea kararlan• tatbikile lauıusta malOmabnız var mı? 
kabili1etr l&ifi relmiyor. Bu mi alikadardır? Bunu ilk defa aizden duyu• 
•özlerimle bi'clılderiale rördük- -Evet. Burün Be,..uta ıidiyo- yorum. Komisyonda hiçbir 
leri• •aaındaki büyük flll'la ram. Bu 111abatim Fransız ili aza da bana bu yelcla birteJ 
aalatmak iltiyor•m. ko.aiaemre Aakm•• 1ww1a- .e,temit dei ldir. 
-Temulan•ıı ve ıör&ftiitiaGı rını bildirmek •• boalana ta~ Bu beyaaıbnı Hatıyda çıkın 
aaueleler? biki için atanacak tedbirleri bir· Türkçe pzetelerı de teblit et• 
- Ra,tü Aru " Şükrü Kı1a likte ittilaaz etmek içindir. Salı melditime müsaade edea dele-

ile amaml mahiyetteki aoktalar pnü dönecetim. p Garoya tqekkiir ederek 
iizeriade f&iiftük. Ve Meae• -Gerek 1a11cakta, ıerek Tilrld· yanından ayrıldım. 
••oiotla ile 11yabatımın me.- 1edeki alib Hbebile Beyrumld Antak1a, 11 (A.A.) - ''Ge-
l1nlaa teıkil edea meaelealn ıörütmelerimiz neticelerini bu· cikmiştir.,, 
bütia aoktalaraaı iaoedu ia- raya avdetimizden evel öf ren- AnadolL1 Ajansının husUIİ 
ceye teferraatile tetkik ettık. mek ve bunlari Tirle. etkin a· muhabiri bildiriyor: 
Birçok kararlar verdik. Sanlan mumiyeıine bildirmek ümiclile Kapablan Yenip• yerine bu· 

Bankalar ve 
şirketler 

Heıabatının lıontrolu 
için bir lıanun çıkıyoı" 

lıtanbul, 11 (Husuıi)- Dev· 
let ıermayelile teıekkül etmiı 
olaa banka ve ıirketleria he
uplan •ı kontrol içia büyük 
Millet Mecliıiae bir kaaua IA
yilaaaa verilmiıtir. Bu l&yihı, 
yalaada müzakere edilecektir. 

Toprak 
mahsulleri 

Oliıi, 11 mil,7on lira 
Hrmaye ile t•ı•lc

lıiJI etti 
latuW. ıı (Huul)- 17 

mil1• Ura ..... ,. ile tetek
kll eden Toprak mahıallerl 
ofiıi amam direktörlüpne Af· 
yon inhiıarı müdürü Hamza 
o .... tayi• edllmlpir. 

14 Mayısta 
Atatiirk lıupa•ı gdreı 
mtlıabalıaları oar 
lıtanbul, 11 (Hususi mubı· 

birimizden) - (Atatürk kupuı 
rüreı müaabakaları)na 14 Ma
yııta baılanacakbr. 

~~--~-------------pn d ea itibaren i•tifarar• bar 
layan Atayol a l'•zetui Aıatak· 
yada itpl lataaaa menıap ef· 
rad tiralından ıilih aramı vr 
ıileıile vukua retirilen baza 
dövmek, hakaret vak' alan ve 
bazı ıarhoı aıkerler tarafından 
abla• tqlardaa kaıap Suayip 
isminde bir Türkün ıs yııli
nnda lamam Jaralandıtıaı ka,
dediyor. 

lıtanbul, 11 (Haıuıi)- Ha• 
tay intihabab heyecanla devam 
ediyor. Aktepe nahiye1inde Tiirk 
ler tam bir eberiyet kazu...
lardır. 

Balı:ınlar heyeti. ordu kıyafet 
nizamnamesinde bazı def ş k· 
lilclor yapmı, ve bazı madde· 
leri kaldırarak nizamnameye 
yeniden bazı h:ikümler ilave 
etmiştir. Bu hükümlere göre 
demiryolu, tank, zırhlı otomobil, 
motörsiklet, motör ıubaylara 
banfi ıınıfa verilmiılene o ıı· 
nafıa renıini kullanacaklar ve 
renain üzerine işaretlerini kal· 
laaacaklardır. 

Kimya taburunda olanlar 
mavi çuha üzerine sarı madeni 
yanan ıis mermisi lcoyacalc· 
lardır. 

Harb hükümlerinin cari ol• 
dutu resmen ilin edilen ve 
yıhud Bıkanlar heyetince çir
pıımalara rerektirecek hareket· 
lerde buluadutu kararlaştırılan 
maatakada yaralananlar, yara· 
!anmada yararlıkları vesikalan• 
dırmak şartile, kollarına yua 
iıareti reniılitinin yan geniı· 
litinde yara iıareti takacak
lardır. 

Harbiye okulu talebesinden 
hıva ıınıhna ayralmıı olanlar 
yakalarıaa koyu mavi çuha 
üaeriade bir küçük çift kanad 
iıareti takacalı:lardar. Bunun 
ıibl muhabere, demiryolu tale • 
heleri de subaylarda olduta 
ıf bi yakalarına ıua ve lolcom o
tif ·ıareti takacaklardır. 

Deniz 111bayları Cumhur Baı· 
kanının huzuruaa resmen kabul 
oluadaklan zamanlarla resmi 
utarluma ve karplama tören· 
lerinde, milb ba,..amlarda ve 
bü1iik ıeçld reıimlerinde, ya
blnca hüküaadarlann huzurla
rını kabul olundukları zaman· 
larda, imiria fevkalade tör•• 
yapılmuıaı arzu ettifi meraıim· 
lercle, ke•dilerine mabıaı fora 
çeken yabaacı veliabdleri, vo 
yabancı bükümdulannın aile- · 
leri azalarından birinin huıur 
lırında kabulde, yabancı ıubay 
ve memarlarla teati edilen 
reımi ziyafet ve törenlerde, ai· 
kib ve evlenme terenlerinde, 
büyük cenaze meruimlerinde 
11tire, ıırma saçakla apulet, 
11rmala ıiyab pantolon kılıç ve 
ıırma kemer,. ruran çekme fo
tin, beyaz lı:olala römlek. beyaz 
kolalı dile yaka, ıiyah ipek 
papyon boyun batı, harb ma • 
dal1alara ve meralim ppkaıı 
riyeceklerdir. 

Törenlerde ılıllec.lc ini· 
ftWmtr. 

Kendilerine mahsas foraları 
çekaaiyen yabancı veliahdler 1 
vo yabancı hükümdar aileler i 

azalarından birinin huzuruna 
kabul oluadutu za manlarcla, 
büyüklerin ziyaretinde emri 
mabsuıla, ıolıadetname ve mü
kif ıt tevzii zamanlarında, ya· 
bancı ıularda ve resmi tatil 
ıünlerinde nöbetçi .ubayları, 
fiindüz yapılan nikah Ye iV• 

leame merasimine iıtirak ede
cek subaylar, ecnebi harp p
milerine ziyarete ridilditi ı• 
manlarda, rarden partilerde k ü
çük üo iforma olarak büyüle 
üniformanın aY..i olup sırma 
saçaklı apolet takılmaz ve kılıç 
yerine meç takılacak. 

Pantalon siyah ve beyu ola· 
rak ve beyaz pantaloala beyaz 
iakarpia r:yilebilecelı:tir. 

Meraıim ıapkuı J•rine pma· 
lük ıaplca rfyi°lecek. 

Sıcak memleketlerde ve fe.
kalide sıcak havalarda imiria 
emrilı küçüle üniforma yerine 
beyaz biiyük üniforma olarak 
beyaı caket beyaz pıataloa 
rünlük apolet lallç ve a&rmalı 
kemer beyaz iskarpin (yıtmurlu 
havalarda 11bilde ıiJ&h raran 
fotin) harp madalyaları paliik 
ppka fiyilecektir. 

Reıaai balolarda. reımt ak
ıam ziyafetlerinde ve kabul 
relimleriade, rece yapılan .... 
lenme törealeriade ve balo
larda apoletaiz mevsime röre 
ıiyah ve beyu ıalo11 ca lı:eti 
salon . elbiHSİ olarak mevlİme 
röre ıiyah ve beyaz salon 
calı:eti Iİyab ile beyaz, be
yu ile aiyab plek, aarmala ai· 
J•h pantalOD mrma •oalda 
apolet ruıaa iakarpin beyu 
kolah ıömlelc. beyaz kolalı uç
ları kıvırcık dile yakı ile IİJab 
ipek papyon l;oyaa hata ıt1ah 
ipek çorap harp madalya11 ••• 
ralim ııpkıaa fiyilecektir. 

Bundan 10nra aizamaıme 
r:yilecek elbiie ve ülalacak 
alimetlerin ıubay, iiıt •bay 
amirallerde ne fekilde olacatı 
ayra ayrı izah edilmektedir. 

•• •• •• •• ozu,sozu 
doğraoU 

Yugoslavya 
Harbiye Nasırı 23 
Mayı•ta lzmirde 

bulanacalı 
lstanbul, 11 (Huauli maba• 

birimizden) - YuroılaVJa H•· 
biye Nazın pneral Mariç. 23 
M!1yıst11 lzmire g•'ecektir. 

u~uda~~bo ~~~B·~~~·~•aa~ -------~--------~------
içinde tatb•k edecetiz. Size b• yorum. Acaba bua• im•• Rusya sözünden .ş h. G . d 
kararlan• mahiyeti hakkında varmı? e ır azınosun a 
-.rib malOmat varecek vazi1ette Hayır. Çinkü ba ıeyabatim do•• nmı•yec·ek 
d91ilim. Gerçi bunlaran malal· tamamen formalite ve •ezalı:et • 
Y•ti laakkındı rızetelerde ner icabıdar. Ankara kuarlann·za v ·- • la. - ' tlı D- Perıembe alqamı 
riJat ıördü& Fakat banlar kat'i nazarla bakabilir1i11iz;8an• n..ausnın nu1 ım beyanatta buıan a. 09n•1, K D M .. b k 
tıtbikl•mdea eve1 efkin umu· ıar yukarıda .nyıeciatim fibi Berlin •elirile lıonu,tu. Onga anS USa 8 851 
•iyeye ak1edecek kararlar ol· çok az ••••ada tatbik edile- Moıkova. 11 (Radyo) - Kalenin bap So.,.t ili mecliliade T K h Ed e· k 
lllaclatındaa bu huıuıta müte- cektir. EsaHn Türkiyenia kon- bir söylev verm:ı ve R111yanın, Çekoılovakya hükGmıtiae brp aDgO ra V&r IJaD 0 
.., oıdata•a •Öyle••ti ıü· '°10.1arue dai•i t•mu balind.. ...i, oıdatu sözü tat•ca~·· v~ ~ır taarraı vukauad• ıa.. tar Umdan tertip eclilmiıtir 
l•la addederim. Bunaala be- yim. Gıyretlerimiıi telif, niza· ıelen yardımı yapacatını ıoylemiftır. • 
raber fimdidoo ıuna da söyli• "mı, buııı ve iatibıbın ıiikGa Prar, ıı (Radyo) - Çeılovakya Cumhunreiai Edvar Bene1, Birincilili lıasananın, tlç bin lira miJlıctlat 
Yebilirim ki, verilen kararlar içinde yapılmuını temin içia baıüo ~rlindea relea Çekoslovakya ıefiriaj • kabul etmiı ve Jıasanmtıa ihtimali OGrdU'. 
••halli hükGmeti iatibıp iıl.. ben elimden geleai 1apacat11a. uwa muddet konuımqtar. Bu konuımalarıa, Sadet Almuları 
l'İllde kat'i olarak bitaraf v.. Türkiye bük6metinin bilha11a m11eleaile alakadar oldutu ıöyleniyor. 
ziyete koymata matuftur. Sancak iıini takib eden Mene. 

Türk balkı ekseriya maballi meacioğluaun Türk uuıura Oze
•eaavlana bir kısmı bize kar- riade, bu unsuraa ıotukkanl .. 
11 tarafpaae biısiyatla laare· latan• ve müıellem olan vıka
ket ediyor di1e tikiyet ediyor. rlDI muhafaza ve diter anaur· 
Muhakkak olan birıey vıraa ların bidiae çakarmalanna ve
o da müteaddid bidiHler vu· sile Yermemesi için nüfuzunu 
lc,buldata ve bunda birçolı: kallumaııaa giiveniyoram. 
•••ariana da •İJui •niyet -Oryan ıaaeteıiaia butüakü 
.ı... bulaaduklaraclar. Dualar nqriyabaa ae derainiz? 
aruanda yalnız Suriye taraftarı -Bu ıuete ıon zamlnlarda 
•••arlar det ~ Türk memur çok tabrikimiı yuılar · yazıyor. 
ı., ela varclar. ~cak bu auretlo Pireri deve yapıyor. Buau iti-

Tortoza yanıyor 
Franlıi•tlerin, kırlı lıilometr• icatlar ilerle

tlilıleri haber oerili,or. 
Paria. 11 (Radyo) - General Aranda ve reaeral Vazela uker

leri, Elhamıa cepbeıinde ilri barekita ıeçerek kark kllo••tr• iler 
lemitlerdir. 

Cumhuriyetçileria elinde balana• Tortouma timal 1n..., ater 
ler içiade kalmııtır. 

Frukiatleria, ıeaidea on 1edi köJ ifral eyledild•i bildi
riliyor. 

ıs 
14 
ıs 

• 
• 
• 

Komedi 
Cama 
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Dikkat: Y ılnız Kral Lir temıili saat 20,30da başl•f" • 



Yavuz süratle ilerliyordu. Fakat elli bin kiıilik 
Mısır ordusu da · Halebe yaklaım11b 

Dedi. Heruk Ah•et Pa,.. 
oa emrivaki kar1111nda: 

- Ba,üatüae Padiıalaı.._, el
den •lditi kadar çalııanm. 

Demekten keadiai alamadı. 
Fakat kecadi keadiıiae de ıöy· 
lece aınldaacL: 

- Biçare Henek, dötae do· 
latı pne telalike mıatakaıaaa 
firdia. 

Arbk laum .. h bir ıekilde 
harp hazırhldarıaa ba,laallmııb. 
Devletleria lf'firleri, ul laedefi 
arqbnyor, fakat li11ldle ltula
mıyorlarclu 

Mı11r Y•)'• ı.... fakat ..... 
p? .. 

Onlara, ildaci bir lra Mftri 
daha m:iliJi• reliyordu. Hü
kimıtleriae, alte .. cliym rapor 
veri1orlartll. Mıaar altam, Kaa· 
MIOfiaüa laanltlerl la11daclda .,., ... 

Yavn, Wr clivuı lftl .... da 
ftl teklifi yapbc 

Rumeli Kaclaalkeri•I• Mev· 
llna Ralmecldla ile Karaoa pa
pyı Mas altaaı•a thderıelr, 

diye dlılalyona•. Oaa tamam• 
,.ı pldlmelİlll •e Sariyeye b
dar olaa kusa._ W;blr allbaı 
olmamamnı, lru talu ve te•ı· 
ltü &e,lerle ltGtla mlaa1ebet
lwial keamellal ilteHk ... 

Divudaldlw, birlblriae bak
taluc 

••••• •e •• 
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Mevliaa, ulat? 
Mevlinı, herteJİ u111a uadı· 

ya anlattı: 
Mı11r ıultaaı, keadileriDİ Ha· 

leple bulmuı ve buzuraıaa ka
bul edip aormuı: 

- N çia geldiniz, padita· 
maız sizi niçin ıönderdi? 

Onlar da müaaaip lianla ce· 
Yap vermiıler.. Fakat Mı11r 
aultanı: 

- Padipl11aıa balla ae1daa 
oltumak iater, beaim devlet ve 
Altaaat itlerime miidabale •1· 
leaek ciiretiade i>aluaur öyle 
•i; pleceti var• rörecıt de 
var.. Aba ıu herifleri •aadua 

iltiWaare icabına bakarız. 
Demit-. Uıalcları, her iki

ai•i yakapaça tatup Halep 
11ndanlanaa farlatmıılu.. Za· 
walblır orada epeyce meıelclrıt 
ve aefalet çekmiıler, idımlanaı 
beldemitler .• 

Fakat birdenbire Yavuzun 
Konyayı reçtiji duyulunca, ıal
tu keadilerini çatırtmlf. Şa· 
lualarma •• padipha bakuet 
aa•ın ne ıöylemek milmkllaıe 
laepılni ı6ylıyip uvarmq: 

- Gidin Selim Hanı ıayle
Jia, Şah lamame ulaııp ıulh 
llaliae relala. ÇiakG be•, tah•• 
doatuyam. 

Demlfe. 
Yavuz çileden çıkmııb: 
- KnıtabL ·Diye batırdı.· 

Korkak hainL Y alda,tıtımı du· 
)'UllCa ıizi nlaverdi. Ayıbını 

kadar mümkünle o kadar ça· 
buk olarak. Mııır ıaltaaı ile 
kaııılat•ak iatiyortiu: 

- Hele bir yakalarAm oaal 
D;yor, diıleriai racırdabp ba· 

flDI •lh1orda.. 
A11atap lllki•i v... bey, 

Maaarlalardan yüa ;evirip Ya vua 
tarafına pçmitti. 

Ordayu, e• kı• 1oldan Ha· 
leH ptürmett teklif etti " 
kabul olundu. Yaaıaa, Bar• 
beyi Koci lteyle Ferlaacl be1 
de verilmiıtL Bular, aJlli sa
maacla, ileri karakol vazifeli 
rör•cek, dütaanaa ilk laatlaraa
U. veya oralar hallaaclaa bir 
kaç •lir keparaata ~ı,.eak
lardı. Bu aaretle, düımuıa 
vazi,.ti ele tabit eclllecektir. 

Oç ti• IODQ. Yaaaa beyd• 
fU Jaab. ref cli: 

Mı11r •ltaaıaıa ltlr elclll, 
maipti ile beraber baz11ra ka· 
bal etlll•ek t iniyor. Gaadr 
NJİ• •i?. 

Y awz, derhal cevı p vereli: 
- Gelain bakalım, dqmaaa

aaz aedir?. 
Elç:, Moıolbay ad na taııJan, 

ı•nç. •i' yakan M111r ıöval
yeleri ıeldiade ıifiamiı, battaa 
... ta panl paral göziiken, be· 
liade pyet zarif ve elmaı 

kakmalı bir laançerle yan tara
fında kabza11 ayni ıekilde mu· 
raua kılıç tafıyan bir ukerdi. 
Ba,.ıdanaı yıtlamıı Ye badi· 
Iİ•• mehabet "'"'ek içia, iyice 

- Mtlaaaiptfr efe.dlals, 
Dediler. BHlaaua Mevllaa, 

deYria ea bO,ilk ali• ve fıl• 
ıoflanadaaclı. H•ıe Jel•• ula· 
dıta piti, .ı,.-. de alda trer.U. 
Mıaır aaltuma, .ı..r ı..1"9- _. 
bmmel bir den ftl'aaelc ildi· Merd olın, ıultaa olan, yakında Keza, maiyetindekiler de ena 
duaada idi. Aacak Mevlanayı belli olur. Onu, Suriye çölleri yakaa bir kıyafetle ıeliyorlardı. 
Ye K.rıca pqı,. ditiacliroa lçiade botacatım. röraüa ba· Yavuzun içine dotm•ıtu: 
Wr cm.t vardı: kalım, Şelim bu kimdir, o Mı11r altaaı, bize aulla tek-

Yavu Selim •FJçiye zeval kimd r? . lif edecek, fakat it iıt• pçti. 
1oktur •• kuiyffiai bozdatuaa Bu hlddetledır ld, Yavuz ae ·Ara•...,... 
ıör .. acaba, bqlanaa bir feli· - ... ; - ----- - ;-_.,,,,, • • ~- · - -· --· - · -- --
ket ...... ibtiıaali 7ok mıa7dıa? ç I M D I K L E R 
Maamafib fermu mmaacb, ka- 1 

rarv!:U:J:~ .... döadii ve Nezaket ve tebessüm 
llaarbldara Waat aezuete LaAaıa aezakete olu ihtiıaa. muhakkak ki, büyük ve fazla· 
batlaclı. dır. Neaket, buıüokii ıosyetede, baıiiakii ••ateret edepl•riade 

Arbk 1aı ıelmiıtl, ille •cak- bqlı bqıaa bir ,.rt baliadedir. Keza, aeıaketİD bir bqb ta· 
lar batlamıfb. Eltiler hareket rafa da v•rdır: 
ettiler, arlıundaa da k•clilİ Kuıı11adakinl oyalar, teı•lli eder, oaa iiait verir, oaaa ıata-
(5 Haziran 1516).. rabını ualtır. Erkek vardır ki. .,vditi, fakat tarafmclu 11vilme-

AJnhta•da iclanyl f8 ııkilde dili bir kadının aezaketi •e b\a aezaket içiacle k•dilitiaclea 
barakmııb: dotao tebeııümii ile rubuaun lav parçaaa•, yıllarca aakıtla•t. 

Piri p.,. lataabalda, Her1ek muhayyilesinin uf ve ter tem=z iiclimleriode muhayyel ceaaetiaİll 
Abmed pııa BurAda, otla bahçelerinde dolaımııbr. Halbuki ortada oaaa hıaabaaa iıliyea 
Sebzade Slle7mu (Kaauai) bir hakikat vardır: 
idirnede.. Kadın ona HvmiJor, fakat kıdıa auiktir. 

Yavuz, ılratle il•li7orda. F• Neıaketia bu cepbeleriadea b.,U. diter bir oepMli a Yar• 

w u..., .. 1ea.. euı w. kifi. dar: 
ilk bir orduaa da Halebe yak· Mııke olm111 keyfiyeti .• içimizi •klayaıı, •mimi,.tl•isiB, laa-
a.,mııta. kiki içyüzümüzüa iistüae binerek onu ıuıturatu, oaa ltafka ... 

Yavaı KoaraJı, AdaaaJı PO" kill•r v•iti. Nazik ol .. dıtamm zamanlar, muhakkak ki, • tabit 
mdfti. Buealccler.,. v .. p ı..aa. umaalanmızclır. Çiakii neaakette de bir esoim p'iclir; •• 

d h k l dı k" b. azan uzadıya tablil etmiyeceti• Fakat İJI tetkik ecliıls~ dltla• 
or ufi urmut ar 1

' " ail; ulik ol•ak p~ha11na, aı kadar 6zilü7or, iaeeli)'OI', erİJor, 
laaber verildi: 7alanlıı yor ve aldabyorazf . 

- Elçi1-rimiı ıeldiler. Galiba. bir romuda ob•attam: 
- HemH lauıura•a ıellialer. Blr erkek, kalbinin oluca kuvvetile •Yiyor " b11 1e•..a, 
Elçiler ıeld ler, fakat çok ···ı• 

fua bir vali"•tte idiler. Kay.. makadcleı ltir ,.,miı Jibi, biç ldmıeJe ıa.terml7or, •atta btl•ıa 
, bile.. Kadın i .. , daima onan m•lliti lfİlldedir ve •• ..... 

fetleri pejmürde, yorıı1nluktaa, biru dalla ir•ıkte ve aarmaktadar. 
manevi ıatwapta• ıararmıı, bit- Bir gün, oaa ber,eyi açıyor, 11braplaruaı aDlab7or, aq,llyor, 
• t. buliu, Yav11z11 delirtesek ıöyllyor.. Kadaa aadeoe diali1or: 
bir vHiyette idiler. Nazik. mGtebeuim ve balyalı.. 

Yavuz onlara ltaktı ve laey.. Fakat ıeven bip, bitiba laauul1et1 Ue •• ule•ıhta .... 
cıala "ordu: •-cikmiyor: 

- Ne ohau Mevlua, nedir b ad 
L.. hal P ••ı, •• oldaa- alan Bu t• ılll •· a,. Mllkette k•di aradıta f81 yoldur ve 
"" ...., _, erkek, bir arkadapaa ralD11 tanlan lirllJon 
ı ze karıı biir•otte kuıar ma Buıiia, berfOY billDiftir. •fİİD bitüa varlatım lmmar ..... 
etti: 11•da b,bedıa bir biçare YuiJetiacleJim. Bupn, • 11vditi 

Söze Mev'ina batladı: rubu, bir avuç toprak itiu atıp mezarlıktaa ;akın bir yapay .. 
- Hürmet te •• kelime a laıı aclam••·· Çilaldl ...... tok aazikti ve belli •dece aeza• 

paditıbım, az kal11a ltlli Hl- keti ve tebe11ilmll ile dialeclL. 
durac kt.. Göril)'or muaaaaz, nezaketia OJU••1. zı,. ,..._ tekia JW9ı 

- Vay nıbekir vay, beni• Yaktı aice canlar o aezaketle tebeuim 
e' çılerime karşı bu halta itler Ş ria clalai bscletmui caaı, plerektir 
laı, ı t• o ıua.. Helo anlat Nı kadar da dotru delil mi?. Çilllllilc 
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Turgudlu kaçalılerinin yardımlar- .,.... ...... lıklu ... ~·-·-· Dr. iL Ş.Yld Uf• elit• idi 
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Guddeai• nzife kifa1ebil• 
lijiaden dotan ba müziç 1ı ... 
talığın birçok pkilleri de ıö
riilmektedir. Kretinizm deaiiea 

Turıudlu, (Huı•ıi) - Tmruclla ilk Ye Ortaokul talebeıi, 
aralanatla bir komile teflcil etmitlu Ye Kır .. lair llavaliaiade fr 
lllcete utryaa brdeıl•iaiae prdım İfİD faaliyete ppaiflerdir. 
Yanalar, l>ir laafta zarfıDda bltüa laarçlılclaruu Kmla7 btalaruaa 
ablıtlar ve ita nntle topluu parayı saektepleri aaalaraaa br
deılerimlze ıönderaiflerdir. 

beledi aibodem barada 11yda
bllir. S. baltalakta a•demik 
olarak datlı viclilerde ve çok 
defa ailevi olarak zahur eder. 
Bu lautalalcta hutalana yüzleri 
MJU r6ıiiliir. Sarada bazalan 
ıifaaa ve buıları da za,d 
tiptıdirler. Tiul ve akli cihet· 
t• bir ..... varclır. eu ... 
da ltoyau• Bat tarahada ..t 
kav .. cla bir ar bulamar. e. 
hutalıtan da 11rra ual •ibo
d..Uakiu beuer. 

Baaclu batka •ilcıodeaia fr. 
rlat ,.killeri de vardır. S..
lar da yüzleri 7avarlak clıkiieri 
kabadır. Saçlara .. ,,.ıc ,. k• 
nar. Kirpikleri udır. Hane 
ketleri 1• Ylf, ıekllan latbr • 
Dikkatleri çok aobaadır. Bu 
,.idi •eme çoculdutuada bat
lar, lklaci ~•klulc clevriade 
biylae azalır; çocuk pliımeı 
Ye claba 10Dra te••ıüli inki,.ı 
ecle•editi içia dikkat DUarl 
celbetler. 

Re1latle, fellketzede brdqlerimize para tophJ• yavralan• 
•ızı hocalarile birlikte ıörüyoruz. 

Balılıe•irde bir 
yaralama vak' a•ı 

Dikilide pldj 
yapılıyor 

Gece oalcti ilci ço6ano Hallıeoincle ütiladeli 
teeaotJze lıalktnlf lar 

Bahkw, (Huaal) - Durak 
nalaiyeainin Çılkaadil köyia-
cle bir balkın ve yaralama hi· 
diıeai olmq, paç bir adam 
çiftetlfeti ile atar ıuretto yır 
ralanmıtbr. 

Çoban Ali ve Şaban adla· 
nnda iki pnç, ldJye yırım 11at 
muafede bir kulübeye girmiı· 
ler ve ıeceyi orada pçirmek 
içia ateı yakıp, yememle yimir 
lerdir. ... ,... .... ,.w, .. 
tıfı ıırıda kulübe önünae bir 
ıürültü olmu,. iki ıahıı zorla 
içeri fir•iı ve çobanlara tecı· 
vüz etmek iıtem·ııerd ·r. Arada 
tiddetli bir kavı• olm•ı. bu 
11reda çoban Ali çiftetifeji 
ile yaralaamıtbr. Bu vak'a11 
müteakip ta mltecavi&ler firar 
etmiılerdir. 

Y apılaa tahkikat •eticeıiade 
ne• vakti kulübeyi ba•n v6 
çobanı yarah1alarıa ayni köy
dea Şerif ile Ô•• olduklan 
anlıtılmıı ve ikili de Jıblu· 

6ir toplantı. 
Dikili, (Huıui) - Vali 8. 

Fada Gilleç kasamıza relerek 
ıeç vakte kadar kalm11, yapı
lan itleri teftit otmiı, Kayma-
kamdan izahat alm.ıtır. B. Fazla 
GGleç bu arada yapılacak pli· 
~n da yerini teıbit otmiıtir. 
Dikilili tüccarlan ve çiftçiler, 
plijın teıiıi için macldt yucha· 
lar vadetmitlerclir. 

Bularda ıiui faaliyetler pek 
darru bir baldedir. 811 c;ooull
lana ciltl•iaia yuaupkhk Ye 
taraveti tamaaile kaybolmuıbar • 

S. ,.kiUerd• Mıka tipı. 
vardır ki, o da mibocleae 
batb tiımaahk tipl•idfr. S. 
tiplerde nrkl pdde•İD ldfa
yetlizlili belirtileri •6 .. lletle Vali B. Faılı GGI~. aktam . . " wclltaiatedır. a.. 18klller ele 

laabda ......... laallc ile... .... ki. idlliltlir. v.,aı.t 
rDşmOş, ihtiy•çlaruu dfnlemı,- natama.. belli~&. • .. J.ı. :a. 
tir. Dikilide koruao..ı.p e..._. tekil lautalald.-a• sab.,., ..,ki 
miyet veril.- ve ••'aluaa pddetlir. Bu 111dde bora• 
ıalabı iti üzerin de durulmqt•. ön tarafında bulaaan bir iç if· 
1040 döaümlük ve bataklık lla· raz pddeaidir. S. pcldeaia 
linde balunaa Geren mer'uı•• yoldatu veyahut eklik vuife 
halka tevzü ve bataklıtan k11· ' ıör•li dola1Jıile milaoclem 
rutulmaıı meaeleıi de ıörlıül· tabloaı meyclaaa cskar. Tabii 
müıtür. Vali, ıeceyi Dikilide bu laaatalıta atrıyular pek 
ıe;irmiştir. büyik ıatarap içiade bualırJ.r. 

Ahmetli nafıiyeıi laal· Bir kere alul, iclrpk .,. ukl 
lcının ,arclımlan deaU.. bayat ıedrları ıöa••te 
Alametll. (Huıull) - Ahmet- b.... Ruhi tiirtok detifik

likler n bozalduldar r••· 
ilde Kırıehir felikebedeleıiae dikleri ıibi, büyük bir laarebt• 

~.IJAl':dım d•TM• ~r. Şi.. lillik Ye darpaluk içiacle ui
Mi/da lıaberleri · diye kadar topluaa 300 lira liri•, •irler. 

Mildata elelurilı :::~ •erbzfn• ııaderil· a •• eı o1ara1c ta •••• .. ~ 

mrp. 

aeaaladı -------111 liala lcl• bir bqka bic;imill• 

Dr Beh U tir•kl.t ıklllir. Yiizüa til-
Milit, ( HU1uti) - Belediye • çel .1 .. i, ._ .... acaip biyiiaeei, 

30 kuruı olan elektrik· kilova· roeM- dil .. cladaldaraa ı'tlik ,,.,. 
bnı 26 karu,. indirtmiıtir. il• ~' .--. vlout aakineaiaia llarici 
ride daha tenı'lit yapalacaldar. - "ldiai tebdil eclar. 

it kaun•aa tatbildae bara· .... ..._ 11,JO.. ...... a. bMtalıta erlreace ted1Yi 
da da ltatl•lalfbr. S. wetle cllr ..,_ •trsdm Mai .-ek ••tlalra llzamdar. Ne 
iHiler aabahın beti•de.. ak..- •ıtba• ,. ..... lmbal ...._ laul.erkea tedavi,. baıla•araa, 
•• ,..,. •kili• lsaclar ÇiL.,. ........... ı.leJ- 9llO o W.. çok fayda ,arllmek-
maktM lnarbalautlardu. Ba Ya-
IİJ9t 11911_. tc* lftiadirmlftir. S. ,,,.,_ 2211 e.6. S. Hbeple biyle •fak 

=~:!:...!!!!!!!!!!111 ______ 1 tefek lnular ve belirti'- ,arti· 

Salilali lıaçlJlılerinin mtuahakaları :.':;1!: 01::-~~:ak.,::: 

Salllall. CM-ti) - w llkobl ................ etli 
voleybol mllabalca ... Japdmaktadar. H. .. ldeWa iki talamı 
vardır. Kıı " erkek toealder bn11k olarak .,._....r. 
Rui•d .. kltlk ......... Wr ....... .,... .. 

mecl• mütehauıı bir doktora 
•lrMaat ederek ttbbt yollarcla 
tMltir ve te~aYi edilmeıial tr 
•İa .,ı..- ..,.ı ve önemli 
bir •ıelıclir. ·SON-

adın 
eaeleainden 

Barnaoada bir ualt• 
olda 

Baraı•ada Demirci ıokataada 
Hun otla Fe>çtla Ali, Girlclli 
HG11Jla otlu Aliyi bir lca# 
a...a•aclea eYeloe _...,. 
açık ol•taadaa yol••• Hldl' 
,_. baplda bitrlatl• .. 
ellelinclea ,.,alaaıttar. All, 1# 
btt.. hltul•ue&ar· 
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(~~-~I_k=ı_ı=s_a=d::J~D~U~N~~-~------------
Hayat ucuzlufıi ~ ~-·-"" 

Hayata ucuzlıtaaak içiQ ya· ....,_,_......,_,.._,...~...,,.....,....-'""""~ .... --............... -.~-.._. 
p• l•cılc işler hıkkıqda Dahiliye 
Vekaletinden alakadarlara ge
Jc;n tamimi ıazeteler yazdı. La Roıel muhasaraaı 13 üncü Lui devrinin büyük 

siyasi hadiselerinden birini teşkil ediyordu 
Bo tamimden de anlayoruı 

ki, ya,ayıı ucuzlutunu temin 
işi nde bat vaz fe belediyelere 

ra11nı da yık:nak cılzem olmuştu. et111ek bıhanesile tamamile verilm ış ve en mile11irlrol on· 

Henlaynin istedikleri 
Çekoslovak hükumetince kabul 

edilecek 11ekilde midir? 
Avukat karııı pencereden 

yr,ı beline kadar sarkıp Por· 
toı ıözdea kayboluncaya kadar 
._dil ulla•ıı ve g•'811 at.ali 
Olla ailihıorua petindea pea
_ .... ablaeak aaamııb. Por• 
tM bütia bu belleri pifkia bir 
... tiltl lrar11lada; yalnız, •• 
lcet- k6te1iai döaerkea lair 
..... fapkuaaı cılcardı ve H• 

ela ifmti .a.ak kaclına ku11 ...... 
Ar..aı i" •••• l.ir mektup 

,..,.... Ki .. ? Ki••• bil•i· 
r.tr• O aq.. Tur yeluaa 
~-•le olM Kitti, yaaıba11•· 
cleld edatla Mlclifordu. 

Aa.. ..... ,. ..,aı.ıaıa IOll 

li .. iai tek•itei. 
• -•• Dlltaayaa arlı• 

daılua ile "irlikte yola dizil· 
llifd, S.a Aatav• •eyclaa1aa 
ı•• .... •ı çewirerek .._.,.,. 
retle 8-il 11aclaaıaa bakb; 
flklıt o ,.11 Butil 11adaaına 
bM-. ve tÇlk keat.ae r••Iİ 
lair ate bia..., olaa Maylediaia 
,.. ... aobl.., olu iki çirkia 
aclt•• ... diüi ,CSıtermekte 
oı._... farba• varamamııb. 
O acla•a. pisi ile arqbra· 
,. D.t.r••• Mtyledi1e ıö .. 
t .... n bdıa da o oldupaa 
i....._ taMik et•iti· Bundan 
...., v.tlliie•lerin icra11a· . ..., ....... ,.. ... ..... -- ............. ..,. 
... hı .. 

iki adam talturun peıiae ta-

clell hareket edilirken k•dile
rili Wdl,oa ltir hizmetclaia 
llttatu •• llik••••I ıurette 
~ ..... iki ata biS1•ir 
'-iL 

XLI 
LA ROŞEL MUHASARASI 
La Rotel •ala•aruı 13 üa· 
~ Lai devriai• büyük siyasi 
vai·~- biri oldutu Jibi 

1Car61lita Ö• blyfik •"•' 
clr'ttlwiade. t.ir1Cllr. Bu••• 
itta Wkl,. ••kte bulun& 
hllll bıdlle çok •illi• bir 
tarı4a .an .. ebeti olan bu 
...... ,. llek'-claki tıflillb 

... bli ....... ıı;iaek 1.-i•• 
birkaç l6lle oll•n iıalaı firit... ..,.... .....,.... .. 
... •• W.tltatu atlklrdar. 

......... ,. Kard~alla 
9ç•••• ... aiyui ••k•dlar 
birtMtu, •alın eweli umu
lld ,.kilde ilM tttilMsa sonra, 
kardtrıl" illtl•ılld ev .. lldler 
.... a•ı• ılriamiyea lau· 

•• .. 111114• Nllıtdeli• 
Dir•'sd Hwi .,.._._ 
~ Mlaaet mallelli 

....... ·- .aw. 
.................. plaıı 
.__ .... h .............. .. 

lhl la6 illtillle ve ,.MllOI ....................... 
.......... ~ • telalilrell ... 
Jllaa ... ittlnıtl ,.; 4'la• ba-

TAK V J M 
lt.ı · 15541 Arabi • tS.57 
n-.ı, ......_.u 
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lapanyollar, lngiliz ve ltal· Kardinalin maksadına benzer lardan iıteıuaiıtir. Mançe1ter G.,.diyaa r•ıete· 
yan ihtili~cileri, her sınıftan şaflsi menfaatleri için hareket Etin, ekmeğin, sebze ve sinden: 
yahut biçbir sınıftan asker tü· ediyordu. Bukinwham da kın· meyvenin ve nihayet gıda mad- Almanı..-, Lord Loodonder:
redileri ilk davette protestan dine mahıus bir intikam yo· d~lcrinia ucuzlatılmHu~dı va· niq de ıon kitabında intipr 
bayrılı altına toplınmıı ve bu lu tutmuıtu.I Bukinıbım, her- kilot, pazar yerlerini mühim edea bir ınektubuıpda kabul 
ıuretle ıeniı bir ceııaiyct teşek• hanıi bir ıebep ve bebane ile bir istihlak aabaıı ıddotqıekte, ettiti ııbi •pık çetin. kimıo. 
kil ederek yıvaı yavaş Avru- Franaaya sefir olarak kabul müstabıille müıtehliti dotrudaq lerdir . 
pınua hır tarahaa dal budak edilmem· ıti; timdi bir fatih dotruya karıılaıt&rmak~ büyük Av&&Jtury..-ıQ Almanya ilo 
..... ,t.. ol~rak rirmtk iıtiyordu. faydalar ummaktadar. birleımeıinden ıonra, biçbir 

Sair K•lviniıt ülkelerinin ha• lıte eo kuvvetli iki iilko de, Eaaıen pazarların bu mak· hükumet Çek hükilmetiaia Sü· 
rıbılerindın yeni bir ehemmi· iki ipkın keyfi ve Avuıturyala satla kuruldutuaa tüplae yok· det Allualar,oa Wfl ıötter· 
yet toplamıı olan La Roıel iıe Anın bir mahmur bakııı utrun· tur. Fakat pazar yerlerinin bu· diji ubrı, müaama~yı iyi 411u· 
o zaman muhalefet ve uzun da b1rbe ıirişiyo du. günlcil vaziyeti ve aıbt t.uıuıi• aqaeltyi ıöatere•tıdi. 841 cii•· 
•••ilerin •orkezi olmu1h1. Bun· ilk uk"d B"kiaıbam tara· yetleri acaba bu aakAdı te· leden olarak bir tala• ••la· 
daa baıka, Frınaa ülkıaiaia fından kalanı lmııb, Ren ad111 min ediyor mu? kumlar affedılmiı, si)'Ali clt1ru• • 
l•ıiltereye, o ebecıi diitmuı• öaüade dokıan ı••i ve yirmi Şehirdeki bakkılaa, k1tıbua, da •ii&aaclek&rlık, ıılıklara ia
•tıa kartı açık kalan ıon li• bin kadu ııkorle aaıızın ıc· manavın peyniriai, etiai, .. b- tiy•ı vacledil•iı, ,..i bir N
man buraıı oldutu içia, Karcfi. lerek adada kral namına bük• zeaiei düklciııadu ılap paıara lecliye .. çlmi laıa.rhteaa ~ 
aal bu•u da kapayıaca Jan aaet •Ür-ea Kont dö Fuarakı retir•eıi ve ltic;bir fiaı iıuiir· laam ıtar. S..lıca Çık aııırlan 
Dark ve Dük dö Guinia emel- kaçırmııtı; kıob bir mücadele· mesine lüzum ıörmedoa ıat· bu buautta töylediJderi ıöılerde 
leriai ikmal et•iı bulunacaktL den sonra ad~ya ayak baıılmııtı. ıaaaa meydud•ki paur yerle- l•Y•t ıüııl kelimeler kqllaa· 

8 d d 1 b" da L m Şunu da ıöyliyelim ki, hu · d b ki f maıludll. un aa o aya, ır an "• rin en e eaea •1daaıa elde Bitüm bu•ı.,. kartı Bay 
proteatan bem katolik olan, muharebede Baroa d6 Şıntal edilditlai ıöyliyeltilir •l1b? Honlayn Karlıbadda toplua• 
kaaaati cihetinden proteatao telef olmuştu; bu Baron dö Pazar yeriaı ıel• müıtahıil bir ıüdet kopgruiade ıöa aöy· 
ve Rubulkudüı ordu• kum... Şaıtal on aekiı aybk bir kız de yanıbqındı Htaı J•pen lerkoa yapbtı şey, dabı fazla 
daaı bulunmak aoktaııadaa çocuk bırakmııta ve bu kız i1e eaaafın ıöaterditi fiate uymak· birço~ aeyler ittemek olmuıtur. 
btolik olaa 8U10mpier dotum sonralan· Madua dö Sevia1e taa keadiai bittabi alıkoyama• Healayo'i• •aıhari di.ekl_. 
itibarile Al•an ve vicdıa ••v- oldu. yor.. rioio. ne oldutu pek vazıh an· 
kile Fraam olu Bauompier; Koqt dö Fuaralc, Sen Mar- Bu vaziyet anGode, müstab· 1., 1ıyoraa da CD miiaaid te,ir 
buab, La Rotel muhaıaruncla te• kaluine maiyetile beraber ıiHe müstehlik dotrudu dor ile bilo bu iıteıaon ıeylerin Çek 
INıbca kumandan olu Bau•• kapandı ve La Pıe lımindeki ruya karıılaımıı detil, müıteri büklmeti tarafından yapılmıya
pier, kumandıaıade buluau klçük kaleye yUı nıfer koydu. pnlük alaı Ytriti•i yıpblt tr cak ıeylor oldutu anlatal••k· 
keıdiai ıibi birçok protutaa - Sanrı var - nafı brtı .. ada ıöımüt ve tadır. Bay Hitlere yaaludıtı 

·•--..l..ı:ı • u .. _ -..1c ... _ 1 .. ----------.ı aallfllu Bar H8"1aya. ıilflet 
... iMi ............ p ... her ..... ahıtıta fi•ti ver•ete Almanlan için tam bar muhta· 
....., Wa meclMlr llal•ıı o1.,....ı 

- FJ.4il• La Roteli • Halkla olclata keclar 1tea. riyot ilt ... kte41ı. 
ki b .. '- b. b kik Ecm•n•lerln bir haftalllc Bu taleplere ı&e ç.k01lo-

mı a üyu"' ır a mı ı et· ıtb 1 . 1 ö t 1 d ıyeain de bllditi bu vaziyet vık.yadı buluDaıa bütiiD Almao· 
mit oldutunuıu ıörccekıiniz. nu et gUn arın g 1 er r düzene konmadıkça pazar yer· t al: lara, nerede otururlarsa otur· 

· · · '8- ca v • lerinden flJQI bold•mık bty· ıunlar, tam bir muhtariyet v~· 
adasından gelen top sesleri Pa.,.sl: budedir. mele, yaai hükumet içiode bü· 
keadiaiae Sıvea katliamın°1 ha· il•-' ..... llflı G1te1,.1a.. Dahiliye, Va~ii.ti. etia ... kümet karmak lizım rolecektır. 
tırlab1ordu; La Ro,.lia zapb ~-'l'il~ J. faüı; laio hakkak ucuıılatfl .. • i .. :.. .... Bu, arada bir anlaımanın 
N t f . t li t11•d .... lkit-t•.W. AIMacakce _.... 

1D ermanıoın ıp • ae mu· ıaiade belediv.lue i••L .... __ imzasından o .. ace Bay De Vale-L-dd d kti" B. .,..., A7ukl•~• il.ak. ı- -• 999 
~ eme om' • direttifi vermit ve meıt,ahalara ra'mn lnfilterenin her tarafın· 

Ancak, evelce de ıöylocliti· S.la: ehemmiyetle itaret etmittir. Bu da bulunan, lrlandalıların lrlaa• 
i miz veçhile, nııırıa baıit ve ~•••al&&adı Şifa; ~araaıiuu iıaret, d.J.rudaa doa...•ya zeb- dalalardan mürekk.t» mahalli 

.. • b ld 1. t 'h •t B. lenf; Kemerde ~-eli Alu.. vg a• .. 
mun•••p u u.u ve arı e ıı cakaa B. Alaaecl IAtfi, .....,,..... h1ye ücretlerini• tenzil ae matuf komitel• tarafaadan idare edia. 
01111 bu fıkirler yuında mü· itN',.,.. olsa gerektir. Zaten, lzaalr tela· mH ai 11rarla iatemeaiae bea· 
verrihlerin kıydettiti i11klak ,. .... ,,.. ... - rini mütalea ederek ı6yllyett., zi,or. 
ve kıskançlı intikamlara hodofi V•r-·•.,... ç kl · t kı. .. d Baf41urak&a Salalaa1; lı.:alataf'I fazla olıq zebtli7e rütumu in· e erın yap ı ra ıauua e-
de •evçuttu. B. llüi~ fWdUk&e y .. , S..U& m-'itrçe oıı. l>1r saQtim dıbi l<arl ı klar, Hı,laJn'iıı ıöılırincle 
RiıolyonuD kraliçeye karıı lr•t,...,...d• ..- Jill•9*•• U041r:lımıııpa hakin yoktur. . la o bir yaakı IMalama•ıtbr. O, 

aJiK...- r••tliiiAi brrk11 ,b_j. A.L_.... ' •azbW.rı vadedıleı iıqtryııla· 
yordu: liu ala -.,:alaız · ~ ,..,...., Bunu, yalo·z biı detil, •ti• nn. ta bıtl•ı cıad. iflu et· 
meıeleler dolayııile mi; yoksa Kemeraltuad• wııı, G ... ,,.ı.. u~uzlatılma,ı içio tetkikler ,.. miş oldutunu ıöylemiştlr. 
Avuıturyılı An tarıfıadan ber 41 Gu.1,-1&. Tilüü5&• ». 1''aikt paa allkıdarları• Vekilete Ej'u bu ıda•, ıer~ten 
ıördOtO•• llka edilen •ık nev'· ltn..,...da :&er.fp.,.. gönderdikleri raporları d• 1•1• böyle clifilailyor1& o M•an 
iaden miydı? Bunu ıöyliyebil· c~ mattır. Berllain de bupa muvafakat et· 
mek kudretimiz h•ricindedir; ~ral"'••• luiMt. GlselJ• Belediyeaia kudiae aid t.ir titi aolıfllır ki bu ibtimal, 4u• 
fakat, hor halde, bu hikiyonin hu G1aet1ıı.. lrı•Jpaaar••cle .Aldi müeaıeaede zebhiyo iicretlerin· rumu karanhklaıtırw. 
ilerdeki vak'alarıadall ınlayaca· l'""'9elikle lkitet•.., Aha• de tenzilat icr&1ına yanaıma· Fakat eter bu talepleri Çek 
tımıza göre Bukinıham kendi- cek.- 1. • ..._ dıkça, hayat ucuzlutttada ker lııükumeti redcledecolc ol•M o 
sine blrk•ç hususta ıalebe ç•I- c • .,,,,-,.-,-,:-- cltliae verilıa bat vaıifede ııman Bertin, cihan lcamoya 
mıı ve huıuıUe el••• ıerdtn· llatünk&& 8alalaal; &araatl... muvaffak olacatına ıliphe et• öoü~de bir müdahale yapmak 
hk meaeleıinde, "" ıilihıorların u B. ..,._ x..... ~ı, mele liz••rehr. N. & ~ia bahane ve ••i.,.t bula-.. ~.,. ~ ıı,. .. ________ I aayacakbr. 
fodakirlıt1 ve Dırtanyıma et· Pa!.. ııı • ••t ve zeki•• aayeaiado, kıa· Boraa Alm•nJ• • • 
..ı: .. ı-: f bir .AL:ı..ı ~-allla.. IWAI, K.ara&aaf& 
..;..... ••• ~.,• yaaaaca a. HaW~ ~....,u..- -r... laalii 11 5.,. ç.io•looelc .. ... •el•ıi /car-
çabr•ııta. h,-ı,......cla Alll. ,,.ında h11l,,. N Al•4111" 

ltto bundu dolayı Ri,.lyo- Dlllm •fiti.,. Götlasia fildrleriai aışrettiJi 
aua arıuau yalnız bir Fru11z ----------•ıll C. Alıca IC. S. K. S. t11lenen Ea1eode münteıir N11· 
diiı•••••daa kurtulmak oı... ANADOLU 16S Albayrak 15 16 2 J•U z.~1• H"'9ria ltal,a 
yıp fakat bir rakipten de iati• SO F. Solari IS 25 15 1 aeJabati hakka•da tefairlerdo 
1rua almaktı; tacak b. iDtiu· Çialiik liraeal .... S0 ~ J. Tar• 16 50 18 b•lunarak eıcllmle ıöylo yaz· 
mıa çok büJiik " dea.,.tli ol• m .JeLPI•™ 265 Yekia makt•dır. 
.... ve bir ülkeaia bütüa ktav- H•"- Rilftli ÔKTBll 73691 EtW VekGq •Sldetler m11elui biç bir 
vetleriai, keacli ailihı ıibi eli.- ~ ...,. ,.,_ ~...., 13956 Umum YtkGa ~maa Almanlara .. ltal11alan 
ele tatal bir .... rakata°'k ı&.ıliaa4i ftllbll Ç&ftÇAI Pir•• ...... allkıdar ed• ltir meMle laa-
bir intikam olmaıı lizımda. iDAREHANESi 11·5·9J8 ......... W. liae gelmiyeoeldir. 

Ripl10. laıiltereye karşı lı•lr lt:W ._._ ....... orta ft~ırir Fübrer Mt110Haiye ,a.4dtl 
lda n .. ı_!_ _,_ --.. bir mektupla er.... W.cla 

harp açma ....;.., ..... kar- C:.!Wk ,.........__.. No. 7 14 5G bildnacla te11iaat ... ittir. 
"Na'P aı;mıı olacatını ve La- t.ıe- ı...-uı•now • 8 ıs 00 s.. ...._ .. AW•• Wr Al· 
tilW.,i matlüp edine• Bukiar ,.,_ 1776 • ~-- ı..,.. • • 9 15 SO maa menfaat mıntabm delil· 
•• ela •atlGp •tıaiı b...... ,.._ fel'Aili • 10 16 50 dir. Ba aebeble a.lia ltalya11. 
cejulı pek iyi billyorduı Ja..a. , .... 1- • .,.. • • ı ı 18 00 la.Uiı .......... •••••ai-
lasilttre,I Avrupa amiilad• lae- ••4'• ZMIN ullfl.,. rltle -..ı-fbr. Berlia ile 
kir dlfir&loo S.ki•ıU• ela 7..._ • ......._ Jtla _. ç. a.ı K. s. IC. s. ~ .Mwlet bloklariyle ukert 
balioe ıöıiiDd• bakir diitir• .._. •nt1 n ..._ 50 Ton Butdıy 6 187 ittifak* \lleade ptiril•Niai 

~-!~!orclu. li ... _ 1---~·AJ>..-o·ıv-ıu-n••,,•a•m•DA-... J7 ,. P. çeklrclek ' 74 ara~- ·~·~~·· ?*b 1 
...-..,..... ı• ·ace, 0 ... B.iSUMlfTIJl 125 B. Pamuk 35 4 ı bu .., ........... u,ai•• •lr ~ 
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ÇeltoıleJ1olcgtıdt11ci ltddlseler 
Biltü ı razeteler son günler 

zırfında 'Bohemyada Çeklerle 
Südet Al1D1nhra arasında cere· 
yan ettitini id i ia ettilderı ba· 
diıelerden bıddetli bir lisanla 
bahsetmektedirler, Bu miinasc· 
betle gazetelerde çakın baılık· 
lar funlardır: 

Fölkiter Beobahterden: Çık 
poliıi Südet Almanlarını müte• 
~•diyen ıopılarla dötilp öldü
ruyor. Askerler bu tahrikat• 
ittirak odıyorlar .• 

Berliner Tagelblattıdan: .. Hi· 
di11ler gittikçe çotelıyor. • l.o· 
kal Anzeiıerden: '"İııtılmemit 
tahrikat, Südet Alrnanlırın n 
kayadıızca Çeki erin keyf ıne ter
kedilmiı bir ş kir oJdukları 
dovır ıeçti." 
ltalgan •Alman dostluiunu11 

sajlamlıiz 
Almıa ıııete1er , Hıtler ıle 

Musolini arasında teati edileq 
autuklardaa büııük bar beye
eaalı ita laaet111ektodirler. 

G1Zeteler, Roma· 8er1in mib• 
verinin aatlamlığı tebarüz ettir· 
mck iç"n uıuo ıütuQlar neş· 
retmtktedirler. 

Fölkiıw Bebabter diyor ki: 
•su nutuklar iki memleka 

aruaclıki m~cidele devzeaiD( 
kati ıurotte ailaıyet vormiıtir. 
Hitler il• M11101iQi, bütün nc
ailJcrin llatılarıDı tamir etmek 
cesaretini göstormışlerdir. e ... 
aun neticesi olarak Sen ]ermen 
muahedesi y . kılmııtır .• 

Bu ıızete, bu nutukl&n11 
Amerika Harb;ye Num Vud· 
rinsi• otoriter devletlere karıı 
yaptıtı beyanata bir cıvab 
teıkil tttitiai ilivo eyle•ek· 
tedir, 

Berliatr Tapblatt raıtteti 
ıöyle 1uayor: 

•ou~e ile Fibrer ur11luı 
bir ·doatluk illa etmitlerdir. 
Alp hYclutlar• tu ·ruadıa ... 
IUDJur. 

... ,,. • •• 
R ... ,.., •• ,.,. •ll•I•""• ,.,.,,.,., 
8. Hitler ile B. Muıoliaiaia 

ıöylemiı olcl•klan outuklır mii
n111bttile Cioroalt Ditalra 
b.,ya11Mcla bu aut.klaraa Filh
reria hal,a .. yahıtiai• teıılit 
et•it oldutu biuiyatı dotru• 
dan doğruya alcıttireceti11i ve 
iki millet ve biti• dünya ltla 
iki mllteana adı••• ve oalarıa 
acled. irade ve veıaalt itiltuile 
satvetli olan miUetleriaİll tellk-
lcillade ... dmiat 11-.ıuaaa ili• 
yast cevheri W.e edecetfniyaz• 
maktatlır. Bu nut11\lana ilri 
f.tia wı •illetltriniı düıünce 
ı.iai yeni •• Wylk bir vuzuh 
ile tenvir etm;ş oldutuna mu~ 
haWEM uıarile balalaWI r. 

811 iki millet, yeni hayat ve 
.. deaiyet tarzluı ibda etmete 
ve düıyadaki adilane imkinler 
dıbiliodo terakki etmeğe çalıı· 
IQU ilte•cktedirlor. 
Bu iri •illet, keadileriftia yeni 

ve daha ileri olan aaedeniyet 
şolfillori11i hala koadiı"ni röa· 
tv•ekte olaa yabaocı tecavuı· 
lerioin tohd d.ae karşı müda· 
f•a)'I da keadilorine ıayo edi..
IQitltrdir. S. Mlııebcltft doltyı 
iki milletin, inkaliblaraaea bi11at 
.... tloleyı.U., cliter mali t· 
lwe llerıı laiç bir t•••• v 
t..,ıki •taai JOtı•ı k. plt•ak
ııaaa lterıbtWce ywünaıkte ı,. • 
dilli bir hayali ••n f atJwt 
bard.r. 
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yo e Ja eroda i _ya çı 

ışt r ış ·sed~ bas 
Cumhurreisi, muhafız kıtaatın başına geçmiş ve mit

ralyözleri kurarak, asilerle iki saat çarpışmıştır 
R~oDcjaner~ll (Rady~- ~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Y il gömlekliler, Cumhurreisi 
Vargaaı devirmek için i yan 
etmııl r ve ı raya hücum ey· 
lcmişleıdir. 

Cumburreiıi soğukkanlılıfını 
uh faz enerelc, muhafız kıta• 

atman baıın geçmiş ve mitral· 
yözleri kurarak, asilerle iki s at 
müı dem etmi tir. 

Cumhurreiıi neticede şehir· 
deki zabıtayı haberdar etmeğe 
muvaffak olmuı ve asilerin kaf
fe i yalcalan·mıobr. 

Deniz Balca lıA-mı işıal den 
aıilcr de tenkil edilmiştir. 

Asiler, Harbiye Nezaretine 
de hücum etmi ler, nazırı ha· 
fifçe yaral mıolaraa da, biroey 
yapmat muvaffak ol m mış· 
ludır. 

Asilerin baoında bulunanlar 
da yakalanmış ve sükunet iade 
edilmiştir. 

Bankacılarımız 
Kr di anlaşma ını ya. 
kında imzalıyacaklar 
ue Londradan hareket 

decekl r 
lat nbul, 11 (Hususi~- Lon· 

dr yı ziyaret eden MıJh b nki· 
larımızın mümenilleri lngiliz ti· 
caret müe11eıclerıle yaptıkları 
nlaşm 1 ra göre, hnacak 

avanı mukavel ııni yakında im· 
za ve Türkiyeye h rekct ede· 
ceklerdir. 

Heriyo 
Dun Kudüs vardı 

M. Hergo 
Kudüı, 11 (Radyo) - Fransa 

pırlamentoıu rei i Edvar He
riyo, bugün buray gelmiş ve 

ararctli tezahüratla kar ılın· 
mıştır. 

Edvar Heriyo, Eylülde tekrar 
buray geleceğini ve Filiıtinin 

uhtelif yerlerini gezeceğini 
aÖ) lemiştir. 

Manisa valisi 
teftişte 

Manisa, (Anadolu) - Vali· 
miz B. Dr. Lütfi Kırdır, Ak· 
hisar, Kırk ğaç ve Soma kaza· 
larında tetkik ve teftişte bu· 
lunmak üzere bugün Akhisara 
hEreket etmiştir. 

Teftiş: 
Ege mantakuı poliı müfettişi 

B. Faik Kökaal iki gündür 
vilayetimiz emniyet mu molitını 
tefti' etmektedir. 

Taginle,: 
S lihli sorgu hikimli~ne Nü· 

seybin ıorgu hakimi B. Celil 
Ayhan, müddeiumumi uavin· 
liğine Niğde sorgu hakimi B. 
Tahsin Ôzk n tayin edilmi,. 
lerdir. Turgutlu kazası malmü
dürlüğüne Kula kaza ı mılmü· 
dürü B. Muzaffer Akkum tayin 
edilmiştir. 

Demirci kazası sorgu bakimi 
B. R uf 40 lira maaşla Seferi· 
hisar sorgu hakimliğine ve Sa· 
lihli sorgu hakimi B. Enver 30 
lira m aşla Seferihisar müddei· 
u umi uavinliğine tayin edil· 
miştir. Ôme, Ôzkaga 

Hitler 
Von Papenin istila
sını lıabal etmiyor 

Berlin, 11 (Radyo) - Von 
Papen; bugün tekrar Hitleri zi· 
yaret tmiş ve dördüncü defa 
olar k tifasını vermişse de, 
Hitl r kabul elmemiıtir. 

Varşovada 
Yirmi bin kişi grip. 

ten yatıyor 
Varşova, 11 (R dyo)- Bura• 

da yirmi bin kişi gripten muz· 
tariptir. 

Polony nın birçok vilôyetlc
rinde de vaziyet ayni haldedir. 

Belcika kabinesi • 
Muhakkak istifa 

edecek 
Breksel, 11 (Radyo) - Bel· 

çika kabinesi, bugün Başvekil 
Jansonun riyasetinde toplanmış 
ve bir s at kadar müzakerede 
bulunmuştur. Kabinenin iıtifaıı 
mubakkalc sayılıyor. 

Yanan kralı Kara ularımızda kıaa 
Bugün Selanikt bir mü ademe oldu. 

bulunacak - Başı 1 inci salıi/ede -
kayy d Yanı motörClnden, gtimrak 

Atinı, 11 (R dyo) - Yun n motörcıae ailAh atılmak ıuretile ma• 

kralı İkinci Jorj, ş rki Make• kal elecJe lıulaoutuaca kua bir mau. 
donyadaki aeyahatino devam el :uu. o\muı ... gO.mrtlk afaaa 

tmektedir. mot6rQoUn öz açıumıyaa itralylldl 

Kral bugün Filorinaya v r· i§leme&e lııılamır, 11 ıonrı Yunınh 
motöril t lim ahnmı tır. Mot6rde 

mış ve muazzam tezahüratla 236 kilo kaçık hıhk, h•ı tane de 
karşılanmııtır. mavzer b luomuı, fiıeklerile lıera• 

Kral, yaran Selaniğc gid • her alınmııtır. Kaptan Apoatol ogla 

cektir. Yorgiy• ait olan l 7 tonluk Ayıeleni 
Bütün S lanik, kr lın iıtikb li moı&a, içllıdeki tayfalarla lsmir li· 

için hazırlıklar yapmaktadır. ınanıoa gttirilmif ve .bptanla bir. 
Kr lın on günlük ıeyahati likte tayfalara Nikola, Yorgi Boyacı, 

Selanikte bitecek ve kendisi, ihd e Nikola adliyeye verilmiı· 

(Kondoriyoti ) torpitoauna bi· l rdir. 
nerek Pireye dönecektir. Mnddeiomamilik\ açlulırı, &ah• !••---------·- k.ikat için ikinci ıorga hiJdmliğioe 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve en zarif işleri 
aüratle yapar. 

' aevutmiı ve dördüoGn tevkiflerine 
karar oreıilmiıtir. Nikola adındaki 

makinist, kolaadaa hafif yaralıdır. 

Balıkçı otörllnde mfiteaddid mer• 

mi yaraları vardır. Diğer motör, Sa· 
kıza kaçmııtır. 

Südet Almanlarının 
Führ ri 

v Prag, 11 (Rady~) - Çekoı· 
z eni Kavallar lovakyad ki Südet Alm nların· 

dan iki yüz bin kişi, doktor 
çarşısı No. 34 Hcynlaynı, Südet Almanlarının 

' Führeri olarak seçmişlerdir. 

LU Mavıs 12 

Uluslar sosyete i konsey ·nin dünkü müzakere eri 

Şili m r 
• • ye es ı 

madı"ın 

ası, r 
em 
beyan ett•. 

-···· 

o s
al-

spanya ariciye azır ; lngilterenin, gözlerini 
apıyarak Ital a ile anlaştığını ve ondan sonra 

ispanyanın müşkül vaz·yete düştüğünü söyledi. 
- Bafı 1 inci sahifede - nazar n; Uluılır Sosyeteıinin, besinde bir devletin diğerine 
ıeyde bulun cık ve Habeşis· arbk hiçbir ebemm·yeti kalma· karşı ne g bi bir vaziyet ala• 
tan meulesinde hukukunu mü· mışhr. Bu müesseseye, müessis cağ hakkında Uluslar Soıye-
d faa eyliyecektir. devletler bile bel b ğlamaktan tcsi niz mn mesinde bir madd 

Alikad r meh fil, Negüsün uz ldaşmış bulunuyorlar. yoktur. Buna raA-men biz, bit&• 
iştirakine rağmen. vaziyetin de- Demiştir. raf kalarak, ne bir tarafa v 
ğiımiyeceğini ve Habeşistan Bunu müteakıp konsey reisi ne do diğerine harp malzeme i. 
meıcl!ainin, yarın akşam mu· Monter; nizamn menin değiş- verdik. Bundan b ıka, göııüllii· 
ha\ck k surette sona erdirile- meai husuaund yalnız aasamb· lerin geri çekilmeıi için d t 
rek kar r b ğlanac kını beyan lenin salahiyettar olduğunu ıöy· şebbüste bulunduk. Biz, lıpan~ 
ediyorlar. lemiştir. yanın, iated .ği rejimi kabul t-

Konsey, lıviçreain bitır flığa Konsey, öğle yemeğine kad r mek içiıi kendi haline terk. 
hakkındaki mubbrayı tetkik diğer bazı müteferrik meselelerle dilmeaine t raft rız. · 
eylemiştir. iştigal ettikten sonra sabahki lıpanyada dökülen kanlardaa 

lsviç.re sabık cumhurreiıl ve mesaiıini tatil eylemiştir. dolayı müteessiriz • 
federal meclis b ole nı Mata Cenevre, 11 (Radyo) - Ulus· Lord Halifakstan ıonr , Fraa• 
söz almı~ ve muhtara b kkında lar sosyetesi konseyi, öğleden ı Hariciye Nazırı Jori Bone 
uzun beyanatta bulunmuş, bu onra tekr r toplanmıştır. Bu söz lmıı ve lsp oya Hariciy 
muhtıranın demi kabulü halin· celsedAel, lspanyDa l Hariciy~ Nal· Nazırı Alvaros Delv yonu 
de lıviçre umumi efkarının in· zırı v res e vayo aoz 8 • ·· l h.lc k kd. mıı ve Almanya ile ltalyanın, gu~e ve mu ı nut unıı t':. ar 
fial duy cağını öylemiştir. F k" ti l .. tt ettikten sonra şunları ıoyle-

r n ıs ere a enı sure e y r• . t• 
Rusya Hariciye Nazırı Litvi· d tiki • . .. , . b mıı ın 

oof bu mesele etrafında so .. z ım et erını ıoyıemış, aza B d 
büyük devletlerin, küçük dev- - iz, bi ayettenberi, cum• 

söylemiş ve mütehaB11slardan letlere tecavüzde bulundukla· buriyetçi ispanya hükGmetinl 
mürekkep bir komisyon teşkil nnı ve d bili itlerine karıştık· haklı gördülı: ve ona bütün 
edilerek, muhtar nın tetkikıni larını, cebir kull nmalc ıuretile sempatimizi gösterdik. Uzun 
teklif eylemiıtir. emellerini bu küçüle: devletlere z mandanberi dökülen kanla,. 

Bundan ıonra, Şilinin müra· kabul ettirdiklerini, mesela Çe· d n çok mütees iriz. Bıı f ci 
ca ta tetkik edilmiştir. Bu mü• koıJovalcyaya: dr mın, bir n evci ona rm .. 
naıebetle öz söyliyon Şili m • •Ya iıt diğimizi le bul ed~ ılni temenni ederiz. · 
r hh Edv i voy but t mahvol a k- lsp nyinan, ~nai lialine bır .. 

- Mütecavizlere le rşı zecri ııa.. kılmasını, gönüllülerin geri ah • 
tedbirler alınma ı muk rrer Dediklerini ilave eylemiş; m ıanı biz de iltizam ttik ve 
iken, biç bir ıey yapılama· lngilte • ltalya anlaşmasıad n ediyoruz. Hatta, koatrola daba 
makt dır. Çünkü, Uluslar Sos· onr , cumhuriyetçi lap ny nın l • ı büyük ehemmiyet verim ıua 
yotesi, birkaç devletin müe11e- çok müşkül vaziyete düştüğünü teklif ettik. O mit ederiz ki, la-
seıidir. Bu vaziyet karşısında, ve "'Ünkü lngilterenin, gözlerini 

y p ny , bugünkü v ıiyetten ça• 
es s niz mnamesi değişmez ve kapıyarak ltaly ile anlaştığım bulc kurtulacaktır. 
bütün devletlerin bu müeı e- beyan eylemiş hakkın müdaf • 1 sp nya H riciyo Nazırı Al· 
seye girmesi temin olunamazsa, ası için, Uluslar Soıyetesı ni· varos Delvayo, lngiltere va 
bu teşekkülden f yda beklemek zamnamesinin tatbikini iıt • Fransa H riciye ııızırlarıaın 
hayal olur. Biz, böyle bir te· miştir. sözlerine ccv p verm k 
şekkülde aza kalmak iıtemi· Bundan sonra, in giltere Hari· üzer mü aıde istemiı ve relı 
yoruz. Bin enıl yb teklifimiz ciye Nazırı lord Halif lcı söz almış Monter, bu isteği kabul ettitfDİ 
kabul olunm z a, bu ünden iti• Ve uzun bey n tta bulunarak bildirerek, celseyi tatil eyle-
baren Uluıl r SosyeteımC:fen ezcum]e demiıtir ki: miştir. 
çekiliyoruz. - ispanya Hariciye N zın Konsey, yarınki içtimada Hı· 

Şili murabbası; Şilinin, bu Alvare Delvayonun, lngilterc- beşistan meselesini müzakere 
teklifi yaparken hiçbir devletin nin politikası hakkındaki sözle· edecektir. 
tesiri albnda kalmadığını ıöy• rine burad uzun uzadıy ce- · 
lemiı ve sözüne devamlı: vap verecek değilim. Her dev· 

- Önümüzde bugün müte• let, istediği rejimi kab 1 et· 
ddit misaller vardır. Büyük melde muhtardır. 

devletlerin bir kısmını, Uluslar lıpany ihtilali, bidayette, 
So yetesi h ricindc arşı k roı• askeri bir isyan z nnediliyordu. 
ya gelmişler ve mütek bil an· Bilahare, d bili bir harbe dön· 
}aşmalar yapmışlardır. Şu hale dü. Bu gibi hadiseler muvace· 

DO TOR 
M. Ş oki Utar 

DahllT h tahkl r 
mutaha ı · 

lkincibeyler sokak No. sı 
Telefon No. 3286 --~ 

"A bu gönül,, 
Yazan: Saime Sadi 

-48 -
Orad n, ar ştır araştıra, ISade nasını istiyor, sade o 

dall rı, yapraklara ralıklıy kadını, bab sının kadınını isti· 
aralıkhy odanın pencerelerin· yor.. Ben de Fatm ya, daim 
de titremeğe başlıyor, ben de erken, mektep dönüşü başla· 
uyanıyorum.. madan izin veriyorum. 

Güler bu sene, lzmire ort • Fatmay ıordum: 
mektebe gidecekmiş, yetiştire- - Ozlunu ne yap cak ın? 
memişler. Evi de onun ıçın K rarını çokt n vermiş ola· 
kiray vermişler zaten .• inşallah calc, hemen: 
gelecek yılı.. Fatmamn oğlunu - Urgancı! 
da gördüm. Dedi. Anlıyorsun değil mi; 

Küçüle çehresinde ve sef let• ip, icim gibi şeyler imal ede· 
le iıtihza eder gibi sap sağlam celc.. Bu meslek1 bur d çok 
çıkmış yapısında, genç ve güzel t ammüm etmiş. Evlerin bab· 
bir erkek iıtikbali yatıyor. çelerinde, sehpa üzerinde çark· 
Fakat o kadar vahşi ve ürkek 1 r kurulmuş, mahl ç dedikleri 
ki... Çene ini tuttum, başım kendir elyafını koltuklarının 
kaldli'tıp ta yüıüne bakamadLm. altana bağhyorlır, ely ftan 

bır kısmınm ucunu, çarklardaki 
bir nevi çengele takıyoıl r. 
Fakat bu sivri, çiviye benziyen 
çengel, elyafı ç kince dönmeğe 
ve bu suretle ely fı bükmeğe 
başlıyor .. 

Urgancılar, böyle, adım adım, 
şarkı söyliye söyliye, bazın 
yany n çarklar kurup konuşa 
konuşa geri çekildikçe elyaf 
bükülüyor, bükülüyor, bükülü· 
yor, 11onr muayyen bazı me· 
liı eler geçiriyor ve şu ipler, 
kınnaplar, ıicimler oluyor. 

F tmanın oğlu da bunlardan 
yapac k.. Halbuki on , b ıka 
işler yakışıyor. Mesela k f 
işleri .• Bana öyle geldi; bilmem 
gene .• 

Bak Saime, bunları sanı, 
adet gündelik mektuplar h • 
linde çıkarıyorum. 

Bizim kaymakamın kızı, 
Edirnede evlenmiş. Ben, teb· 
rikte, berşeyde geç kaldım. 
Kaymakam doğrud n doğtL1ya 

bana bir mektup yazıyon 
- Bizim kız, diyor, niçin 

bizi bu kad r çabuk unuttun? 
Halbuki biz seni o k dar sev
miştik ki.. Biliyorum; her s 
vilen, mutlakı kendini iıtitnı• 
ya kaptırır. Kızım, çok ilzüldü. 
Ne y pbm, biliyor muaun; b • 
nim dedelerimden kalmıı biraz 
emlakim, Sıvaıta geniş razim 
vardır. Hepsini aatmak ve Edir• 
nede ıöyle, iki yüz dönümlük 
bir yer lmak, ort ıına bir 
bina kurmak ve hepsini lıp 
oraya ç kilmek.. Kızıma, bayat 
ve b yalini unutturmak lazım. 
Benim de zaten tekaüdlüğüm 
yaklaştı. Bu işi yap ra m, ıeni 
çağıracağım. Çünkü senin de 
rubunda, bir alem kad r eniı 
bir inziva var •• 

Sana, ablana dair bazı şey· 

ler yazmak isterdim, f kat vaz 
geçtim. Korkma, sıhhati bakı· 
mmdan birşey yok .. Fakat ru· 
hi muvazenesi benim hoşuma 

gitmiyor. Sen de benim kızım· 
ıın.. Bu itib rla, seni alik dar 

eden herşeyde, ban da bir hisse 
düşer •• Fakat bunl rı annene, 
b b a açm •• Bugünlerde Is· 
tanbul gidecekleri~i ı nıyo· 
rum .• 

Mektubun son parça ı ile 
ürperiyorum. Babam oruyor: 

- Neler y zmıı Aferide 
kaymakam amca •• 

Bir kıımını nlatıyorum. Gü· 
lüyor: 

- Ne ad m, ne dam, f k t 
ne k dar bedbaht,. 

Diye mırıldanıyor. Zavalh 
babam, b;r de kendi bedb ht· 
l:ğını bilse?. Ayni z manda 
onun bedbabtlıA-ı ile kendi 
bedbahtlığını, şöyle bir kıyns 
kalks ne yapardı? Ertesi gün 
Güzideden de mektup geldi. 

lstanbula tayin edilmişler .•. 
Bizi göreceği gelmiş ves ire 
vesaıre •. 

D mele ki, gene Namılcla bu· 

luşacald rdı.. Cınsi arzuları ve 
in iyık k nunl rı ile fazla uğ
raş~n blamd , ac ba geçirdiği 
ned met ve buhr n devresia• 
den ne kalmı tı? işlediği eya 
işliyeceği batanın ölçüaüz, akla 
sığmaz, hes ba gelmez netice
lerini acab hatırlıyor muydu? 

Günler geçiyor ve ben, bu 
fikri sabitin altındı, nihayet 
burad da r b bmı, btızurumu 
kaybediyorum. Bazı ı atlar, 
dakikalar, saniyeler v rdır. Me· 
ıela o dakik içinde fevk l "de 
bir hadise olması muk dder
dir de insan onu, k lbi çarpa 
çarpa, kafası uğuldıy uğuldıya 
bekler ya; ben de tıpkı buna 
benzer bir hal içindeyim ... 

Uğur uz bir saat başı gele· 
cek ve s t, derin, derin ve 
keskin bir velvele ile çalacak .• 

Filin kişi idama mabkQm ol• 
muştur. Muhakkak, yaran, ve
yahud öbür gün sabah karan· 
lıiınd .. - ~ona flal' -

' 



s~hife 7 ANADOLU 

Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

3 Nakleden: Kami Ôral 

Edmon Nelson; oğlunu leyli 
bir mektebe vermeği düşünmüş 
ve bu düşüncesini, az bir za• 
man ıonra kuvveden fiile çıkar· 
mııtır. 

Orad, mektepte, çok zavallı 
kalmııtı. Pek zayıf oldutundan, 
ırkadqları, ekseriya onunla 
iıtihza etmişler, bazan küçük 
(Orad)a hakarette bile bulun• 
muşlardı. 

(Orad)ın elbiıeleri, daima 
temiz kalmıştı. O, bu husuıa 
fevkalade itina etmiş ve bu 
c:ihettea, emaali arasında bir 
tefevvuk kazanmıştı. Bununla 
beraber, (Orad)ın mektep ha· 
yatı, kendisi ve babaıı için acı 
bir ıabne teşkil etmekten ileri 
geçememiş tir. 

Orad, mektepte kimse ile te
mas etmiyerelc daima münzevi 
kalmıştı. Bunda hak kazanmıştı. 
Zira ıınıf arkadaşları, ondan 
daima nefret etmişler ve yan· 
larına sokmak istememişlerdi. 

(Orad) ın eğlencesi; gerek 
tatil ve gerekse meşgaleıiz za· 
mantarında, yalnız şu noktaya 
inhisar etmişti: 

Ki~ıttan gemi yapıp Bern· 
hım Torpc nehrine atmak. 

Küçük ( Oıad) an; köyün te· 
pelerine çıkıp, aaatlerce denize 
doğru dalgın dalgın baktığı, 
defıatle görülmüştü. Onun bu 
itiyadı, herkeai düıündürmekten 
hali kalmamııtı. 

Büyüdükçe, Oradın denize 
olan sevgisi de artmıştı. 
~ ................. • 1,ın. 

yelkenlerle ve azametle uzaklar· 
dan geçiıi, çok defa Oradın 
ruhi haleti üzerin de kuvvetli 
bir tesir yapmıı ve onu, adeta 
zıvanadan çıkartmıştı. Deniz 
maceraları ve deniz harpleri; 
Orad için, daha o zamanlarda 
bir emel olmuştu. 

1770 senesinde anıızın in· 
giltere-lıpanya harbi patlamııtı. 
Orad, o zaman on iki yaşını 
bitirmiıti. 

Harp patladığında, Oradın 
babası Edmon Nelson, köyden 
uzaklaşmış, (Bat) a gitmişti. 

Bir pazar ıababı, komodinin 
üzerindeki haftalık gazeteye 
dalmıı bulunan (Orad), şu hı• 
beri okumuştu: 

•SaMaf este Kral üçüncü Jorj, 
bütün İngiliz donan matını en 
yakıD hırp limanına davet edi· 
yor. Yeni zabitan gemilere tak· 
aim edilecek ve Kralın huzurile 
\'azifeleri tayin olunacaktır." 

(Orad) ın kalbi gayri ihtiyari 
çarpmıştı. Dayısı Sanlcling de 
(Rizonabl) ıemisinin kaptanı 
olmuıtu. 

Orad, bu haber üzerine gizli 
ve fakat. çılgınca bir sevinç 
duymuıtu. Rüyasının tahakku· 
kuna doğru ilk fırsat doğmuştu. 

Orad, birkaç gün ıonra, ar
zuıuaa babasına bildirmeğe 

karar vermiıti, Edmon Nelson, 
haftalarca kendi kendine dü· 
ıündükten ıonra, kayınbiraderi 
Rizonabl gemisi kaptanı Sank
linge bir mektup yazarak, ye
teninin, denizciliğe iiıtiaap 
tlaıelc iıtediğini bildirmiıtir. 

Sınlcling, hemen kııı bir 
mektup yazarak: 

- Size ne olmuş, delirdiniz 
illi? Bu zayıf ve çilimıiz çocuk, 
den"zcililc gibi meşıkltatle dolu 
bir mesleğe nasıl intisab edo· 
bilir? Maahaza; onu bir an evel 
öldürmeğo karar verdinizse, ba
na gönderiniz de, belki bir gün 
bir mermi kıfaaını koparır, bu 
lllt 1 urtulur gidert. 

Cevabını vermişti. zabit, Oradan bulunduğu yere 
Orad, 1771 ıenesinin Mar• yaklaşarak: 

tında ve yağmurlu bir günde, - Burada kimi bekliyorsun 
(Roçeater) limınmda görünmü1- çocuğum? 
tü. ( Rizonabl ) gemiıi, bu li· Diye sormuştur. ' 
mana gelmişti. Orad, vakuraoe bir eda ile: 

Orad, o zaman, on ilci bu· - Hiç kimseyi beklemiyo· 
çulc yaşına varmııtı. Arabadan rum. Yalnız, Rizonabl gemisi· 
iner inmez, çamaşırını havi kü· nin hangisi olduğunu söylemek 
çülc bavulu bir kenara çekmiş lütfunda bulunmanızı rica ede· 
ve üzerine oturuvermişti. Kö· ceğim. O gemiye, şakird olarak 
yünden araba ile oraya gelin· gideceğim. 
ceye kadar çok yorulmuştu. Bu Diye cevap vermiıtir. 
yüzden, vücudünde bir uhat· • B.ıhriye nbiti; O radm geniş 
ıızlık hiasetmeğe başlamıştı. alnıoı, zeki ile dolu gözlerine 

Rıhtım, baştan başa gam:ci- ve incecik ıolıun dudaklarına 
lerle dolmuştu. Binlerce inaanın bir kere baktıktan ıonrı: 
velveleıi, Oradın kafasmı ka· - Keşke evinizde oturaydın 
zana döndürmüştü. çocuğum! Maıhaza bavulunu al 

Orad, ne yapacağına bilemi· da beni takip eti. 
yecelc bir hale düşmüştü. O Demiş ve yavaıça yürümefe 
dakikaya kadar, dayısı hakkın· baılamıştı. 
da herkesten malumat almak Orad; biraz .sonra, bir gemi· 
iıtedii'i halde kimso ona yol nin güverteaindo ve gene bı· 
göıtermemişti. vulunun üzerinde oturduğu bal-

Orad, bu halde ve ince bir de yatmur altında bulunmuştu! 
yağmur altında tam üç aaat Dekor ayni: Bir ıürü bahri· 
kalmıştı. Artık, meyus olmuştu. yeli, rıhtımdan gelip geçen bin· 
Vücudündeki yorgunluk, git· lerce intan ve müdhiı bir gü· 
tikçe fazlalaşmağa başlamıştı. rültül Geminin güverteainde 

Orad, temiz giyinmişti. Bu aıağı yukarı gidip gelen bah
kıyafette bir çocuğun, bir b'avul riyeliler ve ellerini pıntalonla· 
üzerinde ve yağmur altında rının ceplerine aokmuı olduk· 
meyuı bir halde oturup belde- ları halde tektük aörünen za· 
meai, bir bahriye zabitinin dik· bitler .• 
kat nazarını celbetmiş ve bu - Sona var -

.. - ~---- ---
ESERLER KARŞISINDA 

Bir adam yaratmak 
- Başı 2 inci sahifede -
lil ediliyor. Doğumu, ölümü, 
elimizi göklere kadar açıp lca· 
pıyaralc, yani oralardan gelmiş 
olarak mütalea etmiyoruz. Çün· 
kü fizik kanunları meydandadır. 

incir ağacına asılan adam, 
biç şüphesiz, o beğenmediği 
a1abiyeci Nevzada aid mah:u· 
kattan dır. 

Daha ötede yeride yoktur. 
Keı1, akli muvazenesizliğine 
rağmen bize fevkalade görünen; 
bizi zahiri mantıkının, jestinin, 
fazla ıivrilmiş zeka ve faz· 
la elastikileım · ş heyacanının 
peıinde sürükliyen o insan da 
(o muharrir de) gene marazi 
pisikoloji esasları ile mütalea 
olunur. 

Eğer Necip Fazıl, mesleklere, 
müsbet il ı mlere dokunmadan 
ve metafizik kudretlerden, ha· 
yattaki ıizli şuur efısane)erinden 
de bahsetmeden, sadece ve 
aadece bir "fikri sabitin tezı· 
hürleri. eıası üzerin de bu ese· 
ri vermiş olaydı, muhakkak ki, 
kendiıini çok takdir ederdik. 

O ne adamdır ki, konuşuyor, 
ıöylüyor, hakaret ediyor, tenkit 
ediyor, yeni bir filezofi yapmak 
istiyor, cemiyeti betenmiyor ve 
buna rağmen o cemiyet ve ni· 
zamlarının maskarası olduğuna 
kızıyor. Halbuki maskarası de· 
ğil, sadece alakalısı olmuştur. 

O ne adamdır ki, yaşadığını 
yazıyor, fakat hem onu inkar 
ediyor, hem de buna uzanmış 
teceasüılere, merhametlere, ala· 
lca ve sevgilere aaldmyor ve 
iki yüzlü yaşamakta ısrar gö~ 
teriyor •• 

Dikkat ediliyor mu bilmem, 
orada, muhayyel bir meslek· 
daıa yapılan hücum ve itham· 
lırlı pek uğraşmıyorum. Neme 
lazım; her meslek erbabında 
bu tipler vardır. Doktorlarda 
da, n.irlq,rde d~. uauharrirlerde 

Orhan Rahmi Gökçe 
de, artistlerde, bakkal, boyacı, 
tezgahtar, bammal, ne bileyim, 
her meslek erbabında iıte .. 
Binaenaleyh, o tipi de muhafaza 
etmek şartile, y\lkarı da da ıöy• 
lediğim gibi, iddiasız, yahut ta 
makul ve ilmi iddialı, gene 
ayni edebi, ayni hissi ve içli 
kaliteyi taşıyan •Bir adam ya• 
ratmak. mümkün olabilirdi. 
Necip Faııl, işte o zaman al· 
k ıılanırdı. 

Netice şu: 

Bu eser, biraz kültür ve filozofi 
sahibi, müsbet ilmi azçok kav· 
ramıı insanlara hitap etmiyor. 
Dedim ya; Necip Fazıl bu eseri, 
bir eser yaratmak için yazma· 
mışa benz;yor vesselam. 

Gaziantep fıstığı 
Vilayetimizde 
fazla miktarda 
yetiştirilecek •• 

Vılayetimiz dahilinde Gazian· 
tep fıstık ağacı üretilmesine 
karar verilmiıtir. Vilayet Ziraat 
müdürlüğü, Gaziantep fııtık 
iıtasyonundan mühim miktardı 
aıı kaiemi getirtmek için teşeb· 
büste bulunmuştur. Aşı kalem· 
leri gelince köylüye dağıtılacak 
ve bu fidanlar May'ı ve Ağuı· 
tos aylarında dikilecektir. An· 
tep fııtıj'ı, rakibıiz \'e karlı bir 
mahıuldür. Yapılan tetkiklerde 
Ege ikliminin bu fıstıklara 

elverişli olduğu anlaşılmııtır. 

Burnaoada fidanlık 
Vilayet köyleri için meyveli 

ağaç fidana yetiştirmelr üzere 
Burnavada 4000 liraya satın 
alınan fidanlık araziıi, hususi 
idare namına tesellüm edilmiş· 
tir. Fidanlığın tanzimi için der
hal faaliyete geçilecektir. 

Tokatlamış 

Eşrefp"ıada K,avaklıpınarda 
lzmirli amele Bekir, Ahmed 
,&ıidi T~~ll• c:W ~ür. 

Ne analar, 
babalar var? 

••••• 
3,5 yaşında yavruyu 
bırakıp kaçıyorlar 
Pari· Suvar gazetesinde bir 

ananın taş yürekliliği etrafında 
ıu haberi okuduk: 

Fransanın Arjantöy şehrinde 
bir otel odasında, Takölin Se
onar isminde üç buçuk yaşında 
bir kız ağlıyor. Niçin ağladı· 
tını aoran otelciye, küçük kız: 

- Annem gitti, bir daha 
relmiyecek, diyor. 

23 yaşındaki annesi Mari 
Terez, hakikaten, o akşam eve 
dönmüyor. 

Mari ~erez, on yedi yaıında 
iken, Edmond Kalkanyi iımin" 
de bir ltalyanla tanışıp birlikte 
yaşama~• başlamıı. On ay ıoo· 
ra bu ltalyandao bir kız ço· 
cufu oluyor. Çocuğun hizme· 
tinden bıkan anne, zavallı yav· 
ruyu bırakıp tek bııını kaçı· 
yor. 

Yalnız kalan baba, çocuğu 
anne annesine verip büyütüyor. 

Fakat, çocuk üç buçuk ya· 
ıına geldiA'i zam•n, baba da 
işıizlik yüzünden onun nafaka· 
ıını temin edemiyor. Çocutun 
büyük annesi, yavruyu Arian• 
töyde oturmakta olan annesine 
teslim ediyor. Hain anne, bu 
sefer de, zavallı çocutu otel 
oda11nda bırakıp meçhul bir 
yere ııvıııyor. -----
M. Hitlerin amele 

arkadaşı ...... 
Onan hakkında lıatı. 
ralarını anlatıyor 

M. Bitlerin arkadaşı 
Pari Suar ıazete.sinden: 
Fransada Aru kasabasında 

kahvecilik eden Refael Krater 
halyada doğmuştur. Gençliğini 
seyahatle geçirmiştir ve 1910 
senesinde Erfurtta Adolf Hit· 
lerin çalıştığl bir reıim atölye· 
sinde işlemiştir. 

Bir Franııı muharriri, bu 
adamla kanuşurken: 

- Hitler nuıl bir amele idi; 
diye soruyor. 

Kab veci: 
Hitler ıürüldeyici bir 

adamdır; cevabını veriyor. Onu 
ilk gördüğüm zaman, kendisini 
merakla dinliye bir amele gru· 
buna nutuk veriyordu. Yumru· 
ğunu masanın üzerine vurarak, 
kelimeleri ve cümleleri teker 
teker söylüyordu. Atölyenin 
sahibi, amelelerin işe başlama· 
ıını söylemek için, yanlarına 

yaklaşınca Hitler ıesini kesiyor. 
Bir dakikalık bir sükut olu

yor. Sonra, Hitler: 
- Haydi işin ize; diye bağı· 

rıyor. 

O zamanlar Hitlerin en aa• 
mimi arkadaşı idim. Birlikte 
içki içmesini ve konuşmasını 
severd.k. Pek ciddi idi. Zaten, 
kazancımız haşarılık yapmağa 
müsaid değildi. 

- Arkadaşları var mıydı? 
- Hayır, arkadaş edinme-

sini sevmezdi. Kendi muhiti 
içiod y~ım•ıJoı severdi. 

Con Barimor bir zabıta 
filimi çevirdi. 

Skandal ismini taşıyan bu filimin 
mevzuu, intikam kasdile işleten 

esrarengiz bir cinayettir. 

Con Barimor •Skandal. fılimlnde .. 
Con Bırimor ve Evelin Brent, mete koyuldum. Frank Marıı. 

"Skandal,, iıminde bir zabıta fili· kız kırdeıi Verayı ıorıuya çek• 
mi çevirmiılerdir. Bu filimin tim. Ernest Tindılle Fr•k 
mevzuunu kısaltarak ve bikiye Marıı yüzleştirdim. 
şeklinde naklediyoruz: Mücrim, aevditi ve metrHl 

-Mükemmel cinayet! Fakat olduğu Mis Tindıli öldürmedi-
dostum, bu buıusta taaavvur ğini ıiddetlo müdafaa; Ernea de, 
ettiğinizden daha fazla miıaller adaletin derhal yerine K•tiril• 
bulunabilir. mesi için ısrar etti. Vera Marı 

Detektiv Malcı Kinley, ideti kardeşinin maıum olduğunu 
veçbile koltutuna yaslandı, uğ isbat için her çareye baş vurdu. 
ayağını ıol ayağı nın üstüne attı. Pek müşkül b:r vaziyette ike•, 
Onun böyle oturmasına balca· karşımıza Kirk isminde bir ıa· 
rak bana başından geçen me· zeteci çıkb ve cin~yet baklnada 
rıkla bir macerayı anlatmak şehadette bulunmak iıteditini 
istediğini aezordim.. aöyledi. 

Tahminim doğru çıktı. Mıks, Frank Marş cinayetin yapıl· 
aöze ıöyle başladı: dığı gece kız kardeşinin evinde 

- Mükemmel cinayet işle· bulunduğunu söylemiıti. Bu 
mek, herkesin barcı değildir. şahit onun ifadeıinin yalan ol· 
Bu iş her katilin elinden gel· duğuou meydana çıkardı. 
miyen ve işlek bir zeka, geniş Zavallı adam, boı yere kea
bir görüş kabiliyetine muhtaçtır. disini müdafaa etti ve Miı Tin• 
Kısaca, istidad işidir. Mükem· dalin evine gittiği zaman onu 
mel bir cinayeti hazırlıyacak zaten ölü bulduğunu, bu ... 
olan müsteid adımın duyduğu beple yüz üstü dönüp gittitiai 
ihtirası bilseniz! ıödledi. Vaıiyet tamamen oaua 

Siz maceraları dinlemesini aleyhinde idi. Jki üç hafta ıon• 
severaınız. Benim nazarımda ra yapılan mahkeme İıeticeain• 
mükemmel bir caninin vak'asına de ölüme mahkum oldu. 
ıize anlatmamı ister misiniz? - Tabii bir adalet batua 

- Elbette... değil mi'? 
- Şu halde dinleyin! Mace· - Şüpheıiz.. Çünkii bu mü· 

rasını anlatacağım adamın ismi kemmel cinayeti işliyen bizzat 
Ernest Tinda!d ır. Yaptığı cina· Tindaldi. Bir taş]a iki kuı vur-
yetin cezasını elektrik sandal· mak maksadile karaıını öldü-
yasında çekti. rüyor, kabahati de karısını• 

Onu ille defa gördüğüm za· aşıkı Frank Marşa yüklüyordu. 
man, henüz karısının ölümünü Az kalıın, doktorun tertip 
haber almamış~ı. Karısının öl· ettiği plan muvaffak olacaktı. 
dürüldüğü gece o, doktorların Bereket versin, Frankın kız 
tertip ettiği bir ziyafette bulun· kardeşi Verayı seven Kirle, 
dı.:tu için cinayeti biz daha gazetesinde neşrettiti makale• 
evel görmemiştik. lerlc katilin masum olduğun• 

Mesleği doktorluktu. Evine iddia etti. 
kadar birlikte gittik. Yere uza· Bunun üzerine, hükmün icra11 
nan karısının cesedini mahzun geciktirildi. Ben de e11sen ıüp
ve mükedderane seyretti. He· be içinde idim. Tak Rid iımia
nüz daha iki saat evel sı hhatli de bir şahidden kuşkulanıyor
ve neş'eli olarak terkettiği ka * dum. Bu adam, eşkıyanın biri 
rısının ansızın öldürüldüğüne idi. Adamlarımla onu takip et-
inanamadığını söylüyordu, tirdim. Bu takipten ICorlcan T.,-, 

Cınayet, hırsızlık sebebile ya· Rıd, adamlarımın nezareV.aden 
pılmamıştı. Fakat bazı acaip kaçmak iıtiyor; fakat, yedili 
tafsilat, bize caninin izini öğ· bir kurşunla yaral~nıyor. 
retti. Ölünün parmakları ara- Kocasının yaralanmasından 
sında bir askeri madalya vardı. endişeye düşen karısı. onun te-

Cinayetin işlendiği odanın davisi iç:n doktor Erneıt Tin· 
kıpısının tokmağ nda da bir tali çağırıyor. Doktor yaranın 
takım parmak iılcr i görülüyor• için deki kur,unu çıkarırken, J aic 
du. Bu parmak izlerinin Frank Rid ölüyor. Kocasın ın doktor 
Marş isminde birine ait oldu· tarafından kaaden öldürüldü
ğunu tespit ettiler Ölünün par- ğünü zanneden kadın, polia mü· 
maktan arasındaki madalyanın dürlüğüne gelerek bütün ıırları 
bu adamın malı olduğunu öğ· ifşa ve itiraf ediyor: 
rendik. - Mis T ntıli ö diirerl lcoc • 

Dı:rhal tahkikata derinleş~ r· - Sonu 10 uncu salıife.ie -
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RADYO 
B 

Eıki kiler an'anemizi günün t - Evimizin gezi kolu Ber· 
U nu-nku.. program şartlarma uydurahm. 

c; gamada yapılacak Kermes mü· r t b 1 d Bugünün kileri, reçel, şurup 
s an u ra yosu nasebetile 22 Mayıs 938 Pa· 

Ô l · Saa 3 ve turşu kileridir. I e n~ırıgatı: t 12, O zar günü bir gezi tertip etmiş· 
T Jc Ulusal ekonomi ve artırma 

Plakla ür musikiıi - 12,SO tir. Bu geziye i•tirak edecek 
kurumu "' Havadis - 13,05 Plakla Türk arkıdaılar nihayet 20 Mayıı 

musikisi - 13,30 Muhtelif plak Z a b ı ta Cuma günü akşamına kadar 
ncşıiyatı - 14 Son. evimiz sekreterliğine isimlerini 
Akşam neşrigatı: Saat 18,30 Kaoga kaydettirmelidirlcr. 

Spor ve gençlik bayramı: Kon· Nımazrahta Davi kili müh· 2 _ Evimiz bandosuna da· 
feranı: Turgut Kaya, Hukuk tediye Zebra ile Kamil kızı ha birtok aletler ilave edilmiş· 
fakült-tsinden - 18,45 Plakla Bedia araıında kavga çıkmış, tir. latekli olanlarm bando der• 
d lı_· • 19 15 S biribirini tahkir etmişlerdir. 

ans muı ıtısı - • por ıi almak üzere kıyıtlarını evi .. 
h b 1 · C'- f ş fik Ayni zamanda Bedia, başından 

mu"ı a e erı : IL4re e - miz ıelcreter: e yaptırmaları. yar alaa m ıştır. 
19 55 Boraa haberleri - 20 Araba kazt1sı 3 - Günlerden beri köşemiz· 
~di Hoııes ve arkadaşları ta· d de yazılmakta olan s•yyablara reh· Namazgahta arabaa Abme "' 
' fından Türk muıilc:isi ve halk otlu Reşad Tank, idaresindeki berlik yapacaklara verilecek 

.rlc:ıları - 20,45 Hava raporu arabayı yoldan geçen Bohor olan deraler 12·5-938 Perıembe 
- 20,48 Ômer Rıza tarafandan kızı Estere çarptırmış, hafif günü saat 20 de başlıyıcaktar. 
ırapça ıöylev - 21 Radife surette yıralanmaıına sobebiyet Pıogram aşağıda yızılmııbr. 
Neydik ve arkadaıları tarahndın vermiştir. Memleketimizin propaganda· 
Türle musikiıi ve bılk prkıları Yere çcrpmıı ıı: ilbay Bay Fazlı Güleç 12·5· 
(Saat ayan) - 21,4S Orkestra: Namazgibda Abdullah otlu '938 Perşembe ıaat 20 de, lz-
1- Strıva: Danüb blövalı. Hamza Yeşil, Yako oğlu Na· mir: Bay Rahıni Balaban 13·5· 
2 - Aylenberı: Lö mulea. tanı yere çarpmak ıuretile ya· 938 Cuma 20 Bergama: Bay 
3 - Smet: Promöaad an mer. ralamııtır. Rahmi Balaban 14·5·938 Cu· 
4 - Dökurtia:Şanzone e Nıpoli. Ot.l lıır•ızlılı marteıi 20, Bergama (Berga· 
22,15 Ajanı iaaberleri - 22,30 Kemeralbnda Meserret ote· mada): Bay Osman 15·5·938 
PliLı- ı lar linde odabaşı Ali Rıza Cayar 

&111 IO o , opera ve operet Pazır 20, Sart: Bay Rahmi Ba· 
parçaları - 22,SO Son haberler ve Durmuı Acarın, ayni otelde lahan 16·5·938 Pazarteıi 20, 

23 misafir Agop oAfo boya tüccara 
ve ertoai rilnün prorrımı - Efeı: Bay Aıım Kültür 17·5·938 Karabetin 41 lirasını çaldıkla-
Soa. rından zabıtaya ıikiyet edilmiş, . Salı 20, lzmir, Agora, Müze, 

Muhtelif Avrupa iıtııyonlırı· Kadifekale: Salabettin Kantar 
tahkikatı baılanmııtır. 

ıun bu alqamki proıram özü: 18·5·938 Çarı1amba 20. 
Çııval çalmak T 

S.11/onll.,, 4 - Evimiz.in daktilo kursu· Yemişçar~ısında hurdavatçı 
20,45 Bükreı: Senfonik kon· Acem Sadık ıve Alinin; Yusef na üç ay devamdan ıonra ıı· 

aer ( Amerikan eıerlerin den ), otlu B. Boborun mağazusandan na va tabi tutulmuş olan tale· 
21,30 Praı: Smetaaanıa •Ulu· muhtelif tarihlerde çuval çal· benin 16 şar kuruşluk pulla 
IU•• itimli aeafoaik poemi. dıldarı teapit edilmiş ve ıuçlu· ıekreterliğe müracaatleri. 
H•/I/ hnHrler: lar tutulmuŞtur. 5 - 12·5·938 Perşembe gü· 

1, 10 Berlin k11& dalıa11: Hafif ffll'ııslık nü evimiz Koycüler Komitesi 
muıiki (8,15 devamı), 13 Bcrlin Fuar sahasında çalışan amele ve Kitapsaray komitesinin haf· 
kısa dalraı1: Hafif muıiki (14, 15 izzet oğlu Veli Onay arkadaşı talık toplantııı vardır. 
devamı), 13,2S Bükreş:Orkeatra Aksekili Himmetin beş lirasını Türk Baş pehlivunı Tekirdağ· 
( 14,tS devamı ), 16,30 Berlin çaldıtından tutulmuştur. lı Hüseyin ~e sabık bış peh-
kııa dalgaıı: Alman marşlara, Bir kaza daha livan Kara Ali evimizin yaptığı 
17,45 Berlin kısa dalgası: it Gümrük önünde arabacı Meh· teklifi kabul etmişlerdir. Her 
IODU kooari, 18 Peıte: Çocuk met Kaygan, idaresindeki ara• iki pehlivan a rasandaki revanş 
koroıu, 18, 10 Prıı: Smotaaaoın bayı Haaan otlu lbrabime çarp· ma~' lımirde yapılacaktır. 

TRENLER: 
Jımirden her gıla blka11 treıt 

terin buekeı uatleri .. 

Agdın lıattı: Als~ncala 
lımir0Karıkuyu•Aııbra: Pau11o 

••ait ~rtamba. cama. puar gtlnleri 
... , 21,35 de. 

Jımir • Nuilll: Beı gGD ma 
lS,fO da 

lımir.IJ&ıiall: Salı, perıembe. 
tamarteai gilnleri 111t 6,30 da 

lımir0Tire.ôdemif: Beraabı!a Hat 
S,35 do bir katar; h• akfam IUI 

1'1,80 Ödemi,. bit trea, 16,30 dı 
Tireye otoray. 

A/gon ha.ttı: Basmaneden: 
1ımir·fttanbul.Aıakara: Her gll11 

tat 7 de [pazar, camı, çu .. mbaa 
gblcri yataklı •ıgon·bflfe halanarJ 

fllmir • Soma: Puar " paaar• 
itti gGnltri aut ıs. 28 de 

1mılr0Bandırma: Pazar, 1ala. pero 
tenıbe Ye eamartetl gdnled 1abable• 
yic 111t '1,20 do mUhleliı katar; 
puart..ı, çaroımb .. camı glbıleri 
ekepret tut 12 de 

İzmir.soma: Pı11r Ye pıurltd 
gtDleri Hal 15,28 d• 

Her zaman lazım olan tel• 
fon numarala 

Y ID!ID lhban: 2222 • ,.hir tele
fon o milracut numarua: 2200 • ıeo 

' hirlerar111 aelefoa milrıcuc namı• 
r111: 2150 • elelr.trlk firketl: 209t · 
bıngaıı: 2326. polis: :U6~ ·imcladı 
eıhhf: 2040 • Basmıae btuyoata : 
3638 • Ahaocak iıtaayonu: 2lU • 
~aeaport Yapıır bkeleai: 285-1 

Şehir nakil Vllltalanmn ubalı· 
leyin ilk .. cece I0.111 hareke• 
ıaatleri: 

Tramvaylar! 
Her 11bah Gbelyılıtlu ıaat 

bette bir ........ , buekıtt eder. 
Bunu ıaa& altıda hareke& eden ikiıı· 
ci trımny takib eder. B11Ddaa 
IODJ'I her döra cıkikıtU bir traı,a. 

uy yardır. 

Gece ıou trım1'1y CO.Z.lyalıdH 
24,5 dedir. 

Konaktan Gozelyılıya ilk traıno 
tay 11bıhlıyia 5,26 dadır. İkinci 
uamn1 bir 111' 1<1a.r" 6,2ıt d. .b• 
rcbt eder. 

Koııaktıa GAaelyahyı geoe 1011 

tramny N&t birde buebl eder. 
B~ ınel 4'-6 clı9 Wı uaunay 
\llld&r. 

Boheıaya danaları, 18,50 Berlla brarak el ve ayaldarındea ya• [ F 
kııa dalga11: İf sonu konserinİA ralanmHına aebebiyet verdi· ita ya - ransa 
devamı, 19,20 Prag: Fok or· ğinden zabıtaca yakalanmıştır. Vapurltu: 
keatraıı, 19,30 Brüno: Plak Sütten zelıirlenme Müzakerelerinin bu hmildoo Kar111uaya nrc npar 

B 1 1 da S "I man h -' 1 eaat S,45 ıe Pasaporttan kalkac. Geco konaeri, 20,ıs Peıte: Slovak 1 
C1 ır çarıııın u ey af ta aonunua netice. IOD Tıptır ıaat 11,SIJ '1a MW&A• 

akıamı (Karaıılt program), 20,15 otlu B. Durmuı, adını bilme· leneceı1'ri aö"leniyor ı ıu huebt eder. 
Bükreı: Rume11 •uıilrisi, 20,25 diği ve phsen tanıdttı bir 8 -' K.aqıyakadao lı•~e ilk ••pnr 

Bretiı1ava: Aıkeri bando, 20,25 ıOtçüden aldığı sütü içtikten Romı, 11 (Radyo) - ltalya 1 .ut o,20 dodit. ~oıa '-A'"' 1.14 1&eo• 

Pıag: Kahveb1ae muıikiai, 21 ıonra keadiıinde zehirlenme Hariciye Nazarı Kont Cıyano, ~••' U dcd1r. 

Vivaaa: Şarkılar ve martlar. arazı görüldüğüaden derhal bupn Fransanın bura mümessili Giind«U hor _ranm ... u., bit 
ı 1 k b . k ld BI d l k b 1 . 1 •ıpur tard.ır. Alq.m teııdsdea ..ouu 21,20 Peıte: lıveç koro muai- Mem e et 11tane1me a ı· on e i a u etmıı ve talya· M.ierler ıaatte bırdir. 

ldai, 22 Viyaaa:Bir saatlik hafif ralmııtar. ----- Fransa konuşmaları etrafında 11:============1 
•uılki,22,15Borlia kııadalgaaı: Şehir Mecliıi konuşmuştur. Rusyanın Berlin 
Hallı: ıarlularile daaıları 23,0S ltalya·Fransa uzlaşması bak· sefı"rı· Şehir Mccl" ıi azasına, bele· 
Pette: Çiau muaikiıi, 23,30 kında bu hafta sonunda bir ne· 

• diyenin dört ıenedc yaptığı Moskova, 11 ( Radyo ) -
ViyMa: Halle musikisi bıfif muhtelı"f •serlcr ha'-kında kıy· tice elde edileceği ıöyleniyor. B 1 f t" t d"I "' ~ er ın se are ıne ayın e ı en 
~008a',."'t 23,SS Bratiılıva: Plik metli biror albüm hediye edile· Jtalya kabinesi Merikalof, bugünlerde vazıfesi 
• cektir. Bıa albümler hazırlan· başına gidecektir. 
Reatlıller: maktadır. Ayın 28 inde mühim 

10,45 Berlln lı:ısa dalı•••: ____ .... ...._ _ _.•ı•-~ kararlar verecek Aljka kat'ı 
Şırkalar, 11,lS Yeni ltalyan Prag: Solo parçalar (Muhtelif Ali Hıkmet ile hiçbir maddi, 
plyaao mualkiıi, 18,30 Berl(rı aletlerle Bachın eserlerinden). Roma, 11 (Radyo) - ltalya manevi iliıiğim yoktur. Bundan 
lcıaa clalıaıı: Piyano. keman Dans masilcisi: kabineıi, bu ayın 28 inde Vın· böyle şahsım ve mağazalaram 
to11atları, 20 Berlin kısa dal· 10,30 Berlin kısa dalgası: 12 cali sarayın da B. Mussolininin namına yapacağı müracaatların 
ıaııı Askeri prkıları, 20,SO Berlin kısa dalgası: 19,20 Bük· riyasetinde toplanacak, mühim hükmü olmadığını ilan ederim. 
Brllao: Halk ıarkıları, 23,20 reş: 24, 10 Psşte. kararlar verecektir. Avni Nuri Mese·retçi oğ'u 

:========================,J~~BBu'u ~a:e:s~le~rdde:n~:m~a:n~a1~ç~ıkk:a-~-~ıilh~tiyar k i pıcının duyduğu 
Kanlı Mendil 

Cinaıet, lıegecan, korku, aılc ve kahramanlık .._ 

Yazan: irfan Hazar 
- 17 -

Poliı hafiy11i, elektrik işle· 
riaden oldukça anladık• için 
ıırek radyonun bulunduğu 
yeri, ıerebee telefonun iç ve 
d11 tertibatta' iyiden iyiye 
koıttrol etti. Oıtada ıüpheyl 
eelbedecek birıey yokta .• 

Kançof ihtiyar kapıC1ya dön· 
dü: 

- Ne dersin bu iıe? 
Dedi. 
Rapıcı şaşkın bir halde ce• 

Yap verdi: 
- Evham . aanıyordum bunu 

mösyöl 
- Peki timdi ne 11nayorsun? 
- Bu bir evham dej'il, ba· 

ki4.aıl 

Nereden aeliyor şu bal· 

de ıoı? 
- Onu, ben de aekiz aydan· 

beri soruyorum! 
- Sekiz ay mı? 
- Evet .• 
,_,,. ... 
- Niçin şaş yorsunuı? Evet, 

tam sekiz aydanberi bu şato• 
nun içinde (Yarı duyulur, yarı 
duyulmaz bir halde) bazı aeıler 
iıitilirl Bu sesler ekseriyetle 
utultu halinde gelir. O zaman 
çok korkunç olurl. 

- Bunları glindüz mü işitir
diniz? 

- Hayır gece .. 
Kaç sularında? 
Sazan iki buçuk, baıan 

üç ... 

racaA-ınız hiçbir cümle, yahut (vaklaşıyor) kelimesi; (mösyö 
kelime hatırlamıyor musunuz? Şiyap, ölümün yalc:laşıyorl) Cüm· 

- Hemen hiç Mösyö. Evet leıindeki son kelimedir. Adım· 
hiç... 'cağız yanlış tahmin etmemiş!. 

- Şöyle bir kelimecik olıun! Kançof defterini çıicararak 
-Hayır Mösyo... Hatta ben, tekrar not aldı. Vakit kaybet· 

bu ıesleri evham sandığım için memek için dörder, dörder 
onlarla alakadar olmazdım. Fakat merdivenlerı indi ve gözden 

- Fakat?... kayboldu. 

- Bir a-ece yarısı. . Sesin 
gittikçe yükseldiğini duydum. 
Hllta, (yaklaŞıyor) kelimesinin 
ahengini hatırlatan bir kelime 
de kulağıma çaldı .. Yastıktan 
başımı kaldı rarak etrafımı din• 
ledim. Su keıilmiştif Kendi 
kendime· (adam sende, dedim.) 
Ve tekrar yattım. Ancak şimdi 
anlıyorum ki, o gece duyduğum 
ıea, bu sesin aynidir. Onun 
için, ilk defa dehşete kapıldım. 
Çok korktum mö yöl Kuıurumu 
affedin iyi 

Ka. çof, gözl •rini kap11yarak 
düşüildu: 

* • * 
Klin ı ktcn içeriye girer girmez, 

Kançofun ilk işi operatörü ara· 
mak oldu: 

- Mirton nasıl, dedi; öğle· 
den evci yaralanan muavin im? 

Operatör, poliı hafiyesini pelc 
telaşlı gördü: 

- Rica ederim mösyö Kan
çof, bir az istirahat edıniz; de· 
di. M rton sncak t"mdi ameli· 
yattan çıktı, çok dalgındır. M.ı· 

atteessüf bir saatten eve! onunla 
konuş• mazsınız. 

- Aman doktor, onunla be• 
h mehal konuşmalıy mi 

lzmir incir ve üzüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinden: 
Köşk incir Kooperatifi binalarında ilaveten inşa ettt irilecek 

bir paviyon, halalar ve diter müteferrik işler kapalı zarf uıu· 
lü ile ekailtmeyo konmuıtur. 
inşaat ve ameliyatın muhammen keılf bedeli 14.070 lira olup 

vahit fiat esası üzerinden y&ptırılacakttr. -
Teminat mikdırı olan 1060 lira nakit, banka mektubu veya 

Devlet tahvilleri olarak yatırılır. 
Eksiltme 20·5·938 Cuma günü Hat 15 de lımirde 1 inci 

Kordonda iş hanıada Genel Direktörlük odasında yapılacaktır. 
Fenni evrakı görmek iıteyenler lımirde 1 inci Kordonda 

Gümrük lcarşııındaki işletme hanında Birlik fen müşıvmne 
veya Aydında Aydıa Milli Bankaaıaa müracaat etmelidirler. 

Mütemmim izahat yalnız lzmirde fen müşaviri tarafındın ve· 
rilecektir. 

lzmir Liseler ve Orta Okullar Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Buca Orta okuluoun musiki salonunda yapılması gerekli 
49920 kuruşluk onarım işi 17·5·938 Salı günü pazarlıkla tali
bine verilecektir. Pazarlık ayni gün Jzmir Kültür d irektörlü· 
ğilnde ve aaat tam 16 da yapılacaktır. Taliplerin % 7.5 te· 
minat mektup veya makbuzlarıle mezkOr tarıhte komısyona 

müracaatları ilan olunur. (1567) 

Devlet Demiryollarından: . 
23151938 pazartesi günü saat 10 da Alsancak emtiai tücca· 

riye ambarmda 10000 on bin adet eski çuval açık artırma 
suretile satılacaktır. 
Beher çuvalın JDUhammen kıymeti 15 • 28 kuruş arsındadır. 

Taliplerin 210 lira muvakkat teminat yatırmaları ve işe gir· 
meğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyanname· 
lerile muayyen güa ve saat.c Alsancak ambarında toplanacak 
olan satış komisyonuna başvurmaları lazımdır. Şartnameler 
komisyondan parasız alınar. 8 12 1482 

il Daimi EncO.meninden: 
Makam Hizmet otomobilile Nafia kamyonları ıçın beş tane 

700 X 16 abadında iç ve dış beş tane 600 X l 7 abadmda iç ve 
dış ile altı tane 600 X 20 abadında ıç ve dış dokuz tane 82SX20 
abadrnda iç ve dış Jastilc satın alınacağından isteklilerin 30 Ma· 
yıı 938 Pazartesi saat 11 de Daimi Encümene baş vurmaları. 

12 21 (1568) -
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dakikada (6) çe~it fotoğraf (30) kuruşa çeken ıon si ıtem 
malcınemiz geldi. Bilhassa vesika işlerinde çok elverişlidir. 

Korı 1'k ci vftrı "FOTOCAN., müessesesi • lzmir 
Telgraf: lznı r • CAN. Tel, 3033 

İzmir lkı c c il Memurlu· 
ğundan: 

1zmirde: T.carct e müştcğil 
iken iıtirdatta tegayyup eden 
ve halen ikametgahı meçhul 
bulunan lliya Hacı Toma tara· 
fana. 

lht yar Zade Mchmed Rifata 
borcunuzdan dolayı haciz altı· 

na alınan Belediye 739 lira 7K. 
arsa bononuza 5·5·9 i8 tarihinde 

- Mtimkün değil Mösyö Kan· 
çof ... 

Sı bhatina nasıl buluyouu· 
nuz? 

ly' .. 
Ne zamana kadar kalka· 

cı~ını umarsınız?. 
- 0.1 yabud on bet güne 

kıdar •. 
- Bu, uzun bir müddet dok· 

tor! Temenni ederim ki Mirtonu 
daha yıkm bir gün de kliniği· 
nizden çıkırırsınız. 

- Temeinninize işt:rak ede• 
rim M. Kançof. Lakin yaralar 

çok derindir. Sonra, Oluavininizin 
hayatını zor kurtırdığımı:zı da 
ıizc ıöylemeğe borçluyum!. 

"' .... 
Kançof, botuna bekliyeceği 

bir buçuk sıat içinde, bazı İş· 
lerini görebildi. İlk defa hakiki 
Dr: Miliernin muayenehanesine 
gitti. Muayenehaneye girdiği 
vakit saat altıyı on geçiyordu. 

Milıer, Kanc;ofu merdiven 

yapı.an takdiri kıymet netice. 
sinde 221 l;ra 25 kuruş ray· 
c 1nc göre bir kıymet takdir 
edılmiıtir. Buna karşı bir diye· 
ccğinız varsa icra lfıis Kanu· 
nuııun 103 üncü maddesi mu. 
cibınce üç gün zarfında bildir· 
meniz laz ı m geldiği ikametgA· 
h nızın meçhut bulunması do· 
layısile tebl ğ makamına kaim 
olrnak üzere keyf iyct ilan olu· 
nur. 

başanda göı ür görmez e1lerıni 
çırptı: 

* "'. - O.. Aziz dostum, nere· 
lerdeıin böyle? Kaç ayClanberi 
ıenin le müşerref olaou yoruzl •. 

Nidılariyle Kançofıı samimi· 
yetle kucakladı. 

Polis hafiyesi, Parisin bu met· 
bur -doktorun\I tepeden tarpağa 
kadar ıüıdü. Ve kendi ken· 
dine, 

- Hayret, dedi; sahte dok· 
tor Milier ile bu hakıki doktor 
Milier'yi ayırd etmek vallahi 
mümkün dcğill Şatodaki dok· 
tor, ne kadar da Milicrye lr:en· 
disini benzetmiş.. Doğrusu bu, 
şaşılacak bir müşabehet!. 

Doktor, poHı hafiyesini oda· 
ıına götürdü: 

- E.... Söyle bakalım, ne 
var ne yok N yorktal. Dedi 

- Güzellik! 
- Seyahatten memnun mu· 

ıun? •.. 
- Sonu flar -



Hikdye 

Sirkteki Korkunç Vak'a 

Şa pdliGnll •YimU mm 
laeriaclelci elbi-. malatellf • • 
kek .. lradıa elbiHlerlaclea b
lil1aiı parçalardan yapıl•fbr· ea,. •cau mal eclil .. kte .. 
tok ilk d.....utadır. 

Aaaeaiae aöyleyiam_ ha 1as 
itia .. • w1ı. bir .ıw.. 

•••• 

• 

ocaklar, hah· 
rınızda kalsın! 

. Kalem açları 
_,,... l.filiz fallrib-
l laruula ,.pıa. 

, '• dolma......._ 
bütla clia,.ca 
ıilaretba•• ... 

br. B. fÔhreti reriatle bal.ak 
lüuaclır. Çüakü fabrika ala~ 
leri, iyi bir dolma kaleaia 
uca•• kitada takalaaclu. ..ı 
bir tftilde itl••ui limmpl
ditiai kaW etmiıler6. 

la,UW.r, iata .. ildifi ıiW Wr 
kalem UCWHIA ... ı imal eclile
cejiai ilmi olarak ta7İD etmie
lerdir. Mütelaaua.ıar mikrofa. 
larla kalem acuaa k•trol 
ederler. S. •ikrofoalar ea afak 
- S..a 10 ••c• Mlai/ .. -

iımiade bir lnıiliz çoc:utudar. 
Geçen Hnedenberi babuınıa 

balıkçı ıeaiainde çalıı••i• 
baılamıı ve bü7iilc fi•al avları 
seferleriae iıtirak et•iftir. 

_ 1 Küçük pmici, yelkenleri aç-
mak ic;ia ip merdivenleri büyük 

Bupa ıiıe dünyaaıa en ıenç bir mebaretle brmuamakta, bfi. 
pmicilini takdim ediyoruz. 

1 

tW. ıemi mirettebab tarafındaa 
Reamiai ıördütünb yama, he- çok Hvilmekte ve yelkealiaia 
ah dört yqaada Artiir Coaıoa atan u11laaktaclır. 

Mayıs bilmecesi 

Şu reıimde bir avcı ıörüyoraunuz. Elinde çifte; tavf&D avına 
çakmıı. Fakat bu avcanın ıözleri mi 16rmüyor, aedir; etrahadaki 
iki tavpnı bir türlü bulamıyor. 

Bakalım, ıiı avcıda• daha i1i ıörebilecek ve ba iki tavpaı 
bulabilecek miainiz?. 

Dikkat ediaiı; bir detil, iki taytaD olıcakbr. Realdi kalemle 
çizerek bu reıml bize gönderiniz. 

Birlnclge ~oi fhel 6ir dolma lcal•• 
llclncig• 6/igü 6fr •l61aı 
o,11nc1ge 6lr bfll .,. 6oı• 
Agrım •""'' lciıl,. •aldelll lıedlgeler. Bil,,_.,...,,. 

l•ı 6a ag ıonu• ,_,., 1Bıulerll .. l üllr. 
Bılmeceyi ballect•ı. re1imleriai de ıöaclril ... nepeclecetiz. 
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~irkt~ki korkunç vak'a 
- Başı 9 uncu sahifede 

Bob bağırd. 
- Aç Nık· .• Ağzını aç.. 
A slan, ağzım iyice açtı. Bob 

ciğer lerin; bol havayla doldur· 
du ve kaf asım hayvanın kor· 
kunç ağz na d çğ u uzattı. Bir 
elil• tabanaasını, dığer elile de 
hayvanın sıcak burnunu tutu· 
yordu. Ve birdenbire, tam ka· 
fasını, hayv.ının ko:kunç ağzı 
içine sokacağı sırada, hayvanın, 

burun deliklerinin şiddetle · açı· 

lıp kapandığın ı, sıc:ık bir ne· 
fesin kendısin ı adeta yaktığını 
hissetti. Ayni zamanda bir yıl· 
dmm ıüratile eğildi ve arslan 
üzerinden atlıyarak kafesin öbür 
ucuna kadar vardı. Bob, kor· 
kunç dışlerin, kafasından iki 
parmak ötode kapandıtını bit• 
setmişt i . 

Derhal döndü ve lcu 'u ~m JŞ 

bir hale gelen Nikinin karşı· 

ıında dikildi. itaat etmesi iç"n 
bağırdı ve kırbacını şaklatarak, 
büyük bir cesaretle hayvanın 
üzerine yürüdü. Fakat aslan, 
köşeden korkunç kükreyişlerle 
cevap veriyor, tekrar atlamığa 
hazırlanıyordu. Bob havaya iki 
el ateş etti.. Bunlar, sahte kur• 
şunlardı.. Niki son bir defa 
daha kükredi ve delikanlının 
üzerinden atladı. Bob, ancak 
eğılecek vakit bulmuştu. Bunun 
üzerine, kafesten çıkmayı dü· 
şündü. Fakat, hayvanın, ıon 
ııçrayışında, tam kapının önün· 
dç yer aldığın ı hıyret ve deh· 
şetle gö dü. A leta hapsedil· 
mişti. Ç inkü, hademelerin, Nı-
ı iyle bac:a çıkam ıyacaklarına 
Jmindi. Oç el daha ateı etti 
vo şöyle düşi:indü: 

- Tam beş kurıun ediyor. 
Altınc s, yani sonuncusu hakiki 
kurşundur. 

Aralan, ıtır atır, ona yalda· 
şıyor, taarruza müsait anı bele· 
liyordu. Halk, heyecan içınde 
soluyarak bu korkunç fac'ayı 
dehşet içınde seyrediyordu. 
Yardımcılar artık hiçbir ıey 
yapamıyacaklarını ve hariçten 
bir müdahalenin de hayvanı 
daha fazla kızdıracaj'ını düşü· 
nere\c, arılanla delikanlmın 
bütün hareketlerini ıeyretmekle 
ıktifa ediyorlardı. 

Aralan çok kuvvetli. delikan
hysa ona nisbeten çok zayıftı. 
Fakat arslan düşünmüyordu, 
buna mukabil delikanlı, düş· 
manı karşısında büyük bir 
tedbir ve düşünceyle hareket 
ediyordu. 

B:rdenbire, Niki fazla iıtical 
göstererek, kap dan biraz &)• 

rıldıiı sırada, Bob bir işaret 
7aptı ve kapı sürmesinin çekil· 
ditini duydu. Vıl orada idi ve 
kap yı, açmak• hazır bir vazi· 
yette tuh yordu.. O zaman Bob 
büyük bır soğuk le . nlalıkla, hay· 
vının rka bıcığına niıan ala· 
rak ateı etti. Bir tek düıüncesi 
vardı: Hayvanın ııçramasına 

mani olmak.. Bunda muvaffak 
oldu. Arslan can ac sile kor
kunç bir kükreme kopardı ve 
damarı kesilmiş olduğ1 için, 
aıçrıyamıyarak, yerinde tepindi. 
Bob, bir yıldarım ıüratile, ka· 
festen fırladı ve onu takip et• 
mek iıtiyen Niki de, karşıımda, 
karbıç ve mızraiıClarla mücehhez 
on kişi buldu. Hademeler, par· 
makhklar arasından uzattıkları 
mızrakla, arslanı, kendisini hu
ıusi domir vagonuna götürecek 
dar koridora gırmeğe mecbur 
ettiler. 

Dışarıda. Bob, çehresi sarar· 
mış fakat gayet sakin bir va
zıyette, gülümsiyerek, kendiıini 
çılgınca alkııl.yan balkı selim· 
lıyordu. 

Sirk direktörü de, gülümı· · 
yerele fac ayı. b.r zafe. e çevır· 

m~k için şöyle bağırıyordu: 

- Bayanlar, Baylar. tama
m ile yeni bir sahneyi seyretti· 
niz: Arslan N kinin genç mü· 
rebbii Boba hücumu., ilci artis· 
tin tabii oynamaları s"ze heye· 
canlı anlar yaşıttı. Bu da d:>s· 
tumuz Bobun hayvanı en güzel 
terbiye ettitini gösterir. Ken· 
disini, sizin huzurunuzda bir 
defa da ha tebrik etmeği bir 
borç bilirim. 

Halk dağılırken, bir kadm, 
yanındaki er'<eğe heyecan ve 
ı:tay"ş1e anlatıya d : 

- Aman ne g..ıze ıd ı .. Bu nu· 
mara hakikaten, bir sürprizdi 
ve başka h çbir sirkte, böyle 
heyecanlı sürprizler göremez· 
smız. 

Bu ıöz eri duyan Bob, başını 
salladı ve gü üms:yerek, şöyle 

mırıldandı: 

- Fılhıkika öyle .. Bu numara 
p ograma dahil değildi .. Cıdden 
güzel bir ıürprizl..Fakat ne çek· 
t ğimi bir de bana sorsalar!.. 

Çocuklar hatırınız-
da kalsın! 

- Başı 9 uncu sahifede -
bir mürekkep s·çratışını veya 
ucun kağıda takılışını meydana 
çıkarırlar. Ve bu suretle ucu 
ıslah etmek çares"ni düşünüp 
bulurlar. 

Kendi k ?ndine 
çala "? çan 

in 2iltercde O <sford müzesin· 
de gayet garp bir çan vardır. 
Bu çan, kendı kendine ve dur· 
duA"u yerde çalar. Nasıl mı? 
Gayet bas't: 

Bunu yapan adam, çanın içi· 
ne bir takım bakır ve kağıt 
parçaları koymuştur. Bunlar, 
aralannda mılcnatıı kuvveti ba
sıl ederek mütemadiyen ıeı 

çıkarmaktadırlar. Bu gürültüler 
de çanın içinde büyüyerek akiı· 
ler yupmaktadır. Bu çan vak· 
tile de bir kil11ede imiş ve 
durmadan çalarmış. Sonra bu
nun farkına varmışlar ve mü· 
zeye almışlar. ----

Co :ı Bari mor bir z.a. 
bıta filimi çevirirken 

- Başı 7 inci •alıi/ede -
sıdır. Cinayetin yapılmasından 
beş altı gün evel; kocam; Frank 
Marşın taşıdığı madalyayı çala· 

rak Ernest Tıntale satıyor. Üç 
gtin sonra kocam g· d p Mıs 
Tintali öldürüyor ve doktora 
sattığı madalyayı da kadının 
avuc:.ma sıkıştırıyor. 

Bu ıehadet karşısında Ernest 
Tintal, işlediği cinayeti itiraf 
ediyor ve bir hafta sonra elek· 
trik iskemlesine oturarak ceza· 
ıını çekiyor. 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemlşçarıısı No. 3 

Tele/on 34J5 
Muhasebeye ait bütün İ§lerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edebılirsiniz. 

Büro, kamma uygun ıekilde ve 
muhtelif uıullerde: 

Muhaıebe taia eder 
Def ter tatar 

Planço tanzim .eder 
Jlesabıtetkik,taıliyc 
oe ihti lafları halleder 

Diı Doktoru 
Cevad Dağlı 

ikinci Beyler so!<ak No . .'5 

ANADOI.H MAyıs l :L _ 

Belgrad siyasal müza~ereleri devam ed."~or Baktriyoloğ ! 
Belgradda dünya vaziyetle. Zühtü Ergin' 

' • Her tiirlü idrar, kan, 

rinin son şekilleri ehemmı. "01y:;;:;:::,,:a1ı. 
yetle tetkik olundu Moracaat yeri: 

lk.incibeyler sokak No~ 25 

Telefon 3869 ~~~~-----.-.. ..... ~.-. 
~alkan antantı ile küçük itilaf arasında mütera- 111n·ı-sa-at·1·0-11·s -d.-z-iya-ro·t-et:' 

fık yürüyüşe işaret <llıındu. Başvekilimiz, kral lert!:t 20/30 da ekselans Sto-

AI k d l k k Ydular yadinoviç tarafından Başveki· e san rın mezarına çe en o ' limiz şerefine kral muhafız ala· 
Başı 1 inci salıi/11dt1 -

emniyetle bakarak gayretlerinin 
büyük bir kısmını refıhlannı 
artırmağa ve devamlı servetle• 
rini fazlalaştırmağa tahıiı ede· 
bilmektedir. Bu de ece güzel 
ve bu d!rece misaf rp :uver mem· 
leketinizde yaptığım ıon seya· 
hatim esnasında reisicJmhurun 
enerjik ve hakim önderliği v ! 
Ekse ıinsınız . n riyaset eltili bü· 
kOmetin münevver idaresi al· 
bnda Türk milletinin oe derece 
muhteıem neticelere varmıı ol· 
duğJnu görmek fırsatını elde 
ettim. Gene o zaman Türk 
milletinin Yuıoılav milletine 
karıı ne der c dostluk biıleri 
beslediğini ve auıhı ve Balkan 
iş birliğine ne derece teı 1e 
oldutunu da çok iyi h i11ettim. 

Yugoılıvya ve Yugoılav mil· 
leti bu hidiıede milletlerimizin 
ayni hedefleri gütmekte olduk
larının başka bir bürbanını da· 
ha müıahede etmektedir. O he
defler ki. bunların bııarılma· 
ıına milletlerimiz bütün Balkan 
milletlerinin menfaati lehine 
diter müttefik memleketlerle 
tam anlaşma halinde ıamimi 
surette çalışmaktadır. 

Kadeh mi T Jrkiye reisicumhuru 
E.k .. ı.ne Kamll Atat\bkilsa ... 
refine, az z dostum Başvekil si• 
zin sıhbatmıza, bayan Bayırın 
s ı bhatına, dostum B· Rüıtü 
Arasın sıhhatına, doıt ve müt· 
tetik Türkiye cumhuriyetinin te· 
rakki v:» tealiıine kaldırıyorum. 

Tü kiye Baıvek\li Celil Ba· 
yar aşağıdaki JıUtukla cevap 
vermiştir: 

Bay Baıkan, 
Büyük bir belagatle tercüman 

olduğunuz fevkalade dostluk 
hislerinden dolayı derin minnet· 
tarhğımı arıetmeme müsaade 
buyurunuz. Hakkımızda lütfen 
ibzal eylediği ieniş misafirper-
verlikten dolayı Krallık hüku
metin• mümtaz şefinin şahsıı1• 
da teşekkür etmek ve bize gös· 
terdiği o bütün dostluk nişane
lerin den dolayı da asil Yugos· 
lav milletine ıükranlarımızı bil
d irmek benim iç:n çok zevkli 
bir vazifedir: 

Asil Yugoslav milletinin mi· 
safirperver top ·aklarında bizi 
kabu'. de gösterdi' .. mimiyet· 
ten dolayı derin bir heyecan 
duyan en az.'ı d ı leğ kardeı 
milletin saadel v.: refahını da· 
ima daha yilkıek görmek olan 
Lü ün Türk milletinin sad,k 
doıtluk biılerine tercüman ola· 
rak b~ anda güzel memleketi• 
n"zde bulunduğmdan dolayı 
duyduğum derin sevinci ıöy
lemeğe lüzum yolltar. 

Baz başkan, 
Hemen hemen beı sene olu

yor lci bükumetlerimiz, memle
ketlerinin mutlak ızi mleline ter
cüman olarak bugünkü aamimi 
münasebetler mizin mukaddi· 
meai olan Tür ıe • YugJslav dost· 
luk devıeı ı ni resmen teyid ey· 
liyen dostluk muahedesini imza 
ettı ler. 

Mesud hadiselerle dolu olan 
bu maz:yc bir göz atacak olur· 
sak me mleketlerim.zin mu ka
en et s • h uıada gidilen yolun 

, ne , adar büyük 'e milletleri· rine tahıiı eylediği konaktı yı ıubayları mahfelinde büyük 
mız n ateşli aş.<. ı sayı: sinde ba· iade eylemiıtir. bir ziyafet vermiş ve bunu ev• 
şarılın eıerin ne kadar güzel Belgrad, 10 (A A.) - Hu· veli bir konser ıorıra baletler 
olduğunu müşahedesile iftihar susi muhabirimizden: ve en ıonra danalı bir ıuvare 
hisleri dumaktan kendimizi Belgradda ilk gün resmi ziya· takip etmiştir. 
alamayız. retler ve ziyaretlerle geçmiıtir. Yarın Oplenatze gidilerek 

Mi letler, bizim milletlerimiz Protokolca tesbit edilmiı olaa kahraman kral Aleksındrın me• 
gibi Löyle mukaddes bir ide· program mucibince Başvekil zara ziyaret olunduktan ıonra 
aile baı eket e ierlerse barış ve B. Celil Bayar ve Hariciye Ve· A l ·ı k d 

kili B. Dr. Aras ve bütün Türk va aya geçı ece ve ora 1 

ahenk yolu z nnedilebileceğin· · ı l ı olan meçhul aı 
heyeti aaat 11,20 de sarayı yenı Y pı mı - • 

den daha az çetin olur. Bu k · b" "k b'd ·n de bir kraliye oıderek hazırlanmıı erın uyu • 1 esı e 
hususta en aüzel mi11lo malik • t k k la ak o"Arle vome.ıı.i 

• defterlere imzalarını koymut· çe en onu r • , • 
bulunmuyor muyuz? lnrdır. orada yenilecektir. 

Milletlerimizin şayanı takdir ilci Vekilimiz bunu müteakıp Akıam Türk elçiliğinde ıi· 
kurucusu oldukları dostluğun Yugoslavya başvekili E . selinı yafet vardır. 
remzini teşkil eden ve içinde Stoyad novlçi z;yaret etmişler Belgrıd, 11 (A.A.) - Baıvo· 
Türk· Yugoslav dostlutu tam in· ve yar.m saat kadar muhtelif kil Celil Bayar ve Hariciye 
kişıfım bulan Balkan antanta mesail hakkın da görüşmüılerdir Vekili Dr. Rüştü Araı, Türk 
bu yekpare kitle buna miıal S1at ·t2,30 da Baıvekilimiz heyeti aularile birlikte bugün 
değil midir? B. Celil Bay ın ve Hariciye Oplenataa giderek kahraman 

Memleketlerimizin diter Bal· kral naibi Altas rual prens PoJ. Kral Aleksandrın mezarma bir 
ka~ antantı müttefiklerimizle tara'ıttdarı kabul buyrularak çelenk koymuşlardır. 
Y Jnaniıtan ve Romanya ile teş· nezdlerinde uzun müddet kıl· Baıvekil vo Hariciye Vekili 
riki meni eylemeıi ve onları mıtlardtr. buradan Avala dağma hareket 
biribirine batladığına ıüphe Bu ziyareti Altea ruıl prenı etmişler ve Yugoslav meçhul 
olmayan doıtluğa tibi olarak Pol tarafından verilen bir öğle askerinin abideıine bir çelenk 
komıularımızla münasebet ida· yemeği takib etmiştir. Yemekte koymuşlardır. 
me etmek ıuretile takip ettik· prenı Pot saf tarafına kraliçe Ô I 

k · ·ıı l · Maı'este Mırı· bazretlerinı· ıol ğlo yemeği orada yini miş feri müştere ııyaaet mı et erı· B 
ıh f h d tarafına Bayan Cela"'l Bayarı, ve bılihare şehre dönen aı· miz.e ıu un ve re a uyguau• 

Prenı Polun refikaları Altes vekilimiz ve Hariciye Vekilimiz nun teminini iıtihdıf eden ar 
ni ideal ıekilde de en mesud ruayal Prenses O'ıa ise Hğ Devlet matbaaıtnı gezmiılerdir. 

b f 1 · tarafına Baıve'-ı"l Celil Bayarı Vekillerimiz doat ve müttefik ve en o jokti netice erı vere· " , 
ve sol tarafma Dr. Rüştü Arası Yugoılavyada gittıkleri her yer· 

cektir. l k 1 
Kendi azası rasmdı müte· alm ı bulunuyorlardı. d ın coş un teza lir eri e 

mıdiyen artan bir teaanüd te- Yemekte bütün Türk beye· karşılanmıılardır. 
min etmemekle beraber onlara tinden başka Türkiyenin Bel· Bu gece Türkiye elçi liğinde 
dıter devletlerle de en iyi mü· grad elçisi Haydar Aktay ve büyük bir ziyafet vardır. 
oaaebet idame etmek imkanını refikası, Tür"iye elçilik erkanı, Bışvekilimizin Belgradı ziya· 

Yugoslavyaaın Ankara elçisi reti dolayııile orada bulunan 
veren küçük antant.o bariz va· O 

B. Acemoviç ve refıkası, me· Türk ıtazetecileri de plentaza ııflarından biri de iıte budur. 
busan mecliıi reisi ve refikaaı, ve oradan Avalaya giderek kral 

Böyle berrak b ir hava içinde Al ı. d b 1 k · Harbiye ve Bahriye Nazıra ge- e-.san rın ve meç u 11 erıa 
milletlerimiz istikbali ancak b l k k neral Mariç ve refikası, erkanı mezarlarına iror çe en oy· 
emniyetle derpi• edebilir. Gü· ı d 

y harbiye reiıi reneral Nediç, muş ar ır. 
zel memleketinizde kısa ika· Ôğl d Y 1 Münakalat Nazırı Dr. Spaho e en sonra ugos av 
met.ım esnu,nda Yu o 'av mil· b 1c · ı· efı'kası vı"11a"ların vesair b rçok zevat haıır bu· aşve ı 1 ve r • 
!!tinin ki~ aset bir hükumetin lunmuştur. da Türk gazetecileri şerefine 
iyi idares :l .yesinde m lıi ser· Yemekten ıonra salona ge· bir çay ziyafeti vermiş ve bu 
Yeti. arttıra ,. ' < eserler elde et· ada Tu-rk gazetec·ıleril uzuo ' çi di P . ens Pol tekrar Bış- eın 
meğe mu' f < olduğunu gör· vekilimiz ve Hariciye Vekili· ve dostane görÜ§melerde ba• 
mek fınatıuı b.ııdum. Keza l u•tur 

miıle uzun müddet görüşmÜJ unm y • 

Yugoılkv milletini Türk mille: ve Ce'a l Hıyara bir hatıra ola· lstabul. 11 (Huıusi) - Bele 
tine baArltyan dostluğun ne ka· grad; dünya vaziyetlerinin, ir 

ıs rak beyaz kartal nişanının bü· B 
dar samimi ve derin olduğunu kişaf eden ıon şekilleri, il'" 

h d k . . yük kordonunu vermiıtir. vekı'lı·m·ıı B. Cela"l Bayar ve da müşa e e etme ıevancıne 
de nııl oldum. Ziyafetten ıonra Türk heyeti Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 

müzeleri ziyaret etm iştir. Ru"şdu- Araı 1·ıe Yttaoılavya Ekselansmız memleketimize 
Saat 17,30 da Yugoslavya Baş ve Dı• Bakanı doktor Mi· yaptıkları ıon seyahatin i nllba· B k l H ., 
aşve i ve ıriciye Nazıra lan Stoyadinovir- ıra11nda ehem larını burada çok dostane bir • 

ifade ile temin etmek lütfunda 
ekselans Stoyadınoviç Baıve· miyetle tetkık ve müzakere 
kilimizc z!,yarttini iade ederek edilmiıtir. Bll müzakereler ne• 

bulundular. Emin olunuz ki bü· kendiıi ile bir müddet müli· ticesinde, küçük itilaflı Balkan 
tün Türkiye doıt memleketin katta bulunduktan ıonra vekil· birliti araıında müterafik yü· 
mümtaz devlet adamının bu zi· 
yareti hali canla olarak muha· 
faza etmektedir. Ve size gö.1te· 
rilon kabul Türkiyenin Yugos· 
lavyayı karşı duyduğu hislerin 
hakiki · ve aamimi ifadeaiode n 
baıka bir şey değildir. 

Kadehimi Yugoslavya kralı 
Majeıte ikinci Piyerin ıerefino, 
Naip Altes ruıyal prea Polun 
ve Rejaaa mecliı azaıı Ekse
linıların sıhhatine ve dost ve 
müttefik Yugoslav milletinin 
itili ve rafahına kaldırır sizin 
ve nazik bayan Stoyadinoviçin 
pbıi ıaadetlerine içerim. 

Belgrad, 11 (A.A.) - B. Ce· 
lil Bayar dün ötleden sonra 
Başvekalet dairesinde B. Stoya· 
dinoviçi ziyaret etmiı ve B. 
Stoyadinoviç bilahare bg ziya· 
reti Belgraddı o turdutu müd· 
detçe Türkiye Başvekilin n em· 

rüyüşe işaret olunmuştur. 

mensucatı 

Anonim şirketi 
Kabot bezleri satış fiatı 

Tip No. Marka11 Eni aantim 36 metrelik bir topun 
utıı fiatı 

4 At 85 
4 At 75 
S Detir men 90 
5 .. 85 
8 Geyik 85 
8 " 75 
9 Tayyare 85 
9 " 15 

11 Köpekli 85 

Kuruı 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

l,bu fiatler fabrika teılimi utış fiatı olup ambalaj masrafı 
m üıteriye aittir. 

1 

25 toptan aşağı' satı_şlarda yukarıdaki fiatlere 
o unur 



f ra1 ili Sperco 
Vapar Acentası 

ROYAL NURLANDAIS . 
KUMPANYASI 

"DEUCALINUS,, vapuru 16-
S-38 tarabırıde beklenmekte olup 
AM6TERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limınlanaa ıı.
reket edecektir. 

.. VEN US, vapuru 26·5·38 de 
limanımızda beklenmekte olup 
Y1ikü"6 talalıyedn fonra BUR· 
GAS, VAllNA vo KOSTENCB 
limanları için yilk alacıkttr. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"BARDALAND,, ınotörl 20-
5-38 tarihinde beklenm•kt• olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK ll••lan 
iıtla -yltl alaaalmr. 

0 NOIDLAND., vapuru 16-
... .le li..-ımaıclı beki•· 
..._ olup ROTTIRDAM. 
tlAMBURG, GDYNIA. DANI· 
MARK ve BALTJK 11 ...... 
ltla yiik Jlacalmr. 
••VtNG~ND., aotlrl ı• 

'-38 de belden.Ut• oltl_P 
OTIERDAM, HAtl8URG. 

GDV 1 , DANZIO, DANl
M "IALTIK lllı 
... ,. •llCfkttr. 

IRY MAIUTlll ._ .. ..._.MAiN 
"IU VA., ırap 6-'9'8 

tpı li_.••• plip MAL· 
T MARSILYA ve CENOVA 

-i9I ,. •. ve riik 

ft&.om_.A,.. ......... 2-7·58 
111111.._ ... etap MALTA. 

CINOVA llllla-

Telefon: 41 t t/41421266.9/4211 

DEUTSCBE LE. 
\' TE-UNIB 

G.m. h. B. 

aundao: 
Kaaılfullu ötret•en ollplu talebeleri için 500 metre kalQI 

•vcut ılauoe evaaftad&11 ac;a1c ekıiltme ile ibılı olunacaktır. 
K11..,.a behw metresi 118 kuruıtur. Bunlano laepsine tahaalP 
ıdilea beclıl 640 liradır. Muvakkat teminata 47 liradır. TaUp
leria lcı-. aimqa .. i v• .. raitiai göraatk Gıere her slha 
l(lltlr dirtktirlitfiae ve %7,5 teminat akçelwU. bırablf i._.. 
ıl•tl olu I0-5-1938 tarihin• te .. düf eden cu•lrtltl ıfllii •ut 
16 dı KOblr direlctlrlOtl•de topl11aecık ko•lıyo• •ir...-
lan. 6 9 12 16 

Devlet Oemiryollarınd•nı 
Demlryolu ile aakledllea e17alar ivin ı.ui11 •clil• ve •aldJ 

mullavelai · .. abi,.tia• lt•lu• .. fol vuakalan ludtto ltl•t 
•'•••••ui •• •Y'dt ....... ••ma.ııce mür llıileyhlerll. 
iıim •• ıoyadlarınan yutl..- ieıp ••ktfdir. ltyı teılitll 
ıwraııncla ıo7adlarıtun ltlldıi'lt.Mitf v• bu yilıdeıa tıılahUre w 
J•nhtlıta 11eydu verlldiil ı&rillltGadeı ••bara •al ptiri 
dıjiaclı 1DiirNliiaileylal1rila •OJ•dlan111 ela IAUtiak olarak ..;ı 
murlı~ ilabafl lkUJI llJll laallua lllell111 ol•ak üı•r• il • 
oluaaı. 1532 

Armutlu belediyesin ı 
Miktara 

20 Toa aotorla 
70 T•elle ••ki•e J•lt 
20 a.,u ıu 

Auletla btledly., 1111' IMr •elik ilatiy~ lfin S t.hJJı f38 
tarihinden itibaren on beı pa mGddetle ve açık ebiltme , .. 
retil• •••• olu ya .ı. ,...ı, •ffl4• ~.,.,,._ talfp 
oS.planQ ihale ıQpl olaq 20 Mayaı 938 ıflni ,..t 16 Y• kadar 
• .. -.... ~ ... 1800 lira ......... "'·' •ıvakkat 
teminat •kçtlİ ıle beraber Armutlu belediy• ct.ir111iıdeki ko-
miayo .. -~ç .. tlan na. olunur. 4 • 12 ı• 

Eml&k ve Eytam Bankaııu 

llal No, Y.,i No.ıa 
A. 96 ı..., ı.tıldal mahallesi lkiçq .. J;Js 

.... il yeAi SS-35, etki SS-35 

...... daireli •• motör ve 

........... bavi Ast IİH .. ' 
tllllkllt, ....... ,...... , ...... ~ ... 

=---=-• - ....... oa,--•-• 
lacalmr. 
2 - Baa mülk pqiıı para • ............. ......,._ .............. . 

ı71Pbraaaldar. 

o: 
pozitoau 

T.L 
uaa-

............ ız41a Wr aı.-
llldln 11•..ı ..-... İli oka1ar ,aa1a. if 
eden cuma IGDI tartaamıdı tarif lfli' ftçlaile teklif _,,; 
lua• • 9111 llaracla 111bemth *'••leri .. 4aM 

ı2 ıs 

JWlKAsi oiBi T~ DUNYADA. 
• 

Yı 

DilWcla 
- .. ... " - ,, 

n 



- •"""I( - - -
Pürjen Şahap· Tesirini tabii olarak 

yapan en iyi moshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti hayı arttırır. 

Elbise vo Manto 

merakhlarana müjde 

Zabitan Baglar oe 

Baİl1111l•r ... 
En miitkülpeaent müı· 
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar Ter~i Türkpazarı 
Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtıj'ım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
lnımaıların envai•ini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mıtazam dahilinde açtığım terzibanemde 
huıuıi olarak bay ve bayanlar için ıon moda 
zarif, şılc: manto, rop, tıyyor, etek, bluz, turvakar, 

<."UV&let, gelinlik, aivil ve askeri elbise ve kaputları 
iıtenildıti ve beteoilditi ıekilde imal edilir. 

2 - Muamelem potia ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin dopulwtunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adreı: Odunpuar: 5amerbanl11n çıktıtı eılci Bayraklı 

mıtaza Numara 12 • Telefen 3276 
Topltlll w ,,.rah11tle olaralc lıari#•n sipal'İş kabul edilir. 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğa.zaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eıya, elbise ihti· 
1acındao evel gelir. Herkes ken

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir l!l· 

lona rahat yqıyacak 
eşyva muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 
abilirıiniz. Evinizin 
eıyua hayabzın eti· 
k.ti o\cl~u uaut· 

mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
ıitte vere.iye mua. 

melesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethane~i 

Her cins koatdmlük yeni çeıit lıumaılar 

Yu mevsiminin yaklıımaaı münaıebetile yeni retirdiğ'i 
·oORMÔY. FAYN •VULEN. ve •flŞER. koıtümlük ku· 
ponları koaöaalük ketenler, pardeıülükler va her türlü YERLi 
ve AVRUPA kvmq a10rtimaaları rekabet kabul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. " 

Elbiae ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULI.AH ticarethaaoaini mutlaka ziyaret edin ız. 

En ırğlam, on ıık ve en ucuz kumaılara yalnız bu mağa· 
zadan alabilirsiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank:ısı 
civarında eaki Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 2695-

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet . ~eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bnyftk Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Septolin 
DIŞ 

macununu 

kullanınız 

Toptan 
aatıı yeri 

Peıtem•lcıltıl'da 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Foto Köro v lu 

Hamza Rüstem 

T. i5 BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H•r.aplcır 

lkrami'i~ planı-

l 4 adet l 000 [.. 4000 L 

8 " 500 " 4000 .. 
16 ., 250 ,, 4000 " 

\ 76 ,, 100 " 7600 ,, 
80 .. so ,, 4000 " 

200 ,. 2S ,, SOOO ,, -384 " 28600 ,, 
Kuralar lmart, lbaziran 
1 eylOl, 1 birincikinuq 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduab 
bulunan he::ıaplar kura· 

lara dahil edilccoktir. 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Bakt.rigolog w bal41ıtı, .altın luutalıldtuı miile,,__• 
{Verem va saire) 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 aayıb ev ve muayenehanesinde ıababtan akşama 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefnon: 4115 ... __ .. , .................................. . 

______ , ___ J ·----------·-
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflm 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler tokajı 
Elbamra Sine.mu arkasında 

Telefon : 3479 

G.. H ı_• • oz eKımı 

Mitat OreJ 
Adrea: Beyler Numaa •~ 

katı No. 21 
Kabul saatleri: ÖtJedea eve& 

aaat 10-12 ötledon aoan 
15,30 • 17 Tele. 3434 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Sevrole Otomobilleri ., 
.Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

Yedek parçan ar mevcucdldur 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 

Roma tiz· 
malı ve 

Bel gev· 
şekliği 

olanlara 
Şif ası tec-

0 ld s mobil otomobilleri de her tOrlQ evsafı haiz, sağlam, · elverişli, rQbe edil· 
gozel ve lnks makinelerdir miştir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişesi 60 kuruş 
______________ s_i_r-in_c_i _K_o_r_d_o_n_T_e_ıe_ı_0_n_2_1_0_4 __ U. depo S. Ferid Şifa eczanesidit 


