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Hatayda fesad dolabı mütemadiyen ciönüyor 

Büyük önd-e-r,~-d-iı-.n Ankara~ 
da muazzam tezahüratla 

karşılanmışlardır 

' Büyiik Mi / .,_t M "C s ·nde 
ihracatımız 

Gittikce faz lalasıyo : 
Ankar~. 25 {Hususi uı~habirİ· 

mi d t u) - lstat'stık umum mil· 
dilrlü O, Niıan 1938 tica el ruuva. 
zeneFİ hakkında i he~afJları netıce• 

lend irmİftir. Hnı. rlauan ietalhtiğ,. 

göre h38 NiHnında ilhalit kı ' me~ 

Mü im kanunlar 
kabul edildi 

ıı )4,565,000 lir11, ihracat kıymetı ı 

-de 9,408,0JO lir .. dır. 1937 tcntei Memurların bu ay maaş bordrola. rı 
Nı11a aun• nazıırıın 1938 uncei 
.Nisan ~yıode itbııl!itta 6,201,ouo • k " f 
lira, illracatta ıss2,ooo lira fazla. yenı muvazene anununa gore an-

\' ekiller Heyeti, dün fevkalide bii- toplantı yap- •·k ..,d,,. J zim olunacaktır 
tetkik etmiştir Milli Müdafaa llıış ve Fransanın cevabi notasını 

Ankara, 25 (Hususi mubabi· 
rimizden) - Cumburreisimiz 
/\tatürlc, cenup vilayetleri se• 
Y•hatinden avdet buyurmuı· 
llrdır. 

Ba~vekfl 8. Celil Bayar, Da· 
Liliye Vekili ve parti genel sek· 
reteri B. Şükrü Kaya, A'lkara 
valisi ve belediye reısi B. N !'/· 

ıad, Atatürkü viliyet hududun• 
dı, büyüle erlcinıbarbiye reİJi 
lllareııl Fevzi Çakmak, vekil
ler, ıaylavlar Ankara iıtasyo
nunda istikbal etm : şlerdir. lr 
tikbalde hazar bulunan hak, 
~tıtilr1cü coşkun tezahürat ya· 
P•ak alkıılamışttr. 

Atatürkü himil tren saat 
\3,30 da Ankara istasyonuaa 
~. ' • ' • l · ----.;ı- .._ __ 
lerindea inen Atatilrk, itt11yon-

da bir müddet VekUie~le gö
rtlım üıler, sonra otomobillerine 
binerek kö,klerine ritmiılerdir. 

Büyük Onderin yana, lıtın· 
bı.aıa hareket etmeleri mubt .. 
'-eldir. 

Ht1tt1g4tı 111ıziget 
1stıabul, 2.5 (Hutu1i •ullı· 

birimizden) - Hataydu plen 
laaberlere rh, malaallt idare; 
-.ıiilabat iıleriade lıer türlü fe-
"d ve hileklrlığa baş vurmak· 
tadır. Kamyonlarla Suriyedea 
1-1.taya yenidea gö11dırilen bir· 
tok ecaeblle, IDtilaabat defter• 
lerı.ao kaydettirilmekte ve bun• 
lar, reylerini aerbeıtçe kullan· 
llaalctadırlar. Bunu gören ve ya• 
Pal111a111'1 iıtemiyerelc şikayet 
•den araplu dabi döğülmık· 
tedil". 

ı... • 
•lclller Hegetl 

1et1kal.tde bir içtima a1uletti 
Ank1ra, 2.5 (Huıuıi) . - v~ 

~ller Heyetinin yapbfı fevka
.. dt toplaabda Fraaaanıa, Ha· 

ta, 18Heleai hakkındaki not .. 
"'1ıa verd.ti cevabı üzerin
de aıGzakerede bulundJtu zan· 
••diliyor. Hükümet.mizin Frar 
111• •erdili nota ilo Fraaaaoıa 
~~•bt notuı metialeıi ıu .. 
~dilecek_t_ir_. ----

SQq 'at mektepleri 
• • 

aergısı 

lla.l'ak bir muvaf Fa
kı yet kazandı 

ti ~icara, 2S (Husu~t muhabl
d lllııden) - Ankara aerrievio• 
~.•çılan aan' at mektepleri aer
~~ çolc verimli olmuş, mvvaf• 

Yet kazanmıı•ar. Bu itibarla 
ler · d 1c· ela fi e 1 eıyanın, lzmir fuann• 
t6r balka teşhir edilmeıi Kül· 
-..ı!•kaıalıtınca kararlaıbral• 

.. .,,,. -

Büyüle Ô:ıderin hararetle lcarşıland k'ırı Anlcaradin bir s ö ünüş. 
r 

Aziz misafirin Tiir-
kiye intibaları· 

lzmirde gö terilen sam:.miyet, Bel· 
grad gazetelerin e iyi arıılanJı 
Misaf ·rimiz Belgrada dönüyor 

Belgrad, 25 ( A.A. ) - Grnrral Mariç, Lo\•ctn vapurunda buluoaa 
A .. Jı Ajno11nın 111ilmfl11iline Tilık'yeye yaptığı eeyahnt hakkında ~ beya· 
:nattn lıulaoara~ ktıodiıiae karıı göıterilen büıoll katNaldeu dolayı mem• 
noDİ)elini bUd.raıittir. • 

Be grad, 25 ( A.A. ) - BüUla gazeteler B1r•iye H Bnbriye Nazırı 
Gıaera\ Mhiçe İunirde IQeteri en eam:mt hilınfi kabulden bahıaetmektedir. 

111ton u ' lS""c(na-. aıababirimisdcn)-Ştbirleıimlade tetkikler 1•p-
mnktn olam Yugoılnya lillt'bıyc Ye -ılabr17c ;n:rra orgeaeraı man~o, 
uıoılavyada iti çıktı~ı içla yıırıo Borudan lıtıı:rıbula gelecrgi Te Cuma 

g6nft memleketine dönece&i anla ılmıınr. Oııeneral Muiç ti•di BDnao 
do tetkiklerle met~uldilr. 

Yarın !bura7a gelaa•i ••latımeldJ~ . 
/apanyada kan ve ateş 

Frankistler bir lngiliz 
vapurunu batırdılar 

Vekilimiz 
••••• 

Dün Ankaraya 
hareket etti 

baneral KAzım Özalp 

Ycıgoılavya Y.ubıyo ve Bab· 
rİy• Naz rı orgeneral Mariç ile 
tehrimize geldiğini yazdığımız 
Milli Müdafa .. Vekilimiz gene· 
ral Kizım Özalp, dün Ankara· 
ya hareket etmiştır. Milli Müda· 
faa Vekilimiz, evclki gece sayın 
misafirimiz orgeneral Mariç ile 
bayan Mariçi Bandırmaya hare· 
ketleri eanasında teşyi etmiş ve 
11bahleyin refikalarHo birlikte 
aaat 7 de Baamane istasyonun· 

- Sonu 3 ncü sahifede ~ 
~~~~~~--~~~-----· 

Alikante ıehri bomb:ırdıman ed·"miı, 500 Seys lnkart 
k~ıi iJ.müı ve 6irçok binc..lar J·ck~.mııtır Dahiliye N~zaretini 

Frankiıt 
Alikante 25 (Rıd70)- Fran

kistler, bugün deaızden gelen 
tayyarelerle ıebri bombardıman 
etmitler ve atar bombalar at• 
mıılardar. 

Frankist tıyyarelerlnln . atmıt 
oldukları bom balardaa beş yüz 
kiıi ölmüş, pek çok kimaelor 
yaralan mııtar. 
Bombardıman neticesinde bü· 

yük binaların bir:çotu harap 
olmuştur. Yirmi büyük ev, ki· 
milen 1ıkılmıt ve içiodekıler 
ecaku altanda kalmııbr. 

ukerler 
Valinsiya, 25 ( Radyo ) -

Mayorkadaa relen dört tayyare, 
tebirdo iki kilometre meaafede 
bulunan bitaraf mıntakaya bom• 
balar atmıılar vo Po:terel adın· 
daki bir lnıiliz vap ıarunu batır
mıılardır. Porterel miiretteba· 
tından · İkİ · kiti ile bir zabit ö:• 
müştür. ~ 

:J'atfılana mütebıkiıi ile va• 
pur kaptanı ve diğor zabitan 
kurtanlmııur: 

Burgos, 2S (A. A.) - Kabine 
- .Sonu 3 ilncil ulıi/ade -

de deruhde etti 

M. Zeye İokart 

Viy•na, 25 (A.A.) - Avuı· 
turya hükumetinin reiıi ve Al· 
manyanın' Avusturya Valisi 
Seys lnkart Hıtlerin bir karar· 
namesi ıle dahiliye nazırlığına 
tayin edilmiştir •. Maarif ve mez• 
bepler nezıreti de dahiliye ne• 
zaretine b ğlıdar. 

Nazırların adedi yediden üçe 
iAdirilmi§tir. 

B. Millet Meclid toplanb halinde. 

Ankara, 25 (HJsusi muhabi· aid olan mütalealara ewaı 
rimizden) - 8jyük M ilet Mec- veren Büdcö Eııcümeai nilİ 
liıi bugün B. Tevfik Fikret B. Refet Karadeniz. m.ıvue• 
S •lay (Konya) nın riyasetinde vergisindo yapılan teaı'lltıa 
toplanmıı, muhtelif kınunlan yaln ı z büyuk memur!ara detti, 
tetkik ve kabul etm şfr. Bu· bütün memurların maaılarıaa 
günkü müzakere ve kabul ed ı· şamil olduğ'\lnu, ve her .... 
len kanunların en müh mmi, uhibinin bu tenz littaD iatifacle 

·muviıene vergisinin yüzde 8 c edeceğini ıöylemiıtir. 

'indi~ilmesı hakkandaki kanundur. Kabul edilen ka11unua birlDCI 
Evvela mılli •ray'ar mü1te- maddesine göre, bir 11 ifitua. 

•ilit nda ve Yalova köşklerin· unvanları ne ·olursa oban. b· 
de bulunan eşya h kkındaki zanç, iktısadi bubra11 •• •UY• 
kanun okunmuş, barut, mevad· zene verg lcri çıkaraldıktan IOll• 

dı infılakiyo 've fişek inhisarı rı aldıkları paranın .. cm. 
idaresinin heaabatına ait maı• 20 lira olanlar ve gaaclelik iic-
bata olcunarak kabul edilıniıtir. retleri 80 kuruşu mü\ecıYiz ol-
Divanı Muhaaebat tcıkilitı mıyanlar muvazene verfiaind• 

ile Devlet Demiryolları idare· muaft.rlar. Verginin he1ıdnncla 
sine, iıpeoçiyari ve bbbi müs· maış vo ücretin mecmuu auan 
tabzarabn muamele verg·sinden dikkate alınacakbr. 
iıtiınas:na aıt kanun layihaları Maıı ve ücrette• kaua~ 
ile, tayyare resmi kanununa ek buhran verg leri çıkarılclıktaa 
kanunun ikinci müzakereleri sonra yüzde 8 niıbetiade .. 
yapılarak lı:~bul olunmuştur. vazene vergisi ahnacakbr. · 

Afyon Sıylavı B. Berç Türker Bundan baılca meccut lejlt 
tarafındın serdedilen ve muva· talebenin mecburi · bizmederi 

· zene verg·ıi h kkındaki kanuna - Sonu 3 ncü aahilede -

lngiliz hükümdarlarının 
PariS seyahati 

Kral ve Kraliçenin geçecegi yollarJa leo. 
kalade zabıta tedbirleri afı,acak!ır 

Paris, 25 (Radyo) - lnfll· 
l tere icralı ve kraliçcıinia PUİIİ 

ziyaretlerinde almacak zabıta 
tedbirleri bugün hükumetp 
konuşul muştur. 

Son haberler• göre, lnfiUı 
hükümdarJar1, Fraaıız toprakla-

rına ayak bastıkları dalcikadM 
itibaren, zırhlı otomobili ... 
muhafaza edileceklerdir. 

Hjkümdarların Parite •.ava. 
salitıaranda geçecekleri yollar-
da bulunacak ballı:, bqtaob ... 
kontrol edilecek ve zabıtıaın 
müaaadeıi haricinde ballconlar 

la pencerelerde kimıe bulu .. 
Wıyacaktır. 

lngiltere kral " kraliç .... 

nin, gelecek ayın 28 inci ıl•i 

Loııdradao Parise hareket ecl .. 
cekleri ıöyleniyor. 

log'liz hükümdarJanaı Fr ... 

sız topraklarında hükumet we 
Cumhurreiıi namına büyük W. 

bgiliı IWılı Sa Majeate elt111eı juıJ 1 rer heyet karııhyac;aktu. 



iki siya et ·n karafıter farki r Şehir Dahili Haberleri 
~~-------iiiiiiiiiiiii;;;;;;;=---==-~--------------=-=--~;;;;;:~;;;;;;---=:--~-' Fı·:ın nın lla•ın me elC'sinde t a kmdığı menfi. karı tmcı ve aylak 

siynı-;etin bn~kn hır tarifini ynpmuk lilzım gelir~<>. Ralihn ~unları söyli-
yeceğiz: 

.Ah\•ale gol'e idare>i ma:slnhat 
A'J ni d \•nda lıizim siyn t ve yolumu u dn knrnkt~rize edecek olur

sak u neticeyi çıJ,arncnğız: 

Herşeyc rnğmen ve kat'i olarak~ 
Bunlar bir bakıma gore, a~ rı ay rı kutuplardır. Fakat bir bnkıma, 

yani F r nn ız politik ın ın , uzu h uzluk \e karar ızhğına, yani idarei 
maslahatçı elC'stikiyetinc göre de yaklastırılmnıo:ıı mümkün olan şey
lerdir. Fakat .. 

E\ et, bunun bir «fak at ı vardır ve bu cfnkab Fransnyı t ammnk, 
Fransa ile dün~·a ve akdeniz işlerin de ve h er sahada çnhşnbilmek nok
tasmdan bizim için çok mühimdir. Devlet müna ebetlerini-n küçük mi
sallerini fertler arasında da bula biliriz : 

Ruhunu, ]\nrekterini, sözüne a dakatini, mertliğini t ecrübe edip tc 
daima fena not verdiğiniz bir ada mm, bir gün knr§ınıza çıkıp ta ize 
el uzatmak, size dost görünmek iste- mesi karşısmdn duyncağnuz şey ne
dir? . Tecrübı-si <laima m<'nfi çıkmış münasebetler üzerine herhangi bir 
Bağlam bina kuıınağa imkan tasavvur edilebilir mi?. 

Bu esas aynen Türk-Fransız hadi- selerinde de kendisini gösteriyor. 
Fransa, yani şu her şeyden evel Tür kiyeden çok iylik görmüş, hatta gö
bilecek olan Fransa, mütemediyen zikzaklar kaydediyor ve aklı sırn za
man veya hadiselerin bizi Hatay üzerindeki enerjik karar ve azmimizden 
döndllrebileceğini umuyor .. Halbuki bizce bu davanın ne renginin, ne şek
Jnin değiştirilmesi imk§nı yoktur ve olmıyacakt1r. Çilnkü hem haklıyız, 
hem de kuvvetli ı .. ve bftnbl, bunlann karşısında bütün diplomasi şakla
ban lığının hiç bir kıymeti "olamaz: 

Her şeye rağmen ve kat't olarak ••• 
Fransnnın mantıkı hala işliyor ve işlemek kabiliyet ini taşıyorsa, sözil 

ve imanı tecrübe edilmi§ bulunan ya- kın rkm bu en büyük devletine kar
şı dt\rüıt ve merd olmak zamanının gelip geçtiğini pek iyi kavnyabilir. 

Ha taydaki tezvir ve fesadın devamından ne çıkacaktır?. 
iki ,ey: Evveli gene bizim dediğimiz olacaktır. San\yen Fransa, Ak

denlzin bu kısmında, Türk dostluiu gibi en kuvvetli, en güvenilir, en 
kıymetU bfrıey kaybedecektir. Bir OçüncUsO de gudur ki; Fransa sJya
setl, hem kendi memleketi içinde, hem de hariçte prestij itibarile bir 
hayli terlfyecektfr. Biz Fransayı i§te bukadar arih eyler ortasında 
muhayyer bırakıyoruz. Karar ken dislne aiddir. Bizim kararımız ise 
çoktan verllmt bulunmaktadır. 

Hatayay davası mutlaka bizim dediğimiz neticeye bağlanacaktır: 

(Amma~~=;~~: :~ıd:;··:;:;:;;~· l 
Mollcom Kampel, geni bir daktilo aradığını iliıa etmııbr. 
relcor için hazırlanıyor Bu ilia üzerine muktedir ve 
Muhtelif alırat rekorlırıaı bütün ev11h haiz birçok kızlar 

kırmakla ıöbret kazaamıı olan müracaat etmiş fakat bunların 
lnıilia Ma!kom Kampel, deniz· hiçbiri kabul edilmemiştir. Mü· 
de 7eni bir rekor tesiı etmek e11eı.enin ilanı, srazetelerde çık-
•abaclile bir motör buarla• makta devam edince, bu mii-
aata bqlamııtır. eıseaenin, n ııl bir daktilo iı· 

Malkom Kampel yeni motö• tediğl keyfiyeti, merakı mucib 
rllı 1&atte lld yüz yirmi dört olmuıtur. Meğer müe11esenin 
kilometre mıaafe kıtedebile- aradıA-ı ve nihayet haftalardın 
-tl•i raklplırlne bJldirmiıtir. sonra bulabilditi, azun burunl11 
Halb•ld buna, kimse ihtimal bir kızmıı .. 
.,.,.lyor. Acaba Malkom Kam· Londra pzetecileri; urnu 
pel m11vaffalc olabilecek mi? uzan kızdaa ne beklediğini, 
Kıa sorla Bpl1Jlii11tl•n 6 ag merale ederek müe11e1e ıabi· 
MP•• ••Ak4m olan ••ggar binden sormuılar ve fC1 cevabı 

manl/alurtıcıl almıı1ırdırı 
Zcwla bir kadını öpmek, in· - Bum11 uzua kadınlar, ba· 

ıW. lwaualanaa ıöro yııakbr. rikulide dıkkıtli ve çalııkan 
(Erik Ceymlı) Adında ıeyyır ı ı 

bi 1 d 
o ur .• 

r 1abca, ıon uman ar a mı· 
hallı uuında ıeıerken, bir eve Kartuizit üzerine gazılan 
airlait ve manifatura ııtmak meşhur roman! 
behaneaile, eıkidea Hvdlği bir Amerikanın meıbur romancı· 
kacluıa beazettiğini ileri aürerelc ]arından Erneıt Henvil, ıon za• 
ıorla bir lcı11 öpmüıtür. manlarda biraz iıtirahat etıin 

(Erik Ceymiı), derhal mab· diye, Nevyorktaa uzaklaşmıı 
kemeye verilmiı ve uzun zaman ve 11hilbaneaine çekilmiıtir. 
aüren davadan ıonra, kızı ıui· Meıhur romancı, ıahilhane· 
niyetle öpmüş oldutu tebeyyün sinde hiç yazı ile uğraımamağa 
ederek, 6 ay hepse mahkam azmetmiş, fakat üçüncü gün, 
olmuıtur. deniz kenarında bahk avlarken 

Bıuna uzun kadınltıl'ıa ansızın bir mevzu bulmuş, ya-

S ğırcık kuşları 
•• 

Çekirge mücadele ine 
yardımcı 

Menemen kazası dahilinde 
4500 dek rlık sahı, çekirgeli 
olarak tcsbit edilmiştir. Karşı· 
yakanın Şemikler köyünde de 
geniş bir sahada çekirge bu· 
lunduğu anlaıılmııtar. Bu ıene 
muhtelif arazide, geçen yıllara 
nazaran fazla çekirge vardır. 
Bunun sebebi, alakadarların 
ıöyledilclorine göre iki ıene 
evel kartal vo leylekler araıın· 

, da geçen bir muhırebede mü• 
bim miktarda leyleğin klfllma· 
ııdır. Çekirgelerin mühim bir 
düşm nı olan leyleklerin azal· 
masından başka geçen ıene 
sığırclk kuşları da çekirge mın· 
takaaında görülmemişti. Bu sene 
Menemen havalııine mühim mik· 
tarda ıığırcık kuşu gelmiıtir. 
Bu kuşların çekirgeleri tepele· 
melcri çok takdir edilecek bir 
mücadele ıelclinde olmaktadır. 
Kanunen sığırcıkların avlanması 

da yıaaktır. ----... 
Göçmenlerimız ıçın 

hazırlık 
Ankara - Göçmenlerin iı· 

lcinı ve müıtahııl hale getiril· 
meleri mevzuları ile alakalı 
olan müeııeaelero de e11alı iş
ler verilecektir. Milli bankala· 
rımııdan daha fazlı iıtifade 
edilmeıi vo bu meyanda göç
menlerin lcullandıkları araba va 
pullukları imal eden Türk Ti· 
caret bankaıınm ve Titaı ıir
ketinf n bu gibi ilit ve1aireyJ 
daha fazla iıtihıal iç.in teaiıle· 
rinl s••itletmelerl kararlqtırıl· 
mııtır. 

Memar ve zabitlerin 
niif uı ka~ ıtları 

Ankara - Aıkeri ıubıy ve 
memurlarla mülki memurların 
emekliye ayrılışlarında veya ve· 
fatlarınd kendilerinin tekaüd 

ve aileleri ehıdının öklüz ve 
dulluk gibi maaşlarının uııan 

zaman ge cikmemeal için bütün 
nüfuı vak'alarının ve muamele• 
lerinin zamanında yapılmaaı ve 
daima hazır bulundurulmaıı ka· 
rar1aıtırılmııttr. Dahiliye Veki· 
letl bu aıaksadlı vılayetlere 

lbir tamim göndermiı, nüfuı 
idarelerinin bu hususu temin 
etmelerini istemiştir. 

mezigetil nında yazı kitıdı getirmediğinden, 

mancı, bu karar üzerine derhal 
faaliyete geçmiı ve altmış adet 
k rtviziti feda ederek, estantane 
bir roman yazmııtır. Bu roman 
b lhassa bu yüzden çok rağbet 
kazanmış ve binlerce nüshası 
tabcdilip satışa çıkarıldıktan 
birkaç gün ıonra tamamen ıa· 
tılm ştır. 

Londradaki büyük kartvizitler üzerine romanını 
karar vermiştir. Ro-

TAYYARE Sineması 2 Fillmil• 
Gene bu hafta muvaffakıyet ve zafer haftası nı yaıatacaktır 

Geceyarısı ,Yıldızı 
Büyük Amerikan artiıti Dans ve Vals luah 

Ginger Rogers V E V~ly_am Povel 
Tarııfındın temıil edilmiş ıık ve zarafet ~b. desı 

DANS - MUSiKi... YÜZLERCE KADIN ARTiST.,. BÜYÜK BiR iHTiŞAM 
AYRICA DÜNYANIN EN BÜYÜK YILDIZLARI 

Albert Prejean - Danielle Darleux - Lucien ~aroux - Alice Tisot 
Taraf.ndan emıalıiz uir surette temııl ed.len 

Yatakh Vagon Kont~~~~rü. 
Bayıltıncıya lcıdar güldürecek derecede eğlencelı ve neş elı buyuk komeda 

Seanslar: Gec~varısı Yıldızı 3.15 - 6,20 - 9,20 de ... 

Memleke hastanesinde 
müdhiş bir cinayet 

--.~----------~~ 
Genç bir kadın, yeni doğurduğu çocuğunu 

göbefini kopararak öldQrdü 
Evelki gece şehrimiz memle· doğurmuş olduğu anlaş lmıştır. 

ket haatahaneıinde müthiş bir Genç kadın, hiçbir erkekle gö· 
vak'a olmuş, genç bir kadın , rüşmediğini, binaenaleyh gebe 
tuvalet yerinde doğurduğu ço- kalmasına ihtimal bulunmadı~ını 
cuğunu, göbeğini koparmak söylemişse de tabii sözlerine 
ıuretile öldürmüştür. Katil ka· kıymet verilmemiş, hadiıe tah· 
dın, kendi bağrından kopan lcikatına müddeiumumi muavini 
y:ıvrusunu öldürdükten ıonra Cevad Ôzpay tarafından el lcon-
hiç birıey olmamış gibi gid;p muş, suçlu kadın; hakkında 
yatağını yatmış, uyumuıtur. Sa· tevkif karara verildikten sonra 
bahleyin he '.ada çocuğun ce.se· hapishanedeki mahkumlar ko· 
dini görenler, derhal nöbetçi ğuşuna naklettirilm"ştir. 
hekime malumat vermiılerdir. 
Müddeiumumilikçe tah:Cikata 
başlanmıştır. Vak'anın faili ~a
til ana, kısa bir zamanda 'mey• 
dana çıkarılmış, tevkif edılmiş· 
tir. Bu müthiı cinayet ıöyle 
olmuştur: 

Torbalı kaza11nın Dotancllar 
köyünden l,\bdullab kızı Dudu 
adında genç bir kadın, birkaç 
gü11 evci memleket haatahane• 
ıine gelmiı, kaınındı kendiıini 
çok rabatıız eden bir ur bu· 
lunduğunu aöyliyerelc ameliyat 
yapılmaaını ve müthiı acılardan 

üç ok 
Dan lsttınbula 

hareket etti 
Milli küme müaabakalan için 

Üçok tıkımı dün lstanbula 
hareket etmiştir, lzmir çocuk· 
ları, Cumartesi gü11ü Galatau· 
ray, Pazar günQ de Beş ktaş 
talcımlaril e karıılaşacaklardır. 
Üçok takımı, yalnız sa~açılc 
Kemal ve Faruktan mahrum 
olarak lıtanbula gitmiıtır. 
Gençlerimizfll ıel8metler dıleriz. 

kurtar1lm111nı iıtemiştir. Genç ,.,..abanca 
kadının bu ıözleri doğru zan ı ı 
edilmiş, kendiıl evveli dahıli 
hastalaldar koğuşuna yatırılmış 
ve muayenesinden ıonra harici 
haat laklar koğuşunda kadınlar 
ara11na naklolunmu.ştur. 

Genç ve ıüzel olan Dudu, 
meğer gebe imiş. Gece yır111, 
haatahanede herkesin uykuda 
bulunduğu bir 11rada yatağın· 
dan kalkan Dudu. yavaı vavaş 
h liiy itmi ve orada bir kız 
çocuğu doğurmuştur. Genç kadın 
gayri meşru bir tem11ın mih· 
ıulü olduğunda ıüphe bulun· 
mıyaa çocuğu doğurduktan 
aonra göbeğ ni çekerek dibin• 
den koparmıf, bu suretle müt· 
hiç bir cinayet lşlemiı, yavruyu 
taılar üzerine atarak uıaklaşmıı 

ıidip y tağını y tmış. uy· 
kuya dalmııtlr. 

Sabahleyin, diğer hastalar 
belaya gittikleri vakit orada 
çocuğun cesedile karşılaşmıılar, 
hademeleri ve onlar da nöbetçi 
doktoru haberdar etmişlerdir. 
Küçük cesedin muayenesinde 
yeni doğan çocutun göbeği ko· 
parılmak auretile öldürüldüğü 
anlaşLlmıştır. Fakat bu milthiı 
cinayeti işliyen kimdi? 

ilk zamanlar meçhul olan bu 
nokta üzerinde tahkikata baş· 
lanmış, kadın hastalar gözden 
geç"rilmiş, karnında ur bulu:ı• 
du~undan babiıle hastaneye 
gelen kadının karnındaki ıiıin 
kalmamıı olduğ'u görülmUı, 
kendiıi ilticvap edilmiıtir. 
Dudu: 

- Bende ur vardı amma 
şimdi birıey kalmadı. 

Demiş, ııkııtınldı~ı halde 
baıka birıey ıöylememiştir. 

Muayenesinde Dı.1dunun yeni 

icra dairelerinde 
yapılacak ıf lahat 
Ankara - icra dairelerinin 

ıslahı ve muamelelerinin daha 
ziyade emniyet ve ıürate bat
lanması için lsviçreden getiri
len bir mütebasaıı B. Leyman 
bütün vilayetlerdeki teftiılerini 
bitirmiıtir. · 

Raporunu bugünlerde Velci· 
lete verecektir. Rapor tetkik 
edildikten sonra ihtiyaçlar tes
bit olunacak. muamelat en iyi, 
en emin ve seri ıekle ıokula
caldır. 

kurcalamayınız 
6 ;,aşındaki 

çocuk öldü 
Ödemiı kazasında Gerali kö

yünde feci bir kaza olmuştur. 
Yörük Kara Mebmedin evinde 
Buldanlı Ahmed oğlu lbrahim 
Aygördü, tabancasını kurcılar-
4r.;c11 •ı.'19 ,...~_. •• -•9• 7 ............ _ 

duran alb yaşında Alaşehirli 
Jsmail tabincıdan çıkan mermi 
ile göğıUnün sol tarafından 
yaralanarak derhal ölmüıtür. 
Jbrabim Aygördl.i yakalanmış, 
tevk,f edilmıştir. 

Ôğretmen tayinleri 
lzmir Ha1ıimiyeti Milliye ·oku· 

lu başöğretmeni B. H di Akyol, 
terfian 1zmır ilktedriıat mü· 
fettiılitine tayin edilmiştir. Ke· 
malpafa • Çambel köyü öğret• 
meni B. Cıbad Tuncay ııbbi 
durumuna binaen Buca birinci 
okulu öğretmenliğine, İzmir ili 
emrinde bulunan ve sırı bekli· 
yen Bn. Nebihe D.lkerman 
lzmir • Üllcü okulu ötretmen· 
liğine tayin edilmiıti r. 

Dağdan 
yuvarlanan taş 
Bir amelenin 
ba~afı "ti kopardı 
Ödemiş kazaıı d bilinde Oad

bey köyünden Bozdığa yapıl· 
makta olan yolda amele olarak 
çalııan ayni köy bekçiıi Ali 
otlu 33 yaıındı Mehmet Er· 
denin, dafdan yuvarlanın 2000 
kilo atırlıtında bir ta, tarafın· 
dan 1at bacatı, diz kapata al• 
tından ezilerek kopmuıtur.Afır 
yaralı Mehmet, Ödemiı memle· 
ket h11taneıinde tedavi ılbn a 
alınmııtır. 

Bir kaza 
Seydilc9y i taayonunda bin· 

diği atı oAlu Mustafaya çarp· 
tıran ve yaralanmasına sebebi
yet veren ıüvari Hüseyin, za
bıtaca tutulmuştur. Ayağı fena 
halde yaralanan çocuk, memle· 
ket baıtaneıine kaldmlmııtır. 

z !·raat mücadeleıi 
z :raat Vekaleti mücadele mü

tehassısı B. Şevket Tunçolc An· 
karadan şehrimize gelmiıtır. 
Z rast mücadele işlerini teftiş 
edecektir, 

Ma c; 76 
- --

Berg:ıma kerme ----·····---Ko lsolos 1. a r dün Be 
gamaya gittiler 

Vali B. Fazlı Gü leç, şeb 
mizdcki muhtelif dev.eller 
solos larını Berg ma kermelİ 
davet etmiştı. A lman konıol 
huiç olmak uzere bütün k 
soloslar, dün refikalarile Be 
gamaya gitmişler, kermes e 
lencelerinde hazı r bulunaı 
lardır. Bugü n kermes·n Koıı 

günü olduğund n, kon ıolOll 
vali ile birlikte koz k yıyl 
sına gidecekler ve orada b 
gün geçireceklerdir. Vali 1 
birlikte hukuk işleri müdl 
B. Seyfi Kut ve emniyet • 
dürü B. Salaheddin Aalank 
kud da Bergama kermeaia 
gitmişlerdir. 

Karşıyakada hıraızlı 
Karşıyakada Kurtuluı 1 

sokağında 1 numarada otur 
B. Muaddal Ülkenin evine b 
sız g rmiş; bir albn kordon, i 
kat elbise ve bir kroaom 
saat çalmıştar. Hırsız araaıy 

Ziraat kongre 
Sonbahara mı lıal 

Ankaradan gelen huıuıt 
berlore göre, büyük ziraat k 
gresi, ıon baharda top lanacakt 
O vakte kadar ziraat itleri 
zin muhtelif ihtiyaçları lçia 
zım olan kanun liyibalan 
hazırlanacaktır. 

Toprak mahsulle 
mizin satııı 

Ankara - Milli 
lerimızin toprak mabıull 
faaliyetleri ve kaç çeşit mabı 
sevlcettikleri mevzuu flzeria 
yapılan tetkikat memnunl 
mucib görülmüştür. Her • 
çeşitler artmaktadır. Soa 18 
içinde ürün limited §irketi tar 
fından yirmi .eç_side ,ualrt• ~ 
::ıuı 1111.cy "" raıgı anu şı nuıı;ar 

Avusturya 
} edi Nazi mı:ıtalc 

ıına ayrıldı 
Bertin, 25 (A.A.) -

Avusturya yedl Nazi mtata 
ıına tekabül eden yedi i 
mıntakaya ayrılacaktır. Eki Av 
turya, Viyana, Avusturya 
Burgenland iıimlerinde dok 
eyalete ayrılmıştır. Yeni t11 
edilen yedi mıntaka ıunlard 

Viyana, Tirol, Salzburı, 
karı Tuna. Aşığı Tuna, 
tiyı, Stiriya. 

Führer her mıntıkaya 
Nazi mıntaka oefi tayia et• 
tir. Vorarlberg müıtesaa ol 
üzere diğer bütün viliyetler 
valilikler kııldmlmıştır. 

Şuşnig 
Hakkında henh 6 
kar~r alınmış defilı 

Berlin, 25 (A.A.)- Rumt 
membadan bildirildi~ae 
Şuşnig bili V.yana da m..a 
maktadır. Mumaileyh hıklua 
henüz hiçbir karar verilme•· 

Şuşnigiıı Le .pzige aakle 
diği hakkındaki haberler 
edimektedir. 

/ngiltere ·Melı•iA 
Münasebatının lcol• 
laıtırılma•ı içi• 4" 

nan ilk tedbir 
Vaşington, 25 (A.A.)- ı.. 

terenin Nevyork koD10l•'..lıııl 
Erile Artur Klog Mekılka'll' 
lngiliz aefıreti umurun• ıcM. 
etmek üzere oraya gidM"11" 

o :plomr.si mehafili = 
giltero • Mekıika mÜD 

teıh le matuf bir t.~ 
petrol kumpanyalarıqıa 
laki yüzünden ortaya 
olan mü~külatı yatıştı ... • 
hiuedilen bir arzu ı 
tefıır etmektc:ı.ıirlc:r. 
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5 Çekoslovak tayyaresi Al- Rom!:.'!!.0a~ 
idam hakkındakı ka. 

nı h d dl k • nan bir aene için mer. an u u arını geçere ıs- iwet mevkiine 11ird! 

tikşafta bulundular 
Siidet Almanları lideri, toplanan Çekoslovak or

dusunun derhal terhisini istemiştir 
lla11nların askerin dttrlıal t•r- bir komşusuna karşı az mkir.. Otrenilditioe röre bilhaua 

lıis ttdilmesini iıt•dl ne müdafaa etmekte oJaa bir HanJaya ile ÇekoıJovalcya bar 
Prag, 25 (Radyo) - Doktor millete bütün düny•nıa tevoc- •ekili araıında baılıyan müza• 

liaynlaya ad111a Çekoslovakya cüb göstermekte we onu b• kereler aeticeaiode vaziyetteki 
8aşvekilini ziyaret edeni dok• yolda teıci eylemekte oldutun• gerrinlitin uil o dutu b11 mü-
tor (Frak), si;ib altına alınarak, iıbat etmiı!ir.. likat eınallDda müıabıde edil· 
Südet Almanlarile meskGa ıe- Hadııtlarda aldlirlil•nl~ru mittir. 
h r •• kasabalara gö.ıderllen cena:ze merasimi 
lakeri kttaatın derhal ıori alıa- Pariı, 25 (Radyo) - Cumar-
lllısını istemiştir. teli günü hudutlarda öldürülen 
Çelcoılovakya Başvekili, top- iki motoıikletJi Almanım cen .. 

ltnan askerlerin, manevralar ıeleri, bugün kaldırılmıştır. Hii·. 
İçin olduğunu ve Haziranın kGmet, bir bidiae çıkmıma• 
12 ıinden evel geri alınamıya• için geniı tedbirler almııtır. 
Cl~ını ıöylemiıt:r. Cenaze merasiminin cereyan 
"1 manga protestoda 6ıılandu etti ti (S~d) ıehrindo sükGnetin 

Prag, 25 (Radyo) - Alman• Südet Almanları tarafından mu• 
Yanın bura sefiri, Almanya Ha· hafaza edilmeli m11vahk ıörül-
liciye Nazın Von ·Ribeatrop müştür. 
llınuoa bugün Çekoılovakya Cenaze meraıiminde biı11t 
liariciye Naım Kroftayı z;yaret Hıynlıya hazar bulunmnıtur. 
•tnıiı ve Çekoslovakya tayya· Bialerco balk, ceouılori takib 
relerinin, Alman bududlarında etmiıtir. 
1•pmağa başladıklar1 cevelia• Doktor ( Bavner ), doktor 
lara nihayet verilmesini iıtemiı (Frank) ve doktor ( Haynlay.o ) 
"' bu hareketi ıiddetle pro- nutuklar irrd etmiılerdır. 
teıto etmiştir. Alman ateşemilteri, Hitler 
t;.1coslo11akganın Pari• oı tarafından ıönderilen çelengi 

, • ...1- -li .. Jeri p,a.11 rötürmüıtür. 
gid'gorlar Doktor ( Povner) lrad ettiti 

l'art" 25 (Radyo) - Çekor nutukta, Almanların, ölümden 
~valcyaaın bura ıefiri, Fraoaa korlcmadıkJarıaı ıöylemiıtir. 
'"llriciye Nazırı Jorj Boa• ilo Ceauelır, (Mayermyat) e gö-
11zun müddet konuıtuktaa ıonra, türülmüş •o oradan, köylerine 
tayYare ile Praga hareket et- aevked erek gömülmüıtür. 
llliıtir. Cenııo meralİmi esaaııada 

londra, 25 (Radyo)-Çeko.. hiç bir bidise olmam·ştır. 
lovakyuın bura aefiri Jaa Polonga ..,. Al~lstan mıılca· 
tdazarik, lngiitere Hariciye bil tedhu mi aldılar? 
Nazırı Lord Hılifabla uzun Varıova, 25 (Radyo) - Ma· 
lllüddot konuştuktan aonra, cariıtaala Polonyıoın, kendi 
ltyYare ile Prıga miiteveccıbea hududlarındı mukabil tedbir:er 
hareket etmiştir. almağa karar vermeleri, ıiyaai 

lspany(l faciası 
- 8111 1 inci aabifede - Romanya bıh Karol 

Frankonun riyaıeti altında dü11 Bükreı, 25 (Radyo) - Hü· 
Aat 16 daD feCO yarıaıaa k• kumet, idam hakkındaki kınu• 
dar devam eden aıua bir top- na, bir sene için meriyıt mev• 
Jantı yıpmıı YO ıiyaat vaziyeti kiine koymuştur. 
tetkik eylemiıtir. Nazırlar mec- Kodreaoo hidiaesinde ed ~ 
)itinin bu müzakereleri hakkın• baldır olanlar içirı bu kanu· 
da hiçbir tafıilit verilmemiştir. aun ahkimı tatbik olunmıya· 

Salamank, 25 (A. A.) - B.. yacaktır. 
leıuer mıntaka1todald Frınko R 
k.avvetleri kumandanı paeral omanya 
Moıkardo cebbedeld rızete S!vil tayyare teşkildtı 
müme11illeriae yaptıjı beyanat• l 
ta dlımaoın bilha11a Palaper re:ai bugün mem e. 
lcöprO baJına kartı yaptıfı ketim '.ze gelecek 
taarruzlann fevkalade tiddetli lıtanbul, 25 (Huıuıi muha· 
oldııtunu ve düıman topçuıu• birimizden) - Rom~nya ıiv;J 
Dua timdiye kadar Jıpanya tayyarecilik teşkilata reisi B. 
bu)>inde iÖrülmedık ıiddette Bibeıko yr.nn t yyare ile Bük· 
bir topçu ateıi açt ğını ıölem:ı rüıten lıtanbula gelecek ve 
ve düıman topçuaunun Franıaz Ankaraya hareket edecektir. 
mütehauııları tarafından idare M d L iT k • 
edilmiı oldut&11a11 ilave eylemiı· Mi. l i ii a.-aa r e r. 
tir. limiz Ankaraya g ~tti 

Oç bö!ülc düımcn milisi Fran· - Başı 1 inci sahifede -
kocularan tarafını ıeçmittir. dan kalkın Ankara ekspresinin 

Salamınka, 25 (A.A.) - arkasını bağlanall busu:ıi ıalo-
Franko barb teblij-inde deni· na binmiş, askeri uıerasi mle 
yor k;ı tesvi •• lilınıştır. Vali B. Fazla 

Kataronya cetibeaınde düt- Güicç, müstahkem mevki ko· 
mın taarruzlarını şiddetle de- mutanı tümgeneral Rasim Ak· 
vam etmiştir. Ti emp Ye Aba· totu, Burnova tümen komutanı 
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üzümlerimizin iç memle
kette istihlaki meselesi 

Beşer ve onar kiloluk zarif sepetlerde üzüm. 
lerimiz muhtelif vilayetlere aevkedilecek 

Ozümlerimizin yaı olarak istiblakıni artırmak için tedbir alın· 
m, ıı kararlaştırılm : ştar. Vali B. F ,jzlı Güiccin emrile vilayet 
ziaaat müdürlüğü, bu mühim meaelo üzerinde tetkikler yapmış. 
ıu neticeye varmıttır: 

Çilek sepetleri şeklinde satlam ve zarif sepetler vaphrılıcak, 
bu sepetlere doldurulacak yaş üz:ümler muhtelif vıliyetlcre ıcvk· 
edilerek sattırılacıktır. Bu sepetJerın, san'at mektebinde yaptırıl· 
maa1 kararlaıtırılmaıtar. Sepetler beıer ve o ıar kiloluk olacaidır. 

- Bu sayede üzümlerimi~n yaş olarak memleket d bilinde f ıla 
miktarda sarf ve isfh\iiki mümkün olaca~ı ümit ed.l.nektedir. 

Meksika isyanı büyüyor 
Asiler dün bir treni havaya uçurmuşlar. 

Asi generclin k2rdeşi öldürülmüş •• 
Mekıiko, 25 {Rıdyo) - Mekıı lca Cumburreiıi Kardena aley• 

bine başlıyan iıyan, genlılemektedir. 

Aıi general Sev~llo, bugüo radyoda bir beyıaname neıret-. 
miştir. 

Hükumet, aıi general Sıvillo ile huekot eden bütüa ord 
zabitlerini kadrodan silmiştir. 

As:ler, bugün Sen Lui • Sarabartolo trenini havaya açur• 
muşlardır. 

Ali general Sevil'onun kardeşi öldürülmüıtür. 

Belgradda Kral Şövalye
nin heykeli açıldı 

Celc tayyarelerinin luıl/leri mehafilde eadiıe uyandırm.f, 
londra, 25 (Radyo) - AJ- lngiliı •• Franıız aefirlerinin, 

ıaa.nyanın bura ıefiri Voa Çekoslovakya Hariciye Nazın 
~ilcsen, bugün lngiltere Hari- Kroftayı ttkrar ziyaret etme-

laguerde düıman kanla bir mağ• tümgeneral Nuri Yamut, bele· 
IQbiyote utramış vo muharebe diyo reisi Dr. B. Behçet Uz ve 
sahasında 40J ölü barakmaı•ar. refikaları da teşyi merasiminde Belguddaa bir gllrGnlt-

Düşmanıa buradaki zayiatı 4000 bulunmnşlırdır. Bayan Ôzalpa, Belgrad, 25 (A.A) -Slovanyada S1vrizada 7 bin kişiyi mjtecı· 
tabmia edil.yor. vilayet ve b.,tediye namlarına viz bir kalabalık kütlesinin önünde kral Şövalyenin heykeli me-

Teruel mıotakasında ileri yü- buke'ler t"llcdim f"di ' mistir. ra~imle aç• lmıştır. 
Ci~e Nazın Lord H1Jifak11 !erine sebebiyet vermiıtir. 
~İYaret etmiı ve Çolcoılovakya Pragdın alınan haberlere ıö
llleıeleıi etrafında konuıtuktan re, Çekoıtovakya, ıilih altına 
• 0 nra, Çeklerin, hudutlarda almıı oldut11 askeri terbiı er 
t'Paıağa başlad klan tayyare mek niyetinde detildir. 

rüyüşümüzo devam ettik. Ve 

Kabazualto dağını ele geçirdik. ç • ı • ı , • d • k • • ı 
.!.:k:=;·:ü:::1~~;~~:d~~: ın ı er, yenı en ı ı mı yon-
ziini zaptettik. Ve Valdelinarea k b k h 

1 1 tıifl(rı hakkında malumat lıae edil11n lıahttrler 
~traıııtir. Praı, 25 (A.A.) - Başvekil 
f Oegli Megl)in tahminleri Hodıa bütün gazeteleri ilk aar 
\1 londra, 25 (Radyo) -(Deyli falaranda büyüle harflerle bııı 
k tyl) gazetesi, yazdığı bir ma• kimselerin Çekoslovakya hüku• 

civarında barelıcitta bulunan ı · • t 
~d;';:tlerimizle irtibat tosiı ey• u ır uvve azır ıyor ar 

. •lede, Çekoslovakya mesele- met erkicıı aleyhinde yalan ha· 
••ııin, iki hafta evel anlaı•la· berbr işae ettildcrini yazmağa 
lllıyacağın1, bununla beraber, davet etmiıtir. 
0 Vakte kadar harb iıareti ol· Bu gibi haberler ayai zaman-:kk üzere birçok hadiselerin da muhtelif mahallerden işıe 
le. ınası muhtemel olduğunu edilmektedir. Bu itibarla teı-
~ Ydctmektedir. kilitlı bir fesat ocaA-ının faal.• 

•tnQ11ga matbuatının neşriyatı yetle bulunduğuna ıüpbe edile 
~·Bülcreş, 25 (A.A.) _ Havaı memektedir. 

lllnıı aıuhabirinden: Hükumet, halkı bu şekilde 
d· Bütün gazeteler Çekoslovak faaliyette bul..ınanhn lazım , .. 

1 
'~loaıas sinin ıccaat ve kiya- len makımlıra haber vermete 

pc'lrı ı methüsena etmektedir. davet etmiştir. Hükümet m .. 
y 'enzntul gazetesi bilha11a di· kamları yalan haber işae eden-
or ki: ler hakkında cumhuriyeti lcorg. 

Hava muharebelerinde düı· 
manın OD iki tayyaresini dii· 
şürdülc • 

• Elhamra 1. Mııli Kütüp· 
hane Sıoema11 

2 büyük filim birden 

Büyük Aşk 
Clarlc Gah/11 • Mgrana Lo11 

Maceralar Kralı 
Bıı/ala Bil Türkçe aözlü 

Garri Coop•r 
ilave olarak: Başbakaıı Celal 
Bıyaran Yunaniataaı ziyareti 

SEANSLAR: 
3·7 de Bufabi'S·9 dı Büvük Aşk 

tc~;.ekoslovakyanın müdafaa ha· ma kanunlara bütün tiddetiyle 
te tı bir meh ı ret, şecaat ve takibatta bulunmıktadı r. 8 M 
ı ... ref ıneselesidir. lng !tere d p· Almanya se/iri Lord Hali• • a 

• Mecl:sınde 
"rtla · · 

L sının takdire şayan olan faksla lconaıtrı - Başı l inci sahifede -
qlrck f r_ 
'd 1 .. e ı yckoılovakya için çok Londra, 25 (A.A.) - Almaa· kanumı ile Milli Müdafaanın 

1 ane bir mükafattar.. ya sefiri Fon Ojrksen Lord iatediti 57,918,000 liralık fev· 
.. 
11deparıdas gazetcs yazıyor: Halifakı ile Çekoslovakyadaki kalido tahsisat kanunu da ka· 

ilı Saıı günlerın hidııeleri bak· vaziyet hakkında uzun btr mü- bul olunmuştur: 
•ı lceadısindeo daha kuvvetli likat yapmıştll'. Ankara, 25 (Husuıi muha· 

Japonlar da 61 inci ve 37 inci Çin fırkalarını mahvet
tiklerini ve külli mühimmat aldıklarını iddia ediyorlur 

Hankov, 25 (Radyo) - Çin 
hükumetinin, yakında iki mil• 
yon 11ker hazarlıyacağını ve 

bütün bu kuvvetleri harbe 
aevkedcceğini, Çin Ajansı ha· 
ber verı yor. 

So:ı haberlere göre, ç;n bü· 
kumeti, daba uzun müJdet için 
bırbe hazırlanmaktadır. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Japon· 
lar, Çinlilerden yirmi bin esir 
ald . klarını ve tekmil b ir f.,.ka• 
nm, muvakkat Çin hükümetine 

-------------birimızden) - Mal,ye Vekile· 
tinden bütün vilayetlere yapı· 

lan tebligatta memur vo müı• 
tabdemlerin bu ay bordrolr 
rında yeni muvazene kanununa 
ıöro muvazene vergilerinin yüz· 
de 8 nisbeti üzerinden b.esap 
edilmHi bildirilmiıtır. 

Çin ıtkerled 

teılim olduğunu iddia ediyorlar. mahvolduğu, Japon ordularının 

Japon menabiindcn çıkan eline beş yüz mitralyözle otuz 

d ğer baderlerde de 61 nci ve otokar ve külliyetli mühimmat 

37 ncı Ç.n fırkalrının, tamamen geçtıtı bildırilmektedır. 



Cami avlusundaki muazzam fıskiye, görenleri 
şaşırtacak kadar güzel ve nefisti. 

~~~----.... :mımt•~e~···~ ... ---~ .. ~----~~~-
y avaz, huzuruna gelen alim Yuzam M. AYHAN 

Yt ıeyhlerden birine so du: - 186 -
- Emeviye camii hakikaten bayet şöyle bir ıek J bulunmuı-

ıöylın diti aibi d:inyanın en tur: 
ıGıel, hatta Endülüsteki Kur• B nayı ortadan ikiye bölüp 
tuba cımiindea daba mubte· duvar çekmek, yanıını cam, 
ına midır? yarısını kil so olarak kullan· 

- Evet Hanımız. hakikaten qıak .. 
ıüzeldir. Bu şekil kabul edilmiş ve 

- Sııe birıey daha ıora· tatbika başlanmış. Fakat elli 
p~m. BeD bu ıehre aaaıl ıir· ıene ıonra Emevilerin beşinci 
jı..ı.ı? balifesı Abbas, Hıristiyanların 

Alimlerden biri cevap verdi: ruhani reiılerini ve ileri g:len· 
- Hem peygamberin asba- leıini çağırarak iknaa muvaffak 

hından kahraman Seyfullah ve olmuı ve bu yarı hissenin ter· 
yahut Halid, hem de Ebu Obey- kine mukabıl şehir haricindeki 
detillcerrah ribi. Malumu şaha· bir kiliaoyi oıılara bırakmıı. Bu 
aen"ıdir Paditabımıı, ba iki kiliaonin adı bir rivayete ıöre 
biiJiik kumandan hıriıtiyanlar Meryem kiliıesi, bir virayetc · 
umanında Şama hücum etmit• göre Hazreti Yahyı, diğer bir 
ler, fbU Übeyde: rivayete göro do Sen Tomaa 

- Bea onlara itaat telkin ve kiliaeıidir. Bu suretle cam~ ta· 
teslimiyetlerini kabul· ederim. mam.le ls:amlar el.nde kalmca 

Halıd buna yanaşmamıı; inşaatı tevıı edilm ş, tezyinatı 
- Hayır, demij, ben, kılı· mükemmel bir hale g~tiriJmiş· 

oamıa zoruyla gireceğim; miiza- tirCamüa içinde ve etraf,"da 
kereye yanaşmam. islim ve din tarihlerin;n çok 

Bir müddet sonra her ikiıi· b ıyulc simaları yabyor. lbrabım 
nin kuvvetleri Şama gelmiıler. Peygamber bu şehirde doğmuş· 
Ebu Obeyde tebrin bir tara· tu ... Kız kard.:şini almak iıtiyen 
landan, içerdekılerin hıriıtiyan H b.ı, lcııkançlılc yijzünden 
be,t ile muzakerede bulaaup kardeıini bu şehirde öldürmüı· 
açılan kale kapılarından ıehre tür. Adem ve Havva buralarda 
airerken, Halid de d ter taraf· yaıamıJ. ve etlenmiılerd .r. 
taa kale duvarlaranı zorla· Üçüncü Hal f~ Osmın•n, 
yıp aıırak ayni ıeyi yapmış. bançerlcnip öldürüldüğü ı· rada 
Yani .her ikiı nin de dediti ol· elile yazmaktı bulu11dutu ve 
muı. Şam devleth'lmüze teslim "anlarıaın üıtüne damladıtı 
oldu, Fakat ıiı harbi kazana· kuran bu camı dedir. Peyıam· 
rak ıtrdıaiı paditahım. ber y hyanın bafl burada im:,, 

Yavuz güldü: aonradan Roma impara\orlan 
_ Hakkınız var. ben 11er tarafından kaldırılmış. Ebu 

ikiı'ni birden yaptım. Emeviye Übeyde, Halit, Halıfe Abbas, 
camiitai görmek iıterim. derhal otlu Velıd, Salaheddini Eyyübi, 

Muıul Atabeklwinden Nured· 
oraya ıidelim ••• 

Yavuz, büyük tezahürat ara· din, daha çok, pek çok büyük 

11
nda bu camiye ıitti ve :.ıAyrete ıahıiyet ve kumandanların tür· 

cın na zor zabtediyordu. 
Bütün kışı burada reçirmek 

ve baharla beraber Mısır üze· 
rine yürümek iıtiyordu. 

Emeviye camii, beş milyon 
•'tın dokaya çıkmııtl. Ramazan 
gecelerinde, üç m nareainde ve 
içinde yakılan kandil adedi 12 
bındi. Ve kandiller, mubteı•m 
k ıbbelere altın ve ıümüı zen· 
cırlerle aaılmıfta. Her taraf 
yeşil, kırmızı, beyaz somaki, 
mermer ve ıranitten ibaretti. 
Yalnız m.brablar cıhetinde biri 
kırm zı, biri yeşil olmak üzere 
a·ra i e le rk taae ıülun vardı. 

Dört mezhebin dört 11nıhaa 
mabıuı olmak üzere on altı 
mihrabı vardı. On alta imam, 
bu dört mezhel> üzerine "namaz 
kıldırırdı. 

Camiin dört kapııı bulunu· 
yordu. Bunlardan bilhaıaa Ba· 
bülberıd çok meıhurdu ve ca· 
miio en büyük, en işlenmiı ikı 
direj'i bu kapıda idi. Camiio 
tezyinahnı tamamlamak için 
lucnderiyeden bile ıütualar 
ıet rilmişti. 

Cami avluıundaki muazzam 
fıskıye, ıörenleri ıaıartacak ka· 
dar nef.ı birıoydi. f &ıkıyenio 
ağzına büyücek bir karpuz ve
ya kavun konulsa, havaya far· 
latıyordu. Suya bu kadar kuv· 
vet ve taıyık vorilm ş.i. 

M.narele. de müteaddid mü
eızinler ezan okur ve sala ve· 
rirlerdi. N ımaz için camiye İn· 
diklerınde, ikinci ezan için de 
onlara huıulİ yerler ayralm•şu. 

iş in pyanı hayret ıöt'liloo ve 
p k haklı olırak izam od len 
d ter bir cabeti de, Tim11rlea· 
sin ıebrl iısali zamanlan•• 
ç kan büyük yang nda birçolC 
ahı p m'nareler yanıp kü ol· 
dukları halde bu camiin bir 
minaresinin yanmaması idi. 

Büyük birkaç ıütunun, tarihi 
kıymeti de ayn niıtbette idi. 

- So"• •ar -
dlttil. beleri buradadır. 

Bu, hakikaten muazzam bir Hatta Pcyıamber Hud . ile ı~ H h l U 
enrdi. hızmn da kabri buradadır. ur. e çe ~ 
Yavuı mmldandı: Keza, Peyıımber Muhammedin Ç -L h t-1-LJ 1 mu-ezzın" i Bı'lil Habeıi ile Ebüd- OCUK GI "'uc at 
- Tekia yere, •cennet Şı· 

mın ya altında, ya üıtündedir. dürdaaın kabirlerini de unut· mütelıasauı 
dememiıler. mamahdır. Hasta:annı 11,30 dan bire ka-

Evet, hakkı da vardı Yavu- Yavuz, bu kadar tarihi, ayni oar Bey~er ıokatanda Ahea~ 
zamanda dünya üzerinde güzel- matbaaıı yamada qbııl odeı. zun: 

O da biliyordu ki, peygam· 
ber, Şam ıebri içio •çoııe: me
ıud bir ıebir. demiş ve bunun 
sebebini ıoranlara da: 

- Tanramn melekleri bu ı•· 
bir üzerine S..at ıermit ola· 
caldar. 

Dcmiıti. 
Yavuz, evveli, cami11ia tari· 

hini karııbrdı; ona ıunları ıöy· 
ledıler: 

- Bu cami üzerinde lılim. 
larla H1riıtiyanlar araııadı uzu• 
ibtili,lar geçm:şti. Her iki taraf 
caminin kendılerine aidiyeti 
üzerinde ıstar etmişlerd ir. Ni· 

ANADOLU. 

liii ile ıöbre . bulmuı bu kadar "'"•gen•lı•n• tele/ona 399.J 
büyük ve zengin bir ıehri zabt- E" tele/011• 1261 
ettiği için çok meıtuttu. Heye· 

- • +._:*'...,._. - -, ~~llQ. -#WW•W....,........__ ............... lıill'......,.__.. 

ÇiMDiKLER 

Gazete serlevhalari ile muhavere 
Bizim gazete - Araplar, İngiliz raki giydikleri bu nesneden ,kurtul· 

askerlerinirı çadırlanna hücum et- salar. 
tiler.. Tan - Tehlike atlatlldı .. 

_ Onlar çadırda doğı;nuşlar, ça- - Amma da söylilyorsun hn, bay 
dırlan çok severler. Belki de evle- birader?. Bu taraftan atlar, öbür ta· 
rint yıkıp çadır kurmak istemişler-- ı·afa .konar. Buarüıı atlatılır, yarın 
dir. herkes atlanır. 
Bızim 1raz~te _ Çekoslovakya Tan- lki spor kulübüne hediyeler. 

meselesi bir harbe sebebiyet vere- -Sopa ve bıçak mı verdlltr 
bilir.. acaba? •· 

- O kadar uzağa gitme; bir ka- Kurun _ 1ki yıldtz birbirini arıyor. 
rış toprak üstünde bütUn dünya _ Meıtanelerin biribiriııe arzı hu-
bomba a-ibi pathyabilir.. lQıu yaklaııyor desen e I 

Murad C,mar (Yenı Aıırda) - Kurun - btanbulun imanna 

1 
___ G_6_a_ı&_k_aa_.·> ... a_..ı_,.....P,__Ze_t_e __ 

11 
Edep .) ahu.. d ğ , 

m ~· L&tm:S::cın - Edep ya 1. Ne zannettin bira- o ru. . . • 
ll•ııler Rifdli OKTEll der, var mıdır alıp satan bu nes- -Kifırler, keRcrı hep. kendı tarafı· 

t• .. ı ••IJ11 •• 7 .. jp.i .... neyi!. nıza yontarsınız. Bıze blrteyler 
ı~.baadi 1'~ «;ANÇAA' Cumhuriyet - Franıızlann teka- yok ıriu? 

1 - ESi veti ı • Son Poata (Roman baflıjı) Evlid-
DAREHAN _ Meşhur medeniyetlerin üstünf' lar büyüyünce .. 

J,.,1r b.iaci BeJS. -.. tüv dikmlQtir deiil mi? - Dinle sen gümbürUlyU, neler P-
•.~ alk l U1ili W... .._._...._ " 'a" t• · l "' ıu ..-- Cumhuriyet - Almanya, iıtila ırır er başımıza t.. 

,-~ırraf: lamir - .ANADOW eme1leri beslemedfiini bildirdi. Haber - kızlar neden evlenmiyor-
1 el to•: 2776 • Foeta lla&aM& tOS _.Bildirdiğine bakma, iftiha:Jı lar?. 

. Abone .~raid ne alemde; onu araştırmalı. - Evlenmiyorlar deiil, evleniyor-
1 a&btıa l•W. alb .,lalı IOI Ulus - Galatasaray İzmirde ye- lar, fakat çabuk ayrılıyorlar .. Onlara 

~1&1111tur nildiği Alsancağı 1stanbu1da yendi. cneden evlenip niçin aynlıyorlar> dl· 
- Her horoz kendi çöplQiilndc ye sormak daha doiru t.. 

hiua •aıleletı. tcta .. .ıs ötE:rmif, ne de doiru ı. Haber - Serseri çocuklar için ban· 
ıl"u (ı<rtti 21 linda Akşam - Bir giyi§te yırtılan ka· yo .. 

\=~Al\~A!>-(>9l.9lı!!!lllilii!!!!!!ll1!!!!!A~l!!!!!b!!!IAA~~~1>9.A~~tdın çoraplan, bir derd halini aldı.. -Yanlıı bir şey .. Bauyo deiil, pUr-
._ I' ASlllıll~Tlll - Hay ıu çoraplan giymeıelP i"atif Jazım, pllr~atif ı 
,.. __________ ... de erkekler maarafWı, onlar da ao-1 Çmulik 

Mayıs 2fi 

lkbsadi ve ~.:i.iy=-::a:-:s~i~-~-.-.s=====a=ğ=lı=k~======-.-

Bir lngiliz gazetesinin bahisleri 
yaptığı neşriyat 

Tarkiye yalnız bir dost değil, ati 
için de bir m6şteridir, diyor 

•Evening Standard., ıazete· ıünc daraldıtana ıahit oldatu· 
sinde •Elden kaçırılaıa bir mu· muz bu devirlerde yukarıda 
kavele. başlığı altında çıkan g6ıterilen terakki rakamları çok 
bir yazıda Türk ye hülcüme· bü, ük bir mana taşımaktadar. 
tinin dört milyon lnıiliı liralık Türkiye ile lnfiltere araıın· 
demiryolu malzemesi ıipariıini daki klırinr anlaımııı muci· 
Krupp fabrikasııu vermiş oldu· binco lnriliz ibracatanın. bil· 
iu kaydedıleuk baa münaae· bassa men1&1cat, çelik ve ma· 
betle K rım muharebesi za~an· kine ihracabmn ıeniflemea~ 
larandan baılamıı olaca lnriliı· fEJ pmakta oldutumuz Türle mala 
Türk dostlutunun takviyesi lü· mJbayaaboın arttuılmaaıoa bat· 
zumu üzerinde duruluyor, baıüa lıdır. 
iki mılletin men faatl~rini bir- Tilrkiyeden NbD aldıtımız 
leıtire11 imiller tebarüz ettirili· mallar arasında başlaca yeri 
yor ve ıöyle deniyor: üzüm, incir, hndık, tiftik ve 

•M Uetler ara11nda doıtluk hah itgal ediyor. Sirara kul· 
ticaret •aaıtasile perçinlenir. laaan lnailizlerin zevkinde barp
lngilterenia Türkiye ile ticare- ten sonra basıl olan bir deti· 
tini arttırmaaı her bakımdan ıiklik dolıyısile lngiliz piyası-
teşvike deter. larında TJrlc tütünü ehemmi· 

Birçok aenelerdonberl Alman· yetıiz bir miktara düşmüıtür. 
ya Türkiyenin en mühim ecne- Türkiyeden daha fazla ala-
bi müıterilİ olmuıtur. Hitlerin bilecetimiz mallar için de pek 
iktidar mevkiine ıelmeai üzeri• tabii olarak bir hudut vardır. 
ne Dr. Schacbt tarahadaa te- Bu böyle olmakla beraber Lon· 
sia edilen mütekabil ldirinı an- drada açılacak kredilefiD la-
laımaları mucibince Almanya- g iz malları mübayaaıındı kul· 
nın Türkiye dıt ticaretindeki lanılmlıı ıartile Türkiyeye ıer-
h"11ehri evelce yüzde 37 iken maye yatırılması lngiliz meha· 
1936 da yüzde 49 a çıkmııtar. filinde kuvvetle terviç edil· 

Nazi hiilcümeti, ticari batla· mektedir. 
ranı kuvvetlendirmek ıuretile, ŞJrası kayda deter ki, yuka-
Türİciyede iktaaadi nüf&az saha- nda bahsettitimiz demiryolu 
ıında aralan payını temin et• mukavelesini alabilmek ıçın 
meti ve eodüıtri.yel faaliyeti Krupp Türkiyeye sekiz senelik 
teaiı için de en büyük rolü oy· kredi açmııtır. 
namayı ümit etmıılerdir. 

Almanya bu ümitler nde kıa- Türkiye sora zamanlarda 1~ 
men hayal inkiıarana atramıı· ailtereden tayyare alm ıtır ve 
w. nraa..,. Al-·••• U. van• bundan sonra da ılmalc tale • 
mış olduğu ldiring anlıım11ının oınoeı oa1•q•ıçaın.n. •··--

kendi zararına iı leditini ve başka Türlı:iye hükumeti demir 
kendi ihracat na mukabil aıatı ve çelik fabrik111 inıaatı ıibi 

mühim bir iti lnı-liz müessese· 
kalitede ve fahiş fiatlerle Al-
man m llaruaı kabul ııtıranada aiae havale et mittir. Türkiye 
oldutunu anlamııtır. endüıtrıyel faalıyetiDe diter in• 

T ı.arkiye bir aeoe kadar evel ıiliı firmılaruaın ııtirakiai mim· 
Almanfa ile ticaret anlaım11ını kün kılacak iatikraılan memnaa• 
sona erdirmiş.ir. Bunun net cesi niyetle karııhyacaktır. Türkiye
olaralc 1937 de Almanyanıa nia tabii maden memb,Jarı çok 
Türk ticaretindek b satsi yüzde ıenittir ve Tilrkiye bükGmetinin 
38 o düşmüş ve buna mukabil bütçe vaziyeti ve kıediıi mun· 
lng.lterenin Türkiye ile ticareti taıam bir terakki röıtermokte· 
2,44 4.000 İngiliz lırasından dir. 
3, 180,000 lnıiıiı liraıına çık- Türkiye lntiltero için aadece 
mıttır. Beyneımilel ticarelio kıymetli bir doıt değil, ayni 
milli varlıklarl, geçicame poli· zamanda iti için büyük bir 
tıkaıanan tea ri altında ginden müıteridir. • 
.,,,.,,,,w...,.,,,.......w~~~~~ - - ...._...__ 

Bir Bulgar gazetesi yazıyor: 

Balkan Balkanlılarındır! 
Sofyada çakan Kampana p· 

zeteai •Balkanlar, Balkan mil· 
letlerinladir. ..rlevbua albDcla 
diyor ki: 

•Kambana gazeteıiaia Bel
ırad muhabiri ya11yor: &erli• 
Roma mibveriai 1öıö11iinde tu· 
tan Yuıoılav politikacalan bir 
Belgrad •· Ankara mibftri mey
dana ıetirmek fikrinde 'balu
auyorlar. Bu fikir, banda çok 
aarih bir ıurette la.men biltlln 
politik mahfellerde ıöyleamekte 
ve ıa ıuretle izab olunmaktadır: 

- TGrkiye " Yuroılavya 
Balkan devletleri ic;iade .. 
kuvvetli dev.etlerdir. Bu dev
letlerin dıı ıiyasaları ela B.ıl
kaıı arda en ıalibiyetli bir rol 
oynamaktadır. 1937 de Şark 
paktını vilcude ıetirea Türkiye 
bu itibarla Balkan paktını klfi 
derecede lcuvvetlend.rmiıtir.Bu· 
ıün Tiirkiyeaia 1a1D11 botazlara 
det 1, Süve11 kaDah kapand•tı 
takdirde, H.odiıtau ıidea ka· 
ra ' olunu da kontrol etmek 
m.:vk1i11do b•haaclaaiu. iDklr 

edilemiyecık olan bir hakikattir. 
Yuıoslav ricalinin kat'i ifade

lerine ıöro SOD fÜalerde Ati• 
aada imzalaaaa Türkiya-Yua• 
niıtaD maanıam pakta, S.lırad· 
da tıpkı Ankaraaın Bulıar Y u· 
t01lıv ebedi (pakbaı karpı.dıt.a 
Hmpatile kabul edilmiıtir. Tür· 
kiye ile Yuıoılavyaaıa ıayui, 
Bulıariıtanla Yunaaiataada Bal· 
kaa pıktıaıa müaaadatı alıbe
tiode bir iıbirl.tinüa • .,dua 
plmeai merkezindedir. 
Goıpodin StoyadiDoviçia pro· 

ielerine ıöre Belırad • Aıabra 
mihveri, bir Balltaa ittifaka ya
ratmata muvaffak olacak ve bu 
ittifak lnıiltereye iatinat ed• 
cektir. Bu mibverİD ıayeıi, Bal
kanları harici nüfuz ve teıir· 
lerle müdahale ve inbiıarlar· 
daa korumıkhr. Ankara· Bela
rad mibveriain tee11illii ile 
Yuıoıtavya. aynı zamanda. Ma· 
cariıtanı da Küçült Antaata 
aokarak bunu bir •T"ııa Aa· 
taata. yapmak fikrindedir. Fa· 

- So.uı 8 ,gcı S.b.ic .ie-

Oülll ba1talıld1r nı lluu•••• 
Or. M. Ş.fkl J ,,., Ji1N ci: 

Asabi mide hasta• 
lıkları 
-3-

Bu rahatsızlıkta en ehemmi· 
yetli nokta, midedeki ağr1lardar0 
811 atrılar, hissi ıioirJere aıttir. 
En ziyade genç ve orta yaşh 
kimselerde görülür. Bilhassa 
kadınlarda zuhur eden ve nö
bet ıeldinde vukua gelen, mi
de yerinden ba~lıyarak karaaıı 
muhtelif yerlerine kadar yayı· 

lan ıiddctli ağnlar çok 11tırap
lıdır. Bu mide nöbetleri bazal 
birdenbire bqlar, batta bulaatı 
ve kuımalar da bunu takip 
eder. M.de elemi birkaç ıaıt 
ıürdiitii ic;in, baataluı pek %i
yade telif• düıürür ve korlal 
içinde bırakır. Atrıla nöbetler 
bazı defa ruhi beyecanlardar 
sonra ıiddetli bir surette keD" 
dini ıösterir. Bu atrılar ıeç· 
tikten ıonra günlerce ve buaı 
da haftalarca aralık verirler. 

Atrılar esnasında hastalar yumrılr 
larile midelerini tazyik ederler 
ve atrılara tahfife çalııarlar. 

Asabi mide hastalıklarında 
en ziyade dikkate alınacak 
mesele. bünyenin oevrestenik 
ve biıtcrik haline karıı birçok 
tedbirler almaktan ibarettir. 
Bu hastaların yaşayışlarını mua• 
tazım bir hrıle sokmak icap 
eder. Yemek zamanlarını iıti· 
rabatlerini, çalııma ve vazif• 
müddetl!rioi düzenli bir ıekıld• 
tertip etmek lazımdır. Eter b• 
haatalıtın sebebi uzvi bir takı• 
baatalılclar neticesi tev llüt edr 
yora ı, oalara karıı da tedbir 
ve tedavi ıekillerini tatbik et-
--~ .... ~ • ..,._..., a uuuı.ar nı •Jlı> 

muı için müteh11s11 bir dok
tora müracaat ıarttır. 

Yaln1z tinel ve sinir halleri•• 
dın mütevollid oldutu zamar 
larda ııda meselesi mühimdir. 
Bol bir gıda tertip etmeli, bur 
dan batkı vilcude maaajlll 
yapmahdar. Serin sularla dllf 
yapmak ıuretile uzv:yet kualr 
nnı ve ıinirlerini takviye etm• 

!idir. En ziyade nebati gadalır 
la beraber bir beai tedbiri t .. 
mamile iyi netice v•rmektedir· 

- S o ·N -

NtJbet i eczanel•r 

Eozenelerin bir heftelıll 
nllbet gQnlerinl göaterlr 
oetvel: p.,.,.,..1: 

E .. ..ı ..... Olfa; ~,. .. .. 
GIMl7.&a; TiWldU. a. .. .. 
vee..ukte Wve1•elik; ...__.... 
B. i'Mcl. .,. .. uıac1. ~ 

Stılu 
~ ......... lift& Euaad .... 

8. ltnf; ~.... L._ AllJlll 
takta B. AllaM Udi. .. ,,,.._, ......... 

ç.r,.... .. 
........ S.laJlal; a:anut" 

....... ~ 'l'Ukt!~ ":: •• :::. 
lr•lpannad• -
••i,.a. ,,.,...,,., 

........... llllll. ~ 
a. ......,..... 1'11kill!da iL ;.....,,...... ...,,.... 

c....ı __ _....., K.e.......... ıuu.... ~ 
bU C.llelyala. Jrp&paM0 PM 
lkifet•elik.. WeotaoWri ~ 
"8&11 iL l •cl. ----Ca1111uu•i: _ __ ..... ,,. 

llq4aıa&&a lalabal; ~ .-. 
4a & Btn4 Lmer.M .......- · 

Ktref paeada ....,,.... 
p..,, 
~ ...... - .. -jl-.... -~ ...... 
d. tialai~ ~e::ılorJe , ... 
.lı ır•lp•u nd l Aıd. 



'"'-IUphutz öyte bir kadın bulunur. 
tı:-" Ali ! lote böyle bir kadın J ak 
~ yahud Ravayakın bıça&-ını 
, ... ~~P bir adamın eline verirse 

---n kurtarır. 
~ Öyle amma o kadın cinayet şe

d1,e mahk6m olur. 
~avayak yahud Jak Klemanın ci-

ortaklan bulunur mu? 
'-it ....._,Yll', çOnkU onlar belki çok yük
~ tab..kadan olmak cihetile kimse sh cesaret edememiştir. Adliye 
-.._ btrket fçlıı yakılamaz, efendi· 

~ ""1,o ebemmlyetal& bir sual so-
llbt bir tarzda aordu: 

'laaıde adliye aarayııım bir kaza 
aa...:_- olarak yaı;mıadıtını mı zan
~unuz? 
~Yledt cevap verdi ı 
~mi, efendimiz? Ben 2annet-

~u.nu söylerimld, benim ismim 
t. ~ dö Monpaaiye, yahud krali
- ~k dG Mediçi olsaydı şimdlld Le

llnıfnııe l'Ostermekte bulµn-

TAKViM 
-- • 1JS4 I Arabi • 13.57 -...u .......... 25 

Mayu 

26 

ANAOOI \J __ --------
Bir Am::rik ~ .. ·ı göz ·ze 1snanya Ate/yemden pozlar 

Kukla Boğazlaşan 1,500,000 
kişiniıi arkasında 



.Sahife 6 

Askeri Liselerine·talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 ders yılı için lstaobulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe askeri Jiselerile Bursa askeri lisesi Kmkkalede 
bulunaıı askeri san'at lisesi ve Konya Erz:ncaıı askeri 
orta okullarına talebe alınac lctır. Kaydükabul şartları 
hakkında malümat askerlik oubelerindeıı ve okullarda 
n~~ . 

2 - Kaydükabul için müracalt zamanı 1 • Haziran ile 25 • 
Temmuz arasındadır. Talebe b ngi okula girmek isti-· 
yorsa bir dilekçe ile doğrudan doğruya o okul müdü· 
rüne müracaat edecektir. D.lekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu ilİ$tirifmiş bulunmalı ve 
menıub olduğu askerlik şubesi babasının adı ve mes
leki ile kendı adı Oı(uduğu okulun iımile hangi sınıfta 
bulunduğu yabancı dil okuyorsa bang sini okuduğu ve 
okulundaki kayt numarası boyu yaşı ağırhğı ve oturduğu 
yerin adresi vazih olarak yazllm lıdır. 

J - Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat 
edecek talebeler ayrıca ikinci bir dilekçe ıle de asker· 
lik şubelerine baş vuracaklardır. Askerlik şubeleri sıhhi 
Dluayenelerile lüzumlu kaydükabul kağıtlarıill tamam· 
lattaracaklar ve bir Temmuzda talebenin gireceği okul 
müdürüne yalnız kağıtlarını gönderecekler ve talebeler 
mekteb müdürleri tarafından çağrılmadıkça mektebe 
gönderilmiyecektir. • 

4 - OkuJlar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden b~şka 
giydirilmesi teçhizatı okul tarafından temin edilir ve 
her ay b r m "kdar da maaş verilir. 

t 3 s 1 s ıı 13 ıs 11 19 21 22 2s 21 29 31 1415 
•• ,, ..... --:r ... • .. • • . .. • ,,.. 

Şoför oe Otomobil sahiplerine müjde, 

Engürü Boya Evi 
• • • 

Tenezzüh otolan, otobüs er, kamyonlar, sair her nevi gü7el· 
liği arzu edılen v~ zevki okşıyan madeni eşyalar: Elektrikli 
pistonla (Tabanca) ile boyanır. Cila verilir, bozulan kısımlar 
tamir edilerek hiç belirsiz bir bale getirilir. Boyalar, macunlar 
Avrupa ve Amerikanın en iyi boyasıdır. 

BOYA EViMiZ: Memleketin duyduğu bir noksanlığı ikmal 
etmekle iftıhar duyar. 

USTAMIZ: Avrupanın en iyi müesseıolerinde çalışmış bir 
Türk gencidir. 

FIATLERIMIZ: Rekabet için değil, nefaset için müşterileri• 
miz"n gösterecekleri rağbete bağlıdır. 

Cumhuriyet caddesi (ikinci korda"?) lnhi. 
acırlar Başmüdüriyeti karşısında No. 111 

-tzmir Vakıflar Direktör üğ~nden: 
Şenelıği Cinsi No. Vakfı Mevkii 

Lira 
700 Ev 196/320 Bezmialem Birinci kordon 
160 Depo 185/48 Salepçioğlu Gön hanı 

60 Dükkia 24/1 ,. Salepçi hanı içinde 
36 ft 3 N it H 

36 .. 4 ,, " " 
S6 n 5 " ,. ,, 
36 ,. 6. " n n 

S6 n 1 " o n 

36 ,, 8 " " it 

60 " 9 " " " 
24 ft 10 " " " 
60 ;, 17 " " " 
48 ,. 20 • .. .. 
36 •• 21 " " " 
60 " 22 " " .. 

300 Depo 2S " .. ,, 
120 " 27 ,. .. " 

Yukarda müfredah yazılı akarat 1·6·938 tarihinden itibaren 
bir ıene mbddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıka· 
nlmı,tır. 1balesi 30·5·938 pazarteıi gjnü aaat 10 dadır. Tal:p· 
lerio Vakıflar idaresine mürncutlar.. 25 27 28 1744 

ANADOLU 

lzm.ir u~fterdarlığından: 
Sataş 

Ura K. No. 
1315 Seydiköy Abf bey M. 28 No.lu S. J taj No.lu 

349, 12 metre murabbaı arsa. 100 00 
1316 1 ınci Karataş 9 Eylul S. 37 taj No.lu 421 

metre M. ana. 
1317 1 inci Tepecik Nevküşat S. 2/1 taf No.la 

105 25 

68, 13 M. M. arsa. 68 13 
Yukarda y~zılı emvalin mülkiyeti lS gün müddetle müzaye

deye konulmuştur. Jhalesi 9·6·938 tarihinde perşembe güııü 
saat lS dedir. Taliplerin Mılli Emlak müdürlüğune müra· 
c atla ı. 25 3 1724 

SAZMAŞ 

Sanayi ve Ziraat makineleri 
1'ork Anoııin şirketi 

J...ANZ Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 
45-35·25-20 beygirlik: Her huıustt garantilidir. 
Fiyatta ucuzluk tediyatta kolaylak vardl1. 

LANZ Harman, biçer bağlar, saman ve ot presesi, 
tohum aympa makınesi, kalbur makiosi, pata
tes çıknrma mnkinesi ve bilumum alitı ziraıye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, diskaro. brmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel mot.örleri. 

Her türlü fabrika tes.ıata işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mın takası umum acentesi TALAT KIL
l/O~LUNA m"iraca'lt . 

İzmir leva.zım amirlif i ilanları -
lzmir L~vazım amiri ği satan alma komiıyonundınz 

l - lzmir MüstahKem Mevki kıtaatının 16920 kilo aadeyatı 
ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 8 Haziran 938 çar~ambı günü ıaat 16 buçukta 
kışlada lzmir Levazım amırliğ. 1atın alma kom;ıyoaua• . 
da yapılacakttr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutırı 15556 lira 40 kuruttur• 
4 - teminata muvakkate akçeıi 111>7 lira 48 kuruıtur. 
S - Şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Jıteldiıer Ticaret odasında kayıtlı olduklarıaa dair •e-
.. sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eks itmeye iştirak edecekler 2490 Hyılı kınuaun 2 Ye 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazlı veaik .. 
larile teminat ve te~lif mektuplarını ihale aaatıadan en 

z b r saat evd kom1s n v rmclcrı. 21 :zo !'1 ' ~o,:1 

Bağ ve Bahçe... Tütün ve Sebze... Fidan ve Mahsut 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörlerı. 

Trakt6r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar• 

Orak ve Harman Makineleri 
aair her cins ve aiıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

HaHmığa çarşısı No. 31 
3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

lzmir vakıflar müdürlüğünden 
Mezarlıkba~ında Hayreddinpaşa sokağında 3 aayılı harap aile 

evinin ankazı kaimen satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
Bedeli 30;) liradır, ihalesi 5161938 pazartesi saat on beştedir. 
Şartlarını öğrenmek iıtiyenlerin her gün daireye müracaatları 

lzmir Vilayeti }iuhaeebei l:tusu~iye 
Modnrloğnoden: 

Yıllık kira 
BedoJi Hbıkı 
Lira kuruı Numaram Cinsi 

dolap 
dülckin 

Mevki 
15 29 
50 178 
29 349/1 • 
so 403 kahvehane 

Balar bedesteni 
lrgat pazarında 
lkiçeşmelik C. 

• • • 
25 7 ev • • • 

idareyi Hususiye akaratınd a o'up yukarıda yer ve cinsleri 
gösterileo akar 23·5·938 gü!'lünden itibaren bir ay içinde pr 
zarhk suretile kiraya verilecektir. Kira şartlarını öğrenm.k 
iıtiyenlerin her gün Muhaseboi Huıusryo Müdüriyeti Varidat 
kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de encümenin toplandı!' 
her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 10 da depozito mak
buzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatlan ili• 
olunur. 26 27 28 1761 

Fener Tıp S. 

Bozkurt Tıp, 6. 

90 

85 
80 
1S 

-kumpanyasından: 
Kuruı 

c:m 832 

.. 156 .. 723 .. 69() 
70 .. 651 

8S ,. 732 
Kelebek Tıp 9. 80 " 701 

15 .. 67Q 
70 •• .639 

1 - Yukandaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peıin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top için olup upri 
1 balyalık (yani 2S top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj vo prese masrafı olarak JOO 
kuruş müşteriye aittir. · 

3 - istasyona veya mağazaya naklini istiyenlerdea beher 
balya iç n 30 kuruş araba nakliyat ücreti aluur. 

4 - 1·24 top almak istiyeo müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabil rler. 

Yukında gösterilen be.z fiatıeri Vekiletiıı tesbit ettili 
fiatlere uygun ambalaj ve nakliye masraflarıma da muvafdc 
olduğu tasdik olunur. 

-~ 
lzmir lnhisarJar HaşmOdürlilğüode-

938 M i yıh içinde Çamalta tuzlasırıdan merkez 11ttı depo
suna 2etir !ecele 6500 • 8GOO ton çuvallı kalın t1,1ı. 1ila 1~ 120\l ıoa torbala matoan ve ;;,vu • .:nN aaet aanauc ı ıofi'ala._ 

tuzun ıattan depoya kadar nakil vo iıtif bammaliye iti açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı 194,44 liradır. Muhammen fiyatlarla ıaıt
aımesi levazım ıubemizdo görülebilir. 

isteklilerin 7/6/938 günü saat lS de Baı müdürlü~ümüzdeld 
kom ıyona gelmelerı ilan olunur. 26 28 17SO 

.Bilumam çiftçilere, mey va, incir 
bahçesi ve bc:f sahiplerin• 

biiyiik müjdemiz 
Mazotla müteharrik (S) beş beygirlik traktörlerimiz rinde 

(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi ıüror. Amortizmanl• 
birlikte en ağır işio döoümünü azami otuz kuruşı mal eder. 
Dünya01a her tarafında ıağlamlığı ve gördüğü iıia boy~aı 
nisbetle büyüklüğü ile nam salmış olan bu (Modero) tralctorl• 
ağaçhkla arazide çift ıürmek bat ve pamulc araziıioi çapalamak 
zevkini tutacaksanız. 

icabında kuyunuzdan ıuyunuzu çeker, deıtere makineaiıl vt 

bir küçük detirmeninizi çeYirir. Size bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak ba traktörüa fiati 
de her keseyo elverişlidir. izahat almak ve aipariı vermek içi• 
acele ediniz. 
lzmir: Büuük KarJiçalı lıan No. 55 de Tallit Kılcıol'" 

ilan olunur. 2S 1 1743 

rif, dudakları tam şeklin;" bulmuş, G ü ld üm.---------ıiiriiaiidiiiaİİHİİİİUsiiniiiliiiiağiiiaiibiiieiiiyii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniizi. ~İiştieiıiiihitiıiıiyilıiiarıiiliiııkııi· ıiio•ra·d~a-~baŞl~-1 
hareketleri tabii ve serbest bir insan. - Peki, eledim, ben de bundan Ağzındaki lokmayı a~ır ağır çiğ- Bnna «Hüsnü ağabey> ismini, cer' 

Onun biraz eve] konuştuklarından sonra öyle çağırırım sizi.. niyerek ve gözleri ile, ovaların t§ hede vermişlerdi. Hem de bir rnıt" 
şu neticeyi de çıkardım: O da kalkmıştı: ötesinden yavaş yavaş göklere uçu- Jay. 

Hüsnü ağabey evli değil.. - Bende de var yiyecek, şan ince sis parçalarına bakarak: Ona sormuştum: 
Fakat acaba hiç evlenmemiş mi?. Diyordu. Ne çabuk ta ahbap ol- - Afyon cephesinde -dedi- göğ- _ Mlralayım, bana niçin bm'JI 

Hiç sevmemiş mi?. Onu, gurbetten muştuk? Maamafih ben, kalbimin sümdeki ilk ~'arayı orada aldım. hitab ettin? . ıJ. 
ya.zan: Saime Sadi gurbete sürilkliyen, onu ~·uvasız bir bir ahbaplıktan çok öte sahalarda 1 Sonra iyileştim. İkinci defa, Sakar- Demiştim. o da bilmiyort:ıl 

_ 58 _ kuş gibi göklerde, açık ovalarda, dolaştığını pekalli hissediyordu.m.. yada vuruldum. • bunu: .... ııtl 
.. d dl ld . 1, k ·oı·du· dag-Jarda şurada burada başıboş Hemen iki valizi biribiri ilzerinc Elini cebine uzattı. Şık bir cüzdan _Yalnız -dedi- sana bu 1"'·. 

- Bir l:ı:z çocugu - e -yo a aı- un ıs · • d k · ek1 •• • k rd d kt•w• b" f to• Jceı:' 
kadnş olduk. Kim olduğunu bile sor-- - Uyandınız mı -dedi- bonjur öy- dolaştıran ruhi saik nedir? Evet. bir ~0~. u ' yıyec eıı, meyvelen onun çı a 1 ve ora an çe ıgı ır 0 g- çok yakışacak. Genç, ihtiyar "bet i· 
madım. Hatta 0 da beni merak et- leyse ... Çok tatlı uyudunuz ı sebep olmak i}ctiza etmek mi? Onun ustun de topladık. ı·afı bana uzattı: sana «Hüsnü ağabey> diyecek. 1', 
rnedi galiba!.. İlk defa olarak bu kız _ Evet, teşekkür ederim, çok iyi mesleği ne idi?. Ne ile geçiniyordu 1 -. Buyurunu~, başlayınız -decli- Bu, zabit elbisesi ile çıkarılmış bir ralayım aldanmamıştı. İsmiın t#. 
cocuğu beni düşündürdü. Bu sözüm- uyudum.. Bugü.nü, yarını _hakk~~aki düşün- ilk ısta~yon~a. bır çay da .aıın.z. fotoğraftı. Çok genç ve çok güzel ..• le kaldı, gitti .. Bundan müşteki rıır 
den birşey çıkarmağn kalkışmazsın - Tam iki buçuk saat devam etti. celerı nelerden 1.barettı · ·· A Ellerım ~ıt:ıyordu. Ganp hır saa- Yüzüne baktığımı hissetti. yim: hayır!.. Çünkü hiçbir kiJ!lgl' 
tabii.. Onunla benim aramda tuhaf Güzel bir rüya gördünüz mü bari? - Şimdi -dedı- kahvaltı lazım.. det içinde ıdım. ş· d" k d "hti .. d t k b" b ki . . . ~. . . . - ım ı ne ·a ar ı yarım, go- en, e ırşey e eml\'orum. 
bir ruh aşinalığı sezdim; o kadar.. Kıpkırmızı kesıldıgımı hıssettim. Yerımden kalktım: Liiyıkile tanımadığım bir aclam, .. 

1 
~ 

Böyle bir kız kard~im olaydı, Acaba kafamın içine girmiş, ı-üyala- - Benim çantamda lıazı şeyler beni, henüz ilk defa tattığım vu- ı·uyorsunuz ·· . . . . Duramadım, sordum: J'' 
dağları deviririm.. nrnı dagörmüş müydü?. vnr Hüsnü bey. zuhsuz bir takım hislerle sarmıştı. -. Hayır -dıye kekeledım- eskısın- - Kimseniz yok mu Hüsnii 

Diğeri fısıldadı: _ Gördüm nmma, iyice tesbit Ben çantayı açarken yüzüme ba- 0 un da bu bulusmadan mem 1_ den ~~k az :arklı.. bey! . 
w kıyordu · n "' nun ° f çım çektı · H f"f · · l · - Ya zevcem olaydıl. edemenı. , Yol yorgunlugu. . ·. . .. w • duğunu sezmeğo başladım. •. . . . a 1 çe saı nı c ı · Jd" 

Kalbim göğsümün içinde adetli Dedim. Karşıma oturdu. Artık or- . - Nıçın Hüsnu ngabey demedı- Bileğinde büyilk ve kapanını bir - Halbukı ben, herşeyı hıssedı- - Var -dedi- birkaç yerde • 
d h · · ııız? ş h · · ·ı · ı kuduruyordu: talık aydınlanmıştı. Onu a a ıyı ·· yara vardı. yorum .. Çe renın çızgı erı, saç nrın bam var .. 

- Ne cevap verecek? görebiliyordum: d" Şaş~~~ ~.aşkın 1ba~ıı:ıı ona cevir- Gözlerimin oraya takıldığını his- ağarması birşey ifade etmez, evet, - 1stanbulda? .. 
Diye bekledim. Hiç sesi çıkmadı, Evet geceki intibalarımda hiç al- dııkm.b. ~bz~~zo. ge mı~tık ~ok yakın- setti: bunu takdir ediyorum. Yaş bunlar- - Orada da! 

1 bi • k • d ırı ırımıze.. Bırdenbıre cevap İ . A • • ıı·g.4' 
r sıgara ya tı.. anmamışım.. a· - <:ıtıklal kavga. ının ızlerınden dn kendisini göstermhror amma bir Bu suallerin onu sıktığını 1 if 
Tren hareket ettikten sonra, yeni Saçlarının kenarları hafifçe karar- vereme ım.. . . -dedi- bfrkaç yerimden ,·urulmu~- ·uhun için için çökm~sini diiştinii- tim ve derhal sözün mecraı:ı1111 oeP 

ıJyanmışım gibi, başımı kımıldattım mış. Gözleri, aynen bahsettiğim - Halbuki, akşam bır defa beni hım. nuz. Bir güneşin parçalann 
1 
1ı·C'a- tirdim: 

ve d.o~ruldum. Hüsnü ağabey bana 1 kuvvetli ve esı·arlı gozler .. Bunun za- oyle çağıı:mıAtınız.. - .ı.; • eı ede bulun U) o dunuz o :sı una sonüp dağıhııusını tasan uı c ... ı-
- ....,J ... ....,, 
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Amiral Nelson Memleket Haberleri 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

üzüm diyarı Manısada kalkınma 

ıs 

Güzel Emmaaın muıikiyo olan 
bevcsi günden güne fazlalaı• 
111•ta bıılamışta. 

kaptan Con Peyn bunu an· 

blanıııb. Bu ıebeple, ıevg l iıine 
ir p yano almaktı ve b r mu• 

liki bocua tutmakta ıecikme• 
•işti. 

Güzel Emma bir taraftan mu· 
•iki ile vo d ter taraftan diğ3r 
dtrılctle meşgul olmaaını rıt
llltn, ikide bir aynanın karşa • . 
llaa geçip güzelliğini ıcyret· 
lllekten do w:ak kı lmamata 
'1ıırnııtal 
Enamı, u zaman zarhnd• 

Öyle yetiımiıti ki, Loodraaan 
~iıtolcrat ailelerilo adeta mü· 
llbılcayı giriımiıti. Güzel ve 
llrif gıyinmeği, misafirlerini 
dtiına nezaketle kabul otmeği 
llülccmmel öğrenmiı, oau bır 
defa lgöronler üzerinde unutul· 
llaaz intibalar bıra"acık dere· 
Ctye relmiıti. 

Güzel Emma. bir gün ana 
olınık yolunda bulunduğunu 
biııedince, idota müteessir ol• 
llauıtu. Zira kendisi, dalla 16 
Yaıını bitirmemiıti. 

E.mma, aradın çok geçmeden 
Qur topu gibi bir kız çocuğu 
do~urmuıtu. Kend iıi, kııa bir 
tıaaın ıonra kaptan Con Pt!y• 
ile ıu teklifte bulunmuıtu: 

- Ben bu çocuğa balcamı· 
)acağıml Onun için iıteraeniz, 
liouırnden de nineme göndere• 
~111, o büyütsün. 

Kaptan Con Peyn, Emmaıun 
\. teldifıni derhal kabul etmit 
"•ayda münasip bir para ayı• 
~p çocutu bakacak olan ihtiyar 
adına ıöadermete karar ver· 

llıi4ti. 

Yeni dotaa kız çocatu, bir 
~ıç ıün ıonra kôyo ıöoderil· 
Ilı işti. 

Emma çocuğa bıkmak lcül· 
ftlinden artık tamamen kurtul· 
lluştu. Bu münasebetle, derale· 
lile ve bılbassa o çok ıevd.ği 
lal11ı·ki ile daha fazla meıgul 
01ınak hraatını tekrar elJe et· 
llıiıti. 

Güzel kıdan, aı zaman zar
flada etki taravetini ikti11p ot
llli1, bir kat daha güzellcşm i ıti. 

Con Peyn, ıevgiliııni o dere
~ aevme}'e başlamııtı ki, onuıt 
~ r arzusunu yerine getir mele, 
~· lldiıi için adeta mukaddes 

11 vazife hükmüne rirmiıti· 
(Coo Peyn), zengin bir adam 

hlraıımasına rağmen, her çareye 
'tvurmuş ve batta ufak tefek 

~iillcünü ıatarak, Emmanın ia-
e~iti mob.lyeyi de temın et
~lfti. Güzel kadın; (Con Peyn)
ı' bQ iyil.klorine mebzul puae
:rle aaukabele etmeğe alışruıı 
,: ~u yüzden kaptanı Hrsem 

lbııti!. 

il (Con Peyn); kendiıini dünya• 

~~ etl meaud adımı f arzedo
~ıdar ileri gitmişti.. 

ti~llnyıda, berıeyin oldutu 
( 
1 ••adetin de ıona vardır. 

.._ ~on Peyn). güzel Emmaya 
, ~•le olmaktan doğan gururl•, 
/ •dıılarını ıık 11lc evine re· 
•rnıet ~ e ve onlara müke,lef 
/\Yıf etler vermete bışlamışt. ! 
t~ 1•man ıonra, (Con Peyo)in 
iit rae tananmıı kimseler gelip 

:ete alışmıılardı. 
•kat bu tamnmıı inıanlar 

''••ınd kıd 1
• ırz düımanı denecek 

Çolc •r ha~arı ~e ayni zamanda 
b· Zengın (Sır Harri) adır da 
ır ıd d . 

811 dam ı peyda olmuıtu. 
twiQ: ~m, kaptan (Con Pcyn)in 

uç defa fitmiı ve dör· 

Nakleden: Kimi Oral 

düncü defasında Emmaya işık - Bmr·m, borç içJad~ıin. 
olmuştu. Emmayı idare edemiyecek btıl• 

Sir Harri bir gün icaptan Con de bulunuyorıun. Onu bana 
Peyne fU ıözbri ıöyltmekten bırak!. Ben zenginim. Kendi. 
çekinmemişti: ılnin her arzusunu isaf edecek 

- Emmayı, ne zaman olaa vaziyetteyim.. Fakat, aen öyle 
ıenin elırı den alacatıml det.Is n. Binaenaleyh mabvola· 

Zavallı Con Pcyn, sevgilisine cakım. 
göz koymuş olan Sir Harrinia (Con Peyn), bu teklif karıı· 
bu sözlerine gülmüştü. Zira, sanda melul melul düşünmüş ve: 
Emmanın ona karşı olan ıev- - Emma razı olursa ben de 
i'İıinden emin olmuştu. (Con muvafakat ederim. 
Peyn), bu hısusta aldanmıştı. Diyerek mukabelede bulan· 
Hiç hatırına get rmeınişti ki, muştu. 
kadın, denize benzer, ona gü· (Sir Harri), tereddüt etmek· 
ven olmaz. 

ıızın: 

Her (jeşid üriin yetişen Mani
sada ziraat makineleştiriliyor .......... 
Yalnız tütün istihsalatı, vilayet çiftçisine senede 

6,5 milyon lira gelir temin etmektedir 
l"ürkiyznin en gü. 
zel bağl:trı Mani
aadadır. Nümunefi. 
danlzfında 180 çe. 
şidlik bir bağ kollek. 
sivonu mf'vcuddur~ Aradan az bir zaman geç· E b - mma, er balde razı 

mişti ki, ıözünü bir ıün cid· olur. yayladaki kiraz ağaçlan -mütemadi 
diyetle tekrar etmi•ti: · ·1 h b. t+~ ~-""' 

Y Demiı ve başka bir söz ıöy- takip neticesı e ara ıye .ı.cn ve ....-
-Emmayı senin elinden ala- ·pt kurtarılmışbr lemeden mübahaseyi keımişti. n en • 

cağım. Arı ve a1'tcıltk: 
Con Peyn, Sir Harrinin ikin· (Coı Peyn), o gece son de- Bölgemizde an işlerinin de fenni 

ci defa te\crar ettiği bu ıözlcre rece müteeasir bir baldo evine bir şekle sokulmnsma çalışılmaktadır. 
bu ıefer g~lmemi,, derin derin dönmüştü. Biraz ıonra, Emma İlimiz dahilinde 48,000 eski kovaıa 
düşünmeğe dalmıştı. ile karşı karşıya geçmiş, dere· mevcuddur. Muhtelif yerlerde nUm\I• 

.. -. nelik 182 fenni kovan dağıblrnl§ ve 
Kaptan, yirmi dört saat te· den tepeden konuşm11ğ1 ba,. uzüm digarı Manisadan güıel bir görünüş ziraat muallimlerinin ıkı murakab6-

essür içinde kalmıştı. Üç gün lam1ş ve nihayet (S:r Harri)ııin Mnnisa, (Hususi) - En feyizli teplerile Kastamonu fidanlığından zi- sile iyi neticeler elde edilrneğe baf)a:a• 
ıonra yataktan kalkarken ken• tek ifini ıcvgiliı ne açmıştı. polikfiltür sahalarından biri olan vi- raat dairesince getirilen muhtelif mıştır. Halkımız fenni kovana ratbet 
dısinden alacaklı bulunanlardan Emmı, hiç düıünmete lüuım liiyetimizin Eşme, Kula, Demirci, 

1 
meyvah fidnnlnr halkımıza parasız göstermektedir. Sun'i bal istihsalltı 

biriıinin fU tehd.dile karşılaş- d Gördes ilçelerinde afyon ziraati, diğer dağıtılmış ve Horoz köyündeki hususi 115,000 kilo, balmumu istihsalitı da 
görme eo: ilçelerle merkezde de yer ürünlerinin idare meyva fidanlığında önümüzdeki 15,000 kilodur. An besliyen ve ancı-

mııtr: -(Sir Harri)nin hakkı vardtr. her cinsi ekilip biçilmekte ve ziraat yıl için fidan tevziatına başlanacak Iık yapan b6lgemizde 877 köy vardır. 
Bu hayatı idame ettiremeyiz. güngeçtikçe makineleştirilmektedir. şekilde ibzarat yapılmıştır. Kiimcs hayvanat?: - Bu hafta içinde beaabı· l 

nııı kapatmazsanız, mahkeme-
Geçinme tarzımızı dcğ'.ştirme· Bu yıl havaların müsaid gitme- Meyvncılığm ilerlemesine doğru Her sahada olduğu gibi ktimes 

yo müracaat etmek mecbur.ye· miz lazımdır. Bu takdirde de, sinden feyzü bereketten . zürra atılan adıma bir kat daha hız verilmiş, hayvanab üzerinde de önemle durul-
tinde kalacaj'ım. çok memnundur. İlimizde yazlık ve icap eden tedbirler alınmıştır.İlimiz- muş, merkez ve ilçelerde tavukçulu-

Con Peyn. bu vaziyet karşı· aramızda bir iğbirar bat gös· kışlık ekim sahası 57,100 hektara var- de resmi kayıdlara göre 8500 vişne. ğun ıslahına başlanmış, bir kısım köy-
ıında beyninden vurulmufa dön· terecek ve şimd ye kadar g:· maktadır. ~5,000 zerdali, 37,00kızılcık, 13,SOuu Jerin horozlan kamilen milbayaa edi· 
müıtü. Emmayı memnun etmek çirmiş olduğJmuz meı'ud hayatı, Zürrrumız yer ürünlerinin hepsine şeftali, 20,000 kc.stnne, 39,000 kiraz, lerek kaldırılmış ve yerlerine Rodey. 
için mali takati baricind:: yap- çabuk anutturac11ktır. de ehemmiyet vermekte ve istihsalil.- 27,000iğde, 10,000kaysı, 70,000 elma, lat, Legorn cinsleri ikame edilmiftlr. 
mıı olduğu sarfiyata düşünerek Demiş ve (Co 1 Peyn)i kucak· tmı o suretle temin ederek iktısadi 490,ôOO erik, 37,000 ceviz, 22,000 dut, Bölgemizin tavuk ve horoz adedi 

l lıyarak, illıt gördüğü anda yap· rolünü sağlamlaştırmaktadır. 183,000ayva, 69,00 badem, 125,000 726,000, hindi adedi de 60,000 ni mQ-
pusu ıyı şaş rmışh. Bilhassa ilimizde tütüncülük kny- aı'Illud, yeni yetiştirilmekte olan 158 tecavizdir. Senevi yumurta istihsallta 

Aradan bir h fta geçmi şti. mıf olduğu gi hi, saçlarını da şayandır. 934 yılında 371 köyde ağaç. tn Antep fıstığı mevcuddur. 60.000,000 abaliğ olmaktadır. 
Sir Harrı, bir gece Con Peyne okşamağa, başlamıştı. 8700 zürra 6,083 hcktm- tutun ek~Nk Bilhassa Manisanın Sultan yayla- Bu rakamlar neticesinde Mania-
haber göndermiı ve kendisile Emma, (Con Poyn)i öperken: dört buçuk milyon kilo tiltünistihsal sında yetişen muhtelif cins kiraz da mızın ziraat sahasında günden &-üne 
hususi surette konu~mak iste• - Evet (Peyn), ayr lmalıyız. etmiş ve bu mahsul iki buçuk milyon zikre şayandır. Yayladaki kirazlıkla- inkişaf ettiği ve halkımızın refaha 
dikini bildirmiıdr. Bununla beraber, ıenınle 100 liraya satılmıştır. ra bu sene birçok fidanlar ilave edil- kavuştuğu görülmektedir. 

(Con Peyn), bu davet üze· bir gece daha geçirmek ve ıs· Bölgemizde yetişen tütünlerin ne- miş ve şimdiye kadar ihmal olunan bu 1 - .lona 8 inci sa /e4~ -
fu~ti ~l~i a~ı~g~~ytl6W ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rine o gece (Sir Harri) nin evi· kımııın ilk gü uonoi ihya ctmeıc köyde 19,536 zürra tarafından Sa/i h/i takımı, Sakar vayı yendi 
ne aitmiş ve kıaa bir mübaha· mümkündür. 17 7 h k .,, 

6 (' .os c·tar tütün dikilmiş ve elde Saıı·hıı·nı·n ı·kı· derdı· var·. aeden ıonra, (Sir Harri) ain şu Dem:şti. edilen on buçuk milyon kilo mahsul 1 
te' l f.le kuşı'aşm'.Jtı: - Sona oar .. memlekette altı buçuk milyon lira 

~A~m~e~r~.,k~a~d~a~A~l~m~a~n~ti~~:m~w~~~ füfüM~ ~k~ek fiati, elektrik! · 
Jükteki mevkiinin kafi ve rakamlı f- • • 

:.adesi~ir. Bu yıl tutun ekimi bitmek Ekmek her taraftan pallalıdır. Elek-casus faall•uetı• uzeredır. Çapa ameliyatı da devam 
• ~ ~tmektedir. Gerek merkez ve gerek fr -k İ&e ha VaT ha J·ok I 

• • ılçelerdeki tütünlerde hiçbir hastalık • ' • 
17 mevkuflu davanın en mühim görülememiştir. Bu yıl tütünlerin ne

fis bir şekilde elde edilmesi için zfirra 

h •d • f _J k b ld fazla çalışmakta ve nliikadar müte-
şa l 1 Ot aaan ay O U hassısıar da zürraa yol gösterereJc ge-

yo!culuğa çıkmayı evciden biç rekeıı öğüdleri vermektedirler. 

Casus olduğu •nlaıılan kadın 
6erber ae oapurıın istict1ap 

edilen siioarisi 
Nevyorkta görülmekte olan 

bir caauıluk davasında eırareo· 
giz bir safha daba açalmııtır: 

Davada ıabid olarak kendi· 
ıine müracaat edilmiş olan Dr. 
lgııatı Griebl birdenbire orta• 
dan kaybolmuştur. 

Doktor, bir gün karııına: 
- Ben yaram saate kadar 

gelirim, diyo çıkmaı, bir daha 
görünmemiıtir. 

Yapılan tahkikata röre, Dr. 
Grıebl Almanların • Aremen. 
vapuruna bin~k Avrupayı ha· 
rcket etmiştir. Doktor böyle bir 

düşün üş değildi. Ü zerine ne Ağaç .c;evgisi: 

para almııtır, ne de paaaport Bereketli ve münbit arnzlve malik 
çıkarm· ıtır. Bunun içiıl adamın olan bölgemiz ve çevre inin ağaçlan
kaçırıldığı zannedilmektedir. dırılması hususunda ilbayımızın yük-

sek hizmetleri görülmektedir. 
Doktor lgnatı Griebl kaybo- Bu sene 1zmir, Bursu ziraat mek-

lalı bir hafta olmuştur: Buna - -----~ 
rağmen Amerikan poliıi doktor Büyük bisiklet yarışı 
hakkmdı bir haber alamamış· 
tır. Bu da, adamın muhakkak 
Amerikadan uzakta buluncfuğu· 
na dair olan kanaati kuvvetlea• 
dirmektedir. 

Mevzuu bahıolan bidiae Al· 
manlann •Avrupa. iıimli Tranı 
atlantik •apurundı Yobanna 
Hofmaa imindeki berber kadı· 

n1D tevkifi ile ortaya çılcan cA• 
ıuıluk ıebekeıidir. Bu şebekeye 
menıup olduklara 1üpb11i ile 
bugün 17 kişi tevkif edihaiı 
ve mahkemeye cakarıhDlf bu
lunuyor. 

Sakarya ve Gürbüz.ler bir aratla 
Salihli, (Hususi) - Bir maç yap- 1 ği dolnyısiyle Salihliye amelenin en 

mak Ozere buraya gelen Mnnisanın ~ok akın etiği bu sıralarda ekmek fi. 
Sakarya takımı, Gürbilzler yurdu ile atlerine zam konmanın biç te uygun 
karşılaştı ve sıfır-üç mnğlilp oldu. bir hareket olmadığı muhakkaktır. 

Havanın çok sıcak olmasına rağ- cİlçebayımızın nazarı dikkatini ceJb.. 
men sahada iki binden fnzla seyirci ederiz. 
vardı. Güneş ve rüzgar altına düşme- Elektrik işi: 
sine mukabil çok enerjik ve canlı oy- Salihlinin senelerdeııberi mühim 
nıyan Gürbüzler yurdu ilk devreyi sı- bf r derdi olan elektrik işi. son uman
fır-iki galip vaziyete bitirdi. İkinci larda gene hfl.d bir devreye gelmiştir . 
devrede sıcağın tesirile iki tarafın da Bu i~i üzeıine alan bir fabrikatörün 
durgunluğu görülOyordu. Neticede işi halledeceğini ve artık Salihlinin 
Salihli takımı bir gol daha atarak bu derdine son vereceğini umarken 
maçı sıfıra karşı fiçle bitirdi. ne yazık ki, bize gideni arattırmakta-

Hakem oyunu çok fena idare etti. dır. Halka 220 volt üzerinden ceryan 
Zaman zaman hakemin çirkin idarı:- satan ve bu miktar üzerinden para 
sinden her iki taraf oyuncularının sı- alan bu fabrikatörün verebildiği cer-
nirlendiği görülüyordu. Yan, maalesef 180 volttan yukarı çık. 

Ekmek f iatleri: mamaktadır. Halk bu 180 volt cery»;. 

Diterlerinin cürmü bakkında 
henüz lcat'i bir kanaate varalma• 
mıı olmakla beraber, berber 
kadının caıuı olduta meydana 
çıkmıı ve hakkında dört HD• 
atır hapia ceza11 iıtenmiştir. 

Manisa da ?ahil olmak ü~eı:e, .vila- na da ı·azıdır. Fakat ne ya-
. yet kazaları içınd~ ekmek fıatinın en zık ki ikide bir f nbrlka bozulur: mo-

B. Eııfip yüksek olduğu yer Salihlidir. Bu hu- tör sakatlanır; memleket zama~. za. 

D:ter taraftan •Avrupa. va
purunun kaptanı Oskar Şarf 
Nevyorlcta iki aıat iıticvap edil
- Sonu 1 nci salıi/ede -

Edirne, (Hususi) - 620 kilo- susta daha eve! yaptığımız neşriyat maıı karanlıkta kalır. 
metrelik şehirler arası bisiklet yanşı- üzerine birkaç gUn için ekmek fiatle- Elektriğe kavuştuğu güııdenberi 
nın neticesini bildirmiştim. Müsaba- rinde ufak bir tenezzül görülmüşse de başına bir derd olan bu ceryan isinin 
kayı bi~iııcilikl~ . ~itire~ Ankaralı fiatler tekrar yükselmiştir. Hasat zn- de hallini Salihli halkı çalışkan nÇeba-
Eyilbiln bır re mım gonderıyorum. maıu olma ndım ve pamuk, bağ i .. çili- ~ ındaıı iıstcmekteuır .. 



Bugü lkü program 
lstanbul ,adgoJu 

ÔGLE NEŞRiYATI: 12,30 
Plakla Türk musikisi - 12,50 
H wadis - 13,05 Rlikla Türk 
musikisi - 13,30 muhtelif plak 
neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 18,30 
Plakla dans musikisi - 19, 15 
Spor musahabeleri: Efref Şefik 
- 19,55 Borsa haberleri -
20 Sadi Ho ses ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları - 20,45 Hava raporu 
- 20,48 Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev - 21 Radife Ney· 
dik ve arkadaştan tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarlcılırı 
(Saat ayarı) - 21,45 Orkeıtra 
- 22,15 Ajana haberleri -
22,'° Plild• ıolol r, opera ve 
operet parça) rı - 22,50 Son 
laaberler ve ertesi güıaün prog· 
rımı. 

Anka,a radgosu 
oeLE NEŞRiYATI 1 12,30 

Karışık plak neıriyab - 12,50 
Plak: Türk muıikiıl ve halk 
ıarkıları - 13, lS Dahili veba· 
rici haberler. 
AKŞAM NEŞRIY ATI: 18 30 

plilcla danı musikisi - ı9:ıs 
Türk muıikiıi ve halk şarkılar& 
(Makbule Çıkar ve arbdaıları) 
- 20 saat ayara ve arapça 
neıriyat - 20,IS Radyofonik 
temıil (Gençler grubu tarafın· 
dan) - 21 Konferanı : Ordu 
aaylavı Selim Sını Tarcaa -
21,15 Stüdyo ıaloa orkeıtraıı· 
22 Ajaaı haberleri - 22, ıs 
Yan.akı program vo istiklil 
••fı. 

Mahtellf Avrupa radyo f staı· 
yoalırıaıa bu geceki neıriya~ 
lanndan m6atabıp parçalar: 
S.a/onllerı 

13,)S Roma kııa dalgaaı ı 
SeafonJk konser, 21,25 Bükreı: 
Raduleacu ldareıinde So.afoaik 
konser. 
Hafi/ lconaerlert 

7, 10 Berlia kıaa dılgası:Neş· 
eli aotalar, ( 8, 15 devamı), 12 
Berlin kııa dalgası: Karııık mu· 
ıilci, 13 Hafif musiki, ( l4, ıs 
keza), 12,15 Roma kııa dalgaıı: 
Hafif musiki, 13,25 Bükreı:Sta· 
aucu orkeıtra11,(14,30 davamı), 
14.45 Roma kısa dalgası: Ka· 
rıtık mııailcili •eıriyat, 17 Berl\o 
kıaa dalıa11: Çok muıikili et· 
lenceli proırım, 17,45 Berlin 
kııa dalgası: iş sonu kooıeri, 
( 18,SO devamı ), ıs,so Prag: 
Halk maıllciıl, 19,SS Peıte: 
Radyo orkeatrası, 20, 10 Layp· 
ziaı Aıkert bando, 20,20 F!o· 
raaı .. Nıpolf: Bando muzıka, 
20,20 Brüao: Bando muzıka, 
20,30 Roma·Bari: Karaıık or 
keıtra, 11 Praa: Fok orkestraaı, 
21 Bratiılava ı Hafif muıiki, 
21,30 Roma·Bıri ı Kanıılc mu .. 

ANADO U 
w ... -

üzüm diyarı Ma- Amerikada Z:ıbıta: -
lki suç birden • d k lk Al Ödemişte Çatalyol mahalle· nısa a a ınma man casus 

sinde Mustaf oğlu Mehmet -Baoı 7 inci S bifcde- r ı · • 
Barut, karaıı 17 yaşınd Hay- Munisa denince; akla i.izüm ı:QQ ıyefl 
riyeyi dövmüı vo kadını kurtar• diyarı gelir. Bilhassa merkez kazada -Ba§l 7 inci Sahifede-
mağa geloıa bekçi Ali Karanın bağcılığa verilen ehemmiyet ve bağ miştir. Kaptan, lgnatı Grieblin 
karasına da hakaret etmiıtir. imat·ı diğer şehirlerimize örnek ola- kaçırılması hakkında birıey bil· 
Mehmet Barut, tutularak Adil· cak vaziyettedir. d 

1 
İlimizin Eame, Demı'rc.ı·, Go'"rdes il- me i!ini söylemiştir. 

yeye veri mittir. ~ ş h çelerl çekirdeksiz bağ mıntakalan hn- a it olarak kendisinden en 
Bıçak ,.,.kmek f 1 1 ı b ki ,,_ ricinde olup, diğer ilçelerde mevcud az a mı Gmat a ınması e e· 

Dolaplıkuyu maballeıinde Yu· 25600 hektar çekirdeksiz bağların her nen adamın •Bremen,. vapuru 
sufdede caddesinde lz:mirli aa· türlü hnstruıktan firi bir şekilde do- il Amerikadan uzaklaştıtı ha· 
bakalı Hüseyin ile gauon Muı· ğum vermekte, bakımına da bnğcıla· ber alınınca Amerikan poliıi 
tafı, isk mbil oynamak mese- rımız azami itina göstepnektedirler. hŞdiseyi derhal Franıaya haber 
lesinden· kavga etmiş ve biribi· Her mahsul bölgemizin her saha-
rioe bıçak çeıcmiılerdir. sında yetişmektedir. Üzllm, tütün bil- vermiştir. 

Er.'.(eği döven kadın hassa ihracat mnddelerimizdendir. Vapur, ilk Fransız: limanı 
Karatafta Sabilpark ıazino• HükOmetimiz bunu gözönüne ala- Şerburga uğradığı zaman po· 

ıundı Asım kızı Rana Günal rak harplerden hnı·np olan l>ağlarm liıler tarafuıdan tevkif edilmek 
Sürmeneli Mehmed Demiri ae• ıslahı için Horoz köyünde bir asma. istenmiıtir. Fakat, Bremeoin 

b ki 
ffdnnlığı vücude getirmişti. Bu fidan- kaptanı vapurun tevkif edilme· 

epsiz: yumrL a dövmüı ve lık şimdiye kadar bağcılaı·a dağıttı-
zabıtaca tutulmuıtur. iı asma fidanının adedi ı,Sl,lOO ıine m ni olmuı ve Hamburga 
Ga,diganı tahkir tmiş dür. Bu sene yetiştirilen ve dnğıtılan doğru yoluna devam etmiştir. 
Çeşmede Sakarya mahalle• 700,000 fidan bu rakamdan hariçtir. Doktor Grieblin niçin ve nı· 

sinde Mustafa otlu ômer Ka· Fidanlık bunlnrdan başka 180 çeşid- ııl kıçmldığı hakkında cuus
ıap, bapiıaoe gardiyanı Bay llk bir kolleksiron bağı Yücude getir- luklı itham edilerek mubake• 
Şemıi Ôzkayayı vazife baliade mlştir. melcri görülenlerden malumat 
tahkir etmiotir. Bu çeşidlcri '.Anadolunun muhtelif alınac!lğı zannedilmekte ve bu 

H 
yerlerinden, Fransa ye ltalyndan 

apisanege es,ar sokmak celbetmi§lir. Bu çeşidlerden birçoğu- buıuıta kendileri aıkııtmlmakta• 
. lstemiı nu her sene bağcılara binlerce knlem dır. 

Çeşmenin lnönü maballeıinde halinde vermektedir. Bunlardan biri eıki bir Ame· 
kahveci Arabotlu Halil Kara, Asma fidanlığı kurulmadan e\•el rikan zabitidir. Güstav Rumriç 
bapiıaneye esrar ıokma~a te- bölgemiz bağcılnrı her sene binlerce ismindeki bu adam, cuuı ka· 
şebbüs etmiı ve üzerinde bir lirn fidan için yabancı memleketlere dına hükumet esrarını bildirmiş 
miktar eırarla tutulmuştur. pnrf!. veriyorlardı. Bu dn Cumhuriyet olmakla itham edilmektedir. 

hükfimetinin yaratıcı kudretiyle mey-
Fazla döflmüşle' dana gelmiş ve paramızm bu vesile Bu adaman evrakı arasında 

Cumaovası nahiyeıinin Bul· ile ytlrd içinde kalması temin edilmiş- Grieblin ismine tesadüf edil
gurca köyüodo oturan Mahmut tir. Fidnnlık Horoz köyünde modern miş ve doktor bunun üzerine 
Ali o§'lu Dıırmuı ile Ômor ot· bir bina ile 340 dekarlık bir araziye mahkemeye çağırılmıştır. Fakat, 
la Mehmet, ayni köyden Oı· sahiptir. bugün, mahkemede henüz bir 
man Mehmedi döverek yarala Altı dane tohum temizleme evi açı- kelime söylemesi kabil olmadan 

çılıyor: 
vaziyette bırakmı•lardır. Ôm•r kaybolmuş bulunuyor 

v "' Bölgemiz çiftçilerinin tohumluk- · 
hastaneye kaldırılmışbr. hırını parasız olarak seçilip temizlen- Doktor G ·ieblin caauslAr la 
ıiki, 22, ıs Berlin_k_ı_ı_a_d_a_l_g_a_ll_: -ı mesi için fnaliyette bulundurulmak alakadar olmasından ziyade 
Hafif musiki, 22,35 Peıte: Ma· üzere altı dnne tohum temizleme evi casusların ıırrana vakıf olduğu 
car eaerlerioden orkestra kon- açılacaktır. Bu evler için İstanbul zi- zannediliyor. Kaçırılma11 da, 

23 1 M 1 
raat mektebinden ilimize altı selektör casuslar hakkında malumat ver· 

ıeri, • S i ino· Torino: Kon· gönderilmek üzeredir. Selektörlerin 
ıer (Bacb Franck, Bossi), 23,20 dördU sabit Rober markalı, ilcisi de meıinden korkulduğu için ola· 
Ostrava: Plak Rövüıü, 23,30 seyyar Siber markahdır. caktır. Çünkü kendiıi evelce 
Uypzig: Gece muıikiıi, 24, 10 Bu ay nihayetine kadar makineler A D)anya hesabına çalışmış. fa· 
Peşte: Çigan orkestrası. köylere sevkedl1ecek çiftçinin Sonba- icat sorıra Amerikan tabıiyetine 
Operala,, operetle': her zerfyntma hazırlık olmak Ozere geçmi~tir. Eveldcn .A:mcrikllda 

18,30 Roma kıı dalgası: Lf • Ağustostan itibııren faaliyete geçe- n zi birliği reisi olan Griebl, 
rik operadan bir perde, 21,30 cektir. Makinelerin faaliyete geçeceği arkadaşlarile arasında çıkan 
Florans·Napoli: Operet piyesi, köylerde tohum temizleme evleri inşa ihtı atan dolayı çek.imiş ve 

22 Roma·Bari: Rossininin "M"'" edileceğinden, ilbayımız bay doktor b l .,- LOtfi Kırdar bu işle de bizzat alaka- adeta ir nazi düşman ı o muş· 
ae. iıimli operası. dar olmakta, makinelerin nerelere ko- tu. Bu cihetten kaçırılmış ol· 
Oda ma•ikisi: nuJması, çiftçi için daha ziyade ko- ması muhakkak görülmektedir. 

10,45 Berlio kısa d lgası : 1 yhğı mucip olacak yerlerin tespitini B lk l 
Sarkılı oda mu,ıkiıi, 21Belgrad: kaymakam ve memurlara bildirmek- an ar, 
Piyano düosu. tedir. Balkanlı/arındır 
Resitaller: ÖMER KAYA: 

16,30 Berlin ktıl dalgası:Org 
resitali, 19,15 Berlin kısa dal· 
gaıı: Org reıitali, 20.45 Bük· 
reş: Rumen halk earkılara, 21,45 
Belgrad: Halk ~arkı ları. 
Dans musikisi: 

19 Bükreş, 23,20 Belgrıd, 
23 Florana-Napoli, 23,30 Mila· 
no-Torino. 
Muhtelif: 

19, 10 Roma kısa dalgası : 
Ar pça musılcili neşriyat, 20,37 
Bari: Muıikili Türkçe nesriyat, 
21, 15 Baru Yunanistan için 
musikili neşriv t. 

lngiltere 
Mısıra bombardıman 
tayyareai g6nderecek 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli 
Ekspres gazetesinin salahiyettar 
mehafilden aldığı malumata 
göre, lngilterc Mısıra birçok 

bombardıman ve keşif tayyaresi 
göndermeğe karar verm"ştir. 

Bu tayyareler, Kahire ~e Sü· 

veyş kanala mıntalcasında bulun· 
durulacaktır. 

' - Umarım ki, esrarengız 

kat, Yugoslav ricalinin bir kıı· 
mı, Küçük Antantın Macar 
revizyonizmine karşı bir müda· 
faa teşkil etmek üzere meydana 
getirildiğini unutuyorlar. 

Belgrad, evelce olduğu gibi 
bugün de ltalya ve Almanya 
ile en iyi münasebetlerde bu
lunmak ve bunları idame ettir
mek emelinde bulunduğunu res· 
men söylemektedir. Bununla 
beraber Belgrad, Türkiye ile 
Yugoslavyanıo ou veya bu bü • 
yük devletin nüfuz veya müda
hale mıntı1kası namı altmda •• 

Kanii Mendil I ~:ı~~~~~:. derhal ortadan kay· 

Cinaget, lıegecan, korka, aık ve kahramanlı1e ~ - ilk defa görülmü,tür üstadl 

yere düşürmüş; diğerı ise, son 
sür tle koyverdiğa motoıi kletile 
gözden nih olmuıtul .. 

KMıçof, birden ıordu: 

--• - Nerede? .. 
Yazan: irfan Hazar - Du paasedel 

- 27 
-Babamın benden 11ktamik dotru otomobille hareket etti. 

iıtediti birşey Yar Möıyö Kan.. • * * 
çof, dedi. Çok yalvaruım söy· Polis hafiyeıi. masasının ba· 
leffnizl hakikaten o bedbaht şına geçtiği vakit ilk işi, Ste· 
ma7dı? Şato7a vallahi gelditime fancl.ür'ü aramak oldu. 
piımanım. Burası neden bil· Stefandür henüz vazifeden 
•••• beni korkutuyor. Her yer· dönmüştü. 
elen ve her 19ydeo ıüphe edi- Patronunu maaasınan başındı 
70nam. içim ıılabyor Mösyö görünce çok sevindi. içer.ye 
Kançofl Baıımıza behemehal girerken: 
bir felilcetia gelmek üzero ol· - Emriniz üstadl 
dutusa11 hi11ediyorum. Bu feli· Dedi. 
bt keıki yalnız bana vuraa da - Dün gece neredeydiniz? 

- Derhal avdet etmek üzere 
babamı eıirgeıel Allabtan te• dışarı çıkmıştım. Lakin, Mırto· 
••nnim budurL. na atef açan motosıkletliyi takip 

Kançof, Jasmini elinden gel· eden poliıler merkeze avdet 
dili kadar teıelli etti. Şatoda etmişlerdi. Onlardan kısa bir 
barıktıtı adımlarına lizımgolen rapor eldım. Vuiyet hakkında 

eiairleri •erdikten ıonra merkeze etraflıca fıkir edindim, 
• 

- Sonra .. 
- Ancak istasyon vıraıını 

dönecekleri sırada, meçhul mo
tosiklet ansızın gözden lcaybo· 
luvermiştirl 

- O büyük caddede? 
- E\let, o büyük caddedel 

Ben de bu işe şaşhml 
- Desene bizimkiler, bu ta

kipten de eli boş çıktılarl. 

- Raporu görebilir miyim? 
- Buyurunuz!. 
Stefandürün uzattığı kağıdı, 

Kınçof bir lahzedc okudu, za· 
ten raporda dikkate Şayan bir· 
şey yoktu. 

Mırtonla, Jasmine ates açan 
motosıkletteki adamlardan biri· 
ıini zaten M.rtoıı yaralıyaıak 

- Mürebbiye Gressa ne ya· 
pıyor? 

- Odasında m"ütemadiyen 
yatıyor. 

- Mirtonun ilk takipten ge· 
tirdiği kız? 

- O, bize dikkate şayan ifa· 
deler verdi üstadl 

- Bu ifadeyi sonraya bıra
kalım Stefandürl Şimdi sen 
bana, benim rapor dosyamı ge· 
tiri ve Nevyorka gitmeden ön· 
ce tuttuğumuz notları oiCul 

- Peki üstadl 
Stef an dür demir bir kasa 

açtı. içinden iki doıya çıkardı. 
Bunlardan birisini patrona uzat· 
tı. Patron dosyanın yap aklarını 
birer birer çevirdikten sonra: 

- Buradan oku maya başl:ıyı· 
nızl dedi; hadııe!eri teker teker 
mütalea edelim. Hükmümüzü 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
lnnirden b&:r gdo kalkaa tren 

lerln hareket uatleri •• 

Aydın lıattı: Alsancak: 
bmir.Karakayu0 Anbra: Paıar• 

.!•~ t.arpmba. cumc. puar gtınlerf 
uat 21,as de. 

hmir • NuiW: Heı gGa •ıt 
12 v JS,40 da 

lımlr·DenhtI: Satı. perşemk 
tnmırtt!i ~ rl 111t 6,30 da 

hmir-Tire.Odemq: Berubab 111t 

~.as de bir katar; her akıam nır 
17,30 Ôdemiıe bir tren. 16,30 da 
Tir ye otoray. 

Afgan lıattı: Basmaneden: 
Ümir-lıtanbul·Ankara: Her ~illi 

Ht 7 de (pasar, camı, ~mbı• 
gGııleri yataklı ngon•bllfe balunar1 

İ6mir • Soma: Puu Te paıu• 
itli gGnl•ri ıaat J S. 28 de 

hmir-Bandırmı: Puar. 1&tı. J>9"' 
ıembe 'ft eomınul gftnleri ubabt .. 
yiı::. 11at 'l,20 do muhtelis kattı: 
paurtt1I, çarpmba. CQm& gtlnl fi 
ebpret IUt lZ de 

Lmi...Soma: Pue •e paurced 
gbieri IUt 15,28 da 

H~r %aman llizun olan tele
fon numaralar 

Yangın lhban: 2222. ,.bir ttle
fonn mClracaat namaruı: 2200 • f8' 
birlerara11 telefon mtine&al nama• 
raeı: 2150 • elektrik prketl: 2091· 
bavaguı: 2326 • poUa: 2463 • imclaılı 
ııbh!: 2046 • Baımane iıtuyoaa: 

S638 • Ahancak iltatyono: 213-6 · 
Paeaport upar ilkeleai: 28$& 

Şehlr nakil vaııtalarımD ubab• 
· leyi.o ilk n , ,ece 1011 bareba 

ıaatleri: 

Tramuaglar. 
Her sabah Gftı:elyalı ln .aat .. 

beft• bir tramT•J hareket edet. 
Bwıu uat altıda b&Nket edet1 ikiJI. 
d U&m'f&J takib eder. Banda.il 
eonn htr dört cıaldkad• bir uaıa-

. Yaf tardır. 

Gece eoo uamn1 G6aelyalıdaa 1 
24,S dedir. 

Konaktan Gbclyahn ilk t~m
HJ 1&bahleyio S,26 dadır. lkiııci 
uamvay bir "'' M>ıır.. o,~\I ~ ı.&• 
re.ket cdor. 

Koııakt«ıı Gnzelyalıya gece aoıs 
ıramHy saac birde barokoc eı.tM. 
.ÜIJ.Dciall •Yol _.:' de ill.t V•WH/ 

Vapurlar: 
hmirdon Karpyaka,.. lllt Taplft 

"uıt ~,45 ıc l'aaaporttan 1'alur. ~oc.s 
uuo Yapur uıat 11,:Sll cU ~v&WA• 

'" La.rck•l eder. 
Karpyakadaıı luniN ilk Tap11t 

aat Cı,20 dedir. ~" "'.,\&& .u ,o-.ı• 
u.ııc ~ • uedU. 

~llııdıiA her ,ranm ıaatte bit 
tapuı Tardır. Akpm ecmlioıa .uu&• 

tc:ıerler Halle bı.rdir. 

Devır müddeUeri hakkında 

, 

Ücretle ıstihdam edilen mu· 
basıp ve muhas p mutemetle· 
rinin devir müddetlerı hakkında 
Maliye Vekaletinden vilayete 
bir tnmim gelm ştir. 

-----·ı 

Mayıs ~u -
hırsızı 

21 O lira çalıp kaçtı 
Kemeralb semtindeki oteller· 

den birinde mühim bir hırsızlık 
v k'a11 olmuştur. Otelde missfir 
bulun n N fıa Vekaleti köprü· 
ler şefi Halit oğlu B. Kenarı 
Aktürk, bir aralık odasmdaii 
çıkmış ve tekrar döndüğ5 vakit 
odadaki caketi cebinden 210 
l:ruımn çalınmış olduğunu 
görmüştür. V l' .idan zabıta 
haberdar edilmiş, yapılan tab• 
kikatta husızlığın, meşhur otel 
hırsızlarından Abdurrahman 
Ziy tarafından yapıldığı anla· 
şılmıştır. Abdurrahman Ziyanın, 
Tarsuslu fabrikatör Tahs;n na· 
mile aahte bir isim altında 
otelde kaJdığı anlaşılmıştır. 

Abdurrahman Zıya, parayı 
çaldıktan ıonra odaaında boş 
bir bavul bır kmış ve kaç· 
mıştır. 

Bir kaza 
Cumaovası nayeıinde Nal· 

band Mehmed Alinin dükki· 
nında hayvan nallanırken Meh· 
med Aliye yardım eden Meh· 
med oğlu lbrabim, bir at tara• 
fıodan tepilmek suretile atır 
surette yaralanmıştır. 

Hayvan sevkıyatı 
Dün Konya vapuruyla Yuna

nistanın Pire limanın 140 to· 
sun, 214 dana, 228 inek, 88 
düve, 27 manda, 89 malak, 
185 kuzı.a ve 642 oğ ak olmak 
üzere 1613 baş hayvan sevk 
ve ihraç edilmiştir. Bir motörle 
Sakız adasına da 50 inek ih· 
raç olunmuştur. 

• ""?,.R - ' ,· . ..f ....... \ ~· , • .-

her haııgı uır poııtikayı tama· 
men reddettiklerini ve birer 
mü5temleke muamelesi görmeğe 

tahammül edemiyeceklerini kat· ·---------·-
iyetle ifade eyl"mektedir. Bel· 
gradm bugünkü parolası şudur: 
1 - •Balkanlar, Balkanlılırm
dır • ., 2- •Tuna havzası, Tuna 
devl~tlerinindir.,, 

vermekte ıatıcal etmıyeıim. 

Stefandür, doıyay eline aldı. 
Hiç kim enin içeriye girmemesi 
için dııarıd aki polise emırler 
verdi. Kançof, dikkat kesil· 
mişti •. 

KançoJan dosgası 
22/6/00 

ugün daireden çıkmak üze• 
reyken Baron Kemple karşı 
karşıya geldim. Baron o kadar 
meyus ve tela, la idi ki güçballc 
kendisini odama aldım: 

- Nedir bu hal aziz doı· 
tum? 

Dedim. 
O, zorlukla nefes alıyor, ıö· 

züne nereden başlıyacağanı bi· 
lem·yordu. 

Kendııinin yanın• oturdum: 
- R ca ederim, sakin olunuz, 

Baronl. 
Dedim. 
Baron, hıçkır;ıklarınt güç zap· 

tederek ba ıa şu1ları söy.ed: 
- O.;,ıtum ~nçofl öy!e bir 

Diş Doktoru 

Cevad Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 25 

. --
tclaket içındey m kı, ne yapa· 
cağımı, ne şekilde hareket ede· 
ceğımi bilemiyorum. Kızım Ver· 
men şu anda mahvolmuş vaıı· 
yettedirl. 

Derhal Baronu teşci etmek 
lüzumunu duydum: 

- Aman cesaret Baronl de· 
dim. Sizin gibi birçok macer•· 
lar geçirmiş, büyük seyahatler 
yapmış bir adamı bu derece 
~eyu~ görmek insana pek ga~· 
rı tabli geHyorl Lütfen itidılı• 
nizi muhafaza ediniz .•• 

Benim bu sözlerimi uıtJll 
hıçkırıklar takip' etti. Hakikate11 
Baron Kemp, çocuk gibi a~lı" 
yordu. 

- Sonu var _. 

Zeyt nler .. n 
Aşılanması 

Urlanın içmeler mevkiinde 
temizlettir.len yabani zeytiole· 
rin aşılattırılmasına beşl:ın1111ş· 
tır. Bu ş'e l! la zeytiıı bakırtl 
memuru B N vıad Y ln>B 1 

me~gul olma .ladır. 
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Ormanda bir tesadüf 
Biraz da gülelim 
Çatal, bıçak yemek .. 

ten sayılmaz! 

"I tj 

t 
~ ,~ \l "ii/YJ:'iiifQ.\~~~ 
c::P- ~_;;:sp-

1869 ıeneıinde, Teneı dev
letinin ufak bir köyü:ıde iki 
llrhoş kavga ediyor. Bunlardan 
biri ağar 'ıurette yaralanıyor. O 
günden itibaren, bu sarhoşların 
~cnıup oldukltrı Vogan ve 
1-farlley aileleri arasında derin 
bir husumet başlıyor ve busu• 
ttıct senelerce devam ediyor. 
Bu yüzden iki aileden on iki 
kiıi ölüyor. 

N hayet, acaip ve korkunç 
bir had ae, bu iki aileyi ıeçen• 
lcrde baraşt.rıyor. 

Bu hadise bir akşam üzeri 
oluyor. Z evkli bir ıinc_ap avın
dan ıonra, Vogıuı ailesinden rnç Tom11, evine dönmote 

Z•rlanıyor. 
Birkaç kılometre ötede bulu· 

11•n Sant hl gölünün kenarına 
kurulu ev·ne gitmek için ıılc bir 
~trnandan geçmek mecburiye· 
~de kahyor. 

Or manD da ldığ zaman, lıava 
~•rarayor ve iki üç metre ötede 

ulunan birşcyi ıcçmek kabil 
01tnuyor. 

Bununla beraber, bu vahşt 
~~tlere alşkın ol n genç adam 
k~çbir korku hisactm iyo ·• Ogün· 
b 11 llluvaffakıyetınin neş'esile ıı· 
~. bir şarkı tutturup, yoluna 

devam ediyor. 
d B rden, birkaç adım ötesin .. 
e bir çıtırtı oluyor. Ateş 

İtllltğe hazır bir vaziyette, bu-
1111duğu yerde duruyor. 

1 
Bir müddet beklayor. Ansızın 

1~ndalığm birinden parlak tüy· 
~ uzwı bir hayvanın çıktığını 
t)t\iyor. Bunun makbul bir til
J:' Olduğunu derhal farkediyor. 
,~kat hayvanın üzerine d. ha 
ti t! etmeğe vakit bulmadan 

1 göz önünden kayboluyor. 
k Bu güzel avı kaçırdığından' 
) td=tI.!nen Tomas, endışe· 
d' düoüyor. Tj kinin dillere 
b~t•n olan tedbi rıni pek iyi 

b~ en genç adam, onun bôvle 
it • 

k d •nıanın yanından geçecek b: lr cesaret göstermesi için, 

~= bir tehlikeden 

'
1•anlar mr~ Pire mi 
:,ah_a çok sıçrar?. 

kuı .. '' Pıreoin bari· 
et:. :de sıçrayışını 
~"tUr"" d tde . uz e, hayret 
ik· rız. Bir p re 

1 nı ı · . 
lıak ımıtre uzun· 
t,~•;ır. Fakat bir hamlede, 
bcı bO ıantimetre sıçrar! Şu 

a a - ._ 
llliı) . gore "endi boyunun 1 CO 
inıa.~~~ atlıyor d !mektir. 0.1u 
bir d kıyas edecek olursak, 
illet• •mın tahminen 18 kılo· 

T!or~- 1 çramaaı lazımdır. 
ra11;;at b. 

ta111• ır deı metre mikibını 
•hıen . ·ı 

olurı k pue ı e dolduracak 
gr8 ..... a • bunla rm ağırlığı da bir 

.... ın be•t b" . 
Eğer v e . ıranı geçmez .• 

tutac k bu nıspeti gözönünde 
d a olu k · en d h rsa , ınsanın pire· 
ıılar. a a fazla atladığı anla· 

kaçması lizım gelditini keıti• 
riyor. Ve itte tam bu ıırada, 
etraftan biribirini takip eden 
ulumalar yükıeliyor. 

Tomas Vog•n titriyor ve el· 
leri tuttuğu ıilibın üzerinde 
tekal;üs ed.yor. Bu, meşum 
ulumaların c:varda dolaşan aç 
kurtların bağrışmaları olduğunu 
b.J.yor. Bu vahş . hayvaoların 
or manın sık taraflarında kay• 
naşt ğını da hatırlıyor. 

Daha geçenlerde, dereden 
sazan bal ığı avlamakta olaa bir 
çucuğu ormandan çıkan kurt· 
lann nasıl parçaladıldaranı dü· 
şünüyor ve bütüıı vücudü aar· 
sıl-ıcak derecede titriyor. 

Y ·niden ulumalar işitiliyor. 
Şımdi kurtların yaklaşt.kları 
an laşılayor. Ş.ıpheıiz, aç hay. 
vanlat onun orada bulunJuğunu 
kokusundan anlamışıar olacak •. 

Anıızın şiddetli bir heyecan· 
dan boğulur g bi o :uyor. Kurt· 
ların uluınasma diğt:r keskin 
bir ses daha karışıyor. Bu "es• 
kin sesin bir inaan olduğunda 
§Üphe etmiyor. 

Böyle acı acı bağıranın bir 
kedın olduğunu anlıyor. Tomaa 
şaşkınhktan si;kinerek orıa: 

-Koı kma, gelıyorum... Diye 
haykırıyor! 

Ne olmuştu? Gece vakti kurt• 
)aran sardığı bu kadın kimdı? 

Genç i:ıdaııı, bir an, kendisini 
kadından ayıran fundalığı aşa· 
mıyacağını zannediyor. Eıbise· 
sine takı lan dıkcnler elin ı, 
yüzünü parç ti yor. 

N hayet, son bir gayretle, 
dikenden duvarı ıışarak, ufak 
bir meydanl ığa çıkıyor. 

Bir ağr c n dibinde, bir insan 
külçesi göriiyor. Oraya doğru 
yaklaşıyor. Ye. de yanan ölgüıı 
bir 11estı . O .ıa soruyor: 

- Sen kimsin •. Kımsin? 
Genç adam hemen cevap ve• ------------

Mayıs bilmecesi 
Mayıı bilmecemizi doğru bal• 

led~nler arasında kur'a çekile· 
cektir • 

Hediye kazananların iıimlc· 
rioi 28 Mayıs cumartesi günkü 
nüshamızda bulacaktsınız. 

Gelecek hafta Haziran bil· 
meceıini neşredeceğız. 

remiyor. Evveli, karanlıtı göz· 
lerile parçalamağa çalıtarak, 

duruıundan genç ve zarif oldue 
ğ J anlaıılan kadının yüzünü 
görmek iıtiyor. Sonra . mınlda• 
nar ak: 

- Ben Tomaı Vogamm; di• 
yor. Ya ıiz kimıiniz? 

Kadın belirsiz bir çığlık ko· 
parınca Tom&1 tekrar ediyor: 

- Yarala mısınız; kimıiniz? 
- Evet, aşık kemiğimi incit· 

tim yaralıyım!. 
Biraz durarak ıözüııe devam 

edıyor: 

- Fakat ehemmiyetli bir 
ıey değıl. Esasen senin yardı· 
mını iıtemiyorum. 8onim ismim 
Marıyın Hartleydir. 

Bu iıim, Voganların Hutley 
ailesine karşı seaelerdenberi 
beslediği bütün husumetleri. 
genç adamın gözünün önünde Hayvahat bahçelerinde muhtelif hayvanların sıhhat ve gÜ7.t 

. ıderini korumak ve artırmak için elektrı kıe masaj da ya~arlat. 
caolaodarıyor. ş d d ,. u yukarı a gör üğüoüz bayYanın adı (Lama) dır, bir nevi Ame· 

B"rkaç dakika sonra ağar ve D l rakan dcvcsidir. aha faza yüksek boylu bir keçive benzer. Bir· 
tehdid edici bir ıüKunet etrafı J kaplıyor. · çok hayvanlar, lcadınlar gibi ıüılenmekten zevk alırken, 0 , bun· 

Zonıin lokantacı· 
DID biri, gümüş ta• ? {~/ 
kımlarm günden gü· 
ne azaldığı ru görüyor. 
Ve kapının önüne şu u 
levhayı aı ıyor: .. Kaşık ve ça
tallarımız yemekten ıayılmazlar. 
Onların yenmemesini müşterı· 
lerimizden rica edcrizl,, 

Ş~rap mı, sa mu? 

~'·-

Seyyahın biri ha· 
raretini gidermek 
ve biraz istirahat 
etmek maksadile 
bir şaraphanenin 

önünde durur. Ona bır bardak 
elma ıaraba verirler. Seyyah 
şarabı içtikten ıonra: 

- Bu ıeoe ne kadar elma 
şarabı yaptınız? diye ıorar. 

- On sekiz hektolitre ba• 
ı ml 

Ne yazık ki, bir elma daha 
yetişmemİJ. Bu suretle yirmi 
hektolitre cima ıarabı yapmıı 
olacaktımzl 

Talihin karşı karşıya ıetirdi· dan hoşlanmaz ve m ssör le re karşı aksi ikler yapar. 

ği bu iki geneç kimdir, hissi· Müre ·lkebin rengini Kasaplar artık kart Bilyada bile ıaç 
yat:annı izhar etmek için ke- k k ·ı l çıkarmış/ o usı e an ıyan et satamıyacaklar! 
lime bulamıyorlar. Müşteri - Bu 

G 1- d b t ta muallı·m.f. ~ Kasaplara müı·· · ~nç "a ın, u vaz ye e • sürdüğünüz kre• 
- Sona 10 uncu salı./ede - Birçok kimseler, C. · . de .. Artık bayat, 

n lf d renkleri biribirin· ~ '" kart hayvan etle- k b 'l t" . . .. .r0Sf3 pU aTln Q ~. rar ÇI arta 1 e• • 
den ayıramazlar. · P rin i de körpe di· d ..... ceğin en emin 

kullanılan tu! ka1.~! lstatiıtiklere göre, • ye satabılecekler. misiniz? 

M kt b " · b. ı bu g b lerin adedi Kart et yemekten bıkıp usa· 
e u un uzerıne ar p.J ya• - Muhakkak, muhakkak, 

t '- · t d v • yiizde beş, on iki arasındadır. nan bir Fransız, bütün kabili· h pış ırma ... ıs e ıg otz zaman, ya atta bilardo oyuncusu iseniı, 

P l k Mesela bazı kimseler kırmızı yet"ını· sarf · ı" le, etı·n aı"nı"rler·ıni ı· · b u un ar asını ya ııırsınlZ veya e anız u kremcle bulaşıkke 
O l lak b _ ile yeşili tefrik edemezler. On· ç karmak 1·ç1•0 bı"r a"let keşfet· k b nu nem ı, ıı r ıungere sa ın ilyalara dokunmayın. 

· F k ı 1 lar ıçin bu iki renk arasında ıürersın . z. a at pu u nemi fark yoktur. En ziyade erkek- miştir. Birçok ince bıçaklardan Yoksa onlarda bile s aç çık_!!_ 
süngere sürmek daha doğrudur; ler arasında tespit edilen bu meydana getirılm ış olan bu Nez:ıkat.1 
çünkü, bu suretle birçok mile:· ~ı b' J ı goruş hatası, veraset takip a et, ır mapive a vaııt&1: e, O 1 h 
rop yutmaktan kurtulunmuı " avet i er )'• eder. Bu çok büyük bir hata· etin biçiminı ve lezzetini boz· L olunur. medcn üç tabak 

dır •. Faraza, şimendifer m ki· madan, onun iç ndeki tekmil · d y k 
Pulların arkasına sürülen tut• nisti kırmlzı ile yeşili farkede· yıyor u. eme ten 

k 1 b c s i ıirleri kesip çıkarmaktadır. so ·· ı- · a ın az ir yeKun tuttuğ J zan· miyccck olursa, pek tehlikeli nra, gu umııye-
nedilır. Lakin, dü~ününüz ki, kazalara meydan verebilir.. Eğer bu alet çoğa lacak olursa, rek, ev sahibine: 
damlıya dam ııya göl o lur. Ame· Bir mektPp muallimi de, kır· diş lerim iz kort et çiğnemekten," - Bayan • dedi • misafir ka· 
rikada, pulların arkasını tutkal· mızı mürekkeple siyah mürek· midemiz de böyle etleri haz· bul eden kimseye yapılacak en 
lamak için, bir ayda 100 kilo kebi ayırabilmek için, yazı ları metmek zahmetınden kurtul&· büyük hürmet onun ikram et· 
tutkal sarfedilır!. koklarmış!.. cak demektir. tiği yemekıerden bol bol yi• 

..ııı1 melctirl 

• L) 1 b • } • • d • • ? ~ Bu hususta ne derece nazile. 
• [)00 arı l ıyormu ı ınız. ' davrandığımı gördünüz. 

~----~----------------------------------', - Doğru .• Ancak • aiz neza• 
ketin hududunu çoktan aşbn~1 

~ 
Bu kertenkelen ın kuyruğu neden bu kadar uzun? Bunu kim· 

se bılmıyor. H ıtta alimler b .le, h1yvan ı n üç misli olan bu kuy• 
ruğun ne io görd ..iğünii tayin edemem slerdir. 

gün olmasına rağ· 
men, arz mihveri üzcrındo bir 
yıldo 366 defa döner. 

Telefonun ilk icat edildiği 
sıraıaraa, ayni aletle hem kO" 
nuşmık hem de dinlemek ka
bil değildi. Çünkü dıoieyici 
a 'et tel n bir ucunda, mikrofon 
dığer ucunda idi. 

1875 tarih .nde, teniı oynı· 
yanıar sahanın kenarlarından 
ziyade or t asında oynanıyordu. 
Bunun sebebi, b elki de ağdan 
istifade etmektı. 

. 
• 

Rusya, tayyare ile yapılan 
mektuplaşmalar için posta pulu 
çıkarmıştır. Bu pullar, şimal 
kutbuna giden Ruı tayyarecileri• 
ee batıra obraic yapılmıştır. 
Sağdaki p Jllardan b!ri MoskO" 
vadan Amerikaya bir hamlede 
uçhn Rus tayyarccilerini göste· 
riyor. 

Pek tehi.keli olan zehirli 

örümcekleri bazen eşekanlarl 

sokup, öldürürler. Biricik mele· 

salları da bu iri örümceğin vü· 

cuduııe yuınur t ıa ınaktır. 

On dakikada bi, 
hizmetçi! 

Muhterem bayan, 
nasıl, yeni hizmet• 
ç inizden memnun 
musunuz? 

- Ona yol ver
mek mecburiyetinde kaldım. 
Rafadao yumurtayı on dakika· 
da piıiriyordu! 

- Siz geno Hbirhıınız. Ben 
bir hizmetçiyi on dakikadan 
faılı alıkoyduğumu hatırlama· 
yorum. 

Portreler 
Bu resim, küçüle kariim iz B. 

Metin Akuzmına aiddir. B. 
Metin, A lsancakta oturur, Gazi 

okulunun birinci ıınıfıodadır. 
Dikkat: Küçük kariler, reı· 

minizi gönderiniz; sizi, tanıma· 
dığınız çocuk ıahifeıi arkadaş· 
larınıza takdim edelim. ... 
DOKTOR 

M. Şevki Uğur 
Dahilt hastahklar 

mutahassıs• 
İkincıbeyler sokak No. 81 

1 elefon N.>. 3 86 
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Bir Aerikalı 
!fÖzile ispanya 
- Bafı 5 inci ıahi/eds -
vaffıkıy tlerinde birincı amil 
olmu tur. 

Falange partisinin umdeleri 
totaliter bir rei.m kurmak, lı
panyayı müstahıillerin büyük 
bir sendıkaıı haline getirmek, 
işçi vaıiyetini doğrudan dot
ruya devlet moauliyeti altına 
almaktır. 
Memlekette bir tele: parti bula· 
nıcııA-ı 1çin t.rtık ticaret birlik· 
leri kalm1yaceıkt r. 

Kilııe ile devlet, bwibirinden 
ayrı kalmaya devaın edecektir. 
Ordu ve donanma kuvvetlendi· 
rilecektir. Husuıi müllcıyetlere 
itibar edilecek, ıahsi ticaret 
teşvik olun"cakt1r. 

Patronların makul bir kazanç 
kazanmaları, ayni zamanda iş· 
çiye de makul bir ıündclik ve· 
rilmesi ifbriylo deviet, dozru· 
dan doğruya uğraıacaktır. 

Falange, yalnız pu umdeleri 
propagatlda etmekle kalmamak· 
ta bunları tatbikat 11ba1ıııa da 
ıeçirmekccdir. 

Bu hususta batka b ir takım 
yardımcı ıosyal kurum!ar da 
kurulmuıtur ki birçok faydaları 
ıörülmektedir. 

Antalya T.ca,,ıt Odası ri• 
gı:ııet;nden: 

Bin dokuıyüz otuz ıekiı 11• 

nesi niaan ayımn on ıekizinci 
pazartesi günü 11at ooyedi sı· 
ralarında h:mirde Bahçeliler ha· 
n:ndaki dairesinde vazife gören 
lzmir ikinci noteri Mebmed 
Emin Ereoerin mazeretine ve 
kendiıindcn telakki eylediğim 
emrü mczun'yct üzerine ben 
•ııtıdı imzası bulunan daireai 
tanzim memuru Şefik Çohadar• 
oklu, mumaileyhe niyabeten vu
lcubulan davete icabetle lzmirde 
Birinc ıkordonda Pa11port iıke· 
lesi karıııında bulHan Van 
Der Zc acentaıı binaaana git· 
tim. Orada hazır olup ehliyeti 
kanuniye ve nizamiyeyi hıiı 

bulunan ıat ve hüviyetleri Kar
ııyakada Bahuıye ıokatında 
16 No. la evde oturan Sami 
Gürgan ve lzmirde G z kadın· 
lar ıokalında 22 No. la evde 
oturan A ftet Vınterhalter na· 
mı şahitlerin tarif ve ıehadet
lerilc teıyyün eden ve daire
mizce tasdikli 20/10/934 tarih 
ve 8656 numaralı ıirküler mu· 
cibınce lzmirde gittitim binada 
icrayı faa1iyet eden N. W. F. 
HENRY VAN DER ZEE Co. 
ananım tirketi lzmır ıubesi na· 
mana müctemian imza ve mua· 
mele ifasına mezun olduklara 

Hadı .. seier anlaşılan EDVARDO ALIOTTl 
ve JORJ VIDOR! ı 'rketi mez• 

Ba~ı 9 uncu ıabifede - klreye ıufctle anlatacakları gi· 

----
bmmiil edemiyor ve: bi bir vekaletnamenin tarafım• 

- Ben ıu kayadan düıtüm; dan re'ıen yaz1lmasın1 iıtediler. 
iki üç saattir burada bulunuyo· Yukarıda isim ve adresleri ya· 
rum; diyebiliyor.. Eıh ıahidlerin yanında arzuları 

Kurtlar geliyor ıoru.dukta her ikiıi birden ıöıe 
Gecenin ıükQrıetini, gene baş lı yarak: 

vahşi hayvanlann gür aoıleri Müıterek imza ile temsile 
yırtıyor. Kurtlar gittikçe yak- mezun bulunduğumuz N. W. 
lışıyorlar. Genç adam icadına F. HENRY VAN DERZEE ano· 
dönereka nim tirketi Jzmir şubesinin A.ı• 

-Kim olursanıi olunuz, ıizi bu talya ıubeıini müıtereken tem· 
vaziyette terkedemem; dıyor. ıil ve idare etmekte olan TA· 
ikisi de, kendıleri :ıı saba ha kadar LIP GONER vo MEHMET 
etraflarında ateş yakarak koru· GIRA YIN sıf t ve salahiyetle· 
yabileceklerini biliyorlar. Fakat rine nihıyot verilmiş ve bugüıı· 
Tomaa, en ıon kibritini yaktı· kü tarihli ve 5292 numaralı lı· 
ğmı hatırlıyor. Yanında pek az mir ikinci noterliğinden resen 
fiıek kaldığmı da, farkediyçr. yazılan ve:Ciletaame mucibince 
Genç adam, kaçıp kurtulabil· mumaıleyhler tarihi infikikla· 
meleri iç n, kadımn incinen aıılc randan itibaren muteber o mık 
kemij'inl düzeltmek istiyor. üzere aşağıdaki selahiyetlerle 
Onun bu ilicerıabane hareketi ve mü,temian ifayı vekalet et· 
Mariyanı bcy.:cana ıetiriyor. . mek kaydı ile Antalya ŞJbemiz 
Toma11: için vekil tayin edi.enlerden 

- Beni kurtar, kurtların elin· Kemal Aksöıün görülen lüzum 
de parçalanmaktan korkuyorum; üzerine tebdili h sebile onun 
diye bağırıyor, 8 ğlıyor. yerine Muzaffer Altmöı tayin 

Tam bu 51rada, fundalağı ya· olunarak mumaileyhin HANRI 
ran vah~i bir kurt kadının üze- ZAHARIE ile birlikte ifayı ve• 
rine atilıyor. Tom11, ini bir kalet etmek üzere tevkil edil-
~areketle kurdu vuruyor. Hay· miı old.ıkunu teyiden beyan 
van, canıız bir cesed halinde, eyleriz. 
Tomasın ayakları dibine yayı· 1- N. W. F. Hınry VAN DER 
lıyor. Genç adam, kurtların lcao ZEE ananım ıirketi namana A1· 
kokusuna dah fazla koıuşa• talya limanına re.ecek bütün 
caldarmı bild ti için, hayvanı vapurların yüklerini boıaltmak 
kuvvetli kollıriyle yakalayıp sah plerine tes'ım etmek ve her 
fundalıktan öteye fırlatıyor. türlü eıya ve emteayı vapurlara 
Kurtlar bir hamlede ölen arka· yüklemek. 
daılarmın üzerine hücum edi· 2 - Bu iş için ttbalat ve 
yorlar ve onu yeaaete baılı· ihracat ıümrüklerine verilecek 
yorlar. mınifoato, ord:no, mektup ve 

TomH Vogan ile Mariyao beyannamelerine imza etmek 
Hartloy bu müdb'ı vaziyetten (bu mad8edeki busu11ta vwkil· 
naaıl kurtulacaklardı? Kendileri lerden berhanıi biri münfori· 
bile bu ıuale cevap veremı· den itaya mczuodur.) 

Yor) 3 - U mırı, T J hmil tabliye ar .• 
Nihayet ııfak ıöküyor. Ya· fener, aıhb .ye ve poliı daire 

rasının ıiddetıle h11talınan Ma· ve idarelerinden ifaıı lazım ıe-
riyan, takatsiz bir bale geliyor. len muamelata ifa etmek ve 

Tom11 onu evine götürmek maliye şubelerinde ıirketo. mü-
için kucatına aldıtı vakit :ıa· teallik iıleri takip ve intaç ve 
valh kadın bayı111 bir vaziyette icabında itirazlarda buulunmalc. 
bulunuyor. 4 - Ş.rket nam11ıa gelecek 

O günden itibaren iki aile adi, teabhütlü ve kıymetli mek· 
araımdı en ıamimi bir bağlan• tup ve telgrafları ve havaleleri 
jı başlıyor. ahp aid o dıığu yerlere vermek. 

·-----~-----.. ı 5 - Antalya bankalarına Doktor ıirket aamına gönderilecek pa· 
Salih Sonad ranın miktaranı tecavüz etme· 

mek üzere para almak ve mu· 
Cild, Saç ve zührevi haatalıklar kabilinde makbuz vermek. 

müteha11111 
lkinc'beyler ıokalc: No. 81 6 - Antalya şubesinin tica· 

ret • cill.ne tescilini icra ve 
•-•H•l"•rgiıi•'"-"ı•~•l e•d•h•n-s•o•"•·a--111 mu ımelitı lizı mesini ifa ve ev· 

raıcını ımza etmek. 

NADOL J 
feriden ımıaya aalihiyettar ola• 
rak meıktir ıirketinı idari mü· 
ıaviri Hakkı $o-ki bey de ve· 
kil tayin olunmuıtur. Yukarıda 
ısım ve unvaaı yazıla ıirketin 
Türkiyede ticaret ve iş yap· 
mata izinli oldutunu göıteren 

bu deyannıme verildi. 

Ma ıs 26 
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7 - Şifket leh ve aleyhine 
açılmıı ve açılacak davalardan 
dolayı bütün bak ve tarik ve 
11fatlarla muhakeme, mubauma 
ve mürafaada bulunmak ve 
ikame ve takibi dava ve mü· 
dafaalırda bulunmak, tebliğ ve 
teb llü§', protesto ketide ve 
cevap vermek iıbu muamelat 
takibatını icra ve ihtiyat ve 
icrıi tedbir ve hacizlerio itti· 
bazını istemek ve davalara 
mGnbaaır olmak üzere bir ve· 
ya daha fazla avukat tayin ve 
azletmek aalihiyetlerine malik 
otduldarınİ ve vekillerimlıden 
HANRI ZAHARIE bu veki· 
letname ile muayyen olan hu· 
ıuıta müteallik olarak ve yal
nız ıaybubeti zamanmda büküm 
ifade eylemek Oıere emin ve 
mutemetlerinden b rini yerine 
ikame ve bu 11tla birlikte di4. 
ter vekil Muzaffer Altanöıün 
müştereken imza edeceti evra· 
kın ıirketi i izama kifi buluna· 
catını ıirketi mezktlreye in· 
fetle beyan ve taıdik ederi:ı, 
demeleri üzerine ı,bu velcilet· 
name reaen tanzim olunarak 
hazır olanlar yanında açlkça 
okundu meal ve münderccdı· 
nan arzularına tamamen uygun 
olduğunu kabul ve ikrar ettik· 
ten sonra altını imza ettik ve 
müberledilc. 

Genel 1ayı: 5316 
Ôzel uyı: 4/214 
lıbu velı:iletname 112retinin 

dairede aaldı 18/4/938 tarihli 
ve S316 genel aayıh aslana uy· 
gun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuı yüz otuz tekız acıneıi 
nisan ayman on ıekizrnci pa· 
ıarteai günü. 

Reımi mühür 
T. C. lzmir ikınci noteri 

M. Emin E:reıaer 
imza okunamadı 

Suret 

Beyann:ıme 
Merkezi Roterdam şehrinde 

olmak ve 1 -Kanunusani- 934 
tarihinden itibaren iıe başla· 
mık üzere teşekkül ed:p e~H 
mukavelenımeıi mahalli kanun· 
)arma a-öre teıcil edilmiş olan 
Felemenk tabiiyetli ve yüz bin 
Florin .crmayeli (Namlozc Ve· 
notıhap W. F. Henry Van Zee 
Co. • N" mlooze Vcnnootıchap 
W. F. Henry Van Der Zee 
Co.) anonim ıirkoti 30 lltinci 
teşrin 330 tarihli kanun büküm· 
lerine tevfıkan istida ile müra· 
caat ederek lizımgelın vesika 
ve kiğıdları vermek suretile 
bütün kanuni ıartlan yerine ge· 
tirmiştir. B"na binaen Türkije 
Cumhuriyetinin bugünkü ve 
ileride çakacak kanun ve ni· 
zamlarına rıayet etmek ve esaı 
mukavelenamesinde uıuHl dai· 
resinde tasdiıe olunmu, baz, 
tadiller yapıldıtı veya Türkı· 
yedeki vekilını deiiıtirmek iste
diği vakit lktıut V ~~aletine 
bJ suretle tadil olunan esaa 
mukavelenamenin taadıldi ıure
tini vt yeniden tayin edilecek 
vekilinin musaddak vekiJetna· 
mesini vermek ve meıwa ol· 
dutu yerlerde itlerini tatil et· 
titi veya başka bir tirkotle bir· 
leıtitı zaman keyfiyeti bildir· 
mık ve bütün kanuni büküm· 
leri tanımak ve esaı mukavele· 
namesinde yazılı buıu11ttan si· 
gorta işlerini yıpımamk ve ka· 
botaj kanunu hükümlerine mu
halif olmamak şırtile vapur 
acentalatı ve nakl yat iılerile 
meırul olmak ve ikiıer ikiıer 
imza kaymağa sclihiyettar ol· 
mak üzere (Şırl dö Rıdzivono
v ez • Charleı de Radz w .ıno· 
wicz, Abram G. Roitman • Ab· 
raam G. Ro tman, jozef Bon • 
Joseph Bon, Edvard Henri Al· 
yottı • Edvard H :nry Alıotti) 
efendıler vekil tay n edilm :ş. 

lerdır. Buniaı dan başka . mun· 

lktı11t Vekili N. 
Müıteıar 

ikinci Noter 
M. Emin 

lzmir 
27 Ni11n 1938 

5627 I 1 
232 

Aıhntn aynıdır 
20/4/938 

16 kuruşluk pul 
T. C. lktııat Vekaleti iç 
ticaret umum müdürlütü 

reami mühürü 

T. C. lktaıat Vekaleti iç ti· 
caret umum müdilrlilğü 

16 kuruıluk pul 
T. C. Jç ticaret umum mü· 

dürlüğü resmi müber ve imza 
ikinci Noter 

M. Emin Jzmir 
27 Nisan 1938 

5641/1-234 

Kuıadaıı icra Memurlutun • 
dan: 

Açık art11ma ile paraya çcv· 
rilecek gayrimenkalüa ne ol· 
dutu: Tarla 

Gıyri menkulün bulundatu 
mevki. mahallesi, numara11: 
Belevnide Koca örleme mevki· 
inde 20 hektar 27 57 M.2 tarla. 

Takdir olunan kıymet: 4060 
lir adar. 

Artırmanın yıpılacıtı yer, 
gün, 11at: linci artırma 27·6·938 
..at14-16, 2cıci artırma 12· 7·938 
saat 14·16. 

ı - lıbu r•yrimenkulün .;. 
Ankara 

ILA.N tarma ıartnameıi 10-6-938 tari· 

lkt11at Veı<aleti iç ticaret hinden itibaren No. ile Ku· 
ıadası icra daiteıinin muayyen 

umum mUdOrliltünden: 
30 Jkinciteırin 1330 tarihli numarasında berkesin ıörobıl· 

kanun hükilmlerioe tevfikan Tür· mesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat al

kiyede çahım11ına izin verilen 
ecnebi ıirketlerinden (N~mloıe mak is~iyenler, itbu ıartnameye 
VenotıcbAp W. F. Henry Van ve 938· 130 dosya numaraaile 
Der Zee) ıirketinin Tarkiyede memuriyetimize müracaat etme-

lidir. 
umum vele: li haiz oUutu ıali· 
biyete binae11 bu defa müra· 2 - Artırmaya iştirak için 
caatla şirketin Antalya acın• yukarıda yazllı kıymetin % 1,S 
tal.ğına, ıirket namına yapa· niıbetinde pey veya milli bır 

bankanın teminat mektubw tev· 
cıkları iılerdeo doğacak davı· 
larda bütün mahkemelerde da· di edilecektir. (124) 
va eden edilen ve üçüncü ıa· 3 - ipotek sahibi alacaklı· 
bıs ııfatlarile hazır bulunmak lırla diğer alllcadarların ve ir· 
üzere Muzaffer Altın Ôz ıle tifak hakkı sahiplerinin gayri 

menkul üzerindeki haklarmı hu 
Henrie Zachari'yi tayin ettitini ıusile faz ve masrafa dair olan 
b ldirmiı vo lazımrelen vesaiki iddialarını iıbu ilin tarihinden 
vermiıtir. itibaren yirmi gün içinde evrakı 

Keyfiyet tetkik edillerek ka· müıbitolerile bırlide memurİ· 
nuni hükümlere uyıun ıöriil· yetimize bildirmeleri icap eder. 
müş olmakla ilin olunur. Alcsi halde hakları tapu s:cilile 

211411938 sabit olmadıkça ıabş bedelinin 
iki kuruşluk pul paylışmaıından hariç kılırlar. 

lktıaat VeW.ti-=.İc Iicar.et.---"ı•==4 - Göuerilen ~ünde artar· 
umum müdürlüA"ü reımi maya iştirak ·ecrenler artırma 

mühür ve imzası ıartnımeıini okumuş ve lüzumlu 
Genel ıaya 5549 malumat almıı we bunları ta· 
Ôzel sayı: 1/225 mamen kabul etmiı ad ve iti• 
işbu ilin suretinin dairemize bar olunurlar. 

mübrez aslına ve dosyamızda S - Tayin edilen zamanda 
alıkonulan mübrizinin imıaaını ııyrimenkul üç defa batarıldık· 
havi nüıhasına uyrun olduğu tın sonra en çok 1rtarana ihale 
tasdık kılındı. edilir. Ancak artırma bedeli 

Bin dokuz yüz otuz sekiz y• lı muhammen kıymetin yüzde yet· 
N san ayının yirmi beıinci Pa • mit beıini bulmaz veya 11tıı 
ıarteıi günü. 2S Niıan 1938 iıtiyenin alacatına ruchanı olan 

imza diter alacaklalar bulunup ta be· 
T. C. İzmir ikinci Noteri del bunların o rayri menkul 

resmi mühür ve imza ile temin cdilmiı alacaldarının 
60 kuruşluk pul mecmuundan fazlaya çıkmusa 

Suret en cok artıranın taahhüdü baki 

Müzeyyel lcalmık üzere artarma on beı 
ıün dıba temdit ve on beıinci 

b!yanname gün ayni 11atte yapılıcalc artır· 
30 lkinciteşr. n 330 tarihli ka· mada, bedeli satıı iıtiyenin 

nun hükümlerine göre teıcil alıcatma rQcbanı olan diğer 
edilm·ı oları ecnebi şirketlerin· alıcalclaların o ıayrimenlc:ul ile 
den Felemenk tab iyotli ve yüz temin edilmiı alacakları mec-
bin florin ıermayeli ( Namloze mu undan fazlaya çıkmak ıartile 
Venotshap W, F. Henri Van en çok artarana ihale edilır. 
Der z~e et Co • Naam:ooze Böyle bir bedel elde edilmez· 
Vennootscbap W. F. Henry Van 1e ihale yıpılımaz ve utıı ta· 
Dor Zee et Co.) anoaim ıırke- lebi düşer. 
ti11in Türkiye umumi vekillerin· 6 - G ıyrimenkul keodiıine 
dıo mösyö Şırl Radzivonovicz ibale olunan kimıo derhal veya 
ile mösyö Abraın G. Roitman verilen mühlet içinde parayı 
baiı oldukları ıalah"yeto binaen vermezıe ihale kararı fHholu-
bu kere müracaatlo tirket vekll· oarak kendisiodea evel en yük· 
lıtino ıirketin umumi vekille- sek teklifte bulunan kimıe ar. 
rinden birisile veyahut lccndi zetmiş oldutu bedelle almata 
aralar.oda ikişer ikişer imza raıı olursa ona, razı oimaz ve
kovmaka aalıbiyettar olmak ve ya bulunmazsa bemeaa on beı 
•irket namına yapacaklara iı· ıün müddetle artırmaya çıkarı· 
lerdeıı datacalc davalarda bil· hp en çok artırana ihale edilir. 
tün mahkemelerde dava eden iki ihale arasındaki fark ve ge· 
edilen ve üçüncü ıahıı ııf atla· çen güaler için % 5 ten be sap 
rile hazır bulaamak üzere (Aşil olunacak fa rz ve diğer ararlar 
Zafiryadeı ve Rafael Tondera) ayr1ca hükme hacet kılmakı • 
efendileri tayin eylediklerin bil· zın memuriyetimizcc alıcıdan 
dirmiıler ve lizımıelen veaikı· tahsil olunur. Madde (133) 
lan wermiılerdi. Tarla yukarıda gösterilen 

Keyfiyet kanuni hükümlere 27-6-938 t.ırihinde Kuşıdası İc· 
uygun görülmüş olmakla bu n memurluğu odasında işbu 
müzeyyel beyanname ver idi. ilan ve gösterilen artırma şart· 

lkt ı sad Vek.li N. •ameıi dairesinde satılacığı 
aılı .. ı.ı ayıı dır. ıLrn olunur. 

orsa 
25-5·938 

Dziim şatışları 
ç. Alıe1 K. S. K. 

30 Albayrak 18 19 
tO EHaf Ban. 20 20 
~ Müftü o. Ah. 15 15 15 1 

44 YekOn 
277901,5 Eski Yekun 
211945,5 Umum yekün 

Z.gtingağı satışları 
Kilo Ahca K. S. K. S. 

125350 Mub. alıcı 31 50 33 
25·4-938 tarihinde çekirdek· 

siz üzüm fiatleri: 
No. 7 16 SO 
" 8 17 50 
.. 9 19 00 
,, 10 20 ()() 
.. 11 22 00 

Zahire •atııları 
ç. Cınıi K. S. K. S. 

125 Butday 6 2 
138 Arpa 4 12S 4 
451 Suaam 16 
18 Fasulya 7 87 
·3 Bulgur 9 

2"'95 Kilo yapak S2 SO 53 
130 Ken. Palamut 425 
192 Kılo Balmnmu 80 

15 B. Pamuk 41 4l 

Halkevı köşesi 
Halk•oinde konferans 

l - lstanbul Hııkuk fakül· 
teai idare hu kulcu O rdinaryiiS 

profeaörü B. Sıddık S. Oı1art 
tarafından 27·5·938 Cuma ıii· 

nü 1Bat 17 de evimiz aalorıun· 
da (Hılk ve idare) mevzulu bit 
konferans verilecektir. Konfr 
ranaa berkeı davellıdir. 

2 - Evim:z Dıl, Tarih, Edr 
biyat komıtesi evimiz ıalonulr' 

da 28·5·938 cumartesi güai 
akşamı ıaat 21 de bir bahat 
geceıi tertip etmittir. 

3 - 26·5-938 Perıcmbe ıt 
nü evımiz köycüler komıtef 
ve kitapsaray komitesinin bafr 
tahk toplantaları vardır. 

/;;mir belediyeıindı-
Beher metre murabbaı soO 

kuruıtan 750 lira bedeli oı&r 

bammenli 34 üncü adanın ıSO 
metre murabbaındaki 36 sayı~ 
araaıının 11tııı baıkitipliktekİ 
şartnımesi veçhilo 31/S/9'8 
salı günü saat 16 ya temdit 

edilmiıtir. 

lıtirık etmek iıtiyenler j6 
lira 25 kuruıluk muvakkat ti' 

minat makbuzu veya banka ti' 

minat mektubu ile ıöylea-' 
gün ve aaatte encümene ielif 
ler. 1759 , ............. -....... ~ 
Baktriyoloğ 

Zühtü Ergir1 
Her türlü idrar, Jıofl~ 
halgam oe ıaire tah-

lilleri yapılıı-
Moracaaı yerJ: 

lldncibeyler 90kak No. p 
Telefon 386~ 
KemaLpaşada 1ı1.ro 1 

panayırı 

28, 29 ve 30 Mayıs 9,S 
günlerinde lrrrax panayıra :; 
rulacaktar. H ıriçten gele ı 
konuklarto bıharın bu g 1•e1 

günler:ni hoşc• geçirrıı~.~ 
için Kuşadası Ada kulu .. 
gençlerinin ve bandosuDUl1 

11
• 

tırakitc ılçemiz gençleri taf;ı 
f ndan muhtelif eğlene'", te." ,. 
ve sporlar tert p edıhn1!*',ıı 
Halkırı her türlü ihtiyacı ,ç 
bel ·di tcTt p 'er Alınm ştıt· 

K rra7 p, ;JA 
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Vapur A centası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
0 VENUS, vapuru 29·5·38 de 

'rnanımı zda beklenmekte olup 
)'Ükünü tahl"ycden sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
İçiıı yük a' acııktır. 

"SATURNUS" vapuru 30-
Mııyısta bek.c 1mekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
._c HAMBURG için yü" ala· 
taktır. 

SVENSKA ORIENT 
UNIEN 

0 NORDLAND,, motörü 6· 
6 gelip ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANMARK 
~c BAL TIK limanları için yük 
•lıcaktır. 

••VINGLAND,, motörü 16· 
6-38 de beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
CiDYNJA, DANZIG, ve DAN· 
MARK ve BAL 1 IK liman lan 
için yük alacaktır. 

5ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

1SUÇEAVA,, vapuru 6-6 da 
beklenmekte o'up MALTJX, 
~ARSIL YA ve CEN OVA li· 
lıaınları için yolcu ve yük alır. 

"A LBA JULIA" vapuru 2· 7 
de beklenmekte olup MAL TA, 
MARSıL YA ve CENOV A li
lllınlırı için yük ve yolcu alır. 

lllndaki hareket tariblerile ve 
•avlunlardaki detiıikliklcrdcn 
•tente meıuliyet lcıbul etmez. 

Daha fnla tafıilit için 2 nci 
~ordonda FRATELLI SPERCO 
~ıpur acentalıfına müracaat 
tdilmeai rica olunur. 
Ttlelon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHEL& 
\ ' ANTE. UNIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

'*EUTSCHE LEVANTE UNIE 
A. G. HAMBURG 

ALLAS LEVANTE UNIE 
A. G. BREMEN 

'AKKA. vapuru 24 Mayıı· 
~ .. bekleniyor, ROTTERvAM 
"11\MBURG ve BREMEN li· 
~larına yük ılıcaktır. 
~MEMENT H.SDHULDS 

1 
:MARITZA. vapuru Haziran 

/!•dılannda bekleniyor, ROT· 
-=-RDAM HAMBURN ve BRE· 

>tiE.N limaaları i~n yük ala· 
~br. 

iERVlCE MARITlME 
RQUMAIN 

BUCA REST 

\ 

HAYRETTiM 
çlun 

Olivier ve 
' 

Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentaa 
Eirincikordon Ree. biDlll! 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
THE GENFRAL STIAM NAVl

GATION Co. LTD. 
•iALBATROS,, vapuru 20 

Mayııta LONDRA içia yük 

alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 17 Ma· 

yısta LİVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ielip yülc çıkaracak. 
OEUTSCHE LEV ANTE· LINIE 

"ACHAIA,, vapuru limanı· 
mtzda olup yük çıkarmaktadır. ... 

Teknik 
Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 

k_ ·~UROSTOR. vapuru t 
~randa bekleniyor, KOS· 
lı CE. GALATZ ve TUNA 
l)~ları için yük alacaktır. 

NORSKE MIDDELHAVS- Kapalı Y•mişçarıısı No. 3 
•• LINJE OSLO Tele/on 34J5 

''aa SAN ANDRES,. 26 Hazi• Muhasebeye ait bütün işlerinizi 
ti da bekleniyor, DIEPPE ve tam bir itimat ile tevdi 
,ı:~eç umum limanlarını yük edebilirsiniz. 

~lctıı Büro, kamına uygun ıekilde ve 
JO~SHON WARREN LINIES muhtelif uıullerde: 

• LIVERPOOL Mulıaıebe teaiı eder 
tir INCEMORE. vapuru s Ha· Defter tatar 
-.,'lld':. bekleniyor. Burgaz Var· 
, 11 Koıtence limanlanna yük Planço tanzim eder 
S'f~lcbr. Hesabı tetkik, tasfiye 

DROYALE HONGROISE oe ihtildfları halleder 
,,
8 

ANUBE MARITIME 
)lata UDAPEST,, vapuru 23 Ma· -
tı •• bekleniyor, Tuna limanla· --------.---•ıl 
!?~ yiilc ••acaktır. M u·· ce ı ı ·ı t 

t, be~ZA_. vapuru 21 Mayıı· 
lılc,lld •?•yor, PORT-SAIT ve A ı • R 
lı-:'·~•ye hareket edecektir. 1 1 z a 

"'~l alcı hareket tariblerile 
•cen'::1•rdaki dekiıikliklerinden 

o.ıı. Dleıuliyet kabul etmez. 
Biti" . ._ fızla tafaili almak içiD 
VA~to~nda W. F. HENRY 
''P"' ZEE & Co. N. 'V. 
~i, . •centaıatma mür•~ 

llıtıı ..... ı - o unur. 
1' elef on No. 2007 /20U8 

••• En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Yeni Kavaflar 

çar fısı No. 34 • 

A ADOLlı 

lzmir Vilayeti Veteriner Direktör
IOğünden: 
Arapçı ve ehitler köylerindeki ayıır depo1&1oa ait 400 dö

nüm çayırlaklardaa biçtirilea 131 bin kilo kuru otun toplama, 
balya yıpma ve 20 bin kilosunun Ödemiş, 6 bin kilosunun 
Mahmutlar, 6 bin kilosunun da Menemendeki aşım duraklarına 
ve geri kılanta da Torbalı aygır deposu ambarına teılim edil· 
mek üzere bütün ma1raflar müteahhide ait olmak şartile ek· 
ıiltmeye konulmuştur. Mnh~mmen kıymeti kiloııı bir buçuk 
kuruştur. 
Taliplerin 2490 aayıh kanuna göre teminatla birlikte elcailt· 

me günü o'an 8·6-938 gününde Vilayet daimi encümenine, 
ıartnameyi görmek Jııiyenlerin de her gün Veteriner müdür-
lüğüne müracaatları. 24 26 27 28 1720 

Devlet Demiryollarından; 
8 .rinci iıletme ihtiyacı için a~ağ.da cinı ve miktara ile mu· 

hammen bedeli yazılı odun kapalı zarf usulüyle münakasaya çt· 
karalmıştır. 

Eksiltme 6·6·938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü ıaat 
16 da Haydarpaşa Gar binası birinci işletme eksiltme komiıyo· 
nuna yapılacaktır. istekliler; eksiltme şartnamesinde yazdı muvak· 
kat teminat ve eHak ve vesaikile teklif mektuplarının eksiltme 
günü saat 15 e kadar komisyon reisliğ;ne verilmesi lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve mukavele projesinin Haydarpaşa 
yol Başmüf~ttiıliğı tarafından parasız olarak verilmekte olduğu 
bildirilir. • 

Odunun cinsi ihale edıleck 
miktarı 

S3f ı meşe veya Gürgen 
veyahut çam veya her 
üçünün mıhlutu 
Safi meşe 

Ton 

300 

200 

Muhammen Muvakkat Tutarı 
bedeli teminatı L. K. 

Beher tonu Ura Kr. 
Lira Kr. 

12 60 468, 7 5 6250,00 

20 23 26 29 2886 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kansız kalmış hastalara lıcın vermek üzere Kızılay Cemiyeti 

tarafından tesis edilen muhtelif semtlerdeki istasyonlarda bu 
işi yapacak kan verici Donör aranmaktadır. 

Bu gib.lerin sıhhat vesikası almalara ve tescil olunmaları ve 
sıhhatları kan vermeğe müsaitse, elindeki vesaikiJe birlikte 
Kızılay& müracaat etmeleri ve her lcan verişlerinde kendilerine 
mühimce miktarda nakdi mükafat verileceği ilin olunur. 

25 26 27 28 29 31 1739 

'fire Orta Okul Kurma Cemiye
tinden; 

Tirede inşa ettirilmekte olan Orta Okul menfaatin• tertip 
edilen eşya piyangosu biletlerinin tevzi edild ği yerlerden 
henüz satıı hesabının alınamamış ve satılmıyan biletlerde iade 
edilmeıniş olduğundan 14·5·938 tarihinde yapılması mukarrer 
keşidenın bizzarur 15 Te.şrinievel 938 tarih ıne tehirine karar 

· verildiği ilin olunur. 14 20 26 1600 

Mayıs '16 

BASAG IS ? 
::ı 

Eğlenti fileminden $Onra gelen b " agn<;ı, rnıdc 
bozukluğu "To.x.in ,, lain vücudunuzda cognld

'\: ığına isarcttir. Bu tehlikeli"' Toxin" teri ENO 
\: "MEYVA TUZU " icerek def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir: ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri atar, hll{l ağnsı ,.e kabizin 
önüne geçer ENO size sıhhatıruzı ve kuvvetiııW 
iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

>t."" .• '.· -E N. Ü' INmLTERENIN ''_MEVV.~ ~~zu ·· 
. . · " ·FRUIT SALT'' . . -

lzmir Vakıflar OiregtörlttğOndeıı; 
Seneliti Cınıi Mevkii No. 

Lira K. 
100 ev Faikpqa yokuşu 394/34 

60 dükkan Kömür pazarı 75/6 
200 mağaza Yolbedeıteni 162/40 
60 düklcin Demirciler 350/16 
96 ev Molla sokak 366/3 

200 mafaza Birinci belediye 119/lS 
120 ev Toraman 152/16 
108 düklcin Şekerciler 111/31 
122 mağaza Cezayir hanı 174/26 
24 dükkia Hanbey 318/6 
36 " " 317/2 
80 ,, Çangm çarıııı 325/lS 
60 ,, Girid han küçük ıokak 376/8 
60 ,, Keçeciler 341/103 
60 ,, Girid ban küçük sokak 377 t6 
72 ., .. ,. " ,, 373/10 

110 ev Yağcılar ıokak 384/3 
26 düklcin Asmalı me.u;id 100/2 
36 ev Burç sokağı 190/97 

101 Karantina hamam S. 343/10 
170 ,, Berber Z. ıolcalc 389/3 
400 ,, Karşıyaka Kemalpap C. 289/129 
110 ,. Menzıl •okak 298/13 
96 diikkiD Birinci belediye 116/10 
50 ,, Ha.tane C. 46158 
60 ev Uzun yol 349/90 
84 dükkan Halimata çaı1111 302/50 

151 ,, Yorgancılar 114/17 
121 ev Pazar1cri Tuh çeımı 315/58 
72 dükkin Aımıb mesçid 96/201 

100 ev Karantina laamam sokak 63/8 
6S düklcin Asmalı meaçid 99/207 

108 ,, Keçeciler 848/162 
180 kahve Karantina. tramvay caddesi 62/590 
120 dükkia Muytaplar 70/ 48 
100 ,, Hiıar önü 110/68 
72 ,, Batpazarı birinci aipahi 125/22 

108 ,, Yolbedesteai 159/3 
60 yazıhaac Hali mata Çll'flll 301/ 56 
60 dükkan Yolbedesteni 158/17 

144 ., Birinci belediye 127/14-11 
84 ,, Kestelli C. 118193 
84 ,, " 112/95 

100 , , Çorakkapı 137 /269 
250 ev Çorakkapı dibek ıokak 136/30 
180 ,, Medine yokuıu 8/5 
36 ,, Damlacık Abbas ata S. '347/6 
72 ,, Morahane sokak 82/188 

Yukarda müfredatı yazıla akarat 1·6·938 tarihinden itibaren 
bir ıene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıka· 
ralmaşhr. ihalesi 27· 5·938 cuma günü saat ondadır. Talipltırin 

. Vakıfhr idaresine müracaatları. 20 24 26 1670 -Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dakikada (6) çeşit fotoğraf (30) kurup çeken ıon siıtem 
makinemiz geldi. Bilbaua veıika işlerinde çok elverişlidir. 

Kon'lk civara •fOTOCAN. müeaseıeai - lzınir 
Telgraf: lzmir • CAN, Tel, 3330 

-----
lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Mndortoğonden: 
Bede:i 
Mubammeni 
Lira K. Numarası . Cinsi Yeri 
1200 4 ev Aliağa mahallesi yağcılar ıokak 
idareyi Huıuaiy• akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi 

yazılı akarın mülkiyeti aatılmak üzere 24·5-938 gününden iti· 
haren ıs gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştı ... Satış 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün Muh11ebei Husus )'e 
Müdüriyeti Varidat kalemine ve pey sürmek ıst yenler l de 
ihale günü olan 9·6-938 Perıembe güeü s·ıat 10 dl 0 o 7.5 
depozito makbuzlarile birlikte V.liyct daimi encümenine ıuu· 
racaatları ilin olunur. 1760 



Tesirini tabii olarak 
y pan en iyi mü~hildir a Jiasur memelerini giderı r, 

Kuvveti, iştihavı arttırır. 

Elb se ve M nto Taze Temiz Ucuz Uiiç 
craklı na üjde 

Zabitan Bagl ,. oe 

Ba.aanıa 

En mfiıdıtfil.DeS· 
t rile. · i mcuın 
bu f •Jı 1%. 

Tüe ar ~ rzi Türkpazarı 
hi r ş 

Bu lcere yeni açtığım mağazad zengin 
çeş·tlcr. M ntoluk, T yyorluk, Trnvakarlık 
kumaş] rın env i ini, yerli ve Avrupa. 

tu 1 t c;eşit er· 

çar 
• a 

1 - Mığaza d bilinde çtığı terz han~mde 
uausi o arak bay ve b yanlar için son moda 

------ z · rıf, ık anto, rop, t yyor, etek, bluz, turvakar, 
Sale cioğlu Hanı arşısında 

ı."Uvalet, gelinlik, zivil " a eri elbise ve k:ıputları 
iıtenildıği ve beğenildiii şeld: de imal ed:lir. 

2 - Muamelem peşin ve hredi ile de y pıhr. 
S - B sazleri in d ruluğunu nlım k için bir defa 
tecrGbe kalidır. 

dreı: Odunpa 
ağa 

nıle 

c; 
Büyük mobilya ve mefruşat 

ğazaları emriniz am de • • 
ERKEZ ŞUBE 
&ZMIR ANKARA 

'f emiz, 2 rif eşya, elbise ihti· 
1 cından evel gelir. H rkes ken

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s:ı.· 
lona rahat yaşıyacak 
eşyaya muht çt&r. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
m uhite daha iyi tanıt· 

Septol·n 

DIŞ 

macununu 

Mutlak 

kullanınız 

Toptan 
satış yeri · 

Peştemal cılarda 

Lütfi rom 
Ecuı deposu 

bilirsiniz. Evinizin .DıllliıııMIM ..... ~..,Jg:&lııiıi 

eşyası hay b zın .eti· 
keti olduğunu· unut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
itte vere iye mıia. 

ma lesi yapılır. 

Hacı A i Zade Abdu lalı 
Ticarethanesi 

R r cıns ko tümlük y ni ç şit um!ışlar 

Yaz mevlf inin yelclsşmas1 mün ıebetile yeni getirdiği 
•DORMôY. FAYN •VULEN,. ve •flŞER,, kostümlük ku· 
ponları kostümlü" ketenler, pardesülüklcr ve her tı.ir,ü YERLİ 
ve AVRUPA ku aş ortimaalara rekabet k bul etmiyecek 
d recede a tılmaktadır. 

Elbiıe ihtiyacınızı te in et eden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH tica thanesini mutlak ziy ret edinız. 

En ı l , aık c ucuz kum şl rı y lnız bu mağa· 
adan a bllirainiz. 

l'ı ıt malcıl r Esnaf v Ahali Bank . ı 
civ ında es i Suraski ma azasında N. 70 

I "'--~~~- -,• ... " "' ·;r·;·q.~·· · ,,, .• :J·i: ·.· .. ,..,, .. TELEFON 259 .S -------
• 
ş 
Te ef 

o o 

Foto Kör 

Mağazasında bıı ,ahi irsiniz 

ADRES: 
.. 

Atatürk Caddesi No. 186 
TELEFON No. 3942 

• 

8 
ve Şevro 'e 
sarsıntısız seya :at için 
ef n e iniz. 

BANKA~I ~~ ,,....,.. ............ "'=7-; 

1938 
Küçük Cari He&aplar 

ikrami'ie planı= 

4 adet 1000 L 4000 L. 
8 " 500 il 4000 ti 

16 •• 250" 4000 it 
76 .. 100 " 760J il 
80 " 50 it 4000 ,, 

200 ,. 25 .. 5000 ,, -384 " 28600" 
Kur lar lm rt, lhaziran 
l ey :uı, 1 birincıkanun 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lıra mevduatı 
bulunan he1.>aplar kura· 

lara dahil edilecektir. 

-~========~==================== 
Dok or 

· A. Kemal Tona 
Bakterigoloı 11e balaşıeı, salctı" hastalıkları ıniilelıttsJ 

(Verem ve saire t 
Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yananda 

251 ı yıla ev ve muayenehanesinde sababta11 akşama 
kadar hastalaranı kabul eder. 

Tttlefnon: 411; 
••--•ı•e•mm_. ... _.._51!31 ............ ..-~ ...... ______ aı ___ _ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamcı oilrı 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavis• 

lzmir • Birincı beyler aokajt ı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

• v. 

c; g 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numaa Jı»o 
lcağı No. 2.J 

Kabul saatleri: Oğledeo e 
ıaat 10-12 öğleden sonrı 

1 S,30 • 17 Tele. 3434 

ya 
Adı ile jf a Eczanesi · 

ı-u isim a:.:ında Temizlik, Tu:ıalet, Mrıs 
v tuva ~et sat. u llarrna ço? elver .şli 
Yüksek dereceli, latif kokulu 

Yeni bir kolonya yapmıştır 

Litresi (150) Kuruştu 
ŞiFA Eczanesi KIRÇıÇEGi Kolonyası 

Bu fi ata / satmakla biivük bir 
"' 

fedakar ık yaptığına emindi 

Fevkalade 
Limon çiçeği, MenekşP, Şipr; H, 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 

Küçük '' '' 40 Kerrıı 
Tavsiye e erİz 


