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CüWıuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bek~, sabahlan rıka,. siyasi gazetedir 

• 

s(f)1,~· 
B. Iitlussolini bu haf ta bir 

nutuk söyliyecek 

Paria 2 ( ö.R) - Romadan bildiriliyor: 
Bafvekil B. Muaaolini bu hafta sonunda 
Padua ve Triyesteye giderek bir nutuk söy-
liyecektir. -' 

YENi ASIR Matbaasında buılmııtır 

~e~ Meselesi 
Başvekil B. 

• • son vazıyetı 
Celal Bayar ve Hariciye Vekili büyük Şefe 
bildirdiler. Halayda karışıklık deva.m ediyor 

Londra 
---o--

P ol itik a alemini 

e 

Türk 
ordusu 
Ha tayın hüri yet 
ve istiklalini 
temin edecektir 

• 
1 

ç-Ok mühim 
bulundular 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk- Yunan 

re e 
o 

tqebb&te bulunarak Hatay me
selesinde Franaanın makul hare
ket etmeıi ve Türkiyenin çok hak
lı infiale sebebiyet vermemesi için 
tqebbüs ve tavıiyelerd'e bulundu
ğunu yazıyorlar. 

Jyi malumat alan mabfellerin 
kanaatine göre Londra ve Paria 
arasında Hatay meselesi etrafın
da fikir teatisi devam etmektedir. 

omünistlikten mahkum olanlar 
müstesna, 

da 

Refik Halidin 

• A 

sıyası 

şamil 
mahkumlara 

olacak 

Halepten çektifi telgTaf 

Sözlü Sınavlara Başlanıyor 

ehemmiyetle iş
gal etmektedir 
Londra, 2 (Haaı.i) - Bu

gün Londrada aiyaai ehem
miyeti haiz miilaluıtltir ol-
mııftur. 

Maliim olduğu gibi lngiliz 
bCJfvelıili Çekoalovak ve 1.
panya meaelelerini kökün
den halletmek i.ıiyor. Bütün 
aiyasi mahaliUer Çemberlay
nin bu husustaki fikirlerine 
iıtiralı ediyorlar. 
Havas ajanaının bir haberi 

bunu teyit etmektedir. Lond
rada enternaayonal bir kon
lerans akdeClilecektir. Ba 
konferansta lspanyol mese
lesinin halledilmesi için bü
yük devletlerin tavaautta 
bulunmaları hakkında görüı
meler cereyan edecektir. 

Londra hükümeti te,ebbüs
lerinden Parisi henüz ha
berdar etmemiftir. 

-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

Gizli 
Kalmış 
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Dallardan sesler: ..................... SERKEŞLiK 
Bilgilerinin değil, serket liklerinin zoriyle sınıf geçmek se't'da 

sını tafıyanların faaliyet mevsimine giriyoruz. 
Geçmit senelerde, imtihnn aylarının plançosuna bakacak 

olursak evvelki gün Ki:ltür lisesinde cereyan eden hadisenin 
ruhi bir acı ve nefretle karşılanmasının sebebini daha kolay an
larız .. 

Talebelerinin bilgi derecesini tayin ederken lam bir istiklal 
ve huzura muhtaç bulun:ı.n öğretmenlerimizi hakaret görmek, 
vurulmak, yaralanmak tehlikelerinin tabii endifeleri ~inde gö
rürsek onlardan isabetli bir hi:küıa lıdtli:febilir miriz? 

Ya,ları yirmiyi geçtiği halde Liseain onwııcu ıadan .. t 
gidemiyen serketlerin ellerinden aalan yctittinaeğe çabJ.ı, -~ 
ların hayat ve haysiyetlerini kurtarmak her hangi 1Nr mektep İfİ 
olmaktan çıkmıt, bütün bir Kültür davası haline gelmittir. 

Ellerinde tabanca, bellerinde kama not almak için mekte!> 
idarelerini zorlamağa cüret eden çocuklar bulundukça izhar edi
len endite ve teessür yersiz sayılamaz. 

Kültür bünyemizi çirkin ve tehlikeli yaralardan ancak ceza 
kanunumuza koyacağımız yeni hükümlerle koruyabiliriz. Hoca
lara dil uzatan, el kaldıran, silah çeken maskaraları bu hüküm
lerin ağır pençeleri alhnda kıskıvrak etmedikçe bu itin içinden 

ŞEHiR HABERLERi Türk 
ordusu 

a su özlü Sınavla a aşlanıyor Halayın hüriyet 

Gayet Boldur K 1 b • k ve istiklalini 
iZ ta e enın ampa temin edecektir 

Ankara~yva Ve çıka cağ doğru değildir BASTARAFI ı cı SA EDE 
ebze sev ediliyo üemi ünriudo • eldi...., .an 

Ziraat mi lüpne gelen ~ BA$TARAF11 iNCi SAHIFEDE,_lm_ti. iiııd.n~.q..-olm- bir nüfıaz. 11- etı tk hıi.1yas
porlara göre bu sene vilayetin her vam etmemiye bqlamıtlardır. Orta !undan da 135 talebe mezun olacak- dadır. Yakın Şarkta büyük bir 
yerinde mahıul vaziyeti geçen yıl- okullar ve liselerde sözİülere Pazar- hr. Enıtitü kısmında elde edilen kiyasetle kurmağa muvaffak ol· 
!ara kıyas edilemiyecek kadar ; tesi günü ba§lanacak, mezuniyet im- randman çok müsaittir. doğumuz ıiikiinetin en bü_Yiik. dür 
müsaittir. Mahsul bazı mıntaka- ' tihanlan ayın ıon haftasında yapıla- Sıhhat Vekaletinin Karııyakadaki manı Fransadır. Bu hakikati hıç 
!arda o kadar boldur ki, bunların caktır. Sağır dilsiz ve körler enstitüsünde çekinmeden te!a'ar . ede~i~iriz; 
idrak zamanında. ~tçi 

0

buh.rani':le j Bu sene Kız Lisesinin son sınıfın- mezuniyet imtih~ bihııi.ıir:. Oçü Franıa fUnu e~ıc~. bılmelidır ki 
karşılatılmaması ıçın tımdıden ıf- da mevcut olup mezuniyet imtihan- kör, onu da sağır dilsız olmak uzere TORK yurdu ıomurge olamaz. 
ç~. ekipleri~in celbine ihtiyaç gö- ı' lanna girecek talebenin sayısı 9? dir. onüç talebe mezun olmwıtur; TORK'ün hürriyet ve istiklal ha~
rulmektedır. Bunların - dokuzu. fen yetmiJ se- Bu sene Ort-. olml ve Liaelerde kını g..b. çalıtanlar pkın tarı· 

çıkılamaz veaael&m.. Hwbubat geçen wıeden bol- kizi edebi k==rr' .h,, Erkek ı;... iaıtiMnler-T-·•z ftaftasım k..ı.r üı denleriai kç.h.l unutmuf-
MURAT çıNAR. d • Tütün ~ iz • .led , sesinde• Z24 talelıe - olacak- tle"ftllll edeceiindm eskerlik ı.n,... ludır. 

--------------------------- hakkında fimdiden ltir tahminde tır. Erkek lisesinin fen talebelerinden na dahil talebenin kampları sekiz a:Sancağıa ~a'!'i>:eli Fransa· 
Acık Sütunlar: bulunmak imkansızdır. Doğutları büyiik ümitle bahsedilmekte ve uzun Temmmıık kurula.caktır. Kampın nın sebatına baglı ımıf .• ıt 

' ~et iyidir. Yazhk. zcr'iyatı.n ar- · eenelı den beri hn in-da bıı ı... (Af-1~ kunılıırrv=d·= sufı S. aptıab mütalaadan ne kast 

T •• t •• ) Jsaaı almmıfbr. Me)'Ta. u: · Set>.. dıır çalışkan biır -Ua tesadüf edil- uzar edilmiıttir. D.ııa y.aı. bir edi10rlat? U Un mese esi ze bol olmakla be_raber kısmen mediği bildirilmektedir. . kamp yeri ayrılacakbr. • • Fransa istediği kadar ~~bat et-
geç kalmı,tır. Y erlı domatesler I Kız enstitüsünde talebenin mezu- Askerliğe hazırlık dersı gören kız sın .•• Hataylı ATA TORK un ken-
henüz piyasaya çıknııfbr. niyet imtihanlarına dün baılanmıt- talebenin de gilya kamp görecekleri disine verdiği vaadı unutmadı. 

Bu hafta Ankaraya mühim hr. Biçki _ Diıa. imtihanlan bir haf- ııayi olmuf&A da bu hususta alınınıt Kahraman TORK ordusunun ken
mikdarda domates, biber, her tür- ' ta devam edecek, bilahare diğer im- bir karar yoktur. Bu haberin asılsız di hü~~iyet ve .ist~lalini te~in '' Ziraati sanat edinmiş 

olanlara hasredelim ,, 
lü sebze, kiraz ve frenk elması tihanlara devam edilecektir. Bu se- olduğu anıa.ıtnu.br. edecegınden emındır. Bunun boy· 
sevkedilmiftir. Balık sevkiyab da ----- • le olmasını icap ettiren hayati se-
artmıttır. ~nkaraya çipura. ıev- Tütiin fabrikası 1 Tehdıt mektubu heple~ ~e~ çoktur. Hataylı kar· 
kiyab arttıgından lzmırde fıatler k I detlerımızın mukaddes hakları 
yükselmittir. Önünde bir çocuk "Y'lrml lira gönder, a s kadar güzel yurdumuzun emniye-

--=-- terkettiler takdirde kendini yok bil,, ti de bunu icap ettiriyor. Hatayın 
Tütün bahsine genİf bir yer ayır- bağlı kalır. Araba kazasında lnönü caddesinde bakkal Şe- Suriyede silahlanan Ermeni çete-

mak lütufkarlıkları karfısında le- 2 - Ufakların zararı, ufaklık- Alsancakta inhisarlar idaresine muel oğlu Iaak bir tehdit mektubu !eri için bir tekavet ocağı haline 
tekkürü vazife bildiğim Yeni Asır tan değil, senenin motifsiz ahen- üc yaralı var ait tütün fabrikası önüne bir hafta almıthr. Bu mektubu gönderen gelmesine asla göz yumamayız. 
gazetesinin 20-S-938 tarihli nüs- gine tempo tutan ziraatçi müba· C ' Görece k"" .. d evvel doğmut bir erkek çocuk bı- ve henüz hüviyeti tesbit edilemi- Abdülhamit devrinde Ermenileri 
hasında yer alan sayın mealekta- yaa mütevaaaıtlannın curcunası- H l~I ~vaamm ukl . 1 °Tend~ rakıldığı zabıtaya ihbar edilmif- yen meçhul ,ahıı, kapalı bir zarf silahlandırmak suretiyle çenilen 

H d ·· d"" d M h bö" 1 b" ed a 1 ' etı ve çoc any e 1' · Y l ahk"k b ktub d 1 K ı· T"" k" tım ay arın yazısını gor um. ır. aa aza Ye ır sen e "d tt•v• b 1 C ovası- ' tir. apı an t ı atta u çocu- içinde gizlediği me un a: manena arın ema ıat ur ıveye 
S il. 1 1 d · t"h d ·· "d 1 • k · · · b .. _,,ı, 1 are e ıgı ara ay a uma " B d Y 1 ık ah il • P · k b"k" k lk ak ff d" ua ı, cevap ı o maaay ı ıç ı a ı- gume gı en erın e serısını uyu.n.• . d k ld b d vril· gun, uca a ay ac m a esın- «Bana yirmi lira lazım, azartesı arfı tat ı ıne a ı•m a e ı· 
ma bağlı kalmak kaydiyle bahsi ler tetkil eder. n~ gti.1 eBr en .1 yotü""tü~ ara a e ·ç"ın de Çiçek ıokağında 2 sayılı evde günü iade ederim, göndermezsen lemiyecek bir delilik, bir cinayet 
ld " d b k cak . . . mı' r. u aı e n çapası ı . k F ·ı k . 1 Bö" 1 b" h k o ugu yer e ıra a tım. 3 - Ufaldan ıhma! ve ıstihfafa C 0 g"tmekte idi Kaza oturan Mümın arısı atma ı e ı- kendini yok bihı demektedır. o ur. Y e •uursuzca ır are & 

Fakat bu kıymetli arkadaşın, gelince: Mesele bitarafane tamik 1 uma dasıA 1 
• " • k rıldı zı Hacer tarafından terkedildiği imza okunamamısbr. Mektubu tin avakibini düRünmek Fransaya 

mütalea ve mülahazalarını tervicen edilecek olursa bu istenilmiyen ı ~sn11;sbı~ "ka" Ytukenınta ahyaf~f 1 
r : 1 anlatılmı,tır. Çocuğu terkedenler bakkal Şemoel oğlu İsaka götürüp düter. O Fransa .ki haydut çetele-

.. d"" · b 1 ·· h "ll · h ttA l k kud · t" k gı gı 1 1 1 çoc a 1 çe ya a h kk d k"b b 1 • • · hA · · k "l · · goster ıgı ıe ep er musta sı erı- ve a a mes e sıye ı amu- l t y l I h t ededı"r 1 a ın a ta ı ata aş anmıt ve veren on iki yaşında hır su satıcı· rının am111 esı mıştır. 
• hakkındaki d"" .. "dd" b k lı" ik anmıs ır. ara ı ar as an • ' k 1· d"lm" . h . 5o d H • mız . Ufunce ve ı ~- sun:'" uymıy~n ~ ay ırı gın sa 1 • ı çocu , yuvaya teı ım e ı ıftır. sıdır. Adı Receptir. Recep, Ba r!- • A ~ ~özümüz •u ur: atay ıs-

alarımızı yenız bırakacak mahı- ve ıcapları uzerınde duraklarsak, takası tütünlerinin Tonga halin- --=-- baba parkı içinde dola,ırken hır tiklalını vaadeden: Sen de kur· 
yette olmadıktan batka, bet dö- korkarım ki gölgelerimizle karşı· de kalıplanml\sı bu istenilmiyen /şık tecrübeleri adamın yanıria gelerek kendisine tulacakıın, sen de hürriyet ve is-
nümden fazla tütün dikememek za- latırız · noksanlığı mümkün mertebe izale muvaf'L'akıyetlı· ol JU mevzuubahs mektubu verdiğini, tiklalin zevkini tadacaksın. Zillet 
ruretinde bulunanları müıtah•il Üzerinde memur, eksper, mu- eder. T• Oi bu adamın uzun boylu, esmer b&- ve esaret ifade eden bir irticaın, 
kadrosundan Ekarte eylemit ol- tavauıt ve zürra gibi dört ııfab Bay Haydardan soruyorum: Belediye reiıi Dr. B.Behçet Uz, nizli olduğunu söylemektedir. Za- geriliğin kurbanı olmıyacakaın, 
ması bahıin tazelenmesine yol aç- birden tatıyanlar elbette ki ufak- Tütünden ba,ka bir ziraate el- , beraberinde elektrik mütahaısısı bıta, tehdit mektubunu göndereni diyen ATATORK'tür. Bu vaadda 
mıthr. !arla metgul olamaz. Ufakları ih- verişli olmıyan ve yalnız bet dö-I Her Zili ye Fuar mütahaaaısı mi- aramaktadır. koca bir milletin bütün azmü ima-

Arkadatımız 18-5-938 tarihli mal muvakkat mutavassıtlar için nüm tarlası bulunan bir aileyi tü- mar profesör Gotye bulunduğu -=- nı, insanlık terefi, ve hepıinin 
Yeni Asırda çıkan yazıma. cevap varit olabilir. Ancak, memur olan- ! tün dikmekten mahrum edelim halde fuara ~deı:ek fuarın ıfık ve z )1 d fevkinde b~yiik a~larına kartı 
olarak 2506 sayılı kanunun ıcapla- !arın bu kaideye tabi olması icap mi? Ve buna benzer bir köyümüz- ı dekorasyon ıtlerıyle metgul ol- a Va 1 a 3 m payansız guvenlerı toı>lanmıttır. 
nna tevfikan bet dönümlülerin etmez. Kaldı ki, tirketler tesbit 1 de elli aileye-tesadüf edilirse hep- l muştur. Kireç kuyusuna dU,arek Bunu anlamamaktan daha büyiik 
müst3.hıil olarak mütalea edilemi- zamanında bir hayli masraf yap- 1 si~in arazisi ufak diye tütün dik-1 Her Zili gece yarısına kadar ağır yaralandl bir gaflet olamaz. Kardetlerimi· 
yec~ gibi, alh yedi dönümden maktadırlar. Bununla beraber, tirmemek hükmünü verelim mi? fuar sahasında muhtelif ıtık tecrü- K l d müesıif bir kaza zin hayatı, vatanımızın emniyeti 

" tü""tün"" d"kenl · ·· ""b •· d k · bel • b"lh " 1 ema pata a ı· · l h" d ik ti ~agı • • ı erın z'.'1"ar gor: mu ayaatın yuz e se ~enı maaf- Ve yine tütün mecmuasında, mü- erı yapmıf, . ı as~ . agaç ar olmu tur. Kemalp&f& kazasının ve se ametı a ey. ~n. e ıu as. er 
düklerinı, mübayaanın ilk aiiratli lılar tarafından yapıldıgını hesap- tahaaaıs İ4c;İ diye tavsif ettiğimiz 1 arasından renklı ve gızlı ı,ık tec- y . f ah il "nde 45 sayılı evde yapılırken buna ılanihaye seyırci 
geçen denesine rağmen ufakla- larsak günahımızı anlamıt olu- büyük zürraların ;.,.i kadrosunu ı rübelerinde bulunmuftur. Tecrü- tem m 50a eaı lannda B. Besim, kalacağımızı zannetmekten daha 

tü""tü"" d " im d """' b 1 ff kı ti t" l 0 uran yaf d- ·• · b" d- ·· ··1 rın n yapması ogru o a ı- ruz. bunlar teskil etmiyor mu? 1 e er muva a ye e ne ıce en- S b bah . de söndürmekte Ufunceaızce ırteY Ufunu emez. 
ğını ve nihayet bu ufacık istihsa- 4 - Lokma olmaları hususuna işte aziz meslektafım bütün bu mittir. i:ı a_tı kir ç~s':edarik ettiği ço- Sabnmız tatmıtbr. Hataydaki 
labn muta't'aaaıt ve küçük ellere gelince: Eyi ve fena, her teyin sebepler yüzünden ufaklarımızın --

0 ıJ:f° k C:. derken, aya. feryadın se't'İnce, kurtulut ıe-rin-
lokma olduğu dolayısiyle tütün- bir sebeple vücut bulduğunu ka- ziraatten mahrum edilmesi meale- Menenıende ~ ak arıt .ayımı ı.:- ku ... nın• cine inkılap edeceği günleri hek-
-ı-· t "k ekli"" • • b 1 d ek fak! l km 1 gının aymasıy e "'"~ ı---- I" 

cutugbne ekttvıed" etmem gımı lfA- u 1 e ers l"u • !'""dn ? a ko - ki vecibelere U't'gun düpnez. dütmÜftiir. Seben santim derin- ıyoruz. 
re ~- e ~·. ma arı m~.u ıyetmı e yı~e yu a- Miktarı azal~~ ve eyi mah- Bir kız kaçırma, bir liğindeki kuyuda kaynamakta o- ŞEVKET BiLGiN 

Musaade .ec!mr;ı de, mevzuumu- rıda geçtigım sebeplere yüklemek aul yetittirmek fikrinden aynlmt- yaralanma lan kirecin i ine düten zavallı 
zun perdesını bıraz daha kaldıra lazımgelir --'- · ti" t "ttih tm"o. Men · Ortak""yçiftligıw"nde çd b • • 1.. ........................................... . - . yorııaı< zıraa sana ı az e ıT emenın o adam veci. için e agırmaga ~ : B • Jk • S l : 
lım. ~lı':'ıp gocunacak~ar . varsa, Bir parti, büyiiklüğüne ve itçi- !ere münhasır kılmak şartiyle ve I oturan Hayriye isminde bir kızca- lamıt civardan yetiten atçı Ali i ır l atır a : 
kendılerınden affımı dılerım. liğine rağmen, randman&ız ve has- mevzii bir tahdit altında ufaklann ğızı aynı yerde mukim idris kaçır- kendi~ini kurtarmıtbr. ~ ........................................ : 

1 - (2506) sayılı kanunun talıklı olursa büyiik diye almak tütün dikmesi zannedersem çok 1 mıt ve yakalanmıttır. Hayriye 15, Zavallı B. Besim iki ayağı, el Romanyanın Tamtuvar takımı 
muhtevası, arkadasımızın da ka- mevzuubahs olabilir mi? muvafık olur. 'idris 18 yatındadır. ve ayakları ile yiizü fena halde lzmirde iki maç yapmağı kabul 
bul edeceği üzere daha ziyade is- Bef dönümün mahsulü, ayırma Temiz duygulu arkadat ve mes- *Menemenin Çukur köyiinden yanmıftır. Kendisi tedavi edilmek etmittir. Misafir takım bu aktam 
tihsalabn la yıkı veçhile, ayırma, ve temizleme bakımından 2506 aa- lektatların ayırma ve temizleme . Şerif oğlu Mehmet, bir kız mese- üzere hastaneye getirilmittir. Ha- gelecek, yarın ilk maçını Oçokla 
temizleme, tasnif ve aynı zaman- yılı kanuna uygunluk tatımaması hususunda yapacakları irşat ve 1 Iesinden Mehmet Yatar tarafın- yatı henüz tehlikededir. yapacaktır. 
da alım, sabmlarda vukuu mel- ziraatin men' ine vesile olamaz. mübayaa zamanında gösterecek- İ dan kama ile ağır surette yaralan· --=- * huz münazaaların hallü faslına Ayırma ve temizleme faslından leri himayekarlık gayreti sayesin-

1 
mıthr. Yaralı hastanededir. Suç- B. HıulJ'..sı" Gür 

dairdir. Bu itibarla ufakların müs- evvel aranılması icap eden tütü- de noksanlıklarının ortadan kal- lu yakalanmıthr. Yaralı hadise u 
tahsil olarak ademi kabul keyfi- nün evsafıdır. Diğer tarafı zaman- kacağına tüphem yoktur. 1 günü köyiinden Menemene gel-
yeti ahkama değil indi mütaleaya la telafi edilebilir. Hele Ege mm- NiHAT VRESKALA · mekte idi. 

, 1 • .\. . : ~ ..... . ~:, . "'·":~ . , . . 

TAYYARE SiNEMASI 2 FiLiM iLE 
Bugün lzmirde ilk defa gösterdiği ( 2 ) filmi görenler dünyanın en güzel filimlerini görmüt olacaklardır .• 

• 

A Y R I C A t /AN MURAT. VERA KOREN ...... 

G 1 Z L 1 

BEYAZ MELEK 
Sinema perduinin ilahi yıldızl 

SIMONE SIMON 
Ve büyiik trajedi artiıti 

JAMES STEVVAT 
Tarafından temsil edilmlt hissi 't'e içtimai a,k filml 

Tarafından f-nJ.lc:le nefiı bir surette temsil edilen 

VESiKA 
Büyiik casusluk ve atk ·ve heyecan fllml 

SEANSLAR : BEYAZ MELEK 3.15 ve 7.10 da GiZLi VESiKA 5 ve 9 da Cumartesi pazar 1 de Gizli Vesika He hatlar ...... 
. . . . '• . 4... . ·. , . . . . 

Te sevıı:i tezahüran arasınoa "' 

Bergama da 
iki katil yakalandı 

• 
Bakırçay cinayetini 
beraberce işlemişler .• 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
ta ile parçalanmıt olduğu için bir 
cinayetin kurbanı olduğu meyda
na çıkıyordu.. Uzun tetkik ve a<>
ru,turmalardan sonra cesedin Ak
hisarlı Hacı Muatafaya ait olduğu 
anlatılmıttır• Yine tahkikat so
nunda Hacı Mustafanın vaka ma
hallinde tecavüze uğrıyarak pa· 
rasına tamaan batından baltayla 
yaralanmak suretiyle itkence al
bnda öldürüldüiü anlAfllmıtbr· 

Dila ... er, Bergamada ifade v~ 
rirken bu suçu da arkad&fl Hilmi 
ile birlikte olarak iflediklerini iti
raf etmittir. H.ilml 317, Dilaver 
318 tevellütlüdür. ikisi de adliye
ye verilmitlerdir. 

Ziraat müdürü bay Refet Çe-
kirge mücadelesini tetkik için dün 
Mene-mene gihnittir. Müdür, ay• 
ni zamanda Menemen arpaları· 
nın biralığa müsait olup olmadı· 
ğını da tetkik edecektir. 

* lzmirde nüfua itlerinin yiirü-
meıini temin için bu dairede cid-
6'i tenkisata lüzum görülmüftür .• 
Kazalardan getirilen dört memur
dan maada, aynca kadroya daha 
dört memur ilavesine lüzum gö
rülmüftür. Nüfus dairesinde itle
rin salim bir tekilde yürümesi için 
daha bir oda ilave edilecektir. 

* Kültür lisesinde cereyan eden teh· 
dit hadisesi ıuçluları dün müdde
iumumilikçe aıliye cezaya sevke· 
dilmitlerdir. 

* Seferihisarın Turgutlu köyün· 
de karde,i Mustafayı öldürmek· 
ten suçlu ve mevkuf Şaban Alinin 
ağırcezada de't'am etmekte olan 
muhakemeai neticelenmiftir. Suç
lu yedi yıl hapse mahkiim edil
miftir. 

* Birinci kordonda, deniz kena• 
·ında dolatmakta olan 70 yatında 
?ayan Emine denize düfmÜt V" 

'.ı:urtarılmıttır. 



.. 
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Hükümet J SON HABER .. . 

lngiliz p~rlamentosllnda 
Başvekil B. Çemberlayn Mecburi 

askerlik · plinı hakkında izahat verdi 

Kat'i kararını . 
verıyor 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
lür etmİf olduğunu ilive ediyor
lar. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Hatay. 
da tazyik durmadı. Kantıklık de
vam ediyor. Dörtyola yeniden ya
ralılar gelmittir. 

Delege Garo tayyare ile An
takyadan alelacele Beyruta gitmit 
ve dönmüttür. Garonun Beyrutta, 
Fransanın Suriye yüksek komise
ri Martel ile uzun görütmede bu
lunduğu ve yeni talimat aldığı öğ. 
renilmiştir. 

Ha tayda 
Vaziyet salih 

kesbediyor ı t~ 

Istanbul, 2 (Hususi) - Hükü
metimiz, Hntayda vaziyetin icap
ları dahilinde kat'i kararlarını it
tihaz ediyor. Bu kararların neti
cesine büyük itimatla intizar ede
biliriz. 

Fransızlar nihayet yo
la n.ı geliyorlar? 

lstanbul, 2 (Telefonla) - Antakyadan Anadolu · 
h b a1ansının 

mu a iri bildiriyor : 
- -= Hatayd~ vaziyet salaha yüz tutmuştur. Bugün, delege Roje Ga-

Or man l arı nda devri- ro refakatınde Fransanın Ankara ataşemiliteri Gürzon ve Hata 

l ğ l istihbarat zabiti olduğu halde konsoloshanemizi ziyaret etmişle~ 
en a aç arın sahşı ve burada konsolosumuzun da iştirakiyle bir konferans kurul
Bolu 1 (A.A) .......$> Bolu ormanla- mu tur. 

nnda devrilmiş çam ve Göknar ağaç- Bir buçuk saat devam eden müzakerelerden sonra mühim ka
le.rınln müza,.yede ile sabşına başlan- rarlar alınmı~tır. Verilen kararlara göre tedhit in önünü almak 
mı~tır. Bu gün 55 bin lira tutarında için seçim işi beş gün tehir edilmiştir. 
2000 metre mikabı çam ve 5700 Bundan ba,ka Hatay dahiliye müdürlüğüne Halk partisi mü-
metre mikabında gölmar ihale edil- essislerinden doktor Abdurrahman Melek tayin edilmit tir. 
miştir. Bir hafta evvel satılan bir or- Jandarma ve askeri kuvvetler tamamen dahiliye müdürü Bay 
manin beher metre mikabı on bin Abdurrahman Meleğin emrine verilmittir. . 
Jira yı geçmiştir. • B. Abdurrahman hal~ arasındaki ge:-ginliği izale maksadiyle 

lngiliz topçu ve havacıları askeri vazifeleri bar-ına giderken - bır be>:anna'!1e netretmış. ve halkı tesanüde davet etmiştir. Ha-
Londra, 2 ( ö.R) - Ba,vekil 1 müteessir olduğunu, zira bunu et-r Südet meselesi hakkında lngi. Fransızlar vaziyeti t~ydakı t~.dhı'·· hareke~lerı dol8:yısiy_le reylerini istimal edemiyen 

Sir Neville Chamberlain dün ak- rafa yaymanın hiç bir faydası ola- liz hükümetinin arzusu Prag ve [ f bın bet yuz T~rk yemden tescıl edıleceklerdir. Tedhis mıntaka-
~a Avam kamarasında bi r mil-' mıyacağmı aöylemiftir : «Çünkü 1 Berlin arasmdaki ayrılığın halli nası te sir ediyorlar? sındaki büroların yerleri değiştirilecektir. . 
Ji mecburi hizmet sisteminin tesi- böyle bir planın umumi şartlara için tavassut etmektir. lngiliz bas- Paris 2 (A.A) Havas ajansı tebliğ Hataya Suriyeden getirilen Ermeni ve Bedeviler yerlerine 
ıi hakkında sorulan bir çok sual- göre vakit vakit değismesi zaru- vekilinin fikrince lngiltereni~ edivor: gönderileceklerdir. 
lere cevab~n u beyanatta bulun- ridir. Mecburi askeri hizmetin te- araya girmesi Ceko:;lovakya Al- Salahiyettar mahafilde beyan Bu kararlar sayesinde vaziyet salaha yüz tutacağı ümit olun-
tnu~tur : sisi hususunda hükümet hiç bir man akalliyetiyle memnuniyet ve.' olunuyor ki: maktadır. 

« - Harp h linde umumun as- teahhütle bağlı değildir. Harp ha- rici bir anln,maya hizmet et:lebi. Türkiyenin Paris büyük elçisi ta- Dün vaziyeti gerginliği her ta- len kanların daha bidayette bu e.; 

kere alınmasına ait bir plan mec- linde bu mahiyette bir teklifi par- lir. Şayet bu engel ortadan ka'dı- rafından İskenderun Sancağı hakkın- rafta bir çok bahtların ve bu vazİ· kilde hareket etmiyenlerin meıul 
cut olduğu doğru değildir. Fakat lamentoya yapmak o zaman ikti- r1lmı~ oforaa o zaman Lond,.a Beı-- da yapılan tesebbüsler bazı gazete yette fUurunu kaybedenlerin kon- olduklarını gösteren en güzel bi 
fU takdirde mecburi askeri hizmet dar mevki inde olan hükümete ait linle hir lnp,iliz - A!man yakınhgı ! haberlerinin ifade etmek istedikleri trolü imkansız haberler yaymala- delildir. Bu defa da bir kerre da 
teaisi için bir plan vardır. Bu da olacaktır. Fakat tekrar ederim ki için doğrudRn doğruya görüı~me- I ültimatom mahiyetini hiç bir zaman rına sebep olmuştur. Öyle ki köy- ha aldanmıyorsam bundan 

80
nr 

siyasi bir tebeddül sayılamaz. Bü- hu ancak harp halinde dütünüle- lerine yeniden bn•lı:vahilir. Hatta almamıflır. Bu teşebbüsler kayd mu- de bulunan çocuğundan, babasın- geçecek her gün asa_yi~ ve intiza 
yük harp bittikten sonra mecburi cek bir feydir. Bu saatte ne Mec- müzakerelere ye~itlen nasıl bir amelelerinin uyandırdığı galeyan se- dan veya akrabasından haber ala- mın ve kayıt serbestliğinin en bü 
ukerlik tesisi hakkında bir plan lis, ne de hükümet bu istikamette eıas dahiHnde b.llslanabileceğini bebiyle önüne geçilmesine imkan ol- mıyan ve ushecilerin azgınlıkları yük nefine olarak gececek ve un 
1922 senesinden beri birbirini ta- hiç bir teahhütle bağlanmı bu- te~kik için Rayh hükümetinin is- ' miyan mahalli hadiseler üzerine yüzünden köylerine de gidemi- surla1'arasına sokula~ fitne ve ni 

ib eden hükümetler tarafından lunmnmaktadır.» timzac edilmit olduğu bile sÖy· Fransız hükümetinin münhaman yen}er hu akrabalarının öldükleri fak biraz zorlukla da olsa tedri 
İtina ile tetkik edilmittir. Her KABiNE TOPLANTISINDA lenmekteair. nazan dildmtini celbetmeği istihdaf fayıa11nı çıkarmak suretiyle hü- cen ortadan kalkacakbr. 

adar harp halinde bütün ahali- GöROŞOLEN MESELELER ispanyaya gelince bu mesele eyle~· lir. ~metin ~e!1dilerine m~hafız ter- . Suveydiye civarınClaki Zeytu. 
den ruyonal şekilde favdalan- Londra, 2 ( ö.R) - Kabinenin hakkırtda da lnsriliz basvekllinin j ~leden sonra Türkiye büyük el- fik etmesını ve yahut hıç olmana nıye ve lslal köyünün iki üç aün· 
mak meseleıi tetkik edilmif ise dün yapılan haftalık mutat top- -rörütü ayni mahiyett~dir. lngiliz ~s~ ~ua.~ D~v~ı~ Y.~pbğı ziy~et da- resmi ~ir haber alınma.sını temin dü~ çetelerin kordonu altında ol .. 
de endüstri ve di~er hizmetlerde lantısında nazırlar beynelmilel hükümeti ispanya yarım d , da hi ıkı Turkün olumune sebebıyet ve- çarelerıne bat vurmu~lardır. dugu .haber veriliyor. Hükümet 

• k ah" a as n h .. d" • h ' · K d K 1 · · · b" f gayrı as eri m ıyette mecburi vaziyeti gözden geçirmitlerdir. ~arpıfmakta olan ecnebi gönül- b1d·son .... a. ı~ehydı f arıed~ıyed nazınna . duman. aıkı 
1 

o e a1sda~fın te~~- ora0v.~ ır müb~eze göndermittir. 
hizmet için hazırlanmıf hiç bir Eksper nazırların Londradan ay- lüferin memleketlerine geri ahn·ı' 1 ITIDC1n uta a ıyor u. nın en .. acız a m~f o ugunu ıti- un gece ır Türkle anneainin 
plan yoktur. ihtilaf halinde aha- rılmasına tekaddüm eden bu cel- ması hakkındaki planın tnm ola- B~. g_ibi hi~iselerin tek~rrür e~e- rafa munce~ ~~abılece~ bö_Yle bir öldür~lmesi ile neticelene'! vak'a 
linin tahıi hizmetine, maddi kay- sede B. Neville Cbamberlain ve rak tatbikini azim ve kararla bek- mesı ıçın Surıye Fransız ali komıse-I ana baba gununde vazıyetın mev- Suveyırde değil Bağdadiye kö
naklanna ve servetine ne mik- arkadatları orta Avrupada ger· lemekte ve •una kani bulunmak- j ri.n~ talimat verilmi4 bulunuvor.Asa-1 ~~k ol~un olması~ her ?1ürac~atı yünde ?lmuş ve ma.ktül Beyzade 
Jasta müracaat etmek lazım ge- srinliğin azalmıf olduğunu müta· tadır ki bu suretle Avruoanın Y1'•.muhafazaya memur makamlann 11 af luzumunu hısaetmıf, netıce- Ahmedın kız kardefi de akl1ni 
leceğini fimdiden tavin etmek im- hede etmekle beraber fU neticeye umumi ıulhu davasına büyük biz- ':azıfesi ellerinde bulunan kuvvetle-

1

1 de bu tayialann yüzde yetmi.inin kaybetmi,tir. Mütecavizlerden bi· 
kin dahilinde değildir. vardılar ki vaziyetin yabfmasını met edilmiş olacaktır. r~ azlı~ ve !ntihabat mücadeleleri- uydurma şeyler olduğu sabit ol- ri de ağır surette yaralanmıştır. 

«Tabiidir ki buna ait her tekli- daha ziyade kuvvetlendirecek Esasen lngiliz. ltalyan muahe- nı~ d?.gurdu~. heyecan dolayuile muttur. . • Mütecavizl:rden diğer biri de bir 
fin parlamentonun muvafakatini mahiyette harici te,ebbüslere de.o desinjn mer'iyet mevkiine girme- P guçleşmıstır. . ~cak bu vazıyet hır taraftan hendekte agır yaralı olarak bu. 
kazanması ve hükümet tarafın- vam edilmesi elzemdir. ıi ve Paris le Roma arasındaki ~r~~z hükümeti intihabat dev- fıkırlerdeki heyecanı ve tela•• ar- lunmuştur. 
dan tavsiye edilmit olması fart- Sir Neville Chamberlain milli müzakerelerin müsait bir fekilde 1 resını ıu~iinetle geçirmek için elin- hrmıt d~ğer taraftan da askeri Dün Dörtayak mahallesinde Eti 
hr.» hükümet batında ikinci sene faa- devamı da ls1.>anyol meselesinin d~ gelenı yaomıstır. Fransa ile Tür- kuvvetlerın bu suretle dağılmala- Türk Şeyhi Ahdullnh Gelinin evi 
,. Bazı mebuslar mecburi asker- liyetine baslarken sulhu kararlaş- uzlaftcı bir sekilde halline tabi ki~e 8!'asındal<i dostluk münasebet- r~ yüzünden aaavişin temini pek Usbeciler tarafından ta,lanmıı: ır. 
,ık hizmeti tasavvurunun ana hat- tırmak yolundaki siyasi eserinde bulunmııı.ktadır. 'len <.ki bu münasebetler ki iki mem- j zıyade zorlaşarak emniyet ve iti- Reyhaniyede düne kadar fev. 
l~rını, bilhassa yaf haddine taal- tesadüf ettiği iki büyük engeli Burada da lngiltere Burgos ve leketın_ a!ni gayeyi istihdaf eden mat tamamen. ortadan ltalkmı~tır. kalade nazik bir seki) alan v .,.i. 
luk eden kııımlarını ÖRrenmek is- bertaraf etmek azmindedir. Bun- Barselon arasında tavassut için 1 ~z:numı sıyasetleri ile son seneleri O derecede kı mahalleler arasın- yetin düzelmeğe yüz tuttuğu ve 
te~itlerdir. Başvekil bu hususta lar da Çekoslovakya ve ispanya bir fırsatı ele geçirmek arzusun- ·~~de ~vvetlenmiştir.) Fransayi bu da. gidip gelme iml·anı kat'ivyen dükkanların acıldığı haber veril· 
ıarıh malumat veremiyeceğine meseleleridir. dadır. sınırlel'dırici Hatay meselesini dost- 1 zaıl olmuı; ve bazı hallerde Fran- mektedir. 

Başvekilimiz 
Hatay davası yakında 
ve çok iyi bir şekilde 
bitmiş olacaktır, dediler 

lıtanbul, 2 (Telefonla) - Ba,vekil bay Celal Bayar bu aktam 
eksprese bağlanan hususi vag~nla Ankaraya avdet etmitlerdir. 
Başvekil Kabataf rıhtımından, beraberinde hariciye vekili bay 
doktor Tevfik Rü~tü Aras, lngiliz sefiri Sir Persi Loren olduğu 
halde lngiliz sefirinin motörüyle Haydarpafaya geçmittir. 

istasyonda hariciye vekili, Atatürkün umumi katibi ve bat
Jaferi, mebuslar, vali, komutanlar, emniyet müdürü, müeasese
ler müdürleri erkim, Matbuat mümessilleri ve kalabalık bir halle 
baı,vekili hararetle uğurlamıtlardır. 

Başvekil, trene binerken çok neteli idi. Gazetecilerin Hatay 
hakkındaki suallerine fU cevabı vermİflerdir. 
• « - Hatay meselesinin çok yakın bir zamanda çok iyi bir ne
tıceye bağlanacağını ümit ediyorum. Hariciye vekilimiz doktor 
Araıın eli pek uğurludur. Hangi meseleyi ele alırsa memleket için 

h
en hayırlı bir tekilde neticelendirir. Bunda da öyle olacağı mu
akkaktır.» 

b Hariciye vekili doktor Aras, bu iltifattan mütahaasis olmuf ve 
u tahassüsünü ~u cümlelerle izhar eylemi,tir : 
« - Bunu daha evvel de söylemittim. Bu Atatürk ahlakıdır ... 

Her iti kendileri batanrlar, iyi neticeye ulftltırırlar ve arkada,la
rına mal ederler.» 

Batvekil halkın alkıtları arasında hareket etmittir. 
Er~nkara saylavı ve ı, bankası genel direktörü 8. r, u;ınıı:ıer 

1f le baıvekille birlikte Ankarava ıritmittir. 

Varşovada . 
ikinci olduk 

ça halletmek carelerİt"İ ar&Jtırmağa 1 sız zabitleri gidecekleri yerlere Arap ajansı bir Halep t .. ı ra. 
sevketmi4tir. Fakat Türk matbuatı- l yalnız gidememek vaziyetinde fmda hududa yeniden Türk kıt'ah 
nın Paris kabinesine yaptığı haksız kalmıtlardır. Mahallelerinde pos- geldiğini bildiriyor. 
hücumlann Fransız zimamdarlann- tane mevcut olmadığı için Türk- Ayni ajans bir Antakya te .. gra. 
~ hararetle arzu edilen teskin işini ler muh:;.bere imkanından mah- fmda kayıt neticesini Antakynda 
hıç d~ kolaylaıbracak mahiyette ol-1 rum kalmışlar ve Türklere gelen Türkler için yüzde 33 Arap ve 
madıgını müşahede etmek lazımdır. tel.C!raflar tevzi edilememittir. taraftarları için yüzde 67 olnrak 

İstanbul 2 (Telefonla) - Varşo- Türkiye B. Millet meclisinde Rüt- Türk konsolosluğuna gelen bir tahmin ediyor. 
vada belediye mükafatı için yapılan tü Araı Fransızkolleğ Bonnein bü- telgraf mmtakadan mmtakaya te- Diğer bir Antakya telgrafı ne. 
binicilik müsabakasında Polonyalı 

1 

yül< ve kıymetli bir Türk dostu ol- lefonla celbediJen adamlarla kon- ticeyi aleyhlerinde gören Türk· 
bir teğmen birinci, zabitlerimizden 

1 duğunu aöylemi•tir. Binaenaleyh soloshaneye gelebilmiştir. lerin muayyen bir emir altında 
Gürkan ~~ci gelmi•lerdir. . . j Bonn~.n~~ bütün gayretlerinin alaka- Türk köylerine çeteciler . tara- mühim karışıklıklar çıkard ıkları· 

Bu musabal;aya Fransız, lngılız, 1 dar butuo tarafları memnun edici fın-dan yapılan baskınlara kurban nı bu suretle kayıt muamelelerini 
ltalyan ve Alman zabitleri de iştirak ıerefli bir tavsiye tarzını istihdaf et- olanların cesetleri gömülebilmek durdurduklarını, üçü ermeni iki. 
etmiştir. 

1 
mekte olduğuna güvenilebilir. ir.in asker muhafazasında celbe- si Arap olmak üzere ağır bir çok 

----------- dilmistir. yaralılar mevcut olduğunu, vazi. 
Hülasa dünkü gün Antakya yetin çok vahim bulunduğunu bil. 

NESESİZLİKMİ? 
~ 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

. . ' . 

,.· ·E.·N·. ·o ıNGILTE~Nı~ . "MEYVA T~zu·.: 
--_.· -·. .· . "FRUITSALT'.~ :· 

için tam bir dehfet içinde geç- diriyor. 
miftir. Bu gece ve bugün bir ha- Diğer taraftan Kudüs radyosu 
dise kaydedilmemiştir. Vaziyette tarafından dün gece neşredilen 
mahıüı salah görülmektedir. Bun- bir telgrafta evvelki gün Dörta• 
dan intihabatın be~ gün için tehi.- vak mahallesinde patlıyan bom• 
r inden ziyade yukarıda bildirdi- banın Tüı·kler tarafından etıf dı· 
ğim tedbirlerin ~imdiden halk .ğı bildirilmektedir. . 
arasında şavi olma~!l ve askeri kıt- Hadfo,..leri t mamen 'I. r~:ne 
atın Tiirk düşmanı canilerin taki- r!Österme ve mal:rf bul11nan • u .a .. 
bine ellerinden geldiği ve m'ktarı- her1~rin h:c b 0 r lnymeti yo".ıur. 
nm yettiği kadar koşmai?a bt- la- Hiıdiıe l· ''d1,.c!;if m ~ibi cere n 
dıklnrır.ın bariz bir şekilde görül- etmi. tir. Bomb U1heciler t ~n~ .. 
mesi müessir olmuştur. fmd n atılmıf e bir Türk kadın•· 

Bu vaziyet ~imdiye kadar dökü- m varafo.rn ı tır. 

Tünel ve tramvay şırketleri 
satın alınacaktır 

de 

htanbul, 2 (Telefonla) - Nafıa vekaleti elektrik şirketi me
murlarına bir tnmim göndermi~tir. 

Tn .... 1 .... .t .. ;.,,.., ... v eirketlerinin de satın alınma kararları tebliğ 
' .. ~ 
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j YAZAN: $"' 

1 R. L. GC'ldman ~- Bu Adam 
! ................................. : 

•• 

Sali~li - O~emiş yolu Büyük Af kanunu 
Komünistlikten mahkum olanlar 

mahkumlara 
olacak 

... 
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Suçlu Değildir! Bir aya kadar açıl
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- 34 - .~ ~. Nahide Orbay ~. Al/ah diyen aşa~~da gör'!'1üyor. Bu manzara- BAŞTARAFl 1 NCI SAHIFEDEI ·-· ,,~.' . ..•. .. . _ .,._ ,,,.,. _ 
,, • Salihli - ödemış yolu 2 tevessül edemiyecek evvelce te- · 

ZZZ2"J!"L~ :. ••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,, •••••••• : Tı • t ;k b k dı nın ihti'41Xlı önünde bize öyle geldi kaüt m.aatı varsa t;raküm etmit ~ . 
- Ertesi sabah doktor Miçel gibi olanlann tedavisi ile me~gul- urıs 1 a ım an ki Devlet Demiryollan Salihliye ay- maaflarını talep etmek hakkını " 

beni «Yetil güvercin» barına yol- dur. Sayfiyede bir kliniği var. fevkalade bir yer- !arca tenezzüh katarları i§letse na- kazanamıyacaktır. Kezalik 150 
ladı. Orada Klanriyi otomatik ta- Orada bir müddet kalacaksın. Fa- mütenahi mü.teri bulacaktır. likler arasında olup ölmüt bulu· 
bancasını temizlerken gördüm. kat sözlerime dikkat et. O seni te- dir •Şeker gibi- buz ÇEŞMEDEN SONRA nan birinin miruçılan da af ila-
Kurtunlan çıkarını .. masanın üs- davi edemez. Ancak tedavine yar- gibi Bozdagv ı suyu nından sonra böyle haklar iddia 
tüne koymuftU. Kurtunların ya- dım edebilir. Hakiki tedaviyi sen • Çeşmeden itibaren yolumuza de- edemiyeceklerdir. 
nında bir de bot kovan vardı. On- bizzat kendin yapacaksın. Uğra- çekicidir. v~ ettik~~~ kilometre~erce gittik. 2 _ Bundan bqka 19 mayıs 
dan Cain Klanıinin öldürüldüğü- f&caksın. Bunun kolay olmadığını · """"'"'""'"' ~iha.y~t kopru Y.ap~ bır yere gel- 1938 tarihinden sonra yapılmıt 
nü anladım. ve hatta oldukça güç olduğunu bi- Bir mil yon liraya dikki lllf~t faaliyeti b~~a devam suçlara tamil olmamak ve ceza 

Sustu. liyor, takdir ediyorum. Bununla k h . ebnektedır ve buradan ıtibaren bu- kanunumuzun l4l _ 142 inci mad· 
Bir sigara daha verdim. •beraber istemek.. Muvaffak olmak çı acag~ l ta . mın duda bir buçuk kilometre"L yol kal d 1 • wı; - e eri çerçiveıi içine giren cürüm· 
Birkaç nefes çektikten sonra: demektir. Bunu kafandan çıkar- edilen eser }5 hin mıttır: Oradaki ıorgu~dan !erden mahkfun olanlar, yani ko-
- Size ıöylediklerimi duyacak mamalııın. öde~ıften d~ çalıfılmakta oldugunu müniıtler müstesna tutulmak f&r• 

olurlarsa akıbetimin ne olacağını - Aile.hım.. Ah .. Bir kerre liraya nası} yapı}- ".e ~yet ~ır buçuk aya kadar !>a- tiyle bilumum ıiyui suçlardan do-
elbet bilirsiniz. kurtulabilıem. lihli - ödemı.t yolunun açılacagını layı mahkum edilmit bulunanla· 

Dedi. Temin ettim. - Kurtulacaksın Bili.. IDJŞİI[:.~ anladık · rın da bu aftan istifade etmeleri 
- Merale etme. Hiç birtey duy- - Ne kadar zamanda? eıaıı layihada yer almıatır. Bu ıu-

mazlar ve sen, söylemek lazımge- t - ~~~ d meıeleıi senin kugöı- BAş"T'..\ii:.\f'.i'i''ir.ici's.\nİFEÖE YOL ÇOK SACLAM retle ceza kanununun lkinci ki-
line ancalc mahkemede, jüri kar- erecegın ıra e ve metanet v- t b · · · b b d l ·· .. R• T l"lr 
,ısında ıöylerain ve o zaman on- vetine tabidir. Ve iyi olduktan lira ~a sarf~a ihtiyaç olduğu ve Yol çok sağlam ve virajlar a:enif t~ 1 ;nnck a ın ~1 'ı cuİm- ıza eıı 1 

ların ıana zararı dokunmaz bir sonra aana i, te bulacağım. Genç· mahalli bütçenın bunu temin edemi- yapılıiıl§ uçurum kenarlarına korku- erı. f ebİ ten m Er° 9:j ark ıeıeler.ıt . • 
halde ve kelepçeli olaralc bulunur- ıin Yeni bir hayat kurmak için yeceği anl~ıldı. luklar ve çürük yerlerde muazzam gberı~~ •. lan. cezalan a l edı ehcake ' l 4 -d Hkeyetı m~lmı~ıalal rca h~_: 
l ·· ·· d · •mk l Bu kadar malUnıatı olan bir adama ·atin· ad d 1 ,__1_·-tır y l u curuın erın maznun arı • arın a arar •erı ıt o up ta .,.. ar. onun e a:enıt ı an ar var. ı ıvar an yap ...... "'§ o k ak ak b ak 

S •'-- il · d k 1 A k d Ki 1., Salihli - Bozd•« yolu bir aya kadar trafınd b' k nbal • ınd i t i at iıe durdurulac · kararlar ali karar heyeti veya deT• - urauarıııt, e erın e e ep- - r a atınızın iniği nası . .""": • e a ır ço ıu me an var- t l • "Ik. d • • f 
çe bile olsa görmek iatemiyorum. Yokıa bir timarhane mi? açılıyor haberının garip geleceğı çok dır. Menbalardan birinin Lidyahlar ır. .. .. • ~t t1;1ra1I mu ıye aıresınce ~ e-

Siz bana büyük eyilik yaptınız. -Hayır .• Orada kendine mah· şüphesiz değil midir? Bu haber kar- zamanında Sart kalesine gelen ıu ti Btn.lad affı? ~f~n btb~ı nk· dıl~ıyenl~rdaf kanunun~ ı_nerıye-
Bana morfin vereceğinizi vaadet- auı husuıi bir odan olacak .. Mü- şıımda mütereddit durduğumu gören menbalarından biri olduğu tezahür l c~~rın en ıstı a e e e ı ece - te ··ı:idmj'ın i:ın sonri • ıkı 1h?6 
tiniz Ne isterseniz yaparım. I,im kemmel surette İafe edileceluin. arkadaılarım, yol üzerinde bir oto- etmi4tir er ır. mu et e ya ız maa, ı amme ız~ 
yok. Param yok .• Morfinim yok .. Yapacağın mücadelede sana en mobil gezintisi teklif ettiler. Derhal Aziz.kari: Vaktile ancak bir mil- n~·kl Af~k istifade edece~ yüz :;etlerinde kullanılarnıyacakla11< 
Siz yetitmeseydiniz ne olacaktım? geni' ölçüde yardımda buluna· kabul ettim. yon lira aarfile vücude getirileceği e. 

1 ı ~r da anununun k-er ıyete ır. Af . . d d k I 
Ve ıiz beni terkederseniz ne olu- caklar. KURŞUNLUDA iddia olunan bu yol kaça açılmııtır g~';~'~j en jonra 1.~ ız r •~ne ikf--1 ;:k utı:a . e e ah: 1 9: 
rum? - Fakat doktor, ben bu dedi- biliyor musunuz? 10 ila 14 bin lira mu h.e e t':'a~t; ve{aı~cr~t ı am- ~ aff b'" .. eheuke.:k·m . İ ~rı 

- Merak etme. Seni terketmi· ğiniz yere gidemem. Çünkü param Salihliden Kurşunluya geldik. ile ... Bu rakam yanhı değil bir haki- m~I ıdme e~n t d u. ~ı ~mı~a- ~e akın utün ı netı~e .efnn-ıd 
yeceğim. Bilakis sana tekrar ha· yok. Oradan da «Allah deyenıı ve •imdiye kattir. Milli ve iktısadi cepheden sa· İd· arı ır. s~· ev i:!.ımaıre.b~· •. e- ~nb·ı8Y~;z d':e 'artsız ısti a 11 

yata atmak, insanlığa, cemiyete - Para meaelesini dütünme ••. k.adar ıarp!ıimda~ dolayı köylülere yılamaz derecede faydalı olan bu eae- e ıye er, umer gı ı mueı· e e 1 ec er ır. 
kazandırmak istiyorum. Sen bana yardım ettin, ben de sa- c~~de~ cıAllah ~dedırtenıı yola oto~~- ~in ~u kadar az par:ı!a mal olm.a~ı, H v k • ı • • 

- Ne demek istediğinizi pek na yardım edeceğim. b~U:. ç~aga batladı. ?tomobıli- imkansız sayılan bu ışı b&.§IU'Dlak ıçm a e 1 1 mı z 
anlamadım. içini çekti. mız yuseldii<ce hayranlığımız artı- viliyetin valiainden İt batındaki • 

- Bili. Bu cehennem gibi ha· - Size rastladığım gün benim yordu. ameleıine kadar bu hususta fevkali-
yah yqamakta devam etmek is- taliimin en eyi bir günü oldu .• de- ALLAH DiYENDE de mesai sarfedilmeainden ileri gel-
tiyor muıun? Yoksa bu hayattan di. mi4tir. K t d k •• h• 
kendini kurtarmak. kaybettiğin Cevap verdim: Allah diyen köyiine vardığımız Yolda rastladığımız ödemi4 köy- amu ay a ço mu ım 
aileni, ebeveynini, arkada' ve - Benim için de öyle.. zaman vücuda getirilen bu muazzam lülerile uzun müddet görüştük. Köy-
dostlannı tekrar kazanmak mı is- eser kar.ısında hayranlığımızı izhar- lüler bu başarının kendilerine temin b tt b d 1 
tiyorsun? * dan kendH:nizi alamadık. • ettiği maddi ve manevi faydalan ve eyana a u un ar 

- Tabii isterim. Böyle birteY Rehberde komiser Mastersin Allah diyenden sonra en yoku§U timdiye kadar bu sarp dağlar üze-
bana, öldükten sonra cennet vaad- husuıi ikametgahının adresini arı· vüzde yedi meyilli yoldan daha bet rinde yolsuzluk yüzünden çektikleri BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE devlet reisinin konu9maıı balka._ 
,.tmek gibi olur. yarak buldum. Boyle Aveııüde 0 • kilometre gittik. Ve burada güzel mihnet ve meşekkati uzun uzun an- ile aramızda fikir teatisinden ıon- anıa,masına yeni bir cereyan ver

- Şu halde kaybettiklerini turuyordu. Ak~am sekize doğru ağaçlar arasında ~ir me~~anhk ve bir lattılar. Bu saf ve samimi ifadeler bu ra ~r!'mızd~i. ~İta~af~ık m1;1~e- di. Romanya b.~lkanlardaki bu 
t.,krar elde edebilirsin. Bunun için otomobilimi evinin önünde dur- tarafta da çok zarıf ve guzel yapılmıt eserin azametini gözlerimizin önün- deaının temdıdı ıle ıktifa edıldı. canlı cereyanın on safında yer 
de birı{z irade ve azım lazım. durdum. Evi, kenarları parmak- (Lütfü Kırdar çeıımesi) ile kar,daı- de bir kat daha büyüttük ... inşirah Aynı sene zarfında balkan müt- tuttu. Bundan ıonra balkan anlat-

- Çok geç kaldım. Bunu daha !ıkla çevrilmit bir bahçe ortasın- tık. 4 bqmda olanlar bu cidden mu- verici, göğüı kabartıcı intibalarla tefikimiz Yugoslavya ile 1925 te maları genitlemif ve resmi bir 
evvel tecrübe ettim. J~ne 'yaphr· da idi. azzam eserin ~cısını gelecek ne- Bozdağdan Salihli ovasına indik. Bu ba9lıyan ve o devrenin yekdiğeri- mahiyet almıt ve balkan devlet• 
dığım zaman kendimde bir kuv- Bahçede, çimenler üzerinde ıillere tanıtmak için burada bir abide muvaffakıyetinden dolayı Vali Dr. ni takip eden hadiseleri içinde leri hariciyeleri arasında bu mah· 
Tel, mücadele için bir cesaret ve be, altı çocuk oynatıyordu. vücuda getirmişler. Hakikaten güzel Lütfü Kırdar'ı tebrik ve mesaisinde muvakkat bir fasıl geçiren aamimi ıatla görüşmeleri birden bire sÜ· 

arzu duyuyorum. Bu hayattan vaz- Komiser, ceketsiz ve gömleği- bir !JeY yapmı.tlar. Ce.menin yanın- muvaffakıyet dileriz. temas iki tarafın çok uygun olan ratlenmi9tir. 
ıteçeceğim. Uğratacağım .. Muvaf- nin kollarını aıvamış bir halde kü· da büyük bir çınar ağacı var. Çınar Fa. A. menfaatleri ile ve iki milletin bir- Hepimizin daima eyi hatırladı• 
fak olacağım, diyorum. Fakat kriz çü1c evinin kapısı önünde, aalın- ağacının İçinde sanatkirane yapıl- birine kartı besledikleri aaygi ve ğımıza tüphe olmıyan 1934 ıeneıl 
geldiği zaman hapı yutuyorum ve caklı bir tezlonga uzanmı,, dizleri ınış ve ilk nazarda tabü olduğu his· Manisa 2 (Hususi) - l4ittiğimi- sevgi ile tekrarlandı. Ve samimi Şubatında Atinada balkan misakı 
herfeyi unutuyorum. üzerinde uyuyan bir yavru, aalla- •İni vere'l aekiz oyluk var her oyluk· ze göre Manisa Halkevi önümüzdeki bir dostluk muahedesine varıldı. imza olunduğu günden beri dört 

- Sebebi tamamen kurtulmak nıp duruyordu. tan su akıyor. Buz gibi, teker gibi Cumartesi günü Salihli yolu ile Boz- Aynı suretle diğer balkan müt- müttefik balkan devleti hariciYQ 
istemediğin içindir. Çok tehlikeli Yanında, hasır bir koltuğa otur- Bozdağ auyu. dağa bir gezi tertip etmektedir. Gide- tef ikimiz Romanya ile de o vakıt nazırları muntazam bir surette ve 
bir uçurum üzerindesin. Bu uçu- mut bir kadın, elindeki yelpaze BUZ GtBl, ŞEKER GtBI BOZDA~ cekler Cumartesi gecesi Kurıunlu- böyle bir samimi dostluk muahe- muayyen vakıtlarda toplantılar 
rum, üzerine sabun sürülmü~ bir ile uyuyan yawuyu yelliyordu. SUYU daki .. otelde kal~caklar Pazar günü desi yapıldı. yapmakta ve daima teınu halin-
tahta gibi kayar, ıeni akla ıııelme- Benim bahçeye girdiğimi gören otobualerle yenı yoldan Bozdağa çı- Artık balkanlarda hava değİf· de bulunmaktadırlar. 
dik felaketlere sürükler. Günün komiser Mas ters, fezlongu üzerin- Bu sekiz oyluktan akan ıuyun kacaklar ve o gün avdet edeceklerdir. mif, asırlar ve a11rlarca devam Diğer taraftan balkan milletle. 
birinde, elinde tabanca bir ecza- deki sallanmasını kesti. Hayret dört ayn menbadan geldiğini de gör- Bunun için çok parlak bir proğram eden bin bir türlü tecrübelerin ve rinin muhtelif sanat tubeleri ara• 
neye baskın bile yaparsın. itte ıe· ve memnuniyetle: dülc. Buradan Gediz havzası ti. uzak- hazırlanmışhr. çekilen ıstırapların husule getirdi- aında ve her sabada artarak yapıt. 
ni bundan kurtarmak istiyorum. - o .. Mataallah doktor Jaaon, -M· u·· kaA f at) 1 >.1zn3!Z'r<T/Z/T/..zT...arL7'.a:= ~ ği bir anlayıtla balkan menfaat makta olan ziyaretlerle ve konUf• 

- Ne yapayım da kurtulayım? dedi. Sizin ziyaretinizi asla aklım- U Jk birliği ve kardeşlik duygulan be- malarla hükümetlere rehber ol• 
- Seni arkadatlarımdan biri-! dan geçirmiyordum. na eVİ köşesi lirmeğe b-.lamıttır. makta devam etmektedir. 

nin yAlllna götüreceğim. O, senin -BITMED1- l'J!!O::mr«7'%77'znzzuzıamı • Yuna~ -~illetinin bir t~f4'.bb~ü Şimd.i müzakeremizin mevzuu· .._. J . . . ıle ve butün balkanların ıttırakıle nu tctkıl eden Türk. Yunan mua• 

Bl.tlı·s ~ t M 1 1 Bisik et Koşusu 1 
- Halkevınıo spor hareketlerı vakıt vakıt ve yer yer toplanmak- hedeai balkan ve balkan müttefik· 

e ese esi 5/6/938 pazar günü Alaancak Sta- ta olan hususi balkan konferans- leri arasında yafıyan çözülmn 
dında yapılacaktır. ları bu yeni doğan temiz ve gür- bağlılığın tabii inkitafının bir mi· 

Kotu •onunda birinciye Bütün halk davetlidir. Davetiye- büz duygulara revaç verdi. itte salidir. 
Baharı ya11:ama- yeni bir kurs blslhlel, ler •imdiden halkeviııden dağıtılıyor. bu esnada idi ki kardet Yugoslav Mahiyetini arzettiğim bu muaz· 

T _ BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFE.DE ikinciye bir çift ll•tik Arzu edenler sekreterliğe - ca t- devletinin büyük kralı Majeste zam muahedenin müataceliyetlc 
dan yaza giriyor Tabii Fransız mahalili bay hediye edllecektlr le davetiyelerini alab'lirle ~ura a Aleksandrın ŞEFI'miz ATA- kabul ve tasdik buyurulmaaıni 

Bitlia (Hususi muhabirimiz
: •n) - Baharı yaşamadan yaza 
,iriyor Bitlia .. Kıt her tarafta ol
duğu gibi Bitliıte de u.sandıncı 

oldu. Karı.ık bir hava, yağmur, 
gün~, dolu .. Güne• ve yağmur ve 
tabii soğuk ta beraber .. Şimdi her 
taraf zümrüt gibi olmağa batladı 
ve oldu.. 

Bitlis zengin bir tabiat tablosu· 
dur. Bu tablo, ancak sanatkarını 
te~hir edebilir. Bu cümle ile Bitlis 
o!c!uğu gibi ifade edilebilmiş ~a
yıl~b;li,·. 

lnşa~.t mevsimi 8"eldiği için ~on 
günlerde faaliyete giri,ildi. Hal
kevi bina&ının in~::uın:ı ba~lan:lığı 
gibi belediyEn•n mezbclııın için 
mo.lzeme ıiparitleri verilmi:ıtir. 
Yakında temel r.tma töreni yapıla
caktır. lktısadi hareketler de hu
.,,,. lı hir f livet arzeciiyor. 

Çemberlaynin noktai nm:an• C. H. P. Halkevi spor kolu tarafın· ı r TORK'ii ziyareti ve bu iki büyük yükaek heyetinizden rica ederim, 
na muhalefet etmemek isti· dan mükafatlı bir bisiklet ko§UIU ter-
yorlar. Fakat B. Çembalay- tip edilıni4tir. 5 Haziran pazar güı\ü 
nin fazlaca ısrar ettiği bir öğleden sonra yapılacak olan bu ko-
nolrtada lngÜtere ile Alman- ,uya Tepecik emrazı sariye hutanesi 

Halkevinde 
Vasıf Çınar gecesi 

ya arasındalri münasebetle- ·· ünd' b lan'---'- K al on en at ııarBJ< em paJay& izmiri de~ li ~ bak 
rin iyileprıe.ini temindir... gidilecek ve oradan dönülerek ayni . n ger çocugu, es ma-
Bunun için de Çekoıloııak yolu takiben mersinli halkapınar cİ· arıf vekili merhum «Vasıf Çınar» 
meselennin halli uaslı bir hetind ılarak _. ; ___ cak tad için dün gece halkevi salonlarında bir 

l k L' _ ~ en sap nDilll ı yo- ih .f 
,ey te a Ri eailiyor. Çekoslo- munda nihayet bulacak ve kazanan- ti~- yapılmıştır. Vaa~ı tanıyanlar 
ııalı meselen halledildiği tak. '-ra mükifatlan merasimle verile- ve munevverler halkevınde toplan
dirde Almanya ile lngiltere cektir. ınışlar, merhumun hayatı, meziyet
arasında görü,meler derhal T. S. K. tzmir bölgesi bisiklet ajan- leri, yurda yaptığı iyilikler hakkında 
baı;lıyabüecektir · Vaziyetten lığı şehrimiz kulüplerine mensup bü- sözler söylemişlerdir. Toplantı geç 
Paria, Roma, Var,ova haber- tün bisikletçileri bu kotuya iştirake vakte kadar devam ehnİ§tir. 
dar edilecektir. :lavet etmiştir. Yalnız bölge birincisi --------------! 

Ç emberlaynin tasavıııırları olan bisil..Jetçi bu ko,ulara müsabaka 3 de halk evinde bisiklet ajanına ve
aııam kamarasında büyük iıarici olarak iştirak edebilecek dere· ya - •~•-~ar h et .. ti kyıt 
dikkatle talrip olunmaktadır. ce alsa bile mükafattan mahrum ka- IWlKlW ey e muracaa e -

Vaziyetin söylendiği gibi hal- lacaktır. lannı ve ko,unun baflangıç saatini 
ledilemiyeceği kanaati ııar- Amatör bisikletçi adedini fazlalat- öğrenmeleri icap etmektedir. 
dır. mak gayesile yapılan bu mükifath Biaikletsporunun fehrimizde inki-
F ahat Çembcrlaynin rea· koıuya İ§tİ.rak edecek olan bisikletçi- tafını temin hususunda çok faideli 

fut •İyaseti müflrülleri tedri- • irer kıta Yesika fotoğraflarile olacağı fiiphesiz bulunan bu kotu-
- · ·•i ııünü saat nun müt~_!>biılerini tebrik ederiz. 

Atatürk kupası 
S. güreş müsabakası 
Ankara, 2 (A.A) - Ankara 4 ve bet haziranda ehemmiyetli 

bir ıpor hadisesine sahne olacaktır. 12 gruba ayrılan Türkiyenin 
bütün vilayetlerinden aeçilmit güretçiler 4 ve bet haziranda At,.
kara stadyumunda Türkiye serbest güref birinciliği müıabakaai 
için kartılatacaklardır. Milli sporlarımızın batında gelen güret 
bu auretle ilk defa olarak en geni' mikyasta teşkilatlandırılmıf 
ve Türkiyenin serbest güret kapasite derecesine örnek olacak bir 
imkan seviyesine erdirilebilmiştir. Bütün bu tetebbüalerin mil:
rakini te,kil eden güreş federasyonu bu kıymetli davayı ele al
mıt ve beynelmilel bir kıymet haline getirmek hususunda aiıtem• 
li bir program tatbikine girişmit bulunuyor. Gayesi Ankaradakl 
bu etraflı müsabakalarla serbest gürq dünya ,ampiyonlu&u mü• 
aabakalarının memleltetimizde cereyanı için zemin ve imkan ha• 
zırlamaktır. 939 veya müteakip senenin dünya a:üret f8mpiyon· 
luğunun memleketimizde yapılması için beynelmilel federasyofı 
nezdinde yapılan tetebbüıe timdiden müzaheret vadedilmittir. 
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__ J 3 HAZJ AN CUMA 1938,,. 

150 likler kimlerdir? 

r~ostradamÜS Doğruldu 
Ne yapmışlardı? Hangileri öldü ? 
Kimler sağ ? Şimdi neredeler ? 

Ocal\taki ateşe baktı. Fakat ateş sönmüş ocakta 
150 U KLERtN USTESI 

k" "k b• sahne d o) m t mandam ve Damat Feridin yaveri: lzmirlidir, sabık Akhisar kumaıı 
UÇU lf pey a UŞ U 1 - Kiraz Hamdi: Me§rutiyet Eski muhaliflerdendir. Mütarekede nıdır. 62 - Düzceli Mehmet oi 

taz, kuvayı inzibatiye mitralyöz ku- müıtür. 61 - Yüzbaşı küçük Et 

id i. Fakat Nostradamüs bu yüksek tayı eyi etmek tabiplerin vazifesi- kendisine feytan tarafından veril- inkılabından sonra muhalifler arası- cOmitıo isminde bir mecmua çıkar- Sami, 63 - Bürhaniyeli Halil lb 
'Ve karlı tekliflerin hepsini de tep- d ir ; ben kraliçenin bu çok sevdiği diğini söylediği esrarlı ilaçtan na girmiş, Vahidettin zamanında mıştır. Mısıra kaçmı' ve bir müddet hinı, 64 - Susurluktan DemirkaP 
ti. Çünkü o, timdi yeni bir merak nedimini kurtarabilirim! Buna Markiye üç damla içirmitti. milli mücadele aleyhinde uğraşını§- de Yunanistanda yaşamıştır. 22 - bacı Ahmet, Çerkes Etemle berabl 
'Ve hevese düşmüş idi: Şeytana sı- mukabil de hiç bir kimseden Bu ilacın tesiri hem . yıldır.ım tır. k.keri Nigebban cemiyetini ku- Ali Nadir, kuvayı inzibatiye~- kaçmışbr. Şimdi Ammandadır. 65; 
jiınmadan tabiatin sırlarını, hasta- hiç bir ~ükafat be~l~mem! . kad~r çab~'. ~em de bır mucıze ranlardandır. Saltanatın liğvi üzeri- ~l~dan: lzmirin işgalinde vazı- Bağ O~man: Hendek kaz!°'ında Ş~ 
lıkların ilaçlarını kendisi bulmak - Eyı ama ... Bızım bafmetlı tetkıl etmıf ıdı. Yaralar kaybol- ne Romanyaya kaçmış ve orada Ta- fesmı yapmaml§b. Zaferden sonra karyesınden, 66 - lbrahım Haki' 
İ ! tİyordu! kraliçemiz, Nostradamüı adında- mağa ve hastanın ıatırapları bit- rikati Salihiye namile bir te§ekkül Mısıra kaçml! ve sefalet içinde öl- lzmit mutııaarnfı 67 - Birao 5ı 

ki adamın ne münecc:imliğine ve meğe batlamıttı. vücude getinneğe uğraşmıştır. Oç ıe- mü,tür. 23 - Gümülcineli lımail, Bandımıah, 68 - Beraak Tahir: 
- 7 - ne de tabipliğine inanmamakta- Bu mucize, haber verildiği za- ne evvel sefalet içinde ölmüttür. Bursa valisi: Ahali fırkasını teşkil - Maan Osman, Adapazarı I-t• 

Bundan epeyce evvel, henüz dır!. manda kraliçe Katerin dö Midiç~- 2 - Zeki, bademei hası~ kuman- edenlerden ve itilafçılarla birl*n- mantepe karyesinden ( ölmüşli!1 
otuz y-.larında iken Noatradamüı - Senden bir ricam var: Bu nin hayretini mucip olmut idı. danı: Vahidettinin kainbiraderidir. lerdendir. Şiddetli bir muhalifti.Malı- 70 - Koca Ömer oğlu Hüae)'il' 
odasında, ate, ocağının kar,ııın- bedbaht Marki Bofariyi ölüme Böyle bir mufizeye ancak gö~le- rırari hükümdarla beraber lmçmıt- mut Şevket paşanın lmtlinden sonra Söke Ereğliıinin Gül karyesindt 
da, yalnız b-.ına dü,ünüyorken bırakmıyahm, benim onu ölümd~ riyle gördükten sonra inanabıle- tır. San Remoda beraber bulunmU§ memleket dışına çıkmış, Mütareke- 71- Baki Kimi!: Adapazannın ICf 
birden garip bir fenalık hiuetmif kurtaracağımı kraliçeye lütfen ceğini söylemitti. 1929 da intihar etmiştir. Vahidetti- de avdet edince Bursa valisi yapıl- pışan bey karyesinde 72 - Hanıtl' 
idi. Bütün vücudunu tiddetli bir söyle! En kııa bir zaman içinde yaptı- nin emrile dolltor R*t ~yı öl- mıştır. Zaferden sonra yine kaçmıf Ahmet: (vefat etmiştir), 73 - fd 
titreme tutmuf; birbirini takip Mabeynci kraliçe Katerin dö ğı ziyarette dostunun bu kadar ça- dürmekle maznundur. ve Framaya gitmi§tir. Şimdi Marıil- an Ali: 74 Harünürr1!4İt: Kimıııfİ' 
eden asabi esnemeler yüzünden Midiçiye kral Renenin tavsiye ile buk eyi olabile<:eğine hiç inanını- 3 - Kayserli Şaban ağa, Hazinei ya civarında bir köyde yqiyor. 24 nin kara orman karyesinden, (o 
ağrım kapatamıyor, çeneleri bir· gönderdiği tabip ve müne<:cim yan kraliçe, çok büyük bir hayret i hassa müfettişlerinden: lttihad ve - Kaymakam F.ettah, kuvayı inzi- müştür), 75 - Sefer hoca: Eskit 
birinden ayrılacak gibi oluyordu. Nostradamüaün Marki Bofariyi ve sevinç içinde kalmıfb. Ve eski Terakkide iken sonradan miralay Sa- batiyeden Nemrut Mustafa divanı hirli, 76 - Nuri oğlu lsa: Bigalı, 
içinde sanki ikinci bir kuvvet hü- kurtarmak ve tedavi etmek istedi· tarih · ruznamelerine göre de ae- dılda birl1ı4miş, hürriyet 'Ve itilaf fır- harbinden: Suriyelidir. Milli müca- - Kizım: Adapazan, 78- ı.angr 
küm ·sürüyor ve gözleri batka gö- ğini aöylemit idi. vinç ve hayretinden dütüp bayıl- kası erkinından olmu,tur. 1928 de dele aleyhinde uğr11Jmı4tır. Mıaıra h Yakup, Gönenli 79- Konyalı Jıl' 
rüyordu. Kraliçe: mıtb. lakenderiyede öLnüştür. - lmıımı., aonra Suriyeye ge(miş ve fız Sait: Gönenli (ölma.tür). 80 

Noatradamüs, oturmakta oldu- - Markiyi rahat, rahat ölmeğe Genç Markinin güzel yüzü, o 4 - Tütüncübafı Şükrü: Vahi- orada ölmüştür. 25 Konyalı Zeynel- Ahmet: Mütekait bin~ı, ölmii4tiİl 
ğu koltuktan biraz doğrulmuf ve bıraksınlar, rica ederim, iki ay Tar korkunç yaralarla berbat olmut- dettinle beraber kaçım§ ve ölümüne ibidin, ayandandır: Ahali ve hürri- 81 - Batezog Sait: lzmirde dıı 
tekrar atqe, atqin alevlerine bak- ki b-. vurmadık tabip, müneccim tu; halbuki Noıtradamüsün teda· kadar San Remoda bulunmuft;ur. yet ve itilif fırkaları müeaıiılerin- vekili, 82 _ Şamh Ahmet Nuri, o 
mıttı. Fakat.. Ocaktaki atef ıön- sihirbaz veya Papas bırakmadık; visinden sonra, bu yaraların bile 5 - Miralay Tahir, Yaverandan: dendir. Mıaıra kaçml§, Vahidettin müştür. 83 - Tahsin: lıtanbul ıı'" 
mÜf ye ya yok olmuf ve ocakta bunların her biri bir aürü masraf izleri kaybolmağa ve tize, düzgün ittihatçılar zamanında Mısıra kaçım§ Mekkeye giderken yanma katılml§ lis müdürü Romanyaya kaçm1' orl 
küçük bir sahne peyda olmu, ve ile beraber zavallı hastaya çektir- bir deri doğmağa ba,lamıtb! Fu ordusımda. ıraiı41111' ve mütare- ve uğradıkları muvaffakıyetsizlik dan Parise geçmiştir. 84 - KeırıJ 
bu sahnede bir oyun gösterilmek- dikleri ıstırapların haddi ve he- Bir zamanlar kraliçenin kalbini kede htanbula gelmiştir. Şimdi Va- üzerine Suriyeye dönmü,tür. Şim- Polis müdür muavini, 85 - Keuıal' 
te idi! sabı yoktur. Bütün bunlara muka- -.k oklariyle yaralamıt olan güzel bidettinin oğlu Ertuğrulla beraber eli orada ticaret yapıyor. 26 - Fani lspartah,Emniyeti umumiye mücla 

Bu sahnedeki oyunda rol alan- bil, zavallı ve asil Marki her gün gözler, yeniden eski halini bul- Manilyadadır. zade Mesut, Cebelibereket mutasar- muavini. 86 - Şeref: lıtanbul pafı 
lar, Noatradamüsün uzaktan Teya bir derece daha ölüme kotmUflur. makta idil 6 - Yaver Serkurin: Çerke7.dir. nfı. 27 - Miralay Sadık, Hürriyet birinci şube müdürü, 87 - Hafı' 
yakından, hatti yalnız isim ile ta- Bıraksınlar zavallıyı artık. Kendi Nostradamüıün tedavisi o ka· ittihatçılarla geçinemediği için mu- ve itilif fırlmsı lideri: kaçbktan ıon- Sait, lstanbul polis ba, memurlarll' 
nıdığı fabsiyetler idi. kendine ölmek, bu tabip ve mü- dar kuvvetli ve müeuir olmuftu halif olm~tur. Vahidettinle beraber ra Romanya ve Yunaniıtanda sefa· dan (ölmü,tür), 88 - Hacı Kenıı 

Bunlar arasında kral Renenln neccimlerin elinde ölmekten çok ki hasta Marki bir gün İçinde bü- kaçınış, sonra ayrılarak Mısıra git- let içinde yaşamı§, gözlerini kaybet- eski merkez memurlarından (ölmiil 
-.çıb-.ıaı vardı ve kralın fahsına daha iyidir, demitti. tün kuvvetini yeniden elde etmİf mqtir. 7 - Refik, Hazinei bassa miştir. ısimdi Romanyada ~förlük tür), 89 - Namık, Polis memurlı 
mahsus yemeğe kardinal Monpel- Fakat, harikulade tedavi kud- ve elini bile kaldırmak imkinını ve defter hikani müdürü: Vahidet- yapan oğlunun yarduniyle yaşayor. nndan 90 _Nedim Şi-li komiset' 
ye tarafından hazırlanmıt bir ze- retine çok emin olan Noıtrada- kaybetmi' olmasına rağmen bir- tinle kaçını• ve ölümüne lmdar bera· 28 _ Becrırhanh Halil, Malatya mu- 91 _İzmir merkez ~~uru ve Y• 
hlri katıyordu. müs, tedavi hususunda ısrar ebnit denbire karyolasından kendi keıı- her Y8'Ulllfhr. 8 - Avni, Serya- tasarrıfn lstanbuldan aldığı emirle lova kaymakamı. 92 - Hacı Yusu 

Noatradamüs bu feci m~ara ve nihayet kraliçenin iradesiyle dine kalkmak ve yürümek kabili- ver: Mütarekede aaraya intisap et· ye Sivas kongresini dağıtmak mak· Adana polis müdürü, 93 _ Sakal 
kartısında dehtet ve nefret ıçınde Marki Bofarinin fatosuna götürül- yetini bulmuttul miş, Ferit P8f8. lmbinesinde bahriye aadile Harput 'Valisi Ali Galiple bir- Cemil: Unkapanı merkez memııl'I' 
kal?11ftı. Çünkü kral Reneyi .. ç~k mü.tü. Şatoda ve saraydaki hayret son nazın olmuş~ firarilerle ~~be_ı: ~ı- ~miş, milli kuvvetler kar.ısında fi- 94 _ Mazlum Büyük dere merke\ 
aeTJyordu. Bu muhabbet te buyük Bedbaht Markinin uğramıt ol- dereceyi bulmuttu. sıra kaçarak ıiç sene evvel olm~tur. rar bnqtİr 29- Giritli Hüsnü Ma- memuru. 95 Fuat Beyoğlu ikinci kC 
bir minnet ve fükra~. ~orcu idi. duğu hastalık müthitti, Markinin Rivayete gön-e, kalktıktan son- 9-Mustafa Sabri, Şeyhis~am: Meş- niaae mu~fı: Maniaanın i.ş~alin- miaeri. 96 _ Me~lan zade Rauf( 

1
et 

Kral Rene Noıtradamuıun babaıı- vücudu ba,tanbaıta korkunç yara ra, karyola İçinde· gömlek deiit- rutiyetten sonra muhahf olm114, ele müsamaha göıterm~ milli mü- besti gazetesi sahibi) Kürt Şerif -pa 
m himaye etmif, ona çok eyilikle1'- Te çıbanlar iç'nde kalmıt Te ağ· tiren bir yılan gibi - Markinin has-~ ~~~ • t~kil e~, ~a caddeye muhalefet etmi, tir. 30 _ .- ile beraber ça}14JD:,br, ölmüştill 
de bulunmut~; , • zından kan ve cerahat geliyordu. ta ve yaralarla delik detik deriıi- hurnyetı ıtila~ ~lip edınce ~rkan Nemrut Mustafa, Divanıharp reisi: 97 _ Sait illolla (Türkçe tstanbU 

Bu sırada ıkıncı bır sahne pey- Noatradamüs, hastayı muayene- ni bulmu~lardı! ııraaına geçmıştir. Damal Ferıt ka.. Mill• .. d 1 uhal fet ed k gazet-'ı --L'bı') lnailiz' muhı'pler c 
d im 'd' N tr d .. h" I" d 1 f 1 . BiTMEDi b' inci iki' d • h' l'- im ı muca e eye m e ere ~· aaru " a o Uf ı ı. oı a amuı, a a en sonra, masa ve e sane erın - - mes e eıa '4!Y 11 <lllJ o Uf. B ali • im b' .. miyeti müessisi ölmüştür 98 _ b 
deh~t ve teeuür içinde ve koltu- bir kere sadaret kaymakamlığı et- ur~ v 11 0 

IQ, akamon ıındr gunb m~= mirli hafız lsmaiı (lzmir ~üsavat g1 
- d b' d in b' K.. A Pirinç ziraati .. -c• d' M ırdad 10 Ce- mımyetten sonram a as ~ •• an ~~ ~atü~ .. Kryapl~ya • ız .. ır oy şı m mış1tir" .,,ım 1 ,

11 ır. lttih t nlarak lstanbula gönderilmiştir. Di- zeteıi sahibi) ve darülhi!nne azaaıfl 
kBıçf gduf v • h a ıç~~ı.n.;:::.. Edirne ( Hususi muhabirimiz- ma ' zıraa~ ve tıc~ taz..ın: a - vanıharp reisi iken milliyetperverlere dan ( ölmü,tür). 99 - Refik Halil 
~ 0 

Vyb a ::ıı asta\ ı, Dura kJarı den ) - Trakyada ekilen pirinçler- çılarnfı ikela geçınled~emıflm' '. M~:;~r- gösterdiği ,iddet yüzünden «Nem- posta telgraf umum müdürü 'Ve A'f 

d ınk kue al ya d mut 
0 masın- • • • • , den elde edilen çeltik kabuklarının n az 1 ,1',tir· .u edie ·ı-~ rnb likabmı alml§tır. 31- Hulusi, dede gazetesi sahibi. Bugün Halept• 

an or uyor u. Edıme ( Hususı muhabımnız- bir kumı yerli dinklerde bir kumı da aoma Konya valisı tayın "'&09• • • • • nqri t ile Jlle1guldür. 100 _ JtJ 
Noatradamüı, ne yapacağını, ne- den ) - Trakyada köy Atun du- ı.tanbuldaki çeltik fabrikalannda çı- Milli mücadele aleyhinde çalı§mı• ve Utak belediye reıaı, 32 Ham Musta- Sa ·~ b . l' Ba d ad Adale! 

ye inanacağını •atırmıt bir halde rakları bir plin dahilinde köyler do- kanlmaktadır. Yapılan tecrübelere isyandan sonra milli kuvvetler Kon- fa, Adapazan .kay~~~~· .. 33 Ha- m~ .a.:;;.~.1 10t...'.."N a. Mu•· 
idi ve bu gördüğü harikulide fey- !ayına lmdar sokularak köy hayvan- göre Trakyada Sencube, Viyolona ve yaya girince latanbula kaÇllU§tır. Da- fız ~et Tekirda~ muftusu, 34 - :;e ~~ ·~ ıHakik t ~g; nıit 
lere inanmak lazım mı idi? Bunlar larmı lmırlıktan ve kötü döllere ka- Kamalino ba' =ından ı'..: _ _.: __ ver- mat Ferit lmbinesinde dahiliye nazır- Sabıt, Afyonlmralııaar mutasamfı, at ~sahı ~b' 102a omF rit'e K~' L• 

• k --"'~-- ,. ,..,....... ölm" t" 35 Celal Kadri Gazi gaze eıı ı ı. - e oyı• 
birer hakikat mı, yo sa 'eytanın J'1fll1aktan kurtannağa ~ılınakta- mektedir. lığı yapml§lır. Şimdi Romanyada- u• ur. - • - azet . ~ uh . . 103 Re~ 
birer dolabı mı idi? Yoksa? Ken- dır. Böylelikle buy·· ük ve uzak mer- T'-'-ada pırın'• ,,._ ziraati her yıl bi- dır. 11 - Ali Rii§tü, adliye nazın: an~p mutasarrıfı: z.afe~den sonra g eıı m arnn, • h'b' ı.--
d' · • d v d d - h t '""-Y " lttiba ,___ ~jfi di Fi 'l I Sunyeye kaçmışhr. Şundı Halepte- Cevat Alemdar gazetesı sa ı ı, ..v• 
I ısı mıb7 ogru an ogruya as a· kezlere hayvanlarını götürmekten raz dalıa geniflemektedil'. M tçı~ ~ki Y • ıranı falerete dir 36 _ Adalı Zeynelabidin Hür- kara 'Valisi Muhittin paıanın oğludut-
anmıt . L~...:.. lan._ .. 1.. .. v •--d ıaıra gıtml§, ı sene evve ae · . . • • 'M M ka br 104 p hli .~ 

Biraz nefes almak bir feyler .,.,-qıu o .. oy unun ayagına .... ar İçinde Saray- Bosnada ölmüttür 12 riyet ve itilif kitibı umumm: ısı- ııır.a ç?"4 . - e vdı 
• ek.. v ·' • 'd' F varılarak ona her bakımdan yeni bir s t ı k aarif Se ra lmçmış Mekkeye gitmiş tekrar Kadri, Refı Cevadın yardakç111 ı-
ıçm uzere -.agıya ınmıt ı ı. a· kuvvet ve varhk ver=ı-:_ olunuyor. a ) J - Fahreddin, m • nazın: "' .. ' .. .. ' . 1105 Fani zade Ali Hilmi Adana Fet 
kat bu sırada ıaraydan yaverler um'§ muahedesini im:ralayanlar arasında- Mıa.ıra donmuştür. 37 - Vasfı ho- da t • ah'b' 
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1 • 'd' B 1 B d klard Devlet Ay"'• Deposu • • • E '-f • M gaze esı ı ı ı, - ra zo ge mıf ı ı. un arı u ura a .. - dır 13 _ Remzı, ticaret ve zıraat ca, vaa nazın ve ayan azası, ı-
1 
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ik il V"o t k zl . deki d lar "-kul! 1 f k t ı' . _ _. __ . •. ede •-- R 't 1 u er evzı aı e11r, ll'Şa gaz - Kral tehi' ededir; yediği e uaye mer e enn epo - ~ anı mıt a a yen nazın: Sevr muaheacamı ~. ~- ~ l<lllÇ~, ~nr.~ omanya!a gı. - tesi sahibi, 107 - Hasan Sadık Ha' 
yemeklerden yarım saat sonra üst dan N'ıaan aynıda gönderilen damız- haline getirilmit BiR TRAK· lenlendir • Erkiıııharp fengıdır. Bır mı• orada olmu$tür. 38 - Ali Galıp 11 te D • 1 t . h'b' 1 oS 

ku v b 1 d kr 1 hklar tarafından üç ay qım yapıl- d "" . 1 açılm Harput I' . M' l k" harp ep ogru yo gaze esı sa ı ı, 
üste smaga ata ı; a ın ze- TöR, B 1 R BATÖZ el· zamanlar amal r~ ~ aras~ .L:! . R va ısı, ırak ay ve er anıad .. ı- 1- lzmirli Refet köylü gazetesi sabi' 
hirlenmit olmasından korkuyoruz, maktadır. ve d(ızıl hançer11 ıamıle bır teuug tir. omanyaya açmı• ve or a o - b' 
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U UI 1 veritli antlar ve tediyatta ko- Caka .. tü 39 Az.· N · B al' ı - arsus a amı paşa zaw Nostradamüs seni _!a'al J_teneyi Ehli domuz 8 r er T- cemiyeti ~~tur. 14 -
1 

ih ılcı muki~li rM. -k ır burı4n uraaöv ı l selami, ıio _Tarsuslu Kinıil pa' 
lrurtarmakiçinalmagageldık! de- Edirne ( Hususi muhabirimiz- laylık gösterilerek satılmak· Hamdi, bahriye nazın: tt atç ar ve , ıaıra açını' r. ~ mer l zad K 

1 111 
S"I · e' 

mişlerdi. den ) _ Tekirdağ Vilayetinin Ya- tadır.. M 1 M A R K E M A- zamanındanberi muhaliflerdendi. Er-1 Feyzi: Bursa müftüsü, Mıaıra kaç- 1 f. K .. e H ei:i: ' 112 -lb u~!mas':~ i 
Bir kralın hastalanması, veya kiıubarbiye ferikliği yapmıttır. 15-- mış ve orada ölmüştür. 41 -Ahmet Mı utrtf Sa b ! h - r_

1 
ım113 ~ vaıça çiftliğinde 'Ve Alpullu Şeker L E T T 1 N C A D D E SIN- Şe .. _ I . k d hğ .. • • B l uı a a a rı ocanın og u. 

zebirlenıneıi hiç bir zaman bari· fabrikasına bag"h Sarımsaklı -ıı:.rıgm·· • DE No. 
35 

B Ay F R AN- Hadi, maarif nazın: Mahmut v- ..uım: zmır a ı ı mu~vın, u - B 1 Ce .1 f b ik t" 114 --Çer-
ku h • li'-'• inbirad 'd' E k• . tanda "im" t" 42 M t fa Na urıa ı mı " r a or. iade değildi. Fakat bu idıse de latanbul ve Avrupa piyııaaamda ket paşanın ka en ır. r anı- garıs o U$ ur. uı a - k R 

1 
T 
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Te haber Nostradamüs üzerinde tutulan ehli domuz sürülerle yet;._ Ç O 1 S G U 1D1C1 YE mü- harp feriklerindendi. Umumi harpte tık, lstanbul muh:ıfızı, M11ırda öl-

1 

Kes lagık~-~~ıHız casFusu, bit• 
.,. • .. ek .. .. 43 Ad'l, dah T • açın ı azaK asan ransız za çok büyük bir tesir husule getir- tirilmekte ve bunlar ihtiyaca ve pi- racaat edilmesi rica olunur. ittihatçılarla arası açılmış, mutar e- mu,tur. - 1 ı ıye nazın. li"' 'ınd' .. 

1 
.. t" 
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mitti. Bir an evvel ocak içinde yasa iat..nine göre çoğ_ alblmaktadır. sa ıua--a de Danıat Ferit kabinesine girmiştir. ve ayan azası: Viyanada ölmüştür. ÇgıkyapmDa••, ,ı ki1•
0 mu~ .urB. .,e 

.. d""" . ah b -.. - ~ Se lamak.. p • 'd 44 M hm t Ali Dahili er es vut e, ya rem, ursa gor ugu garıp • ne unun en _ vri imza uzere arıae gı en- - e e , ye nazın: h al' . . 1 k k vut' 
batlı sebebi idi! Noıtradamüı, •, ~ ler arasında bulunuyordu. 16-Bul- ,imdi Pariıte buluruıuıktadır. 45 - av ısını uf~un setn~ et~ alslı7p a Bifl 
bö 1 b• ak ocak · · d T-L-· .. . .. b "'-ki Sal' Edim l' . hr • . mtQ sonra ırar e mış ır. -ye ır v ıayı ıçın e ve d ' gar ırınsın, su'Varı yuz qısı: ı:.a un, e va ısı ve~ emmı ve- ~ C k Beki N' bb - ubıJ 
evvelden görmüt olmak hasebiyle Artık u·· şu·· nmey ı·nı·z . muhaliflerden ve halaıkiran grubu kili,46-Hoca Rasih zade lbrabim: .. ı ·""ı ~·d Sur • ıge kan gr .,e 
•d ki k b d k 'b' 1 . 1 ind d' 17 R H K"tah rrıf 47 Abd mueuıs erın en rıyeye açmı• 
"' eta aB ını 1aybe ~e h~ı ı ko - :'_Üessıs er fie~ ırSe. - alı*edt .a: rahmu ya mAudtaaa 1ı:. 48

- ,,. ur- orada ölmüştür. 119 _Necip Burt6 
mu~tu. ununa era er ıç va ıt Yazlık elbise kumatlarmm nereden alabileceğinizi biliyor muaunm?.... ua, Bem se rı: vr mu esını an: ana va 111, - umer fabrikaf' Ce T k • b' de • ıt9 

kaybetmed~n kralın. sarf ayınab' kbof- HACI ALI" ZADE ABDULLAH ~ edenlerdendir.Şl.8- Rdizal Tev- Feyzkai Şarki karahbais
1
ar meb~sdu, M4ı9- _ Atııu":t H~: I= :~u;:; isli' 

mut ve zehırlenmenın ena ır al 111< Ayan azası ve urayı ev et re- sıra ÇDl1'br ve en ora-;a. :r. . "f tt' . ("im" tü' ) 
1 .. • 'd' • • M k •--d iJm• edeb. M"'o . Adil 1 k . il mıye mu e ışı o u• r . a mıuının on üne geçmı' ı ı. ıaı: ütare eye .... ar ı ve ı - uıa:run , • encecı nanı e B d 

1
. t dalı~ 

Kr 1 R b h' . k TiCARETHANESi b 'l M" ked • ft 50 M"'l" • R fkı B u numara an sonra ıs eye 
b 1 

a 
1 

ekne u ızNmetıned mu .. a- ayali e tanılmınmıtbSe. utarahe ede ~ı: dmaru ~r. 
1 
- ufazımArkı d: .

1
u olanlar Bandımıa, Gönan, Susırhlı 

e e o ma üzere ostra amusü yaaete ah ,tır. vr mu esını a aynı nam a maru tur. a qı e M h al' . d ı. __ Alı' 
ıı:: • D" 'd' · · · Her cins ve en son modaya muvalık kuma,larde sizi • la ani d d K ~1_. __ be abe k kum dan! - d ve anyas av ısın e .tU1Zavur 
ld~teFrakın omı _ıçıye ltadv_s!!eb etkrmıf • müfkülden kuı-tarmıftır ımza MY ar araaErınd'~ ır .. ~ ............ , . r.b r mb.el~:'.'2' an b ıgın da met ile ll!IJriki mesai eden köylület' 

ı. at tavaıye ey e ıgı u a- sonra averayı un emınnın ya- mzı at za ıt ıgı yapmış ve u sıra a d 'b u· 
liçenin, yine mahut ocak içindekı ' DORMOY, SAYN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın- nıııda mü~virlik yaomışbr. Şimdi milliyetperverlere i,kence yapmışlar- 1 _e_n_ı _a_re_•_•·-------
Jarip sahnede gördüğü kraliçe ol- ' emirden ald•ğı tekaüdiye ile geçini- dır. 51 Şerif Karaağaç kaymakamı, 
duiiımu görünce hayret ve deh- mıt fabrikaların kumatları koıtümlük ketenler pardesülükler ve yor. 19 - Süleyman Şefik, Kuvayi 52 - Mahmut Tabir: Çanakkale 

·her türlü yerli ve A 'Vrupa kumatlarının bütün çetitleri rekabet 
teti biisbütün arbııı' idi, ve krali- ·kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. inzibatiyecilerin başı: Damat Ferit mutasarrıfı, Mısırda ölmüştür. 53-

Lonara Epsom yarış 
müsabakasında çenin basta olan ıevgiliıinin he· • kabinesinde harbiye nazırı olmu• ve Emin (~a): lstanbul merkez ku-

nüz hayatta olup olmadığını dü· milli kuvvetlere karşı ıevkedilen mandam Mısıra kaçmı,tır. 54 - Sa- Londra 2 (ö.R) - lngiliz k~~ 
fÜnmü~tü! Ve, gizlice saray adam- Peştemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında kuvvetlerin kumandanı tayin edil- dullah Sanıi: Kilis kaymakamı, 55-- tarihçesinde üçüncü defa olarak bil 
larınd ?. n birisinden: Eski Suraskl mağazasında bul·ınan miştir. 20 - Miralay Ahmet Refik, Osman Nuri: Bolu mutasarrıfı ve yük Epsom müsabakası bir Frant'~ 

- Hastanız ne haldedir? diye • HAC/ ALİ ZADE ABDULLAH kuvayı inzibatiye erkinıharp reisi: avukat, Mmra kaçmı,tır. 56- Cer· atı tarafından kazanılmışbr. Buv~: 
sormu•. Ve bu adamdan da fU ce- ~ b k , ittihatçılarla geçinemediği için mu- kes Etem, 57 - Reşit Cerkes Ete- rusel adındaki bu at koşuda 23 Ü~~~ 
vahı almı•tı: ticarethanesini ir ere zıyaret halif olmuş, kaçtıktan sonra Roman- min kard1ı4idir. SS-Tevfik, Cerkes olarak kote edilmesine raimen do, 

- Heyhat, henüz hastadır ve etmeden kumaş almayınız yaya gitmiş ve orada tecennün et- Etemin kardeşidir. 59 - Eşref Kuş- l at boyu önden gelerek k~uyu ~ 
hayatı tehlikededir! miştir. 930 da bir Rumen timarha- çu~ı namile maruf. 60 - Hacı zanını~tır. B. Leon Vaherden 81/U" 

- Hastalık insan İçindir. h11a- ~CL:T///f/O- r7f-U07./////~ nesinde ölmüıtür. 21 -Tarık Müm- Sami Kutc;ubatının kardeaidir. öl- lngiliz lirasına satın abnınııb. 
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ccu 938 Mali yılı içinde belediye he
kimlerince yoksul hastalara verilecek Esirgeme Kuru-ANKARA RADYOSU reçeteler mukabilinde ~ameaine 

Acele müzayede 
ile satış 

K b h K
. d ? Öğle ne~riyatı: mu kongresi bağlı formülü yeçhiJe yapılacak iliç-

t m e lar Başkitiplikteki §arlnameaine ııö- önümüzdaki Pazar günü yani Ha-a a a J • Saat 12.30 Karışık p!Ak neşriyatı, 12.0 Ankara 2 (A.A) - Çocuk eair- re 10/6/938 Cuma günü aaat on al- ziranın be§inci günü sabahleyin saat 

kahk h ·1 ··ı - Pla'k· Tu .. rk musikisi ve halk şarkıları geme kurumunun umumi kongresi tıda aç··'- e'·-iltme ile ihale edı"lecek- on buçukta Karfıyakada Muradiye Semen Oaipoviç büyük bir t·?s- Bobka a a ı e gu mege ı · • ı& ,.. 
. b 

1 
d 13 ı;; Dahili ve harici ha~rler. haziranın dördüncü cumartai günü tir. Bir sene zarfında yapılacak ilaç- caddesinde 74 numarada Sümerbank 

tün direktörü idi. Bir gün, evin- as a ı. · saat onda çocuk sarayında toplana- la !ı t • • uham be- Direktörü Bay Ahmede ait Lüks mo-
dekı" odasında oturmuf karısı Fı·:. F. rı"na Stepanovna dargın bir Akşam neşriy.atı : . . . • dan rın e• sem ıçın m men b"I 1 b.l ·· d 1 k • hr .1 Saat 18.30 Plakla dans musıkisı, 19.la caktır Kongreye verilecek rapor d 1. be ' .. 1:_.ı.... l tirak -~---ı.1 ı ye er ı muzaye e ıalı aca br. 
na Stepanovna ile konu~uyordu. çe e ı e: . • · . kamlar kanim . e ı ş yuz ı.ınuı11-. t cae<;e1l..ler- Lük B .. ff Se Am ik 

Karı•ı, modaya uygun, ı"plik gi- - Fakat, Bobka ben sana evin Türk musiki•i ve halk şarkıları {Hikmet aşagıdaki ra çı ıştır. otuz yedi lira elli kun••luk muvak s u e ve rvant er an 
• kaA··lar ) 20 00 S t Çoı:uk esirgeme kurumu ilci sene- k . akb ·.... b· ... : kanapeler koltuklarile, Çini soba, bi ince k I tarak dargın içinde bilhassa mutfakta top ay- Riza ve ar ...,.., ı • · aa ayarı ve . • ard · f at temınat m uzu veya ııru<a k 6 d I 

bir h ~lş ~rını ça nama~anı tenbih etmemi, miy- Arapça neşriyat, 20.15 Türk musikisi ve de 829 bın çocuga Y ım etmıı ır. . . .. .. dört kö§e yeme masası, san aya, 
çe re ı e. b . d. ? halk şarkıları {Handan ve arkadaşları). 300306 mektepli çocuğa sıcak öğle temınat me~~bu ile ~oylenen ıun büyük aparta ve Ufak halıları, haaır 

an~. Send'.'1uhdakkakl "ti~ektem:s!~- ~bka sanki kendisine söylemi- 21.00 Saksofon solo: Nihat Esengin, Pi- yemeği ven1miştir. 54278 çocuğa ve saatte encumene gelirler. takuoı 11 parçalık, Vyena paravani, 
ııın, ıyor u. tı yor ' - b d M ı B" 2115 Ka k l'k elbise verilmiıtir. 10,4S9 çocuğa 25• 31• 3, 7 1745 (l086) Vyena-siyelik, Gramofon Edison 

Senya? Doğru mektebin direktö- yorlarmlf gibi ~enı: ~ülmege aş- yan~ a arse . ı, . · • nşı P _a 11 O ....--· 1 
riine çık Bobkayı böyle paylama- !adı. Semen Osıpovıçın adam akıl- neşnyatı, 22.15 Yarın.in program ve lstık- mel:tep leyazunı veril.miştir. 32, lki b" lıiz yüz kirk dört Ura kırk plaklarile 9 parçalık koltuk takım an, 

al l k ıd !il marşı yavru banyolardan, 54590 yavru 1 kurın aebed li k ifli• b dırhk orta maauı., perdeler, Lüks san 3 
ın arını söyle! la itiyor muaun, ı canı sı ı ı: . · I • d 12181 a tı Uf e ~ ayın • • l K l L • 
S ' N b" · k' diye tSTANBUL RADYOSU muayene ev erın en, yavru . .. .. pedal pıyuıo, etaJer, e o om.,ıa 

enya?.. - e ter ıyesız çocu · dit muayene evlerinden istifade et· ı~aaında T~~ik R\lftü Araa ~- gramofonu, 2 kltilik Nikel dört köte 
- Canım dedi onu paylıyan söylendi. Seni hakikaten çok şı· öğle neşriyatı: m;•lerdır" • sınde .beton d~e y.apt.ınlınaa. ı ıçın '--ola ~yaa"ıle, 2 k~odın" , li.va-

falan yok. Bu' nu da' nereden çıka- martmı•lar! Bu çocuk değil, adeta Saat 12.30 Pltıkla Türk musikL•i, 12.50 .,, ı ..ı::.- le iki f da ..-7 --· ~ 
rıyorıun? .aokak s'erserisi.. Havadis, 13.05 Plakla Türk musikisi, 13. K b blokaı teme ~meaı tar~ ın ınan tuvalet, lüks tuvalet, koltuk, 

_ Naııl paylamıyorlarmıt? Bobka mini mini kı4~arını kal- 30 Muhtelif p!Ak n~riyatı, 14 oo Son. um af a mevc~t ko~on tqlarının ~~zun ye şifonyeralı, aynah dolap, kısa mavi 
Pek&la da paylıyorlar .• Baksan•. dırdı .. Siyah gözlerini bırkaç defa beton ıle yerıne konulması ı•ı başmü- karyolama somya, ıezlong, tennosi· 

-. Akşam 11eşriyan: Jkramı' yesinde hendislikten ıs kıırut mukabilinde fon ma banyo, pe.şkirlik, beyaz kısa 
Bobka hakkında mektep direktör- açıp kapıyarak: . • · · Saat 18.30 Plakla dans musik;.;i, 18.4.'i tedarik edilecek keıif ve fal"lnameai karyola, kil-"'· yazıhane, salıncaklık, 
lüğünden üçüncüdür mektup alı· - Sokak serserısı sensın, dedı, [ .., .... 
Yorum: Yok «Boba yaramazlık ben neden sokak serserisi oluyor Kızılay haftası: Koıtferarui: Doktor Ka- kazanan Qf veçhile 7/6/938 Salı günü ıaal 16 storlar, ıiıara masaları ve sair bir 

? zlın 1sınail {Barışda Kızılay)• 19.00 da açık eksiltme ile ihale edilecelıtir. çok lü.ka mobilyalar bilmiizayede sa-
ediyor! ıı yok bilmem ne yapıyor? mutuın · Ankar 2 (AA) T .. ki tı 

S O . · -fk l • PJakla dans musikisi, 19.15 Konferans: a · - ur ye l·ın· bın· L- .,;;., lirası artırmaya çı- blacaktır. - Belki de Bobka hakikaten.. emen sıpovıç o eye yenn- kumbaralı kuınL--- • ~ ı-
1 d Eli l k · ·· t Ali KAnıi Akyüz (Çocuk terbiy<!si), 19. hankaaının ve .,.,...,.ız kanlacak ·-· mukabilı" mu··t-L-u-1• E'--'-.et Mü ... wede salonu - Ne «hakikatenıo? den fıra ı. y e apıyı gos ere- h lan • . -- .,...,... .........,_,._ -ı 

- Yaramazlık ediyor, terbiye- rek: . 55 Borsa haberleri, 20.00 Muzaffer tıkar 1 ~~~ük car! ea? i~ taım~ et: de tartnameai veçhi!e nakden veri- Müdüriyl!ti 
sizlik edı"yor·, yok bilmem ne yapı· - Derhal dıtarı ç. ık, dıye b~a· ı ve arkadaşları tarafından Türk musikisi tigı ikramıye planın hazıran keşıdesı lecektir. l•tiral: edecekler ilri yüz on S--7 D-2 

- ve halk ,arkılan, 20.45 Hav• raporu, 20 yapılmışbr. Bin lirahk ikramiye iz- • 
JOr! ğırdı! Babana cen.p vermege . . d 1068 ah h h"b. üç lira elli kurU§luk mu.akkat temi· SALIHU tCRA MEMURLU-. 'I S 48 ömeı• Riza tarafından Aı'apça söylev, mır e numar esap sa ı ı 

Frina Stepanovna can sıkıntı- utanmıyor mu&un. ana ay!1ca 21 Müzeyyen ve arkada,lan tarafından Yusufa, 500 tirahk ikramiyeler Be- nat makbuzu yeya banka teminat öUNDAN: 
siyle: çorbanın hesabını da soracagım. ktub ile ••-''---- ·· att 

· ık k !Türk musikisi ve halk şarkıları {Saat yoğlunda 7792 numaralı hesap aa- me u ao;nı:uco gun ve aa e Eski cami mahallesinden tüc. 
- Hayır, hayır, dedi, ben bu· BobkOa ?ışa~ı b h tan dö '~~ra ayan). : bibi Aliye ve Ankarada 716S numa· encümene gelirler. car Hasan Rifatin koçe,mede mu. 

na katiyen inanmıyorum. Bobka- Semen sıpobvıakç Fr~sınad d.i~ u~ 21.45 Orkestra: rah hesap sahibi Oaman Muatafaya 19, 24, 31, 3 1671 (1041) kim palamutçu Bal Mehmet zim· 
nın b .. 1 b. n kati - Bana rına, ' e ' u kazan lar da ım1 . 
~ • OJ' e ır teY ·1~!171 :ınem. cocuğu bu hale getiren sensin!.. 22.lS Ajans haberleri, 22.30 Plakla so- ve 250 ter lira· an • ar- Senl!lik kiraü on lira bedeli mu- metinde (\554) lira <.SO) kurut 

H 
ınanmam ve ı mı ve · 8· . 1 - mag" a vaktim !olar, Opera ve operet parçaları, 22.50 do-: h nl" K kad S ,,...ı.ı-. borcundan dolayı tanzım kılınan 

er halde d.ig" er çocuklar yapıyor enım onun a u!lra' . • ha ı · ·· ·· Ankarada 2S 029 R • 1 tan amme 1 arşıya a oııua&uyu ··d · • b I B 1 M h 
ve onu .. • yük" l" orlar 1,ı·n yok.. Çocuk, senın harıkulade ter- ı Son bcr '" ve· ertesi gunun pro,granu, ' emzı, s - dd . d 111 ·-ı. kab o eme emrının orç u a e • 

n uzerıne ıy ·· . • d ük z:ı.oo Son. . bulda 78,410 Sami, 73,395 İbrahim. tr~vay ca esın e . ıa~.,. : med.in yeri belli olmamasından 
doğrusu bu olsa gerek.. hiyeb~sullerın. salayesıkn eB m ~~· ' B 1 • venın yan kıammdakı be.ledıveye ait tebligat yapılmadıg" ı mubatir met-

F • S dah b" mel ır sersen o ca .. una 'up· AVRUPA iSTASYONLARI 20 t bb d ki 1 f l ~ rı~a .~elpanOkYana • .ad ır.yd~· hen olmasın!.. ' er ın e ~e. re. muı:a aın a Y.O az~ ruhatından anJa,ılmış olduğun• 
gın soz soy eme nıyetın e ı . ı. O . . k SE.NFONL(..ER: başkatıplıktekı şartnamesı veçhile dan borçlunun kanUDi ikametgi.-
Fak t b d b .. ..k b" •. rül. Semen sıpovıç arısına, ço- al B lin filhar 6d _ 1_ 

a U sıra a uyu ır gu • b• • hakk d b" 20 Berlin kısa d gası: er •. - Yıenı' tı'caret an- 10/6/938 CUnla günü Saat 1 a a.,.,. hı bulunmamasından tebligatın 
tü• .1 d k ld Od h" cuk ter ıyeaı ın a uzun ır ) _ I dil ktir 1 rak ı e o a apısı açı ı. a ız. k nf k · · d "d" monisi, Piyano (Beetlıoven artırma ile iha e e ı ece . şti ili.nen yapılmasına karar verilmit 
m t •. f d kod . d. o erans verme nıyetın e ı ı. Skuru 1 k ak 

e çısı eryat e ere aya gır ı. k ld 1 · l • • b etmek istiyenler 7 şu mUY - olduğundan tarihi ilandan itiba-
H . t . • . ... kı kırın Fakat bu sırada apı açı ı. çerı llAFIF KONSERLER· aşması fCfn ır 
"fkızm1 .e .çdı?'ınS YU%Ular .!'tü. hızı dve hizmetçi girdi. · · , kat teminat makbuzile söylenen gün ren on gün zarfında dairei icraya 
u e ı ı 1• aç ı. ua &f1 u- Bobkan ekt~b· d b"r 7·10 J;ıcrlin k"a dal ~ası: Neşeli sada. heyet gı'dı'yor ve saatte encümene gelirler. müracaatle kanuni itirazc!a bulun· 
manı üstünde fehrİyeye bul&fmı•- ·--- l;f, ~ed.- ;t b:da~ j lar 8. 15 Keza 10.4S Berlin kısa dalgası: 24, 31, 3, 7 1726 (1082) maz veya kanuni bir vekil gönder-
tı. H' . "d tık ak ;::;::~.::ı.,.:i. ı. 0 

Yeni. iyi plilklar, l l .45 Berlin kısa dal. ·Ankara 2 (A.A) - Almanya ile mediği takdirde hakkında mua-
ızmetçı, a eta anar : . Karı koca birbirlerine baktı. gası: Sesli film mus~isi, 13 Bedin kısn yeniden bir ticaret muahedesini mü- Yedi bin be§ yüz lira · bedeli mu- melei kanuniye tatbik olunacağı 

- ~u, cörülmiif teY midir? dı· Fakat Semen Osipoviç çabucak dal.~°'" Hafif muşıki (H lS: devamı). zakere ve akdetmek üzere Berline hammenli satın alınacak bit adet it- ve i.laıun tebliğ makamına kaiın 
ye bagırıyordu. Darılmayın ama, kendini topladı: 14·30 Bükre~: Enstrümantal plak konseri i Haziranın son haftasında bir türk he· faiye tini komple Arazöz kapalı zarf- olmak üzere 938 • 1151 numarall 
bu, çocu~ değil, a~eta ,eytan._ _ Allah, Allah, çok ~ey, diye ' 17 s~rlin kısa dalgası: Polonezler {Beet- yetinin gönderilmesi kararlaştırıl- la eksiltmeye konulmud:ur. Fenni dosyaya lüzumu ilan olunur. 

- Bagırma, bagırma !.. Bagır- söylendi. Haydi Prinn()Çka, rica 1 hoven). 17.45 Berlin kısa dalgası: tş so- rm~tır. Bu heyet hariciye katibi umu- ve mali şart11aınesi makine ve elek- (2090) 
madan ani t. Ne ol u, bakalım? ederim, sen odana git! Hiç me·lnu konseri (18,50: deyamı) ,19,20 Praıl: misi büyük elçi B. Numan Mene- trik mühendisliiinden tedarik edilir.•--------........_ ____ _ 

- Ne olacak? Bobkanın mari- raklanma, hiç üzülme! Ben her' Baıırlo muzika, 19•35 J'~~tc: Çigan orlces- 'mencioğlmmn riyaseli altında bulu- Muvakkat temir>at miktarı be$ yüz Z a y 
1
• 

fetleri .. Ben mutfakta tebriye çor- feyi hallederim. Haydi kızım, öğ. ; trası, 2l V,iy:ına.: Viyaııa fantazileri, 21 nacaktır. Heyet 4inıdiden iıillızarata altmış iki lira elli kuruştur. Kapalı 
baaı kaynabyordunı. Çorbanın tu- retınene söyle de buraya gelsin! 'Belgrad: Bi.iyük radyo orkestrası, 21,45 ba§laın~tır. __ Jla ihal-··ı 7/6/938 salı ..;;,.Ü saat 1931 senesi Yeni Foça Uluı 

k • • d• k Beri in kısa dolga<ı: Se.li filim musikisi. #( zarı = .. -. kul B kur d ald - •• 1. 
zunu oymuf, erııın ıye ar-ı,tın- On dakika sonra Semen Osipo· 16 da beledive encümenind .. yapıla· o u • . aun an. ıgım ~:a: 
yordum. Bob.ka elindeki lutik to- viçle, uzun boylu, kır sar.lı, yu"'kıek OPERALA... OPER.....-.ER Bu d t cakt 1 t" 1 d ki 2490 lı detnamemı kaybettim. Y enısını 1 • "· r.ıı... : apeş e ır. şıra< e ece er sayı lac - . . esli. . h .. k Ü 
pu, hem de mtan ıyarak, çorbanın alınlı, zeki bakıflı kadın öğretmen 13 , 5 B"'kr S .k. . '---unun •--'"' daıre· sın· de L-]an· a aııı.m ıçın uının u m • ? F S ·" u · eş: eçıııe operet musı ısı AAD tarın nazır ktur 
ıçine fırlatmaz mı rina tepa- kar,ılıldı konutuyorlardı. Semen 

1 
(plik), 20_55 Peşte: Wa~'in cwalkll· ' ' Ziraat Kongresi 1ID4 teklif mel.-tuplanm ihale tarihi yo : . . ... 

novana, darılmayın ama, aiz bu- Osipoviçin yüzü karmarışıktı. Öf·ır•• operasının ı inci ve 3 üncü perdeleri, . (H Muhab". • olan 7/6/938 aalı gÜnÜ azami aaat Yem Foçada bay Salim Böluk 
nun önünü almazsanız artık ben · keli öfkeli konufuyordu: ükre. • ., • • ' Edıme 1 usuSı ınmız- IS e kadar encümen reialigm-· e ver- batı kızı MES

094
RURE ( 

21.20 B ş: Doru:ıı>ttı nın cDon Pas· d. ) T aky d B d t 2 1913) evde duramam. - Affedersiniz am81 diyordu, k 1 en - · r a an u apeş eye melidirler. 
nl a • operası. l k k • "d -· · . 1 Frina Stepanovna katlarını ça· çocuk evde bulunduğu zama ar arıcı ı ongresıne gı ecegını evve · 22, 27, 31, 3 1711 (1067) 

tarak: çok uslu oturuyor. Şimdiye kadar ODA MUSllKtSl: ce bildirdiğim 6 ziraat muallimi bu z a y i 
- Siz mutfağa gidiniz, dedi. onun ai{zından bir tek fena söz 20.20 $adalı kuartet konsor {liafJ sabah hareket ettiler. Peşte Elciliği- 2100 Lira bedeli muhammenli ve 

Ben Bobkanın kulağını çekerim.. itilmedik.. Bana öyle geliyor ki esPrler). mizin delaletile çiftlikte çalışacaklar· fenni §arbıameainde yazılı evsafı ha- 1328 yılında lzmir Darülirfan 
Maaınafih kabahatin büyüğü aiz- siz mektepte lüzumsuz yere onu dır. Kurs sonunda ayrıca civar köy ız satın alınacak 112 inçelik şase üze- mektebinin Riiftiye kısmının son 
de.. Onu ne diye mutfağa soku- paylıyor, sinirlendiriyorsunuz.Bel· REStTALLER: Ye çiftliklerde köycülük ve küçük rinde kurulu yerli yapıaı cenaze nak- sınıfından mezun olduğuma dair 
tonunuz? ki de diğer çocuklar onun uılulu· 9.30 Berlin kısa dalgası: Org resitali, kooperatifleri tetkik edeceklerdir. !ine mahana bir adet otomobil bat aldığım fahadetnameyi kaybet• 

- Aman yarabbi, aanki ondan ğundan istifade ederek kendi yap· 11.45 Berlin kısa dalgası: Piyano musik!-j Bilha.sa Macaristanda ileri bir hız kitiplil.-teki mali ve fenni ,artnamesi tim. Yen isini alacağımdan eskisi· 
aalanmak kabilmit? Kırk kilide tıkları kabahatleri onun üzerine si (Piyanist Arnaldi çalıyor), 16.30 Bcr- alan köylerde arıcılık, Balcılık, Ta- veçhile açık eksiltmeye konulmut- n.in hükmü olmadığını ilan ede-
vuraıuuz, o gene bir kolayım bu- yükliyorlar .. Zavallı Bobka da bü· 1 ıın kısa dalgası: Brüno Wild'in eserlerin- vukçuluk, yumurtacılık, Hayvancı- tur rım. 
lup İçeri girer. tün bunlara boyun eğiyor. den şarkılar, 18.15 Berlin kısa dalg=: I~ tav~ncılık, tavşan tüyü ve deri- İhalesi 14/6/938 Sah günü saat Yusuf Dede caddesi 120 sayılı 

Hizmetçi mutfağa gittikten aon- Öğretmen gülümsedi: Yaylı enstrümantal konseri, 19.40 Bijk- aı, kuru meyve mannalat, aile kon- 16 dadır. İştirak etmek istiyenler 1S7 evde MUT ~~AR ATA(~:ı~f N 
ra Semen Oıipoviç sinirli sinirli - Ama da yapıyorsunuz ha!.. reş: Obuva ve piyano (Saint - Saens). s~rvacılığı hakkında pratik dikkatli lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
söylendi: dedi. Hiç Borisde öyle bir göz var 21 Bükreş: J(eman solo {Plakla), 23.30 bıt miiphede yapacaklardır. Ziraat makbuzu veya banka teminat mek- -------------~ 

- Buyurunuz, buna ne diye- mı? Benim kanaatleriıne nazaren Prağ: Piyano konseri (Skryabin, Dvo- vekaletinden izin verilmiş olan ve tubu ile söylenen gün ve saatte en- Daima mes'ut 
cekainiz? itte ıenin çocuğa verdi- siz eYde tatbik ettiğiniz kötü bir rak), 24.10 Peşte: Macar şarkıları. daha önce Macaristanda bulunan cümene gelirler. 
ğin terbiyenin mahsulleri.. 8'!1 va- terbiye usuliyle çocuğun abli.kını Halkalı ziraat mektebi muallimi 29-3-7-10 1820 (2003) olmak 
kaclan aonra Bobkanın mektepte bozuyorsunuz! Eyi ve fena yap- DANS MUSIK1S1: Hakkı ancı dahi birlikte gitmektedir. 
de aynı haltları karıftırdığına ka- mak ilk önce sizin, ikinci derece- 19.15: Bükrcş, 23.30: Viyana. 23,45: Biı-inci posta dönünce kendisi orada 442 lira muhammen bedeli ke- Doktorlarımız tasdik eder ki. 
ti yen iman ettim. de biziın elimizdedir. Peşte: kalacak ve Trakya kültür öğretmen· ~ifli tehrin muhtelif mahallerine hastahklarmıızın çoğu ruhidir. 

Semen Osipoviç kapıya yaklat- -Ben ona fena bir terbiye ver· leri araımdan ikinci posta gönderile- talik edilmek üzere yaptırılacak Zaaftan, cesaretsizlikten, korku-
tı ve yüksek ıeale: diğimize hiç te kani değilim. IZMIR MEMLEKET HASTA- c:ekti.r. Macaristanda arıcılık koope- 34 adet ahfap ilan levhaları ba, dan, melankoliden ümidsizlikten 

- Bobka, diye seslendi, derhal - Yukarıda da söylediğim gi- NESl DAHiLi HASTALIK- ratifinin en kuvvetlilerini kuran ve mühendialikten t~darik. edilecek doiar. Merqei ~. heyecansızlık 
buraya gel! bi, Eorü ne eyidir, ne de fena.. LAR MOTAHASSISI tutanların muallimler olduğu ve ara- ketif ve tartnameaı veçhıle 21/6/ ve ııeteaizliktir. 

Çı!'gıraklı bir çocuk sesi cevap Fena tarafları olsa bile biz onu DOKTOR larında 100-150 kovan sahibi öğret- 938 salı günü ıaat 16 da açık ek- Bu gün hastaneleri bopltacali 
verdı: düzeltebiliriz .. Sizin bize yardım c 11 y t menler bulunduğu muhakkaktır. siltıne ile ihale e.di~ecektir. . yegine ilaç: heyecan ye ne9edir. 
• -. Val~~ya telef~n edeyim de etmen;z farttır. Alınız mesela ço- ·aA. ar ın Bizde de 30-40 yeni koyan beııliyen Iftirak etmek ıstıyenler 33 lıra Bir hutaneye gidiniz bastala· 
tımdı gelirim baba. . cuiun kıyafeti: Ona, mektepte e ancılar ve bu arada Salih An, Sezai 50 kurutluk muvakkat teminat nn elfsnlerini, enru.eıer'ini güler 

- Sonra telefon ederaın; aen hiç bir çocuğun geymediği bir el- gibi muallimler vardır. makbuzu veya Banka teminat bir yüz ve itimatla kaldırınız, der· 
bemen buraya gel!. biae geydiriyorıunuz' Nedir 0 ka- Ağustos ayının başlarında Eclir- mektubu ile söylenen (Ün ve sa- hal yııtalı:larmdan kalkarlar ye eT-

-::.~e~~p vazif~ini nasıl hal- yıtlar, apoletler fa~ .• Bütün ço· Muayenehanesi: ikinci Beyler nede açılacak ikinci Arıcılık kongre- atte encümene gelirler. laine kofarlar. 
lettıgını ogreneceıua. cuklar kendisine gülüyor .. Siz bu- sokağında Fınn kıırJumda (25) •İnde Petteden dönenler de buluna- 3 - 7 - 14 -17 1914 tşte İnl&D makinesine bu lruv-

- Derhal buraya ıel diyorum na imkan vermemelisiniz!.. numaradadır. alil ve bunların reporları okunarak vetleri ...-ek, hayatı aaadetlerle 
•ana! -Çocuğun kıyafetinde ne Yar? TELEFON : 3956 yeni Ye daha~ kararlar almacak- T h"h ceçirmek her ~üs ve azimde 

ilk önce bir çocuğun kotması, Mükemmel bir Avnıpa kostümü! EVi Göztepe Tramvay caddesi tır. 3S 1 muvaffak olmannı aırndır. 
duyuldu. Sonra oda kapısı açıldı. - Kostümün b.Iitesi, nitanı No. 1O!8 TELEFON 2545 1 - Gazetemizin dünkü tarih Bu da her mevsim değişmesiıt-
lçeriye on bir yatlarında zeki ba· beni alakadar etmez! Yalnız ço- r t] ve 9874 sayılı nüshasının 8 inci de kanın lrureyvab bamraaını ta-
kışlı, afacan bir çocuk girdi. Hiç cuk o lüzumsuz kayı,larla apolet- kanın düzelemiyeceğine kanisi- B O R S A J sahife.si birinci sütununda lzmi; zeleyip çoğakmal<l• olur. Bir tite 
bir fey olmamı' gibi, sandalyeler· !erle o kadar mefgul ki ders bile niz? öyle mi? _ belediyesi batlığı altında ne.~redı· (FOSFARSOL) bu hayat kuYvet· 
den biri üzerine, ata biner ı dinliyemiyor. - Hayır, ben hiç te bu kanaat-· OZOM len belediyece mübayaa edılecek !erini bir hafta içinde temin eder. 
bindi Ye bacaklarım aallamağa Semen OsipoYİç gayet mi.nalı te değilim. Ben esasen terbiyeleri , 14 Alyoti bira. J5. 18. SO aded su aaati il.inında (Ba,ki.- (FOSFARSOL) kan, kuvvet, ve 
ha.tadı. bir tarzda omuzlarını silkti: mümkün olmıyan çocukların bu- 121 Albayrak 15. 20. tiplikteki mali ve fenni tartname- iftihayı artınr. Lizım olan kalori 

Sem'"ll OsipoYİç ıert bir sesle: - Bu noktada beni mazur gö- lunabileceğine kani değilim. 70 M. j. Taranto 17.50 18. ıi veçbile açık) eksiltmeye konu). ve enerjiyi verir. Sinir ve uaht 
- Tonu neye çorbanın içine rünüz. dedi. Fakat çocuğun kıı- Öğretmen gülümsedi. Küçük 53 K. Taaer 18.25 19. muftur, deneceği yerde ıehven buhranlarduı kurtarır uykuaaz-

attın? Çabuk cevap ver .. dedi. yı,Iarına, apoletlerine nezaret et· bir tereddütten sonra: 3511 Yekun yukarıdaki cümle unutularak net- luğu. fena dü ünceleri, muannid 
F.obka soV.Ukkanlılıkla ye bü- mek üzere onun yanında daimi - Fakat ıslahları mümkün ol- 2787350 i ~edilmittir. kabızlan giderir vücudu daima 

yük bir ciddlyetle cevap verdi: bir b<"kçi bulundurmama imkan mıyım birçok ana babanın bulun- Çekirdeksiz üzüm orla fiaıleri: 2 - Yine beledi:•ece mübayaa genç, dinç tutar'. Maddi ve mane-
- Top çarpınca çorbanın ne yok! . duğunu tecrübemle biliyorum. No. 1 15.SO edilecek bir adet kamyon (Şasi- vi yorgunlukları alır. Bilhusa bel-

J..adar sıçnyacağını merak ettim uokııkkapısının yanında, öğret- Dojiru olan burasıdır. Allaha ıs· No. 8 16.50 si) ilanında (Şasisi) kelimesi ye- gevşekliği ve ademi iktidarda bü-
de ndan attım. meni uğurlarken Semen Oıipo- marladık Semen Osipoviç! Vakti- No. 9 17.SO rine .dıven (Şasesi) olarak netre- yük rol oynar. Çünkü daima uni-

Friıı'I. Stepanovna: viç sordu: niz müsait olduğu zaman daha No. 10 18.50 dildiiinden keyfiye tashih olu- yetimizde ne,e ve heyecanlar ya-
- Ya, öyle mi? diye haykırdı. -_ Bana_öylegeliyorkiai;ı;Jlqb· uzun iÖrqü_rüz!, No. I! ıı.oo .~ur. rabr. Her eczanede bulunur. 
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1 z mir inhisarlar başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tıızlasında idare malı fırın ve kahvehane ile dükkan· 
!arın 938 mali yılı kiraları açık artırmaya konulmuştıır. 

Muhammen kira bedelleriyle muvakkat teminat paraları aşa· 
ğıda yazılıdır. 

Şartnameleri levazım tbemizde görülebiliri. 
isteklilerin 9-6-938 günlü saat 15 te ba~ müdürlüğümüzdeki 

komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. 

Teminatı 
Lira K. 

22 
18 
13 
13 
4 

31 
4 
4 

50 
00 
50 
so 
so 
so 
50 
so 

Senelik 
Muhammen 

Kirası 
Lira K. 

300 - Kahvehane 
240 - Aşçı dükkanı 
180 - Bakkal 
180 - » 
60 - Berber 

420 - Fırın 
60 - Sütçü dükkanı 
60 - Kasaıt » 

29-3 1775 (2042) 

lzmir Defterdarlığından: 
icar No. Lira K. 
347 Osmaniye C. Kara Osman oğlu Hanı üst katında 

26/29 numaralı oda 37 50 
348 Kartıyaka Osman zade intikam S. 17 ve Retadi· 

ye Sokağından 33 No. taj alan dükkan 24 00 
349 Tepecikte Yedi Kızlar mevkiinde bila No.Iu 10 

dönüm bahçe 42 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle mü

zayedeye konulmuftur. ihalesi 9 - 6 • 938 tarihinde saat 15 tedir. 
Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

25 - 3 1746 (1085) 

Holistina 
Boyaları 

...... ., 

Elbiselerinizin rengi kaçmasından ve kirlenmesinden korkma· 
yınız. Dünyaca tanınmış yünlü İpekli elbise boyasıdır. Rengi kat
iyyen solmaz her eve lazımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavsiye ederiz. Deposu Suluhan civarı 

1 

Kula Mensucat 
FABRiKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını garmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrinl ::- rlnde teşhir edllmelttedir. Lütfen ziyaret 
ediniz, Salış toptan ve perakende •• 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

VICTORIA 
MARKA 

100 • 150 . 200 • 250 . 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapsız MOTOSiKLETLERi Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRiMiZE GETiRiLMiŞTiR 

V t C T O R 1 A marka MOTOSiKLETLERi 
GöRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINTAKASI Umuml ,ve Resmi Acentası 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi 
AL 1 O T T 1 B 1 R AD ER L E R Telefon : 2801 
ESHAMLI KOMANDiT SIRKETI : 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI ... 1 Z M 1 R 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 
·~ 
'~~ ~~' IU!l'n....,~ıı 

No. 28/9 HOSNO öZöDEMIŞLI . . . l 
a w . ,.. • "W.."Gli w s • "" - . , ~ 1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pi · 

Jstanbul C. Müddei- IZMIR ASLiYE MAHKEMESi le ifler. Bir saatte bir kurustan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
·ı· ... • d iKiNCi HUKUK DAiRESiN- ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 

umumı ;gın en: DEN : bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatte bir kuru, gibi az sarfiyat yapması 
lstanbul ceza ve tevkif evleri Davacı Çe,menin Alaçatı nahi- tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. ' 

iı;in 31/5/939 akfamına kadar sa- yesinden Tok oğlu sokağında 22 Satıf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
hn alınacak 462860 kilo ikinci ne- numaralı hanede mukim Rüstem ö D E M 1 Ş L 1 H O S E Y 1 N H O S N O 
vi ekmek kapalı zarf usulüyle ek- Derici tarafından karısı müddei- , ___ ımı~• '-
ailtmeye konulmuftur. Muham- aleyh Bayraklıda Sabit sokağın- UM S N yı· ERBABJNJN 
men bedeli 43971 lira 70 kurut· da 22 numaralı hanede mükim UM A A 
tur. Muvakkat teminat 3297 lira Kadriye aleyhine açtığı boşanma kk 
sa kuruştur. ıstekliler şartnameyi davasına mütedair dava arzuhali Nazarı Di atine 
tatil günlerinden maada her gün sureti ile davetiye müddeialeyhin 
saat 8.30 da 12 ye ve 13 den 17.30 zabıta marifetiye ikametgahının 
11 kadar Sirkecide Aşır efendi so- meçhuliyetine binaen müba,ir ta
kak No. 13 te Adliye levazım da- rafından bili tebliğ iade edilmesi 
iresinde görebilirler. Eksiltme üzerine tebligatın ilanen icrasına 
16/6/938 per,embe günü saat 15 karar verilerek bu baptaki dava 
te Yeni postane arkasında Aşır arzuhali ile davetiye varakası 
efendi sokağında No. 13 te Adli- mahkeme divanhanesine talik 
ye Levazım dairesinde yapılacak- edilerek tahkikatın 16/6/938 ta
tır. Eksiltmeye girecekler zarfla· rihine müsadif per,embe günü 
rmı eksiltme saatinden bir saat saat ona talikine karar verilmir 
evveline k.adar Istanbul adliye le- olduğundan müddeialeyhin tayi~ 
vazım dairesinde toplanacak sa- edilen günde mahkemede bizzat 
tın alma komisyonu re~s.liğine ".U· ispatı vücut etmesi veya bir vekil 
maralı makbuz mukabılınde hız- göndermesi aksi takdirde hakkın
zat vermeleri ve yahut dıs zarfla- da muamelei gıyabiye icra kılına· 
n mühür mumu ile kapatılmtf ve cağı tebliğ makamına kaim olmak 
ismiyle açık adresini ve hangi i~e üzere ilan olunur. 
ait olduğu yazılması ,artiyle ayni . 2092 (1912) 
aaate kadar iadeli teahlıütlü ol- ------------~ 
mak üzere mektupla gönderilme- de aif olduğu Üan olunur. 3218 
•İ ilin - masraflarının müteahhi- · 3-5-7~9 2093 lfilO 

Mensucat makinaları ve tezgahları bilumum ıanayi makina
ları, Tamalar, Makkaplar, Frezeler vesaire •• 
«PLATTıı markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preselt'rİ. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri •• 
MARA THON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve •• 
TIT ANiT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı aşağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 
1-13 (841) - ' - .~ . ' . , . ~ .... - .... 

• : • .,;'I · • 

TÜRKİYE - \ 
CUMHU RIYETt · ı 

~IRAAr.BANKASl 

, •• Fenni gözlük için --~ 

... 

KE~1AL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 

Dünyada mevcut biitün gözlük cins ve çetitleri yakından 
ve uzaktan gören parfe ıiferik, ailenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, has baga ve ıellüloid çerçeve· 
ler, foför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ~le göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

&CW: 15* 

Cildinizin tahriş edılmemesıni 
la terseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumutatan 

POKER 
Traş bıç~klarını kullanınız 

Taksitle 
Her Marka 

-

Gramofon, Radyo, Motorstklet, Blslklet ,,e s ... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: .M. Alim Şenocak 
Kemeralt•-~rl.desl. Em.l"°ler çartısı k~rşusı.nda ~o. 8\ 

-· 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ıshraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 
az 

------

BRISTOL 
Bey oğlunda 

A • 
ı 

Sirkecide 
IT~4!7'~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi ~AY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdimıistir. 

Otellerinde misafir kala~lar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
Istanbulda bütün Eııe ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
~öklerine mide humması, apandi
sıt, nevrasteni, aıbna ve romatiz. 
Dıa ya-,.·ığı fennen anlatılmıthr .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
illi vücut sağlığının en birinci aar
tı olmu,tur. Binaenaleyh ditl~i
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirainiz ve ebnelisi
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumu, olur
sunuz. 

RADYOLIN 
ile ditleı-inizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınız .... 

~, ... 
ENGÜRÜ BOY / .. EVİ 

Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, sair 
her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki okşıyan MADENt ~yalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır •• Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç belirsiz bir hale getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EVtMIZ : Memleketin duyduiu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar- . 
FJA Tl.ERJMtZ : Rekabet için değil, nefuet İçin mütterüeri

mizin göateTecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi miieaseaelerinde çalıtmıf bir 

T O R K gencidir. 
fZMJR : Cümhuriyet Caddesi : (ikinci Kordon) inhisarlar bat 

IDGdiirlüğü kartısında ( 11 1) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 0054) 

eaızı Jıkamak artık bir kOlfet deanıttr, 
ıtra gayri lıabUI lııras olan PERLO· 
DENT dlf ınacıınıı bu lılllfell ortadan 
lıaldırmıtılır. 

PERlODENT ctık ıre.ıtll oldu!fu gibi, 
IOluliunuzu dı Mrlnletlr. 

-·-~,,. o'r#l!ti"C -.&ıt.:s'rf·~ 1'1«'~ of.&.:!~'.; , 
-fd ""~ ole.. .t.t.r- hul(,ı,c ...... ~ 

TURAN rabrikaları mamulibdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, lraş sabunu ve kremi ile gllı.ellik krelıı.• 
)erini kullanınız. Her yerde utılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tışlar için l:ımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

tetik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Teeton 34&& 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vıı.ntin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmi,tir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len reıık yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır, 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

DEUTSCHE LEVAN 1 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEVANTE • LINIE 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

SA TURNUS vapuru Elyevm limanı
mızda olup Amsterdam ve Hamburg 

HAMBURG, A. G. limanları için yük almaktadır 
LARISSA vapuru 28 mayısta bekleni- HERCULES vapuru 10/6/938 de 

yor. Anvers, Rotterdam, Hamburg ve b ki kt 1 B V e enme e o up urgas. ama v~ 

Bremen limanların İçin yük alacaktır. K"" t ı· 1 · · ··k 1 k os ence ıman arı ıçın yu a aca tır 

SOFIA vapuru 31 mayısta beldeni· SVENSKA ORIENTE LINIEN . 
yor. Anven, Bremen ve Hamburg li· VINGALAND motörü 10/6/936 ta· 
manlanndan yük çıkaracaktır. . . k 1 R 

CHIOS . . rıhınde beklenme te o up otterdam, 
vapuru 8 hazıranda beldem· H b Gd . D . D . am urg. ynıa, antzıg, anımark 

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen B I k 1. nl · · -~''· J k • • yük" al _ '- ve a tı ıma arı ıçın yu.D. a aca tır. 
ıçın acB..Kttr. 

ARMEMENT H. SCHULDT SERViCE MARITIME ROUMAIN 
MARITZA '2 > • d b k SUÇEAVA vapuru 8/6/938 de bek· vapuru nazıran a e -

1 · R tı d H b B lenmekte olup Malta Marsilya ve Ceno-cruyor. o er anı, am urg ve re-
va liman1an için yük ve yolcu alır. men limanlarına yük alacaktır. 

SERViCE MARmME ROUMAINE ALBA JULIA vapuru 2/7 /938 de 
beklenıiıekte olup Malta, Marsilya ve 

DUROSTOR vapur~~~~!. bekle- Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 
niyor. K<lstence, Galatz ve Galatz ak- • ZEGLUGA POLSKA S/ A 
ıannıw Tuna limanla:n için yük alacaktır. LECHIST AN motörü Elyevm lima-
DEN NORSKE MIDDELHA VSLtNJE n'.ını~da olup -~nve.'."' Danızig ve Gdy-

OSLO nıa lımanlan ıçın yuk almaktadır. 
SAN ANDRES vapuru 26 haziranda ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

b ki · o· N i lardaki deği~ikliklerden acenta mesuli· e enıyor. ıeppe ve orveç. umum 

l. 1 yük" 1 km yet kabul etmez. Daba fazla tafsilat için Lman anna a aca . • 
JOHNSTON VARREN LINES LTD. lkınci Kordonda FRATELLI SPERCO 

LIVERPOOL vapuT acentalığtna müracaat edilmesi ri· 
ca olunur. 

AVIEMORE vapuru 3 temmuzda bek-
i . L" I An 1. nl Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 cmyor. n.:crpoo ve vers ırna anıı- ..,.- __ 

dan yük çıkaracak ve Burgao, Vama, oı• • v s •• 
Köstence, Sulina, Kalaa ve Braila liman· 1 VI e " Ufe. 
lanna yük alacaktır. LıMİTET 

STE ROYALE HONGROISE v 
oANUBE ~ITIME apur acentası 

SZEGED vapuru 8 hazıranda bekle- BİRiNCi KORDON REES 
niyor. PoTt Sait ve lakenderiye limanla· 
nna yük a!acakbr. BiNASI TEL. 2443 

TISZA vapuru 1 O haziranda bekleni- Elferman Lines Ltd. 
yor. Tuna limanları için hareket ede- LONDRA HATl'I 
cektir. , DESTRO vapuru 7 haziranda 

IJAndald hareket tarihleriyle nav- Liverpool ve Svanseadan gelip 
lunlardakl değiş•k!iklerden acenta me- yük çıkaracak. 
suliyet kabul etmez. CA V ALLO vapuru 7 haziranda 

Daha fazla tafsi!At almak için Birin- gelip Londra ve Hull için yük ala
cı Kordonda V. F. Henry Van Der Zee caktır. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra· FLAMfNIAN vapuru 22 hazi· 
caat edilmesi rica olunur. randa Liverpool ve Svanseadıuı 

Tel. No. 2007 ve 2008. gelip yük cıkaracak. 
U c wwww.. DRAGO vapuru 25 haziranda 
UmdaJ, umumı Londra, Hull ve Anversten gelip 

d 
• ' 

1
. • yük çıkaracak ve ayni zamanda 

eOIZ acente iği Lon~ra ve Hull için yük alacakbr 

L d 
Tarıh ve navlunlardakl değişiklikler-t • deo acenta mesuliyet kabul etmez. 

BELGION vapuru Hamburg, Rotıer
dam ve Anversten gelip 31 mayuta yük 
çıkaracaktır. 

GERMANIA vapuru 9 • 1 O haziranda 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham
burg ve Anvers limanlan için yük ala· 
cakbr. 

LtNEA SUD AMERiKANA 
ELiN K. Motörll 15 /2 O haziranda 

beklenmekte olup Nevyork için yük 
alacakbr. 

UNITED STATES AND LEV ANTE 
UNE LTD. 

BAC.DAD motörü 1 haziranda bek
lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. 

DANIO motörü Temmuz İptiduında 
beklenilmekte Nevyork için yük alııcak-
br. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. 

KOTOR 
Balkan ittifakı lktısat konferansının 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği 
batta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
Lüks vapuru pazartesi i! 3 mayıs saat 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
Korfu. Adriatik limanlan, Venedik. T rİ· 
este ve Suaak limanlan için yolcu ve yük 
alacaktır. 

Gerek vapurların muvasalııt tairhlerl, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla tafsi!At almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumf deniz acentalı!!ı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

lıto burada 

VALIDOL i.mdadımıza yelitirl 

Of\u bit k- locrllbo odmtL Kendinö<do ,..ı 
bir çafııma ı.evtinin vyandtl'N g6rlcftsinl.c. 

# 
VAUDOI. 4-la, - " hap 
halinde Mr .._11aanedtı. butunvr, 

~ ...._, 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Memlelut hastanesi dış tabibi 

MuzaUer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Wdl1/d SATIŞ YERLERi -
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 



neşriyat 
• • 

verıcı durmadı Endişe 
gazeteleri askeri tedbirlerine şiddetle hücum Cek 

' 
Alman ediyorlar 

Çekoslovakya Toprağına Çindeki Alman zabitleri 
Vaziyeti tetkik için bitaraf bir müşa- Geri çağırma kararı resmen bildirildi 
hit ~önderilmesi fikrinden vazgeçildi Bu karar Çinde endişe uyandırdı 

Prag, 2 (Ö.R) - Ba,vekil bay 
Hodza Fransanın Prag sefirini 
kabul etmittir. Çekoslovak harbi
ye nazırı yanında ordu genel ins
pektörü olduğu halde müstahkem 
mıntakada teftitler yapm1fhr. 

Prag, 2 (ö.R} - Südet partisi 
fU tebliği netretmİftİr : cDaily 
Maib gazetesinin Bertin muhabi
ri tarafından verilen ve bay Hayn
laynin Pantekot yortulanndan iı
tifade ederek tekrar Londraya 
gitmek niyetinde olduğunu bildi
ren haber hakikate uygun değil
dir. 

Berlin, 2 (ö.R) - Şeb tehrin
de yeniden çıkan hadise üzerine 
iki Almanın bir Çek as subayı ta
rafından yaralanmaaı Alman ga
zeteleri tarafından fiddetli tefsir
lere ıebep olmuttur. cNahrihtenıt 
gazetesi diyor ki ı cAlmanya 
bütün bu cinayet ve yaylım alet
lerin sıkı bir muhasebesini tut
maktadır. Çek hükümetiyle bat
ka yerlerden ona kumanda veren
ler bunun meıuliyetini tafıyacak
lardır. > 

cLokal Anzeigen Südet mın
takasında Çek kuvvetlerinin top
lanmasına ve müdafaa sistemini 
takviye için alınan tedbirlere ba
karak Südetler tarafından iıtetıen 
muhtariyetin bu tartlar içinde ta
hakkukunun güç olacağım istidlal 
ediyor. Ancak Çek askeri hareket
leri.kaldmldıktan ıonradır ki Sü
detler kendi yurdlarında kendi-

ı Vaşington 2 (ö.R) - Amerika 
j birle,ik devletlerinin Tokyo sefiri 

japon hariciye nezaretine bir nota 
tevdi ederek Cinde japon otoriteleri 
tarafından Amerikan haklarına ya
pılan tecavüzlerin bu hakların muha
faza edileceği hakkında japon hükü
metinin mükerrer olarak verdiği te
minata muhalif olduğunu Tokyonun 
kabul etmesini ve malları ellerinden 
almmıt olan Amerikalı mal sahiple
rine mallarının iadesi için icap eden 
tedbirleri almasını istemi, tir. 

Tokyo 2 (ö.R) - Domey ıı.janıı 
bildiriyor: Salı sabahı Konardo adası 
sahillerinde bir Sovyet korveti bu
lunmuttu. Korvetin japon kara su
larına tecavüz etmit olduğu farzedil
mektedir. Dört yüz tonluk olan bu 
gemi Vl&livoatoktaki bir Sovyet 
seyrüsefer kumpanyasına ai~ir. 

Tokyo 2 (ö.R) - Domey Ajan
sı bildiriııor: 

Japon makamlan sah aabalıı Ha
kadto adası ıabilleri kenarında ka-

Ç ekoslovak A•kerleri raya oturınut bulunan ve japon ka-
lerine hakim olabilirler. Pariı seyahatinden dönmüttür .. rasularına tecavüz eylemiş olduğu 

Bu netriyatm ne de olsa iki haf- Kendisi çok faydalı bir vazife gör- tahmin edilen Viladivostok kumpan
ta evvelkiler kadar endite verici mü,tür. Diğer taraftan Südet mın- yasına ait bir Sovyet korvetini yo
bir mahiyet göstermemesi de va- takasında yabancı mü,ahit bulun- lundan alıkoymuştur. Korvette 153 
ziyetin salaha yüz tuttuğuna bir durulması meselesi çok az terakki kişi vardır. Kaptan isticvap oluna-
İfarettir. etmittir. Esasen gerginlik azalmıt caktır. 

LONDRA, 2 (A.A) - Taymis ve her iki taraftan da bariz birdi- Harıkov 2 (A.A) - Cin ajanıı 
gazetesi yazıyor : siplin muhafaza edilmekte bulun- bildiriyor: 

Hariciye nezareti orta Avrupa duğundan bu mesele halen pek o Almanya büyük elçisi, Alman hü- . 
daireıi tefi Strang Prag, Berlin, kadar da müstacel değildir. kümelinin c;İn hükümeti nezdindeki . . ~ın Kızılhaç kadınları 

bütün Alnıan askeri muallimleri ııeri çok endite ebnektedir. Zıra bu Al- haberlere ııöre japon]/a Pekinde teaİI 

ispanyadaki kanlı boğuşma 
aldırmağa karar vemıİJ bulunduğun- man muallimleri milli müdafaayı ettiği çinin tanınması m bilinde 
dan hariciye nezaretini haberdar et- alikadar eyliyen bir çok esrarı bil- Almanya ve ltalyaya ekonomik 
mittir. mektedirler. menfaatler vai.d etmiştir. Roma ve 

Bu muallimlerin çİn hizmetinde Harıkov 2 (A.A) - Çin ajansı Berlin jıı.ponlar tarafından tesis edi-
kalmakta devam talepleri reddolun- bildiriyor: len yeni çin rejimini yakında tanıya• 

Her gün daha fazla artan bir şiddet 
ve dehşet içinde devam ediyor 

muftur. Çin mahafili bu kenfiyetten Selilıiyettar menbalardan alınan cakları tahmin olunmaktadır. 

Beşizler dört yaşına 
Babaları ile uzlaşma 

' 

bastılar 
yapıldı .. 

Paris 29 nisan - Mari, Emile, üzerine uzun ıüren ihtilafa niha- talim ve terbiyesiyle uğratacalı 
Cecile, Annette, Yvonne adını ta- yet verilmittir. Betizler ana veba- olan muallimler ve mürebbiyeler 

~ b · ı · d" d" " ld.. balarına teılim edilecelderdir. I d . 'l hal' . b b d d . l . . b ld - b' b' 1 • . l d b' . şıyan etız erın or uncu yı o- babaları bay Dionnenin muvafaka. spanya a •IVı a ıyıy om ar ıman e en ası tayyare erının •e ep o ııgıı ın ır acıa ar an ırı: .. 1 . b' .
1 

. , . d Kanada hükümeti Callanderden . 
1 

d d 
1 

ek 
Amoy bombardımanında izciler ölenleri enkaz altından çıkarmağa çal~ıyorlar n~~ erı ~ aı .e netesı. ıçın . e g~- bet kilometre ötede büyük bir bi- tı a ınma an tayin e i emiyec • 

mıştır Betızlenn anncsı Oliva Di k d B · ı ·ı !erdir. Bu münasebetle betizlerin Pariı 2 ( ö.R) - İspanyada mü- 1 tedir. ve bilhassa son Alikante v& Granol- ·. • .. .. - na yaptırma ta ır. etız er aı e-
cadele ,iddetle devam etmektedir.! Havas ajansının muhabiri Mijares lera kanlı bombardımanlan üzerine onn~ ıle mahallı Kanada huku- !eriyle birlikte orada Yatı~aca~- bir arada ıon resimlerini netre
Kastellon cephesinde hükümetçiler ı nehri sahilinde nasyonaliAtlerin yeni Franl'z hükümeti Burgos nasyona- metı arasında yapılan uzlaşma !ardır. Bundan sonra betızlerın diyoruz. 
müsaades1z ,arılara rağmen T eruel- muvaffakıyetler kazandıkları Sa- list hükümeti nezdinde sıkı,tıncı bir 
Sogonte yolunda asilerin ileri hare- ragodan bildirilmektedir. Burada • tetebbüse lngilterenin de İftiralrini olacaktır. Geçen per,embe günü ve mat gönderilmesinde kullanılan yol- ve Fransız - Sovyet paktı üzerinde 
ketine mani olmak için kahramanca nasyonalistler tarafından zaptedilen 1 istemi,tir. rukeri gayelerle pek az dün bu mesele üzerinde bazı terak- laruı kapanmasına da Sovyet Rus- de hiç bir ,ekilde müessir olmıyacak
c;arpısmaktadırlar. Fakat general hükümetçi aiperlerinin harp aanati- lmünasebeti olan bu tüyler ürpertici kiler elde edilmiş olmakla beraber ya haricinde tevessül edilmesi dü,ü- tır. 
Franko k"llvvetlerinin Kastellon is- nın bir şaheseri mahiyetinde olduğu kaaaplıklarm önüne geçmk üzere Moskova hükümetinin delegeleri nülecektir. lngiliz ve Fransız hükü- Her halde ıura.sı muhakkaktır iri 
tikametinde tazyiki ,iddetle devam ve hükümetçilerin 10 kilometre üze- Papalık makamının da müdahalede tarafından komitede ileri sürülen metlerinin sulh ıiyasetleri bu mahi- lngiliz hükümeti lspanyol meselesini 
ebnektedir. rinde birbirini takip eden siperler ha- bulunacaği ümid edilmektedir. itirazlardan vazgeçmediği anlatıl- yette bir hal ,ekline müsait olduğu beynelmilel mahiyet veren bütün 

Son hareketler üzerine tebdile uğ- zırlamı, oldukları naayonaliıt karar- Londra 2 ( ö.R) - ispanyada iki :naktadır. gibi lngiliz - ltalyan anlatması ve unsurlardan ııyırmak ve lngiliz ıiya-
ramış olan cephe hattı.-ıın şirndil<İ gihı tarafından bildirilmiştir. taraf orduları arasında hizmet gören Diplomatik mahafillerde hüküm Fransız - ltalyan görüşmelerine ha- setinin takip ettiği gayeye uygun 
vaziyeti tudur: Hat Alhambradan Paris 2 (ö.R) - İspanyada sivil ecnebi gönüllülerin geri alınması ıüren kanaate göre ispanyadaki gö- kim olan zihniyette bunun lehinde- olarak bunu ispanya için dahili ma
başlıyarak Blaata - Paloya çıkmakta ahali arasında her defasında yüzlerceihakkında lngiliz planının tatbiki nüllü ve malzemenin tabliyesini dir. Böyle bir fikir, öyle sanılıyor ki, hiyette bir i, halinde bırakmak için 
sonra f81'Ka teveccüh ederek Akde- kurbana sebep olan nasyonalist tay-11..ondrada karışmazlık komitesinde Londra, Paria ve Romarun temin et-lmuhtelif Avrupa hükümetleri nez- kendi hesabına büyük bir gayret ıar
niz sahilinde Alkala de Sivere İnmek- vare!erinin öldürücü bombardımanı bu ııün yeni bir müzakere mevzuu meleri ve lananyaya silah ve mühim- dinde müsait akisler uyandıracak fma hazır bulunmaktadır. 

•e e «• e~au ••0 -·-~---~-....:::.::::::.......:...._:__:..:....::..:~::..:__::....=:.=..::::;;;;;;;;;;;~;,......-..;...;..~;....;-.:;~.::::::O;;;;;o;.;;;;,.;;~~;;__:_.....;;;;.;~iiiililiiilllllİllllllllllllllllll ........................................................ .. 


