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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
~uharrir ve umum! neşriyat mUdilrU: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik. . .... ...... 1400 
Altı aylık . . . . . .•. . .. .. . . 750 

Hariç lçtıı 

2900 
1650 

l.... ... T_.E_L __ E_F_O __ N_: __ 2.69_7_._ .... , 

il Hatay 
Mektupları 

Hususi muhabirimizin gönder
dl~I mektupları iç sahifemizde 

okuyunuz 

·-------' YENi ASIR Matbaasında buılmlfbr FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Büyük Şefimiz Atatürk Ankaraya avdet ettiler 
Fransa Hükümeti Notamıza cevabını verdi· 

Hatayı müstemleke d_i!çiği altında 
görmeğe ~'!zla tahammül edemeyiz! 

Atatürk, Milli davalar karşısında 
dün ne idise bugün de odur, yarın 
da hep ve daima (O) olacaktır 

Fransa 
Son sözünü 
Acık söylemek 

• 
Mevkiindedir 

-<>--;-
Türkiye umumi efkin günlerden 

beri HATAY' dairi kardeılerinıizin 
maruz kaldığı işkence ve tazyik yÜ· 
zünden büyük bir asabiyet ve derin 
bir heyecan içinde çalkanıyor. 

Fransız müstemleke memurları 
Milletler Cemiyetinden istihsal eyle
diğimiz hakkı, HATA Y'm istiklalini 
yok etmek yolunda pervaaızca ma
nevralar çevirmektedirler. 

Her şeye, ve bütün fırıld~ara 
rağmen TORK, irade kuvvetin.d~n 
hiç bir ,ey kaybetmiyecek, gayesmın 
tahakkuku uğurunda hayah istihkar .. . l" . . k. 

kt d .... ··kırp ıyacak- ANKARA, 25 (Humıı) - Mer11n ve hava ı•rnde bır tel ılı •e-
eyleme en e gozunu m yahatine çıkmıı elan Rei.icümhur ATATtJRK ıaat birde Anhara-
br.TORK'.. .. ..__ aaıflannc:lan ya avdet buyurdular. Büyük Şel istasyonda meraıimle ve Ankaralı-

un mumuw. v l ~ h.. ., . ·1ıb 1 a·td'l Liri ntiklal mevzuunda her türlü fe- arın co1gun ıez.a matı ı e ıstı a e ı ı er. 
dakirhklara göğüs vermesini çok iyi -SONU VCVNCV SAHIFEDE-

Orman 
· çiftliği 

Büyük pulluk · 
fabrikası 

Senede 100 bin pul
luk imal edecek 

ANKARA, 25 ( Huııai )
Orman çiltliğinden karııla
cak olan büyük pulluk labri
lıcuının planları hazırlanmq
tır. Senede yiiz bin pulluk 
imal edecek olan bu labrika
nın malıinaları da bugünler
de ıiparif edilecektir. 

Yeni Ziraat planımızın ön 
ıalında yer alacak olan ve 

j büyük Şel Atatürkün aon nu
I laklarında her köylüye bir 

f- SONU 3 ONCO SAij_lfEDE-

bihneti, bu uğurda maddi ve manevi --------- -----------

ikesi şimdi ik kalmadı bütün varlığını ortaya koymakta te
reddüt g&tennemesldir. TORK'ü bu 
mevzuda bütün dünya denemi~tir. Bir arp te 

Binaenaleyh HA TA Y'daki fml-

. 
Mudanyaya hareket eden •ayın mi.alirimiz orgeneral Mariç ve 

_G~ Kizım Ozalp 
Dün sabah lzmirden 

Ankaraya hareket etti 
Orgeneral Mariç Bandırmada karşı· 
landı ve Mudanyaya hareket etti 

BANPIRMA, 25 (Huıuıi) -ıkında beyanatta bulunarak kendi- ' 
Dost ve müttefik Yugoılavyanın sine kartı gösterilen hüsnü kahu) .. 
harbiye ve bahriye nazın general den dolayı memnuniyetini bildir· 
Mariç bu ıabab buraya geldi. la- mittir. 
taıyonda merasimle kartılandı... Belgrad 25 (A.A) - Bütün g..., 
Sayın general balkın saygı ve ıev· zeteler harbiye ve bahriye nazıri 
gi gösterileri arumda Tınazlepe general Mariçe lzmirde göıteriled 
torpidoauyle Mudanyaya hareket samimi hüsnü kabulden bahıet· 
ettiler. mektedir. 

Belgrad, 25 (A.A) - General ** 
Mariç, Lovcen Tapurunda bulu- Oç aünden beri ,ehrimizde b\14 
nan Avala ajanamın miimeaailine lunan ıayın Milli müdafaa Teki• 
Türkiyeye yaphiı ıeyahat hak- - SONU 2 iNCi SAYFADA -~e:t ~~:~a;:nt.;ı::ı:~ Pra· gda ·başlayan mu··zake-

~=:ii~:~:kt~~=en~.;: • 

~~;~~;;;~;re barut kokularını dağıttı ~etirge müca~elesi sıtlaştınl~ı 
muzaffer olacaktır. Gönül arzu edi- ı '*' ,..,,, · · • • . ,, . · 
yor ki barl4 İçinde bu dava mukadder _

1 
· , f- • t , 

neticesine varabit.in. Dünya barışı Po 1• s 
için büyük bir ehemmiyeti haiz bu- , Ç 
lunan Akdenizin sükiinu ih1al edil-1 ~ 

Leylekler Kartallara 
telefat verdikleri için 

bu sene iş göremiyorlar 

"mesin. 
itiraf eylemeğe mecburuz ki dott-

luğuna çok değer verdiğimiz Fransa 
ve yakın komşumuz Suriye ile ~~
mızda bir mesele çıkarmamak ıçm 
bu me1elede çok musamahalı ve çok 
sabırlı davrandık. Sabırlı olmamızın 
sebebi ne zaafımızdan ne de hakkı
mız üzerinde 4üphe edişimizdend~ · 
Yalnız ve yalnız banşa olan aevgı
mizden ve ihtiliflann kuvvet darbe
sile değil, Milletler Ce~i!eti kan~
lile hallinin nizam ilem ıçın en emın 
bir yol olduğuna inandığımızdan ve 
bunun imkinlannı cihana göstermek 
nteyİ4imizdendir. 

Eğer on seneden fazla bir müd
dettenberi devam eden hüsnü niye
timizin bu derece aiır bir sui kasta 
maruz kalacağını tahmin eylemq ol
aa idik, her halde tutacağımız yol 
bqka olabilirdi. 

Bu gün bu satırlan yazarken ~ile 
derin bir teessür duymaktayız. Cun
kü biz bütün dünya milletleri !le pü
riiDüz bir dostluk vücuda getınnek, 
~ içinde refahımızı artırmak. kuv
vetimizi banft kurmak lehinde kul-
lanmak iatiyen bir milletiz. • 

Bundan dolayıdır ki milli asabıye
timizi yenmeğe idealimize bağlı kal
mağa çalışıyoruz. 

HATAY d~vasının hanı yolile 
halline kıymet ver~imizin dii{er b~ 
sebebi bu davanın ortadan kalkması-! 
le inkişaf edecek olan Türldye-Fran-1 
aa, Türkiye-Suriye dostluklarının ba
nş için değerli bir kuvvet olacağm-
dandır. · 

Dilimizden tarihi Türk - Fransız 
dostluğunu düşürmiyoruz. Fakat bu 
dostluk teranesi maalesef yalnız dil
lerde kalıyor. TORKtYE umumi ef
karı çok haklı olarak «Bu ne bicim 
- SONU VCtJNCV SAHiFEDE

HAKKl OCAKOOLU 

Ve 

Jandarnta 
-0---

Memleket asayişini 

l 
korum~k yolunda 

vazifesini feragatle 
yapmaktadır 

·--Ankara, 25 ( A.A) - B. M. 
Mecli.i bugünkü toplantuın
da Maliye düyuna umumiye, 
tapu ve kadcatro U. M. ~ü~
riik ve inhüarlar vekciletı, 
matbuat U.M. Emniyet iıleri, 
jandarma genel komutanlığı 
Sıhhat ve içtimai maaıJenel 
velıôleti, Adliye vekcileti büt
'elaini müzakere ve kabul 
etmiıtir. 
Adliye, dahiliye ve Sıhhat 

vekôleti bütçelerinin müza
kere.inde muhtelil hatipler 
•Öz alarak bazı mütalaa ve 
temennilerde bulunmuşlar, 
dahiliye vekili Şükrü Kaya, 
Adliye vekili Şükrü Saracoğ
lu, Sıhhiye vekili Dr. HulUsi 
Alataf cevap vermişler ve 1 

bu müncuebetle vekaletlerini 
alakadar eden i,ler üzerinde 
umumi izahat vermişlerdir. 

Jandarma ve Emniyet me
murlarımızın büyük bir lera
gatle memleket emniyet ve 
ô•ayiıini temin yolunda ıar
lettikleri değerli me•ai mec
li•in bugünkü toplantmncla 
.SONU 3....!!MÇO SAHlFEDE· 

Çeko•ÜJvalıyaya karfı Alman hazırlıltlOTı büyük 
ettiği •Öylenen Franıız erkanıalıldOTuaı büyük 

iz mir 

Vilayetin muhtelif mıntakala- Senelerden beri azalan çekir~e-
nnda, bilhassa ödemit ve Mene- )erin bu sene artması ve mahau)ij 
mende senit sahalar üzerinde çe- tehdide batlamaaı üzerine Ziraat 
kirge görüldüğü için ciddi bir mü- mücadele tetlrilitı harekete '* 
cadele açılmıttır. Son üç sün için· mittir. Çekirgelerin en büyük düf" 
de büyük ve küçiik Çiğli köylerin- manı olan leylek nesli, bundan ikl 
de 192 kilo çekirıe ıürfeai imha yıl önce Ayvalık • Balıkesir ar .. 

takip edilmif, Şemikler köyünde de çe- aında cereyan eden Kartal-Leyi. 
takip kirıe ı&illmütttir· - SONU 2 INCl SAYFADA -

Şampiyonu Uçok 
ROMA, 25 ( ö.R) - HAVAS 

ajansı Fransız aiyui mahafilinin 
kanaatine göre Çekoslovakya me
aeleıinin artık müzakere safhası
na girmit sayılabileceğini yazı
yor. Röyter ajansı da bu intibaı 

teyit etmekle beraber bu ıalihın ı t b 1 •tt• T k b h ft k• 
«Bir hüküme~~ tara!ından alın· S an U a gı Je a ımımız 0 a a } 
mıt olan enerıık tedbırlerden de-

~~l~~ü~:.ı hv:~:::ı:~::i karşılaşmada nasıl bir netice alabilir? 
geldıgını kaydedıyor. Bu da . Çe- • 
koalovak meselesinin sakin bir lzmir ...... · O k takımı 

fh . . I Ç k I ~pıyonu ço 
ga aya gırmıt o maaı e os o- dünkü Band •-- ·ı ._t b _ 

k ld w • kA db. I ırma eııupreaı e ıa an u 
va yanın a ıgı azım ar te ır e- la hareket tm• tir. Takı L..... 

f d P . L d d k. e 14 , m on ~ 
re at e en arıs ve on ra a ı oyuncu ve b. •d ·d ·· ekk 

1 h 1 
. . . t ır ı arecı en mur ep-

so cena gazete erının netrıya ı- tir. 
nı takbih mahiyetindedir. tzm·ır RA-. • art • 

E b . A tik T-&••Pıyonu cum esı ve pa-
sasen ır umumı seferber zar gu"'nle · 1 t b ld iki' 

ah. . d 1 b db. I rı s an u a maç yapa-
m ıyetın e o an u te ır er caktır Ma 1 b' • B ~•..... d'W · . • ç ann ırı eşuu.~, ıgerı 
kartısında Almanya, Lehıstan ve Galataaara takım·ıec1· 
M . "dd ı· b 0 k ili" y l ır. acarıstanın fi et ı ır a • a- Son h~ ..ı• ı ·· beti. ı ı 

l .. • k ... kk I l k tmıae er munase y e, z-
me gostermıyere ao~u an ı ı - mir takunlan lstanbul maçlarından 
larınt muhafaza etmıt oldukları ciddi surett ·· lan w L--lam lardır . 1 .. ah d d'A 1 e ur ege~ lJ • 
~emnumyet e mut e e e ıım f- Dün hareket eden lmıirli oyuncular 
tır. bu enditelerini açıkça meydana vur
Çekoalovakyanın aldığı fevkall- muılar· latanbul maçlannda netice-

de askeri tedbirlerin Südetler ara· den zi;ade tzmirin aportmenliğinl 
- SONU 5 iNCi SAHiFEDE - - SONU 2 iNCi SAHiFEDE - lzmir fQlllpiyonu Oçok takımı 



EAZAN MASAL, BAZAN MiSAL 

-MUKAYESE-
Geçen ~ün evde otururken çocuklardaki konutma üzerine ben 

de sokak tarafındaki odanın pençereaine sittinı. Meğer tayy~ro 
defi topları geçiyormuf. Onlar kadar ben de kendiınile ferah 
duymakla beraber geç.mitten bir hatıra ile irkildim!.. 

itti.hat ve tt-rakki cemiyeti bilhassa ukert mektepler okurlarını 
hürriyet Ye mqrutiyet yoluna ıevk i~in azasından en muteber ve 
nafizlerini bir yolunu bularak 907 ıenesinde bu mekteplere ihti· 
aularm.a söre muallim tayin ettirmit göndertmitti !. Bizim Edir· 
ne laarbiyeeine de timdiki Londra sefiri Bay Fethi Okyarla. Bay 
Hleeyin Kadri tayin edilmitlerdi. lkiıi de erklnıbarp, namıulu, 
yat.anp«Yer Ye •tefli zahitlerdi! •. 

S.-t.rdan HiiaeJin Kadri fanat buldUkça bu meYZUda çok 
...,_ koaaJurdu. Eaaaen. az olaıı ıımf talebesini de eyice tetkik 
etmif, ~imizd.e hafiyelik yapacak kimse olmadıiını anlam.tfb ! .• 
Bir sin seferiye deninde aiWı çatmak Ye çadır kurmak bahsinde 
Tlrlôyenin eal1bumı saymıtb! Söz arasında ealilaayı öyle aza· 
metleftiunifti ki dejme sitain. Halbuki bizde o ııralarda ıilih de
nilen teJ Jenİ alJDllUf y6z bin kadar dokuzlu veya küçük ~ph 
çantab manerden ibaretti! Hiiseyin Kadrinin yolduk "ile aczi. 
mizi telmihen J'•pbiı ba muziplikten ilham alan bir arkadqım 
yU'Ull saat eonra bana bir ıilih listesi uzatb: Onları bqrada saya-

(DORTOCO VE KESiCi SJLUILAR) 
MIZl'ak. •iinsfit kasatura, pala, yataian, karakulak, teber, ba 1-

ta. Mbr, ıaddare, semici meçi; • 
(TOFENKLER 

Kara martin, Berdanka, Gıra, Vinci.ater, kapaklı, tif&Jle, man
liher, kapaollu, kaya(, çakmaklı, dolma, alb patlar, Yeaaire ... (Fa- · 
kat bunlar da harplerde dütmandan ele geçmit hurda ve harap 
teYl«di.) 

(TOPLAR) 
En batta hiç bir,eye yaramı yan~ mantelli, cebel, sahra, ohüa, 

havan kale topu, iri: Ne kesiciler ne tüfenkleT ve toplar .. hiç bir 
ite yanunıyan ancak on dakikada bir dolup nihayet küçüklere 
500 büyükler de bin ila 2000 metreye kadar dermansız eidip hiç 
bir tesir yapamıyan silahlardan ibaretti ki: Arkadatım da bun· 
ları zikir tarikiyle saltanat idaresiyle alay etmek iıtiyordu !. Fa· 
kat lutenin nihayetinde aııl mabadını fU ilave ile izah etmitti: 

Ali Oamanlıda (Ali Osman) daha ne toplar var ki hiç bir g&; 
vs dnlette bmılar yok.. Ve yer yGzfine bunların kart11ında du
racak veya bunlan kullanabilecek hiç bir millet te •elmemit
tir. diyordu. Onlar daı 

Zencirli top, yaib paçana atan top, dai dmren topu, ocak 
söndüren topu, hanıman yıkan topu gibi! ••• Gemilerimiz iıe: 

Tevfikbillih, Avnullah, Peykiaatvet, Necmitevket, Pelenk der
ya, Ejderdünyaf •.• gibi ki buDlar da ancak Haliçteki kara mav
nalar kadar değerli şeylerdi!... Bugün iıe nelerimiz yok ve daha 
de nelerimiz olacak! •• 

c -> 

Fıecı aza 

t===-

Fransa 
Son sözünü 
Açık söylemek 

Mevkiindedir 

Ôlü l b . k Zavallı bir amele telefon direğin- B-ASTARAili7iielsAHıFEnE 
m Ü ır aza dostluki istifhaiDuu kafumdan sil~ 

ödemifin Birgi nahiyesinin Ge- den düşerek ağır yaralandı miyor. 
Yeli köyünden Kara Mehmedi~ Framanm bu cinlerde nDtamıza 
yanmda çalıtan Buldanlı lbrllh.im Dün aaat 1.5 raddelerinde Dr. kınlmıf, gırtlağından göğüs Te Yereceği ceTap, iki memleket araan· 
tabancuını kurcalarken ateş al. Mustafa Enver caddesiyle Celal arkuuıdan aiır surette yaralan- da mevcut bulutlan ya dajıtacak v~ 
dırmıtt çıkan kurfWl alb Y&flDda Bayar bulyan metbalindeki hari- DUfbr. yahut büsbütün bradwoktw • 
lamailin ~öiaüne ~··~etle ölümü- ci telefon tesiaabnı sökerek top- Yaralı feci ısbraplar içerisinde Biz hakkından emin insanlara ya-
~e sebebı!et .ve~mıttir. Suçlu ad- rak alhna raptetme i!inde çahtau o cİYarda bulunan C.H.P. dispan- '°4an bir .sükfuıetle vaziyetin inkifa-
liyeye Yer1lm1ftir. telefon müdürlüifinün amelele- serine ve oradan da imdadı sıhhi hnı bekliyoruz. Yoksa bakla dan-

=- rinden Ahmet alb metre yiikse'k- otomobiliyle memleket hastanesi· mızın bir zenesini feda edecek deii· Y 3Ş ÜzÜm likte telefon direğine belinden ve ne kaldırılmı,tır. tiz. Şimdi Fransa son sözünü aôyle-
ayaklanndan bağlanmak suretiy- Sukuta sebep dört be, sene f!!'lf· mek mevlôindedir. 

/stihlakini le çıkarak tellerin sökülme ameli· ıvel Telefon tirketince dikilen di- HAKKI OCAKOOLU 

A k 
. . yesini yaparken direk dibinden reiin çGrük olmuından mütevel- --

rtırma ıçın lnrılmıt •e za,,-allı Ahmet bağlı littir. Amele Ahmet evlidir.. Ve ç k• 
Vilayet, YAf üzüm iıtihlikini ar- bulunduğu direkle birlikte yere 5 çocuk babasıdır. e ırge 

brmak için bazı faydalı te,ebbüs- dü,müttür. Bu müthit sukut neti- Zabıtaca tahkikata batlanmıt· 
lere giritmittir. Memleket içinde cesi biçare Ahmedin sol bacağı br. Mücadelesi başladı 
üzüm istihlakinin artması için ne- BAŞT ARAFI 1 NCI SAHIFEDf.. 
fis razakı üzümlerinin ve çekir· Ziraat kongresi Kasaplık hayvan harbinde azalmıfb. o zaman faz· 
deksizlerin beter ve onar kiloluk tehir mi edildi? sevkiyatı laca telefat veren leylekler çekir· 
zarif se~l~ İçin~e sahta çıka- . A • •• .. .. • genin en büyük dü,manı oldUkla· 
rılması ve ıstıhlik pıyasalarına ar· Zıraat vekaleb mucadele muta- Dun Konya vapuruyle Pıreye rı için mahsule zarar veren bu ha· 
zı te.tkik ed·tme~tedir. . hassıslaı:ından bay Şevket .!un· 1~0 tosun, 214 dana, 228 inek, 88 şereleri imha edemez olmutlardır. 

Ç1lek sepetlerı c mü,abıh, za- çok tetkıkatta bulunmak uzere duve, 27 manda, 89 malak, 185 Çekirgenin batlıca d''•manla· 
rif sepetl~!n san'at okulunda ya~- ~~rimize gelmiftİr. Bir habere k~, f!.42 oğlak aevkedilmittir. rından biri de Sığırcık ıc:.ıarıdır. 
tır.'l"?ası ıc;m te~?b~ıata. geçıl- gore Ankarada t~planmuı mtı: ~ır ~otorle S.akı_z ~dasına da 50 Bu kutlar geçen sene çekirgeli 
mıftır. Bu .suretle ııhblakın arta- karrer buluna~ Zıraat kongresı ınek ıhraç edılmıttir. Menemen mmtakasma alaylar ba-
cağı ümit edilmektedir. sonbahara tebır edilmİftİr. lıtanbula baaplık hayvan ıev· )inde gelerek çekirgeler· imha et· 

---o-- . Bu huauıta vilayete henüz teb- kiyab artmıfbr. mitlerdi. 
1 

Telef on köf ki erine ... at yapılmamıfbr. --o- Sıiırcık kutlarıaın aYcılıjı ea· 

l l 
--o-- • Bir. İfçinin ayafı yet mqburdur. Sıiırcık kutları 

atı an para ar Kültür haberlerı k ldı çe&cireeli mıntakatara alaylar ha· 
Bir kmimizden aldıiınıız mek· Hakimiyeti milliye bq öiret· öd • • r-!_'1_ ~ . linde l'e~ekte, bpkı aıkeri bir 

tupta, Konaktaki telefon kösküne meni bay Hadi ~ol ilk teclriaat ~1!'° ,.,-..-;;7 JÜ cıvarın- planla etrafa ya,..Iarak dÜfmU' 
ablan beTaz bef likleTle muhaTe- müfetti ti... ta • ec1·ımİftİr ~ Gölcük. Yo!anda ~lıf&!l ame- çekirgeleri kıskaç içine Alarak İm· 
renin imkansız oldu~ndan ,ika- Kema\ı!:ın ~~l köyü• öi· ~d-Alku oıla a:'~edb~ aya. ha etmektedirler. Malum olduğu 
yet edilmekte, alakadarların na- retmeni bay Cihat Tuncay Buca ~· 0 ! etin e ır tat üzere sığırcık kutlarının itlafı 
zan dikkati celbedilmektedir b. • · kul .... etmeni""'· ta • duflDÜf •e bacagı lmılmlfhr. Ya- memleketimizde meınnudur. 

Telefonlardaki bu para t~iba- d1':11°~ ~ ogr ıgme yın ralı tedaYi edilmek üzen memle- :-· __ 
e ı mıttır. k t '---tan • • ·ı · · tı bronz betliklere göre tanzim • e wu esıne getırı Dllftır. ı • 

~~~~~~~~~~~~~H~·~0~K~·~~~~~~~~d~~d~~tthl~ Konsoloslar Otel hırsızlığı zmır 

T ~ M ~ 
katen beyaz betliklerle işlemesi 

ip 6
1 1 irnkan11zıa bu keyfiyetin telefon • • Aıikara palas otelinde misam Şampiyon O Ürok 

1 eryem 1 1 
kö,klerine .-e gözle görülebilecek Bergamaya gıttı bulunan nafıa Yekileti köprüler '"ı' 
bir yere yazılın~ olması lazımdır.. Bergamada Kemıea haftuı tefi bay Kenan Aktürkün odasın- BASTA.RAFI 1 JNCI SAHiFEDE. 

mu.-affakıyetle de.-am etmekte- dan ayn)dığı sırada caketi cebin· latanbul ıporcu)arma n h•lkma &Öl'-
Dllflır. dir. Şelnimizdeki konaoloalar den 210 lirası çalınmıfbr. tsecelderinİ beyan etmitJerdir. 

H• h b • nim adan MERYEMCE BtR HADlSE: dün Yali bay Fazlı Güleçle birlik: ... Yapılan tahkikatta bu hınazJı.. Ba ~lachr ~ htanMJ ~-iÇ a erı u te Kermeı tenliklerinde hazır gm mctbm otel. hır11zlarmdan ~.~ ıfUDPIYonw0ı~ ~vm~-
Bn Dud h t ed k di • l bulunmak üzere Bergamaya har~ Abdurrahman Zıya tarafından na bir netice beklemek mutkilcedır. 

• u as an e en ısıy e ld .. nl I K-- ..ı!_ • t..!- ..ı:;:. -&.-..: lzmir · 

b k 1 k d gö~1ere: ket etmitlerdir. Komoloslar bu- yapı ıgı a &fi mıfhr. ~ı ..,. wser c~ f&Dl1>17.°°~· 

ge e a an a JD - «Hiç hayret etmeyin. diyor gün Kozak çamhldannda Y&f&tıa- aranmaktadır. llUll ,.....,..il maçlano ebemmıyetj. 
• • Ben hamile kalmadan bu ~~ cak Kozak güninde bulunacaklar 

1 Abd~an Ziya A~a pa· dir. f:zmir' ~iyonu ~ ~ 
----------------- du"nyaya g t• d' H. b. k .... ve milli oyunlarımızı seyredecek- lu otelıne cTanualu fabrıkat&r plibiyet temm edene ikinciliii ilıti-

e ır un. ıç ır er egm T h • ·· · le k d d ·ı mal dab ·li • Mağliıbiy ti h Urunu çıkartmak için haataneye g.irm · eli elime temu etmedi. terdir •. Al~n cenera! konaoloau ~ ~ın» mustearıy ay e ı - . 7 • ~ ~· .. e a-
lf 1 t · ... _ • bu aezıntiye mazeretinden dola- IDlflı. tinde ue dörduncudur. r , J s er manmız, uu;;&" ınanmayuux. • • K.anmzı B ı.aa 

yOCUfunu oğurunca fOfırmıf Ve • • • Allah ~dır~ın ki bunca zamandır yı ıttiralc edememittir. "' •• bul takı~az ~tam:~ 
Mer,.em ma, yer yüzünde mevcut na yabnlan hasta bililıara kadın ha- er~=- bir ı:- ""'8'.2'2F~~ GJ. Kazım Üzalp tiçiinclilük derecesini vennenwık için 

b6tün ana1um bir iatimuı olarak riciye koiutuna almıyor. Kendisinin • ., · feY geu7 or• LJ lk • k H • I aralarında anlatbldanm, batti ıüne-
ladsaelepey~~bir çokmeçlı~m~- bu sabah maayenesi mukarrer bulu- !~-eda,rbirda .. odun k~altmayo- J:lQ eVI OJıeSl f!~T.!!~ k!:~ f:JPIF~~! tin aırf bunu temin için BeıiJdap 

........ nasıl dünyaya ıetirmif ordu. U-..a.-ı.~- ,. .. llUUUU9 " qamı goagesı T • , "''-~- -•--:::...-. _._ eld - nay •--.llllD nev ıne gore yatnı19" im halindeydim. Bir Ankara ekspresine bapanan Ya• mat(ıup ~uu yeznn~. 
~' *'" gece.~ ~ tedaTisi Teya ameliyatı yapılacaktı. sesi:.~ 1e ~ l - lıtanbul Hakuk fakültesi gonla Ankaraya hareket ebni,tir. Eier bu yani.olar doin iae, la· 
ımde Bn. Dudu uminde bır koy ka- J •d b-'--'-- d. .. f ·· S kil ih · •f · • b. tanbul takmılannın memleket tpOl'\I dma da nud h ile blchim ,_ GECE V AKTI Y anmvlı elinde awım bıtan bir ı are a&wm or uuuyua pro eao- ayın ve e tiram vazı e11nı ır . . u.rLJc ::-:J:=d den k 
kında olmadan~ ~ .. ı QOban Tardı. Sablı bembeyudı. Co- rü bay Sıddık S. Onar tarafından askeri kıt'a yapmıfhr. lıÇ1D ~. dutwaoıı::ıı!: pe 

et• • tir M lek 7 ~ya~ • • • ban benden elemek iatedi. Açim de- Z'I /S/938 cuma ıfinü saat 17 de General Bumane istasyonunda baldı ~ ~e ~ 
ı. ll'llUf .. • em et astaneaı bari- Bn. Dudu .. gece. vaktı, .san? ıçinde eli. insaf et, merhamet et, bana bir nimiz salonunda (Halk ye idare) vali, belediye reisi, generaller, • bmir f&IDIHJOllU İdınula Ham· 
cıye koiufımda yatan ve nezarette uyamyor. Nöbetçı hemfİrenm dqan -•--•- c1ec1· mevzulu bir konferans verilecek- emniyet müdürü, vilayet ve Parti diden ve Namıkdan mahram olaralı 
IMduadundan bu bdnı ayni zama - 1--- d · ti•.t.--'-ed k d parça eaıne& ver, ı. ... __ • ... b'. batb '--... 

• • • ~ ~llllDIWm an 11 ~ en g~ a m Fılhakika ba.unda kme". tir. Konferansa her kea davetlidir. erkanı askeri erkin tarafından gıu~ıne raıımen ucum ıw 
da bır cmayebn suçlusu olarak mah- halaya ın..:yor.Burada bir çocuk dün- ani Heybemdyam ~ lnlD 2 E · · Di' T-..:L d b. h 'tl .. l B K" yetlidir. Sait formund•d1r. Adil de 
k h ktir e~· v ı. en --'--p bır •--ı- - vımız " GllUIJ e e ı· arare e ugur anmıt ve n. a· .. emeye esap verece tiri H tmd L-lki d ıı,;;llMll'• lll.ul • • • u· ide .......... tir • • .. •. • . yaya ge yor. aya a ue e erdim Fakat bu ırada li yat komiteıi evimiz salonunda 28 zım Özalpa buketler takdim edil- en 11'1 vazıye e ........... • 

Vak'a ikı gun once cereyan edı- ilk defa böyle bir hadise ile karııla- :fi ona dv ka dı. Çocuğum 1 Isa ba 5/938 cumarteai günü akfADll ıa- nıittir. =-
yor: tan Bn. Dudu ne yapacaimı tatırı- i:; 0 ~ • id. ' 

0 0 
at 21 de bir bahar gecesi tertip et· Milli müdafaa bakanımız bu- Esrarcı 

Torbalının doiancılar köy{inden yor nun ces ır.ı. • . .. ..... • • .. __ ..ı 
n .. ler- •• • • . ... • NOT - Hastanede bqblan gibi mıttir. gun ogle vakti Ankaraya vuıl EYYelkı gun Çefme kazu1DGa, 

ZX':~ ı:;.· ~udu ~de~ . Ceııını eline alarak go~ par- bizzat dinlediğim bu efsanevi biki- 3 - 26/5/9'38 perfe1Dbe günü olacak ve Kamutaydaki bütçe hapishaneye esrar sokmağa t•b-
inde • ır .... evkaJi .. sezı. maklan1e ~':or ve ıag dogan ço- yeye bayan Dududan bqka küme- evimiz köycüler komiteai ve Ki- müzakereleri esnasında milli mü- bGı eden kahveci Halil Kara dir-

yor. Karnmm. ışliğmden fupbelene- alk, ancak bır iki d~ yqadıktan nin inanmı:racaimı tahmin ederim. tapaaray komiteainin haftalık top- dafaa bütçeli lıaldnnda beyanat-, mü methut halinde yak•••n•ıt "'e 
rek ldSy(indeki kadın~an bazılan- '?.nra ~asuun elleri arasmda hayala 25 5. 938 ADNAN BlLGET lantıları vardır. ta bulunacaktır. adliyeye Yet"ilmİftİr. 
na bq nıruyor. Derdını açıyor. Bn. gozlermı kapıyor. ,. • 
Dudu dul olduğu Te erkeksiz yap-
dıiı için kimsenin hatırından bir teY SABAH V AKTI: 
geçmiyor. Vasıtasız doimna akıl er-
diremiyen aaf. kö,. kadınlan Bn. f>u.. Sahah nlrti bir basta balaya gi-
duya alol TenJ'Ol'lar. rince faciayı görüyor. Nöbetçi hem-

- «A kı.ztm, diyorlar, bu elbette ,ire, nöbetçi doktoru qe hassasiyetle 
ki bir çocuk değildir. Sen iki seneden aanLyorlar. Alda ilk gelen urlu ka
ben erkebizsin. Eğer o zamandan dındu-. Yanma Jidiyorlar. Kadına: 
kalma bir cenin karnında Yana onu - Unm ne oldu, diyorlar. 
bilemem. Fakat böyle bir şey olaay- _ yok .. 
dı, •İmdiye kadar dOğum vaki olur- Vaziyet anlqılıyor. 
clu. Ba matlaka bir urdur •• 

- cOlabilir, diyor. Belki de bir TAHKiKAT BAŞLIYOR: 
...... Banu gidip bir doktora aldlr-
mak ......... Jfin rensi ciddiletiJ'or. Keyfiyet 

Ve bmiae geliyor. miiddei mn••Rr ........... abet-
1 

ll&l&ffnwt doktoruna b.t YUrUyor. tiriliyor. IAhoea 7ataimda yalan ka-I 
Ona: dan ifade1ine ımGnaat ediliyor. 

- MemWcet M•=nine ık, 1e- Eneli iti ena........LL•m aelmek 
al laıl.ul ederler, diyorlar. iltiyor. Fabl kanan ele.mnl.nm..' 

Hutaneye gidiyor. zm hilsili '" teclMrli t.rekedtıri br-1 
MımWret hettıneni ..a-ca oda- ....,W. IW',eyi oldaiu Pli ...ı.tı- 1 

~ .. bç ......... feda edıllll yor: 1 
l8IÇ ..,. bdmı ....... defterine - cBen, eliyor. Kami-dl Mr ~ 
lemini, aeldiii yeri. w. ... kay- cak uldui .. ~ Hallda 
clettiıiıor Ye: belM-ediiiım Wr teJ1e brtdafmca · 

- clCarmmda • ,,., aldanıca- hayrete dlttAıın, ne ,...,.a.iam p.-
1-.• cliror. trimı. Bir iftir olda.ı. 

Kayıt muamelesi ve tabelbı ha- Bayan Dudunun ifadesi teabit 
mlandıktan sonra dahiliye koiutu- edilmit ye dün cenine otopıi yapıl-

TAYYARE SiNEMASI 2 FiLiM iLE 
Yine bu hafta muvaffakıyet zafer haftasını yaşatacaktır 

GECE YARISI YILDIZI 
Dana Te VALS krala 

CJNGER ROGERS 
Ve büyük AMERiKAN artisti 

VV I L I A M P O VV EL 
T arafmclan temail edilait Atk "ile Zarafet ibid-1 •.• 

Dam • Musiki • ~~ Ye ih~ , 

AY R ICA: I 

. DiinyADJD en bü,sk yıldızları 
ALBERT PREJEAN - DANlELLE DARRIEUX. LUCIENNE BAROUX • AUCE TISOT •........•.....•..... 

T..m.dan teauil edilmit • • •. 

YATAKLIVAGONKONTROLORU 
Bayılıncaya W... güldürecek derecede eğlenceli Ye nqell 

9.20 YAT AKLI VAGON S VE 8 DE .••••• 
Komedi ••• SEANSLAR : GECE YARISI YILDIZI 3,15-6..20 



DIJ.nkü Mecliste kabul edilen kanunlar 

Müvazene Vergisinde yapılan ten
zilit da kabul edildi 

Ankara, 25 (Telefonla)- Bü- if Karadeniz cevap vermi~ velzene vergileri tenzil edildikten 
,ak Millet Meclisi bu.Un toplana- tenzilatın yalnız küçük maatlarda sonra yirmi lira ve ondan •taiı 
rak muhtelif kanunları kabul et- değil, büyük maatlarda da yapıl- dütenlerin istihkakları ve sekiz 
miftir. mıt olduğunu söylemittir. yü~ kuruta kadar olan gündelilr-

57 milyon 918 bin lirabk fev- Kanunun birinci madd2si fÖ)'· lerın ıekıen kurutu bu vergiden 
kalide tabsiaat verilmesi hakkın· ledir : müıteınadır. 
daki kanunun kabulünden sonra 1 - 26/5/932 tan1ı ve 1980 Hem ıündelik ve hem maktu 
müvazene vergisi kanununda ba- aayılı müvazene vergiıi kanunu- ü~retle. çalı tanlar .~ir ay içinde 
zı deiitildikler yapılması hakkın- nun birinci maddesinin üçüncü ıundelik ve maktu ucret olarak 
daki kanunun müzakereleri ya- f kr ... dak" k'ld d .... ti. aldıktan paranın yekunu kazanç 

im b 1 d·ı . . B k ı ası ataıı ı te ı e egıf • buhr .. 'l .• ' pı ıt ve ka u e ı mıttır. u •· ·1m· . an ve muvazene vergı erı ın-
d Af n ıttir. d" 'ld"kt · • I' nan müzakereıi esnasın a, - B. • • d ·ı ırı 1 en ıonra yırmı ıra ve on-

• k c ır ay ıçın e ne unvan ı e d ... d.. 1 · · tibk k yon aayla'YI B. Berç Tür er tara- an at•ıı uten erın ıı a lan 
fmdan ileri ıürülen mütalialara olurıa olsun aldddan paralann dahi bu verıiden muafbr. 
bütçe encümeni izalından 8. Ra- mecmuu kazanç, buhran Ye müva- Kanun kabul edilmittir. 

Yeni Avusturya teşkilitı 
Valilikler kaldırıldı ve bütün Avus

turya yedi mıntakaya ayrıldı 

Orman i 
Çiftliği 

• 
Büyük pulluk 

fabrikası 
-BAŞT ARAF1 1 INCt SAHtFEDE

pullalr iıaretlerini realize 
edecek olan bu labrika mem
leketin endü•tri hayatında 
Oldaiu kadar zirai hayatın
da da ehemmiyetli bir ham
le teılıil edeceği kanaati var
da. Ziraatimize örnek ala
calı olan Atatiirlıiin büyük 
ani Orman çiltliiinJen bii
tün yurda yapılacalı olan ba 
l•lııeilı lıaooet lıöyliiyi rela
Aa lıarnqturmalı iP. ..,/edi
len wayretleri temi edettlıfir. 

Polis 
--·--Ve 

Jandarnıa 
- BAŞTARAFI 1 JNO SAHıFEDE 

lwili,,ı.r taralıntlan fiilıranla 
""7fledilmif ,,. Jalriliye llf!· 

lıili 11erdi.ii enapta Jemiştir 
lıi t 

-Biqilr Millet MedianJe llCI· 

... ... Mi lıi olan 6a 6e)'Clllaf leerwli'-i 
8erlin 25 (A.A)-üld Avuatur- ._, miiltema fbere • Ber6n 25 (A.A) - Resmi bir '~- • ..::1.-L 6ir illilw ~ 

p yedi nui mmt•hena tehbll tihl Tili,.denle "..... ........ menbaclan b~ göre ş--. 9P" r- uc-
eden yeni idari nuntakaya a:rnlaC:ak· lllllln"· hali Viyanada bulunmaktadır. Ma- • oe wiisel •ayretlerinin yiilr-
m. Eald AYUlturJa, Viyana, Awa- Viyana 25 (A.A) - ATUdurJa maileyh baklanda heniz hiç bir b- Mir bir milUJatı olaralr luı-
bsfa ve 8'8'1enland isimlerinde do- hükümetinin reiai ve Almanyamn nr verilme~. lacalıtır. ( Allı.,Iar .) 
lsa eyalete aynlnufbr. Yeni tetkil Awaturya valili S.,ı lnlwt Mitlerin ŞUfDiiin Leiı>ziae nakledilclii =-
edilen yedi mmtab ,un1arc1ır = - kararnam•i ile dahiliye DUll'lı- haklanclaki haberler tekzip edilmek- Ba ı ka 

ViJana, Tırol, Salzburg, Yukarı ima tayin edilmiflir. Maarif ve mez- tedir. 0 
T..., Ataiı Tuna, Karintiya, Stri- hepler nezareti ~dahiliye nezareti- Viyana, 25 (A.A) - s.ı;y-. . .. 
,.. ne bajhc:hr. Sen-1..abhreht lğ)Meainin menkuı v D~vletlerı -'emı·r 

Filhrs her mmtakaya bir nui Nazırlann adedi yediden üçe indi- pyri menkul bütün emliki miJt,a~ ~ Qj • 
_..h tefi taJin etmiftir. vorar1- rilmiftir. c1ere ediLnittir. yolları konferansı 

: Çek hududunda yeni vak' toplandı 
.Be.llracİ, 25 (ö.R) - Balkan 

devletleri demiryollan mütabaa
•11lan konf eramı butün Bülrrette 
toplammfbr. 

O 
1"'; lar ... ....,_ ka4ar 

- ......... tMih lflii'i eiiriillle 
aldir. 

SON HABER 

3 Milyon Çinli 
Talim görmiiş vaziyette ve cephe
ye gönderilmeleTini bekliyorlar 

. ~ndra! 25 ( ö.R) - Hankeudan bildiriliyor : Çinin muhtelif 
vılayetlennde cepheye gönderilebilecek vaziyette talim ıörmüt 
daha üç milyon ihtiyat kuvveti vardır. Suçeu ric'atinin bir sevkül
ceyt ric'ati olduğu kaydediliyor. Çindeki lnıiliz menfaatlerini 
temsil eden ve tefsirlerine çok kıymet verilen cChina Nevn tun-
1~. yazıyor : Çinliler çok ehemmiyetli ihtiyat lmvvetleriae ma
liktirler. Japonlar asli bu kuvvetleri eritecek derecede kat'i bir 
zaf~r ka~zlar. Suçeuda Çinlilerin ıösterdikleri mukave
metin derec:eaı hesap ediline Çin mukavemetini tamamiyle kır
mak İçin Japonlann bir çok seneler harbe mecbur. kalacakları 
~di~. edilir. Suçeunun ıukutu sebebiyle maretal Çanı. Ka1.Şe
kın nufuzunun azaldığını farzetmek hatadır. 

Tokyo, 25 (ö.R) - Mikadonun riyueti altında ordu ve do
~nma er~~nıhar~iyele~i toplanmıtlardır. Bu içtimaa çok ehem
mıyet verılıyor. Çındekı harekatta 1apılacak bazı tadilatın gö
rütüldüğü söyleniyor. 

Berlin, 25 (ö.R) - Berlin Japon mabafilleri Almanyanm Çin
deki askeri mütavirlerini ıeri çajırmak kararından çok mem
nun görünmekte ve böylece Almanyanın Çin - Japon ihtilafında 
tam bitarafça bir tavır talondıiını memnaaiyetle kaydetmekte
dir. 

Paris. 25 ( ö.R) - Bir Çin tebliği Tan - Şeq mıntakasında •e
neral idi • Hara kumandumclaki Japon fll'mınm muhasara 
eclildiiini bildirmektedir. Salihiyetli bir Çin phıiyeti Tan - Şu
anpn dün öileden sonra tahliye edildiiini teyit etmittir. Çinin 
muhtelif Tiliyetlerinde harbe ıirmeje hazır milyonlarca talim 
ıörmüt ihtiyat askeri emir bek14!'mektedir. 

Meksikadaki isyan 
bastırılmak •• uz ere 

Pariı, 25 (ö.R) - Mekıikoclan ıelen ve sansörden ıeçen ha· 
berlere göre general Sevillionun İsyan hareketi bastırılmak üze
redir. General Kordenaı asilere kartı 20 bin asker ıöndermitti .. 
Asi ıeneralin buhranlı vaziyette olduğu, hatti. muhasara edil• 
rek teslime mechur kalacaiı söyleniyor. Bazı haberlere ıöre ati 
geneTal Birletik de'Yletler arazi.ine kaçmak niyetindedir. 

Paria, 25 (Ö.R) - Meluilsact. ıeneral SeTillio taraftarları içi• 
iıyanı yüriitmek imklnı kalmam .. br. Generalin birle,ik devle~ 
lere doğru kaçmakta olduju gazeteler tarafından bildirili,... .• 
latimli.k edilen petrol kumpany&larmdaiı 'bazılarının iıyanı tah
rik ettikleti an~. M .... lrir ecael.i devletiii cl9 
..... yarclnn ettiji ffWia edili~. 

Mebt1ıo, 25 (A.A) - Milli •idafaa aaareti 1200 elen azla 
fasla CediDiıtin hilriimet lnınethriı• tealim eldulrlanm bildiJlo 
melıtedir. 

Yatinston. 25 (A.A) - lnsiltereain NeTJorlc konsolo.u ba~ 
Erik Artur I00tr Mebikadalri lnsiliz sefareti umunmu idare et
aaelr kere oraya siclecektir. 

Diplomasi mahaİili bunu lnsiltse - Meksika natinuebatua 
teshile matuf bir tedbir ve petrol kumpanyalarının iıtimllki ya. 
2ünden ortaya çıkmıf olan mütkülih yahthrmak için hiıaedilea 
bir arzu ıuretinde tefsir etmektedirler. 

Perşembe günü akşamı 

EHIR GAZiNOSUNDA 
Bayak Balonlu Dans Müsabakası 

Atinadan Şehrimize gelen ve her a/,ıam Jzmir 
halkının hararetli alhqlarını toplayan 

MELODi ANS 



SAYFA: 4 
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Hatay mektupları: 
t•ICllllllllll•ae11a11111111a111aa1aa1118alallllll8lllWlae11•1e111aa• 1 R. L. GC'ldman l • • : •..........•••..... , •..•........ : [\ Garon n gözboyacılıkları 

Bu Adam ... • 

Suçlu De-il ir! . 
,~G'U!~7.7..z/.L:LL./-/./JJ/~XL//I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
köylerini tescilden meneden Tür 

Fransız t::
. k Zabıta Roıııanı :-.; ~ NAKLEDEN : ~ istihbarat zabitleridir 

- 27 - i Nahide Orbay i 
• • . . 

~~~~::;z;;; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mari, için ağlıyordu. Jim: 
Bir elimi omuzuna koydum. - Kendini çok korumaklığın 
Batını kaldırdı. Yüzüme baktı. lazım, dedi. Gölgede, karanl1kta 

Halkevi başkanı Bay Ihsan Reyhan iye 
okurlarına vaziyetin fecaatini açıkca 

Asır ,, " Yeni 
anlatıyor 

Mahzun mahzun gülümsedi. böyle pusu kuran adamlarla nasıl 
Göz Yatlarını kurutarak; bata çıkacağını umuyonwı. Eğer 
- Bob.. dedi. Muvaffak ola- kurtun iki parmak atağıya ra&tla

calum .. Bunu artık anlıyorum.Çok mıt olaa. idi ölmüştün. 

Kırıkhanda yobazların beyannamelerini halk nefretle 
mesudum. - Evet ama.. itte isabet etme-

- Şu halde ıaadetini kutla· di. Tiliim yardım etti. Ben tiliinıe 
malc için Karleton dans saloiıunA güveniyorum. Gambinoyu bana 
giderek biraz eğlenelim. saldıranlar dü,ünsünler .• Ah, dı

- Eyi ama bu kıyafetle nasıl tanYa hir çıkabilsem .• 
giderim. Citmekliğim lazım. - Çoğu ~itti, azı kaldı. Hele 

- Seni eve kadar götürürüm. daha bir müddet istirahat et.. 

parçalıyor. Reyhaniyede bir Türk köylüsü 

lakendenm 

20-5-938 
Delege M. Garonun Ankarayt ziyareti 

Sen hazırlanıncaya kadar ben de * ve orada hiikümet ricaliyle temaslar ya-
l ider smokinimi aeyerim. 4 Ağustosta Lindeni gönneğe 

0 k d parak bazı kararlar aldığı malumdur. 
Mariyi kapısın111 önünde bırak- ıittim. Yavaf yavaf en ime ue-

ak d «Ankara kararlan» diye bir de ad verilen 
tım. liyordum. F at zanuı.n a geçi-

dd · · d ._ .l bu 1'ararlar bakkmcla deleı• cenaplan - ÇabUk ol.. dedim. Ben on yordu. Bu mü et ıçın e !tenui 
d - d bir çok beyanatlarda Laluoda. Bu seya-

bef dakikaya kadar kalmaz döne· kendime ü,ünmege e imkan hat.inde ed.indiii samimi tebuaülleri si-
rim. bulmUftum. 

Acele adımlarla bahçenin par- T oni Gambinodan alacağım in- tayİlle anlattığı da unutulmadı. Hatta • 
maklıkh kapısına doğru gidiyor- tikamı tehire karar verdim. Benim TORK kam ta,ıdığmı söylemekten bile 

b · d d h çekinmemifti. Küçtilc bir icmalini J•ap· 
dum.Birden gecenin sükuneti için için fimdi irincı erece e e em· 

parçalandı 
... 

ln~i]tere 
Mısıra bir cok 

' 
bombardıman 

tayyaresi gön
deriyor 

Londra 25 (A.A) - Deyli Eks· 
prea gazetesinin aali.hiyettar maha• 
filinden aldıiı malfunata göre lngil
tere M11ıra bir çok bombardıman v« 
ketif t..yyareıi ıöndermeie karar 
vemıiftir. 

Bu tayyareler Kahire ve SüY.,t 
ountakumda buhmd\ll'Ulacaktv. 

Amerikada 
Aa,gari iıçi ücretleri 

kanunu 
Vqington 26 (ö.R) - Mü11181· 

•lller mecliıl bir so.yal bnwda it 
ücretlerinin uıul ve İt aaatlerlnln 
iumi haddini tayin etmlftir. Aıprl 
l, ücreti saatte 25 sent olarak kabul 
edi~tir. Fakat her sene ıaatte bet 
ıent kadar artınlvu 40 seni derec~ 
ıini bulacaktır. it müddeti ,imdilik 
haftada44saattir. Tedricen haftada40 
saate indirilecektir. Hususi bir kanun 
çocukları hirnaye federal biit'otunun 
ııttüsaadesi olınad.n 16 yatnJan qa ... 
ğı çocukların i4letilmesini menet• 
mektedir. 

hk k tığımız bu badi.seferin tanni, dün dene- :" .. ' ~~Th 
de bir patlama aesi duydum. miyeti olan ma ·eme gününe a· ·~ limizt.. .Her ıtın Mirii tiirii kasda uğnyo· 

1 k <.ek kadar yakındar. 
Gövdem mülhit bir sademe ile dar vesika top ama tı. ruz. Ne soran ve ne arıyan .. Sabır, sa• 

sarsıldı. Artık ayakta tedavi oluyot ve O zamaruar, biz.im bu değiıikliğe inan- hır ... öldürüyorlar sabır, dövüyorlar .... 
Kendi kendime: J imin kabinesine gidip geliyor- madığunrıı söylersek fa!tnamahdır. Zira bır .. Sürüyorlar, hapsediyoriar, a8vüyor• 

Fransız müstemleke memmlannnı hare-
- Ne oldu.. Muhakkak jzeri. dum. !ar sene sabır... Sabrın da bir derecesi 

· - · ketlerini bilenler için bu kanaat çok ye-me alef ettiler. Onu son ziyaret eUı~ım gün a- vardır. En ıüvenli silihunn: olan sabır 
d k M. l rindedir. Nitekim, M.Caro, mahi1etini Diye söylendim. sansörden İnerken o tor ıçe . .., ve sük:Unet kalmadı artık .. » 

Y 1 N .1 :ı_ I & ----·· d } bildiğiniz huausİyetİnİ gene göstennİştir. 5,.,.--L :~1·ua .. l bayramı '--,/L,.raıından.... . t "-'---d d"'--'I ara anmı.bm ama.. el'em- ı e ı~arf ı &ftım. .t'l.Mllaor e ya nız -·cıuııı: .._ 1a mıa Delege cenap an .t'U1K.tU"1' an Onc. 
den? değildik .. Aramızda bir kaç kiti Mezkur kararların tatbikine geçilmesi vakada oynanan roU. bakihtea w ko· ıetirilen ita ad-.rla ıörtiıftim. Böyle on beı pn o1ayor .• H&.la kararlann tat· 

Birkaç adım attıktan sonra diz daha vardı. Konu,madık, .fakat için mütemadi müracaat ve şikayetlere medidir. Fakat bütün çftio)ilderi ihtiva J'abpap. Wn ltir halı:aretı. aiiriildenmek bikine ıeç.ecekf .. Randan da açık? an• 
üstü yere düftiim. asansörden çdrtığımız zaman Hol- «Bugün, )'WJD• di,e battan savma ce- eden bir komedi!.. İçin ne eİDayet yapbldannı SOl'dam; k.os- lqdıyor ki maksadı vakıt kuanmaktaa 

Hiç bir acı duymiyorudum. Sa. de yanıma geldL vaplar venniıti. Bwıun, ıırf vak:t ka- Anuz nahiye müdürü Huan Cebba- lı:oca aclamlv ~ıra lımçlura altıya- baıka bir ıey deii!dir. Bütün bıınlar_a 
dece üzerime cittikçe a.rtaa bir - Epeydenberi sizi gördüğü· :r:anmaktan başka bir tev Olmadıh pek renin tabnandan Dervit adında biridir. rak : rağmen halk Türk yazılmaktan ıeri &.r-

K ala anlaıılıyor. ... __ L_ --·· bul _!l ~LI B LL LM LL L-'l_J __ aiırWc: çöktü. Hemen yabp uyu. müz yok doktor Jaıon .•• dedi. o- Giinlerawnua-i, f-.ıyette 111U1J1 N1GJJ11 - ayan, - taun uwr ~mııı ola· mıy9r. 
mak istiyordum. lunuı: nasıl? ltittiğime göre bir ka- GöZBOY ACIUKLAR partizanlan bizz&t idare etmektedir. Ge- rak reyimizi kullandık ve kendimizi Türk Kırıkhan 22-5-938 

Ondan aonruını bilmiyorum. u atlatmıtsıruz. Bu cihet böyle olduğu gibi, tatbik şek- celeri evleri basarak, Türk yazılmak İs· yazdırdık. Bunu öğrenen milwer üzeri· Son günlerdf' Suriye gazeteleri de 
Kendimi kaybetmifim.. - Mersi •• dedim. Eyiyim. Fa- li de cidden entereaa.odar. ittihadı vata· tiyenlere türlü türlü i§kence yaparak, mİl:e hücum ettiler, i1te gördüğirıÜ% JDU· eski yayıaraJaraıa pae b.,Ladı!ar. y_. 

DöRDONCO KISIM kat bu bir kaza değildi. O zerime nici anasırın en mühim reislerinden olan ölümle korkutmaya cAlııan bu .damlu ameleyi ,..,tıı.r. Biiliin rtünah1111ız Tir:.O wz ,u,.ı ev sahibini~ çıbıına11 b• 
Günlerin ceçifini uabi bir A· ku~ atct etmitlerdi. Sancak nwhafu: ve.kili ve Maliye reisi gündüd..i nahiye müdürünün evinde olarak tescil edilmekten ibarettir» dedi- bitinden, tekmil olanları Türklere yiik ... 

lnnızhk içinde cörüJordum. &. * Hasan Cebbareye üç .aylJk mecburi me· sakJanmaktadırlar. Bu vaziyeti haber ler. letmek ifıüurlağını ıösteriyorlar. Ha!· 
~ Anlbenonlarm evinde bir oda Caddede ve kaldırım wtünde zun.iyet verilmi1tir. Keza Maliye mlifet- alan jandarma onbatısı, aldığı emir m1:1- buki herkeı bu yazılara gülmekten bafka 
tahsis etmitlerdi. Mari ile anneai yüriiyorduk. tifi Esıeyyit Fuat ise tekaüde ae'f'kedil~ dbince partizanları yakalamaya gidiyor. BAY iHSANIN SöZLERl bir f~ 1apmıyor. ı,; .Yalan •• dolapla 
bu hususla ç.ok ısrar etmitlercli. Adımlarımı yavatlatmıttm1. miı; yerine İle maliye müdüriyeti umum Ke.Ddiıai Türk olan bu onbqa, evde na- Dan Re)'llll'liye l9$İID daire.inde kayıt bza....- yol'*-1 tllt.ao lnı ..-eı.m 
Jim de onlarla birlik olmuttu. Doktor Miçel, omuzlarınıa ka· 'kihöi Hanri Raat getin1m4tir. Hanri biye müdürünün mümanaati ile karıda- muamelesinin kesildiğini yaznufhm. Bu günü ıeçmİf klife sözler ve iftiralar haf· 
Böylece ve orada olduğum müd- dar gelen kısa boyu ile yanımda Raatin aynı zamanda Maliye riya:etine fıyor. Biraz ıonra da kwıun yağmuruna hu1U1ta balkevi bll§kanı ile röriiJtüm; laca sennayelericlii. 
detçe taarruzdan aumm kalabile- yürüyordu. Kırk yqını ge~tiği de vekiJet edeceği aöyleniyor. Her ne maruz kalıyor. Kolm<lan y ... laamalda Y'.eni A..ır ohyw:Ml•mı teavir etıneleri8' Bu cümleda olanak TiirkiFeye de dil 
ceğimi aöyliyorlardı. ha.ide otuzunda göste~iyordu. Ka- olarsa olsun bununla, ~in ne kadar gc# beraber, kaçan partiunlann ikisini ya- rica ettim. Sayın batkan bay Ihsan : matarak bir sürü hezeyan .savunıaakta· 

Kur.un omuzuma isabet etmiş- dınların hatlarını döndürecek ka· liioç •e söz bo,.ayacı olduiunu tel,nrüz kalarmp muvaffak olan om..., meY· c- Mıliuılif partier l>ir ,..odan t.edhiJ dular. 
tL Yara tdıJikeli ye ağır olmamak- dar cazip olan eözleri yüzüne bir ettiı uııdc istiyoruz.. Gerçi bunlann viioot· bflan Lbıwferuna setiriyor. laarebtlerüae devam ederek bnftkLk c;a· iki Jiiode bir baıtanb&Ja .. ~ 
la beraber beni mutlak bir .ilare. muumiyet ifadesi veriyordu. Jüri lan ~am sandalyeünden çekilrniftir. Z.valls adam vazifesini bafarchimdan kannaia ve kan clöluneye çaltfmalctadır- dolu beyannameler çıkararak balkı la• 
ketaizliie mahkUm kılıyordu. heyetini ikna için bu adamın aley- Fabl Mi kolları gene oradal. Bu aaret- dola,.. taltif yerine tekdir CÖl'ÜJOI'· Ken- ı..... Dijer tvaltaıa d.a boyuna Suriye ve tim ıünni yuılmağa, aala Türklerle be-

Doktor Jime: binde .her halde çok kuYvetli dt?- le ~ faaliyetla-iode daha eyi de- disine : •Ne lllinuebetle kendi taraftar· aaİr 1er'krden Arap n Ermeni ~dirmek- raber olmamqa, çünkü Türklerin Wim• 
....:.._Böyle Te ktmıldamaknıın lillere 5&hip olmalı idim. Yoksa nnı edebilec*lerdir. larmı tenif ettiii• aon.ı.r.k babrel edi- tedirler. lıiı ımhvebnek iatedilderi :vesaire stbl 

daha ne kadar zaman kalacaiım, muvaffak olamazdım. Hele Jüri D.iğ~ tebeddüllain hepli de ayna te· &,.or. ö,.Je ya Tiirlder .....km Anp, Hülc:iiınet dUrdei eu.rinde, m..ıur .. hiç bir aldın kabul etmiyeeetf uydurma~ 
diye sordum. heyeti içinde bir veya birkaç ta lülded.ir. Şelnalann deAnıesind• iba- .AJ.-,t, Ermeni latalar mu? '- emirleri ............. l.teclideri Of'Ull• lar. 

- Bugün yarun aaat kadar a- kadın oluraa... ret. Yeni ıelen aelefinia. yolunu kanali Neticede .nabİJ• midüril Taif-. lan ~ OJlllToftar. G.tirdilderini Db de Kmkhuı pazarında blabUk• 
yakta dolapbilirain, dedi. Fakat - Hiç kimseden fÜphe ediyor itina ile takb> ediyor. Bu karardaıs isti- iade edilmiftir. Sö,.lmdiiine ıöre .,. nUfw kitlild.riae ele b7cı.ttiıı ·ı'•dir. tan istifade etmek istiyen Zeki Arsm:inio 
kolunu kullanabilmek için daha musunuz? fade edil~rek «siyasetle uğraııyou ba- .... ve ,iandarmalar ~L Bö,.lec:. ..... Wtl-ia öaiiaıe dobmento partizanlanndan biıViıl halka kwtı sa. 
bir kaç haftanın geçmesi lazım... _ Hayır, dedim. Çünkü düt- hanesiyle, lcabahatsü:, küçük TORK me· p,.~ 1..U ~ olan.k ~ oıu,.orı.r. Bm.ı.nn içinde •Öylemek ialemif ve yakanda yudap 
Yatakta lcalmaklığın aenin için mamm olmadığım zannediyorum. murlan va~feden uzaklllflınlmaktadu. dua bir niimune .._ nrelimı illnitleria bJJt}armdan illifade edea- nuz yollu fikirla-ini. tehclitle kqık oı.4 
daha iyi, ~kü tehlikeden uzak - Belki de zannettiiiniz eibi ~ö!lece, üç bet tane Türk .ınemun1n ye· Türld,.eden ı.ı- Eti "-«leelairniaıi, ıl.r Wle nrdw. Hett&. prip olank çifte rak beyana çal11rrken, halE t.eraEaM.n 
ve daha emin bir yerdesin. Soka- kasten değil de bir tesadüf kur•u- rroJ de Araplar Almaktada. Netice ih1>a- Alnt ~· ~orlar. S--.. Yriret .............. medetelif dairelerd• auıturulmuıbır. . 
ia ~akacak olursan yeni bir tu- nu ile yaralandınız. ri~te tahrikatı idare eden organlar bir ~ onlara: reriail '9tima1 ,..._._ d• cörfibnütHJr. Sillhlı bir takun seneriler &Ö• öniııı4 
zakla kartılafaCAiın muhakkak _ Öyle olac.ak •. Hakkınız Tar. kat dalıa takviye edilmiı oluyor. "' Fr.,.. latildimeti bıılr.ıli, bn-etli Ba yol_.L.Mann bep.I, eTimis tar:afıa- ıie ıwa, serbestçe dot .. malctedırlar. 
•e bu .sefer kurtulamazsm da.. Çünkü 0 ,cece Bi,vud ca.dd~inde . INr el.mettir, ommla beraber olwas, dea ...,._ ~ miri.it he- REmA.NtYEDE BtR TORKO 

Bana &lef eden Toni Gam- milisler giü.Jı talimi yapıyorlardı. HlÇ BıR ŞEY DEt;JŞMEMtŞTtR ~ 9'C"'k'anrmclaa, ....u..nmz.. 79ti_. mart dlcbtleriae ~ek- PARÇALADILAll 
bino idi, dedim. O beni Gen.spor. Seçim mıntakalarmda tahrik ve ted· cLm hiç korkm&JIQIZ. ıa... Tirkisı.,.i teclir. Meal11ef ...- da Ü"N edelma lci, Her Pin. her aa.at birbirini takiNsı 
cU.nberi ta.Jcip ediyordu. -BiTMEDi- lıi)lerin dnaım da bize gösteriyor ki de itPI ..._ ( ?!) ill. .. » Bu dhiııac sös- ...._ millbet lııir netice a1 ........ ,tır. ifittiiimiz vakalan yumaktan bb ....,.. 
-----.-----..--;;o;;;;;;;=o..-..o;,,;,;,..,;....,.....,....,..._ ..... ..._.....,.___. __ ;...;;;;=;;o;;;;;;;,__ his bİrfey deiifmemiı. taktik baıkalq- Ln çoeuklarm bile ~ ...--. Her~ sin Tilrldn bira dm &a· dık. Şu dakikada Reylwaiyede ıene bir 

K .e• ttü•• k ç• 1 ı ı mamııtır. bkta-. ,.,.. oı.lllı _..., ıt4 1..... fıte silrti vakalar olmaıtur. Silihlı paıtiwt--
U rpar ta ı.- ta ya ı:ıuan Cebbare üç ayJılıı: mezuniyetini H.. teY• f'aima te.ei r-..w. ... dinldi ...., .......... 'P- ,. .. , • ili- tarla beraber, milisler ve ukeder Wls 

k b b 
geçınnek Uure Suriyeye Jideı-ken bir a.im -iaıqal dmelcteclir •• T~ ,..._ doie•lflıM'·• üzerine hiicum ederek, tescile ,.teni-' 

çe r mu are e .. 1 K l T bl M>planb Y•ı>nuı, partizanlarına yeni di- de, ..,. k ?enit tam .libi ~ ..,. .... nd ....... MM ...... ı •. dipçik v• sopalarla dövmilflerdir. K .. 

k b 1 
ra ının ra us Mektifler vererek tah.sisatlannı daiıtnuf· lelitlanmaktedw. ~ da uWrhtta ....... fo ... yollarda ela eo:sniyet kalm.anuttır. Gelip 

Ve ÇOCU 3 OSU h • tır. Yalma menfaat duyıuauneı tatıyan 0-... Caro •.,+· b"9J• Pieretc &'eçen T&rk otonaobilleıi t.,J...,ektar 
Se ya alt bu ~pulcu güruha evin etnıfmı doldura· REYHANlYE alibdarlarla l'Öl'ÜflnÜf, emirler vermif. ailü tah.uTiıi t.hano edilenk durdura· 

. . • ... rak bağınp çafımnya, bin türlü beze· 21-5-938 Buna muk-.bn dunan büalaiitiia bnınnt· lup yolcular dövülmektedir. Bu ıec• 
• Bır çok ~vrupa fdıuleı-.iade ve Roma 25 ~ö.R~ :-:-~al ~1~ yanlar aavm,.. betlsm ıwdlr. Gittik- Reyt.anjyeye Pfwken, bin ıGrtü ...... tar •• 1Slr sUrl çapulcu ellerinde UWı:cKiın Beylan yolanda yojartçu H..... rn· .. e 

bılhana Nıa ve Montekarloda ya- Avrupa harbıne gmşının yıldonumu çe kesııfet peyda ederek i§i nüma:viıe ~- berter ifittik. Bonlann hepsi "Uiyetin ı.tıp Je Tlirk yuılac.ak oluna l>eyniai bir TiJrk Jiirekleri a~ ,_ade ,,_ .. 
pıldığı gibi güzd lznairiaizin Kül. olan cLinkü cüııü Trahulıuta asker- virea bu aclamten.. hepsi silahlı olduğun· çok sersin oldulımu bildiriyordu. Ş.. padatacafın diye bajvıp çaiırayorJar. çelanuı1flr. Halk twsiir içindedir!. 
~!rparkında 4 haziran cumarteai lerin araanda ceçlrmi, Ye nwhteliE daa. her~ bir ka:-ııılclığa meydan birden içeri ıirince, bir bakıtta. bualanr. Kayıt için gelmelerini ba.Dca aöytemek TOK KOYLERtNt TESCtLDEN 

gün'· .. bakaJ ı:,· · k llha fırkaları teftiş etmiJtir. 1914 - 1915 vermeleri ihtimalini &Öz önünde tut.en doiruluiamı kavrıunakta ıecikmedik. üzere köylere giden nülislerin yaptddan MENEI>IYORLAR 

b u .mus:. 
1 ır ~I ~ L • 9enderİndeltalya için.birk~Yll mev- Halke.i ...Jıallj Wik6nw llftllli.nde le· Seçim bürosunun bulunduin yer• doiru fecaatten baıka birJey delildir. Onlıerinıe Ummnt tesciJin IOll ..:ı..ü buı --a· 

re esa Te uayramı yapı acaeı -- _. __ Tı'-L--1 B' • .. bL·· L...ı "d • L- ...., .... ..._. 
ber z~u ~ • ~ ?' ve ... ınpzınm !Je ~ Ha • wı~:Uf ve kalabalıjan gı erken, bar takım silablı ad.amlarm do- uur otobiWer alarak ıelenleri yakalıyor· pıada ve tedbi,Z.. ,-üsWen-byıtluJDI 

alınmıtt~. . . timdi Iİİkünet ~ old~ Te hu: d~- ~lllliftil'· B.n.an üzeriee &.,ttimt c«dünL Yananda bUhan.nlar: ·~· Arap yazılmazlarsa öldihiiltıcekleri- yaptll'lnallUf otan Ceıylinlı Y-urk kö1ta-
Memleketımızde ılk yapılacak rad~ toplanan yerlı askerlerın ıarkı mezkur mahalle jandanna ve ulıter sev· a....ı.r. wap partisine mensup tedlıit- ru, ma!lan mülkleri yaima eclilec:tjini lari leırkbana ~-- taci1J.;.y y .... 

olan bu bayramua programı aii· Afr~kada ha!>'• ~İn ~kay- kedilll'U,, aüau,ifçiler makineli tüfcak çİlerden old*lannı, ~l'fılan, yollan ve IÖylİyerek otob:Sslere biodiriyorlar. Mu- racaldardı. Buau haber elan F~ 
zide bir heyet ta.rafından tertip dedllm;'ttedir: . vesaireyle muhafaza altına alınmıştır.Bu IMiroıwn etrafını sararak, gelenlere taz.. baz.afa altında büroya ıetirerek ya7.ll- istihbarat zabiti, ittilaa•s-J•rdan da Wt 
ıedilmiştir. Bet yıldan beri, her Şıma/ı Afı·ıkanın au:·etle onların s~best_çc fa~i~et~e de· yik J'~~~~ A~p y~lmaya mecb~r et- maja zorlıy.orlar. kısmını alarak ıece köye gitmif .,. kPJ:• 
yıl Gazi okulu hi h . . .. d {ı • • .,.m edebilmelen temm edilrnııur!. . tiderini ao,tedtlet'. Bll'll% dalıa ılerle- Onlar ıilihhdır .. l.urldercle çakı bile lülerin eelmemeleri isia icap ed.ı tefti' 

k maye eyetiillD mu a aa.sı lÇln yince menara daha farklı bir ıekil alda. bulunmaz .. Onlar aÇlkt.an açığa ve teh- batı alnnıbr. Halabten ele sabahJeyin$İ4 
ço w muvaf~~kı:etle yaratmakta Roma 25 ( ö.R) - Parisden bil- HA.KiM DE ONLAR, DAVACI DA Bu faaliyete, gUy. inzı1>ııta memur olan. ditle kantık p!op,aganda yaparlar, Türk- den otobüsler boı ıelmitlerdir. tık del• 
oldugu kostumlu çocuk balosu da dirildiğine göre Milli müdafaa istik- ONLAR milisler de kanpnaktaydı. Ba kan~ıklr ler afızlanm bite açmazlar .. Bir taralta yapılan bir hareket olsaydı istibbuat lot-
bu bayramla birleştirilmiftir. razım müt temlekeler hakkında ta- Hükümetin lriiçük büyük her memlll'U P bakıp ta İfİn samimiyet ve dojrulu- hüsnü niyet, sükU.ı~t, diğer tarafta fesat, mandanma teessüf .ederdik. Halbuki faf' 

Kostümlü çocuklar bebekli ve marnlamak üzere şimali Afrikanın propagandalarına devam etmektedirlw. fana inanmak bir hfttad~ bıı.Jka bir ıey mt'~anet, atcı. itte Hatay bu birkaç cüm- mıyoruz bile .. 
yapma bebekli süslü ' k b • müdalaua için 200 milyon .-e Hindi ~~· meoeden hiç bir kİm$e olmadı- değildir. ley!e halasa edilebilir. Faziletle, babase- Bütiln bu hadiseler halduncla Halkc~· 

çocu aTa a 0'1 ııb ik" ti · d' liy b. t" .. d' -1 k b. . . çini miiıdnfaası içim de 400 milyon °· 1
• t• aye erı ın en u- makam m çarp~tıgı yer u- Hatay r.. leriniıı ıerek aalalaiyettar makamlar' ... -

b~rı, ~~cu _. ısıkletlerı, çocukların fraııldık bir utilaaz yapılma una ka- da mevcut değildir. Şikayet e<Üleu keneli· ARAP MIUSLERtN SUROKLEDIK. Artık bu mi!lctiıı sabn kalmadı. Yüı- gerekse müşalıitler ne:ıdindeki vaki ol'1' 
.~·~. ~egı. c~nlı Te cansız her rar verilmiştir. Fransız hükümeti bu leri, tikayete bakacak ta onlar .. olduktan LERt KöYLOLERLE MOLAKAT ferinden ıatırap ve nefret akan ba,Jar müracaatlarma. kös dinler~-~ 

tü~lu ç_ıç"~lı . bıne~. vu~taları ~e&- miiatmıl~ :kendi lwvvetlerilıe sonra bütiill pyret botuna değil mi? Arap milislerin aüriildiyerek ıötiirdük- efik .• Artık biç bir nada inanmıyor b• y.ct bile v•ilmjyerek, cevçaiz b~· 
mı i~ıd~ •f tırak ıçın bır çok aıle- kendilerini müdafaa edebilecek va- ARSUZDA BtR VAKA leri Lir bç k5,flyt ıördClm. Biraz 10nra halk.. maktadu. 
lw timdıdea hazft"Lunaaktadtr. iiYete IC>kmak arzusundadır. Ola Aıw m\S,uia•ı cawı• eda halk•• po1ialer tarafından brtanlarak .:Bayma, di7orlar. Yeter artık çekti- HAYRJ ALP 



Bizans tarihinde ilk defa görülen ve tarihe geçen b~ 
idam şekli halkı hem hayrete hem de dehşete sevkettı 

~ltWuıtiiilill 1 :~;a:m 

1 
Okurların 

mektupları 
1tır.7x.7.zr;q."DY..zr~..L2JV'..zmmı:ze111 

Maniaanın Akhiıar şosesi yir
minci kilometrede Sarhanlı kö
yünde 300den fazla ev vardır. 

~------! _____________________ , 
Hava Casusları 

Yazan : A. Maşar 
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Bu köy ayni zamanda Maniaa 

ve Bandırma tren hattı üzerinde
dir Civar köyler inzibatını temin 
ed~n jandarma karakolunun Sar- ~va yoktu. Kaybol.mutlu ~o~a. .• lac~ı. . . _j-~- • 

hanlıda bulunması ha6ehiyle pek BD' arahk Yunkerıın karlingınde Bıraz deride ~an ıuya uuıpu ils· 
çok dağ ve ova köyleri. burası ile onu görür gibi oldu. ledi. Otlara haf~ ~ıyor, dallan ha. 
daimi rabatadadır. Köylümüzün Orada ne yapıyordu? tırb çıkarmamaca dikkat~~ ayı-
zaruri ihtiyaçlarını kolaylıkla te- .. Karlinge yak~ınca b1!nun b!r ~?- ny~rdu. Panterle W.~laftı:iı ~ 
d rik etmeleri ve iıtihıal vaziye- l'Uf batuı oldugunu, bır dalın gol- ben daha uyanıktı. B~ ileride ~ 
ti:e de teıiri dokunabilecek fe- geaine aldandıjun anladı. yük bir yılan ayak aeauıı duym~ 11-
kilde vakit ziyaından kurtulmala- . Oç defa 11lık ~ld~. cNova .. Nova.• b~. u~İafb. Suya yaklafmca ~ P.. 

"çin bütün evsafı haiz olan Sar- dıye baykınnak ıstiyordu. fakat ba- rultü duydu. Durdu. Etrafı ~ 
~a~lı köyünde haftanın muayyen şma büyük felaketin geldiği günden Gürültü ıuyun öbür tarafında~ geJi. 

d nın yalnız sarayın duvarlan ara- idi. b" "nünde pazar kurulma11 çok beri bu iımi ağzmll almamııb. Zaten yordu. Bir vaıı.i hayvanın ilende MI 

Erteıi sabah bütün aaray a am- d lum olmasını dıtarıva Hem bu sefer Sebastiynno şa- ırvguafık olacag .. ı ve bu sayede de- cuuı kadının hakiki adını da bilmi- içmekte olduğunu dÜ§Ündü. Feci bir 
ı uh f 1 akları atçı ve ıın a uıa , b d k d d . . mu k b 1 kar J ---•- . • !l~L--· arı, m a ız arı, Uf ' .. .. ak tm meaini de istiyordu. ra ı a a ını a ımparatorun ıra- . olu üzerinde olan bu köyün yordu. a i et e f aflllll.llUIA ıçm lllllWlll 

ıayialeri his ahırın kapıaı o;un- ;e ba~leyin kalkbğı zaman aa- 1 desiyle kultanmıfll. ;;.~~ bir tehir halini iktıaap ede- Tekrar ıslık çaldı.. eline aldı. Bu aea bir ıu dölriintüsünü 
de hayretten ve dehtetten on;· a nçeresinden haı ahırın isti- Korkuıu yoktu. b ~:Ceği kanaatindeyim. Bu ihti- Cevap yok... andınyordu. Buradan geri dönemez. 
kalacak bir manzara kartııın a kay~· bakh Hıri~tidiye bilmukabele kafa ı valimiz Lütfü Kırdarın j(Ö- lçine bir tüphe girdi. Sakın Nova di. Tehlikenin mahiyetini anlmwM4 
kaldılar. • aT:a~:~iı hakkında verdiği em· tutmak için bundan ala fıraat ola- y~c; rine arz için muteber gaze- kaçmq olmaam ... Bu ıüphe bir alev lizundı. Bahusus ki timdi yarundl 

Burada bır adam aıılmıtlı·. • tatbik edildiğini görerek mem- mazdı. ;'19 .e.n tavasıutunu ıaygılarımla gibi muhakemesini aar<!ı. Derhal kafi derecede mermi vardı. Bir pan· 
lıter aarayın içinde olsun ıster nn ld Yerinden fırladı. • ~nız~derim hükmünü verdi: ter veya arslanın tecavüzüne uinr· 

dıtında bir adamın aıılmıf olındası nuno: :dan çıktı. - Dur ... Dur .. Geliyorum. Şim- rıca M. . S h l d - Onu arayanlar buraya kadar aa nefıini müdafaa edebilirdi. 
Bizansta bu kadar dehtet uyan ır- Uz:ı ve dönemeçli koridorlar· di görürsün. Ar ~nıaa l: K~rk a~ 1 

.. ,a gelmitler ve birlikte kaçmıılardır. Kararsız bekledi. Etrafını dikbtJe 
mazdı. d ti Diye homurdanarak alelacele 1 e~-~çuog u Hava yoluyla gelınediklerine göre gözden geçirirken bir insan elinia 

ip •• idam •• Bur ... ad~ .sık aık ru~ a~::e; Teklanın dairesine sap- geyindi. j • - • • çölden gelmiılerdir. Hareketsiz du- sulan yarmakta olduğunu gördü. 
lanan ,eyler oldugu ~~ın hh!~~r~ı tı burada Teklanın yatak oda- Eline maaa üstünde duran ya- Mühendıs unvanı ıçın ran tayyareyi görünce ağaçlar ara- Ve onu tanıdı.. 
bunlara ahtmıflt. Boyle .. ~· ıse e- ve kapısı ~nünde durdu. rıuı kalmıf bir tifeyi alarak kapı- / • t ·hanlar tandn saklanarak fırsat gözellemi§ Bu Nova idi. Demek ki cuus t. 
rin olıa olsa uyandıracagı ır uıe- ıın;neri girmek, Teosyanın hay- yı açtı ve Hıristidiye çatmağa ha- OÇf an ım ı "' olacaklar •.. Artık ıüphe etmiyorum, savvur ettiği gibi kaçmamqh. Haya. 
rak olabilirdi. dutç Ufağı ile üçüncü MifCIİn kız zırlandı. . . Mühendis unvanını kazanma~ gece gelmişlerdir. Uykuda motör gÜ· tında hiç unutamıyacağı bir ferah_lılı 

- Kiuıin ida~~~ildiğini ~e ;e k d ini bir yatakta görmek ar- fakat kartıaında kumandanın ıçm 3074 numaTah kanun mucı- rültüsüne benzeyen bir §eyler duy- duydu. 
ıuçla idam edild~gını anl~m.~ d ~: ar ~ir an içinde yer buldu. suratı yerine İmparatorun yü~ünü hince açılacak imtihana girmek muştum. Ah ne kadar aptahnl§ım ki Yalnız değildi. Genç kadın aıcak-
~at bu saba~. ha.1. ahır onun e:ak zu~vet.. içeri girmek ve bu mağ- görünce rengi attı. w vasfını haiz bulun~n, yani 40 ya- bunu fırtınaya hamlettim. İ§te timdi tan bunalınca banyo almak ihtiyacım 
ıdamın verdıgı teaır yalnız m l Prenıese koynuna bir ufak imparator kapının aralıgından ,ını ikuıal etmemıt ve halen dev- ıuç ortaklarını aluak gittiler. lduymuftu. Dere kenarında ae>JUD
·değil aynı zamanda dehtet te 0 

• ru~ak ıur~tiyle verdiği ilk ce~ odadaki yatağa bir göz attı. let, devlet sermayesi, b~l~diyeler Evet, şüphe yok... Şu uzaklarda 

1 

mut, silihım ber dakika kolaylıkla 
muftu. lak ::nın tesirini görmek.. Yatakta, yüzü koyun kapanmış ve beledi~eler aermaye11 ıle ku- gördüğüm karalh bir koskoca filin alabileceği bir yere koymU§, suya 

Aıılan adam çırıl çıp b. d Bu arzudan çabuk vazgeçti. hareketsiz yatan ve uyuyan bir nılmut mue117selerde çalıtan. N~- veya bir ceylan ıürüaünün çıkardığı dalmIJtı. Onu güzelce göriiyordu. 
Asılma ~ı da 0.za~a ka ar K ıyı yumruklayarak ıeslen- kadın gördü. fıa en mektebı mezunlannın ımti- toz duman değildir. Bir kamyonun 1 Çıplak vücudunu izah edilmeli miit-

görülmiyen hır t~kılde !dı. ld~, d·· ap Arkasındaki elbiaeden bu kadı- hanları yarın ve öbür gün Nafıa tekerleklerile yarattığı fırtınadır.,kül bir İştiyakla aeyrediyordu. Non 
çok müıtehcen bır tekılde yapı· •·_ Hey .. Sebastiyano .•. Sebu- nın Prenıes Tekla olduğunu anlı- teknik oku~unda yapılacakbr. Uzaklaşan odur. l>iifmanı ellinden derenin havuza çok benziyen bir re-
mı,b. b ti yarak emrinin tatbik edildiğine Bu imtıhanlarda kazanacak aldılar.. rinde rahat nbat aerinliyordu. 
. _Görenleri deb,ete ıevkeden u y;:;~tiyano, tatlı ve rüyalı bir memnun .oldu. olan ve lizim gelen evsafı haiz Na- Sadece düşmanı mı? Belki ~ bu Vidal onu çınlç.ıplak g?rme~e id°ı. 
ıdı. . kunun arasından sıçrıyarak Sebastıyano: fıa fen memurlan açılacak kursa dakika için hayatta en kıymetb tut- Omuzlan, ıutı, memelen, vucudu-

Kimdi bu aıılan •• Bu tekılde ası· ~ylktı. - Beni affediniz haşmetmeap, devama ba,lıyacaklardır. Na~ıa tuğu bir varhğı ondan ayırdılar. nun diğer abamı ne kadın- ahenkli. 
lan.. b. k"' aç .. ıran kimdi? diye kekeledi. Sesinizi anlama- fen memurları kursa devam ettıl:- Ah aefil kadın ... Şimdi niçin o ka- ~ ne kadar güzeldi. Genç kadın bu ha-
.. Da~ağ~cına ya~ı!brılmıt ır a- E:~i kurt, kapının dı~mdnn ge- dım. • . feri müddetçe bulundu~ları va~ı- dar uslu, 0 kadar muti olduğunu an: liyle V en~s d? Milodan farksızdı. 
gıtta ıımı yazılfı ıdu b" 1 . d len ıesi Hıristidinin sesine ben- Vasıl, Sebı:.stıyanoya gülerek felerdcn ~ezun. adde~ılec~kl:rdır. hyordu. Demek ki dostlannm kendı l Yahut la Vidalın kadına hasret kalan 

Saray muha ız za ıt erın en tti baktı. Kursun nıhayetınde hır ımtıhan izini bulacaklarından emindi. Niçin gözleri onu böyle görüyordu. Kabil 
Traveliı.. • . ze G:'zü dönmüstü arbk. -Zararı yok. dedi. Haydi, görü- daha yapılacak ve bu imtihanda bu mutlak itaattan bir§ey ıezmemİ§- olsa bu mevkiden aynhnıyarak No-

Suçu h ~·~ d · bu ki· E:ki kapı yoİdatı timdi saray yorum ki elindeki ti~ede akşam- da kafi .liyak~t gösteren memurla- ti? Niçin ona inanmıştı? vayı uzun uzun seyredecekti. ~ 
Saray alı unu a yme muhafız kumandanı oln\im diye dan kalmıf f&rap var. Yoksa be- ra ellerındekı Naha fen memuru O kadar kızgındı ki ellerile göğsü- kadının sudan çlkarken burada oldu-

fıtta okudu uhar. ~ b•tt • d h rkeae kafa tutuyordu Yemesine nim araplanm ho, una gitmedi diploması alınarak yerine mühen- nü dövüyordu. ğunu farketmesi ihtimalinden utan-
cSaray m aıız za ı erın en e • d' d" l ·ı k · · d \arma T r it at asaletine kartı içmesine kanşhğı gibi 'imdi de mi? Bitir o titcdeki şarabı da ar· 16 ıp oması verı ece tır. En çok kızgınlığını tahrik eden teY dL izzeti nefıi, erkeklik uygu 

l ~:J~~·i,:~n auçunun cezuım yatağına kadar burnunu ve cliru kamdan gel.. Seni odamda bekli- * . bu ıaaız cengelde yalnız kaI_maldı- galebe ediyordu. Ne _de oba .o ~ir ~ :önnflt, 'f'Ücadunun ba bGyfik suçu uzrabyordu. Bu kadarı artık fazla yorum.. Abdü/hamıdın En aon insan kulübesinden bmlercelma.~ı •. Ha~ ~st~mm, ~ 
. r en kıımmdan asılmak sureti- fersah uzakta yalnız blmqb. Bura· retinin .. memleketinin du...-nı .•• 8İI 
i! 1fctam edilmi,tir.• Bı·r Harp tehJı•kesı· mirası da k0rmendisind~1~.~irkuvvkimaetıy~k- 1 caa~•uhnaklacazibeaine kendinid., ·H· ~m.ı-

• tarihine bu fekilde ge- tu. anın o aunn:u e erme maga vaa mıy ı. epa umı 
Sızanı öriil • .d tarzı ve Abdülhamidin varisleri arasın- ~ı yalnız ••• Yapayalnızdı... fazla bu kadının yanında küçük düt-

çen bu g 'f.~ıt ıltam ta kar,ı ş • d • ı • k k 1 d daki dava senelerden beri devam Kahraman bir kain tqunaaına, za- mek utemiyordu. Madem ki kendisi 
k~~I T~aYe uı~ ı;di--i:r göıteri- ım ı ı a m a ı etmektedir ve hala bitmemi9tir .. af nedir bilmiyen yıİmazhğma rağ-ıNovanm kalbinde bir tea~ yapama• 
buyük bır ıuç f g Bu davaya Budapefte mahkeme- men işte ezilmi• gibiydi. Bu defa mı,tı. Ona bir erkek ihtiyacını du-
yordu. • • l ma sinde bakılmaktadır. tabiat insana hakim olmuıtu. yurmamı§b. Zaafım izhar edecek 

• ld~°! ~klı.de lf J;;en.d?çun • BASTARAfl 1 INCl SAHiFEDE Milin Hodza ile bay Haynlayn Abdülhamidin oğlu Abdülkadir Şimdi ne yapacaktı? olsa onun esiri, kölesi olmıyacak 
bıyetmı ıh~• et;:1e ~ İ ı. • t" ıında fikirlerin gerginliğini yahf- arasındaki mülakatta Çekoslovak tarafından mahkemeye verilen Dostlarının gaybubetinden endi- ı mıydı? Bu ihtimali ölümden bedts 

Bu ıuç kım~1. artı lıb• ~nd~·~_ı·ce tırmail-a müsait olamıyacağı hak· batvekili ekalliyetler atatüsü hak-1 yeni bir İstidada Abdülhamid in şeye dü§enlerin kendisini buhnalan- telakki etti. Kadın güzeldi. Hem de 
Va.1°lkimbı ifna.il ır usun D f d ·1 . k d S""d t . • Ah" b'r' . 1 1 . . k'. ld . k b" •. ıt--.1-ı. • •• •. •. :M· e- kında Almanya tara ın an ı en ın a u e reısıne resmı ıç 1 ~ırasçı arı ya mz yırmı ıtı o u- nı mı bekliyecektı? Yahut ta ne or- , çok güzel •• Yakıcı ır guneı a mua 

i!e bu •te ım~r~t~ u~u?cku -.i.r- sürülen itirazlar Çekoılovak hü- teklifte bulunmamıtltr. lngiliz ga- gu, ba~kalannm mirasa hakları kunç, fakat bu vaziyetle gayri kabili haftalardan beri kadın yüzü görme-
lın kız karde,ının ıımmı arıT • b.ld' ·1 • . Hük' •. • . • t ket" • 1 d .. b"I . . . . • . .. larak la ı • • kek . • b kadı . • • kümetine ı ın mıttir. u- zetesının netrıya ı neza ını mu- oma. ıgı ı dırılmıştır. Bu suretle, ıçtınap olan ıerguzqte atı yo m14 olan bır er ıçuı u n n&-
mak ıatem~.ıftı·. 1 1 ledi- metin hududa gönderdiği kuvvet· hafaza eden vaziyeti bir kat daha M~iyet Fatma ile kızı Nesilşah mı çıkacaktı? Baıka ufuklara doğru 1 

ler anlatmazdı? 
... S?çlun'!n udennde. ı~ç~~fmuı leri geri almak husu.sondaki ni- zehirliyecek mahiyette görülmek-. mırasçılar haricinde kalmaktadır. yollanmak ... Yürümek, gece gündüz! Gözlerini kapadı. Artık onu, ba 
i! kımıenın .a ınınl gız ı ·ı ı .ıu yeti malôuı olmamakla beraber tedir. 1 Abdülkadirin izah ettiğine gö- yürümek ... tik insan kulübesine rast çıldırtan• halile görmek istemiyordu. 
bır çok dedıkodu ara vcaı e o -. • . 'ki .... d • · re k d" · ·1 ı d"V• 1 • kadın tmadan ·• . . daha Mitel önümüzdekı ı pazar gunun e Alman gazetclerı vaz1yette 1 ' en 111 ı e ev en ıgı zaman geleceği yere kadar yürümek ... Kuv- Vidal için o bır o once 

!m~aratorıçen:;trcai olduğunu belediye intih.abah devam edec:e- esaslı bir tebeddül olmadığını ve j Fatma l~ rafında imif ve ondan vet ve kudreti buna yet~cek miydi? bir düımandı ••• 
h
sagk ~n b".nl un . .. h 1 . onun ğinden o vakıte kadar bu tedbır· vehametin devam ettiğini mü,a- el vvel de ıkı kocadan botanmıf bu- Bilmiyordu. - Devam edecek -

er caın ı meaı fUD e en h f 'btimalinden unuyorm p k' k b d k 1 v d *---
üzerinde topladı. Maamafih Va- lerin mu a a~aaı ı hede ediyorlar. Eğer Pr.ıt.g hükü- Suri . Uf. rc:_ns es ı A ~rı~ının Yalnız ura a a amıyacagı a .. •• •• ı •• k 
silin korkusundan kimse dütündi,;- bahaedilmek!e~bır: bl".. d mcti fevkalade mahiyetteki aske· lund:~lı olmbadbıgını, Sdelanı~.l! ~u- besbelli idi. Tutuncu u 
.. •. .. .. 1. · d Südet partısı ır te ıg netre e- .. • • • •1 · gunu, a aıının a mu azım Sıcağın şiddeti arttıkça artmıfh. 
gunu açıkça ıoy ıyemıyor u. k D .1 Tele raph,, gazetesi- rı tedbırlerını ı ga etmezse vazı-,olduiunu ve nihayet Fatma ile Y" .. d kı rd Cı lak vü-* re « aı y . ~ d yetteki bu vehamet devam edecek Abd"lh . .. .. ' uzun en ter a yo u. p . Mü h tı• tı•r 

. d" d T ki nin Prag muhabın tarafın an ve- • u am1t oldukten sonra ev- cudu su ihtiyacile yarunışb. Bır dut fa assısı ye f • 
imparator tı~ ı e e anın ce- rilen bir haberi tekzip etmittir. Bu ve y~ni hadiselere sebep olabıle- ı·lendiğini, bunun için mirua hak- yapsa biraz serinleyecek, maddi ku•- mek ı·çin inhisarlar 

zasTınckı lverecekb~·k d ... teblig"' e göre 23 mayısta doktor cektır. kı olmadığını söyliyor. veti kadar manevi kuvvetini de bu-
aya tat ı e ecegı ceza- =- . imtihan açtı 

Halk masalları 
Ayva 

Deyince Ş~zade da~ı: 1 .. Şahzade külihı geyip bittakar- vanın üzerine gelip mezkur ağacı inhisarlar idaresi, memlekette 
- Pek eyı olur deyıp orada? 1 rup. aarayın içine duhul ile doğru tutup olanca kuvvetiyle zor eyle- ildan lan tüf" ütalıa.

mezkur çocuklar~n. ya?,ına g~ldı. 1 ~rıler pad!tahının oğlunun oldu-' di. Kölriyle b.ir_li!'te w çıkarıp ~~ : elu ~ ~ unm:e bir eb-
- Çocuklar nıçın boyle muna· 

1 
gu odaya gırip bakar ki al elbiseli ladı aiacın bır11ı aglar ve bıruı kupe 1 B kun ta-

d . . d b • bun 1 k f d b 1 1 tu per rau aÇIDlfhr. u mun zaa e erıınız, urun en aıze - o an ız ile 0 yiğit oturmut mu· güler, ora an un arı a ıp uç . b. • il "'tün ül ...... mia. 
ları takıiuı edeyim. Yerden okulbabbet ederler. Şahzade hemen Orada bulunan aıkerler ağacın ~ ırl mea:, e t~f c ~ 
1 onlara . gidip l A ah . •W• • .. •• b d yenı e eman yetif ırme • a ıp • . . 1 Yan arına oturdu. ma f • gıttıgını gorunce aman re urma- ldar b dan batb yetifen pnç-

- 5 _ - B.e~ bu oku atarım ha~gmız zadeyi kimıe görmez, neden sonra yın, vurun diye mücadele ettikle- ler · • ed ';;;.n bilen ve ttitiincüllk 
evvel gıdıp oku alına bu mıraslar 1 taamlar gelip kız ile bu yiğit olu· rinde askerler dahi karmakarıt ~çı,?. e k fazla iıtidadı olanla-

·- Ey yiğidim falan yerde peri-ı - Ah Şahzadeuı o biraz müt- onundur, dedi. Bu çocuklar buna 1 rup yerler iken tahzade dahi 10f. olup düfman var deyip birbirini m':· egm·~ • ..:ra imtihanına tutarak 
ler Emirinin sarayında bir ağJ,_ külcedir ama, se~in uğrun.a .bu razı oldular. ~ah..z.ad~ oku Aath .. ranın bir tarafına oturup bu da kırdılar. Bunlar dahi pençereden :ıuv':ff1.k.yet kazananlan dünya tü
yan Nar ile gülen Ayva vardır. can feda olsun. Bır kerre gıdelım. Çocuklar dabı segırdıp mezkUr o- 1 bafladı yemeye. Bunlar bakar ki bakar idi. Ağacın gittiğini görün- t'" ""lüiü hakkında ıtaj görmeleri 
B · beten onu da getirirsen Bakalım naaıl olur dedi. Hemen kun gittiği yere gittiler. Şahzade 1' sahanın dig .. er tarafından dahi ta- ce : . ~ncuAvrupa ve Amerikaya gönder· 

una Dil • • Şah d k. h ·· · d k 1 ek" ·ı kü'l~ı.. ıçın ben sana elimle bu kızı verırım za e mbez ur dayvab~~nd uz-:rbı: ora a a an post ı ı e ant ve 1 am azalıyor. - Eyvah deyip, itten aaih ol- mektedir. 
diye cevabı kesti. ne atlayıp, ayvan ~ e! er lı1 ı kamçıyı alıp yerlerine birer avuç. - Ey sultanım, bu benim tinüm dular. Periler padi,ahının oğlu: lnhi1arlar idaresi, alb ay enel on 

Bu yiğit dahi cevaben: ağzından burnundan ıkı tara~a albn koydu ve hemen oradan hay· ı fu ıenin önün, 'u kimin önü dedik- - Ey ıultanım verdiğin bergü- qiyi bu maluadla Avrupa ve Ame-
- ya Emirim öbür istediğiniz atef aaçarak yola revan oldu. Bır vanın yanına gelip bindi. Hayvan 1 te kız taaccüple kaldı. Nihayet zarı da aldı ve hem dahi mezkUr rikaya göndermiftir. Almanya, f ran

teylerin cümleıini getirdim, inta· zaman y~I ~ttıktan sonra bir mem- dahi dumuya.rak yola re:van oldu. , ~unl~r yemekleri yeyip minderin 1 ağacı da bundan ıonra reddetti~ aa, ltalya ve Amerikada bu menıle
allah bendeniz bu ağaçlan da ge· lekele gırdıler. Çocuklar gelıp bakar kı efyanın , uzerıne çıkıp pençerenin önünde sen artık kimin olursan ol, dedı. ketlerin tütün ziraat, ifleme ve fab
tiririm, diyerek Emirden destür Yolun. üzerind~ Üç ç~cu~, .. önle- yerinde birer avuç altın var,' aevi· 1karar eylediler. Kız periler padi- Kız dahi saraydan zar ederek çı- rikuyonu ile sair huıuslan !e~ 
alıp saraydan dıtarı çıktı. Hemen rinde hır poıtekı ve hır külah .'"!e nerek bunlan aldılar. Nihayet 1 tabının oğluna bir çevre hediye kıp doğru pederinin huzuruna ge- eden bu gençler ıtaj müddetlennı bı
koynundan mezkur kılları çıkar- bir kamçı ve bir ok vardı. Bu dort Şahzade ile at gide gide periler! v~rmit idi. Şahzade minderin üze- ı lip karar eyledi. tirdiklerinden bu ay aonunda mem-
dı 8 • b. . k nca 0 saat uıez- adet etya çocukların babalann- padisahının ıarayına dahil oldu-,rınden çevreyi alıp koynuna koy- Biz gelelim Şahzadeye ağacı lekete döneceklerdir. Şimdi ikinci ka-

• ır ırıne ça ı 1 .d. B .. k 1 H d B 1 w kA h eb" '-kiir hayvan zuhur eylemeıiyle: dan mira.1 ka mıt ı ı. u uç ar- ar. ayvan: .. u. un ar da bakarlar ki m!nder alıp dogru mez ur ayvanın yanı- file gene bu makaadla ecn ı memııe-
- Ne iıterain Şahzadem de- def bir ~r~~ bunl~ taksim ede- - Şahzad~~ bu al.d.~ğın _küli~ı u~erinde ~evre yoktur. Odanın içi-, na ge!di .. ?radan yola ~evan oldu- ketlere gönderilmesi için bir müsa-

dikte ş h d h•taben: meyip bırbırıyle munazaa ederler. rey ve poıtekının dahı uzenne bın nı aramaga batladılarıa da bula- lar. Bır gun saraya dahıl olup Şah- baka imtihanı açılmqbr. 
_ ,Ahabza .e h

1 
.. b falan Hayvan bunlan böyle görünce: vebukamçıilepoıtekiyevur.Ora~ '1 madılar. Şahzade dahi oradan . zadedahihayvandanafağıinerek Bu müsabaka imtihanına girecek 

enım aı a m, Şah d 1 k d h 1 d ... kU .. m kA k' · .. · b' d ... d' h ld" ı..:.· ·ıereıı Yerde periler Emirinin ıilrayında _ za 
1
em fdUn arGaa

1
na pe an .. av~ a~ıp ?gruh mez b"r adga- 1 ekzb1!' kposte ının uzberınhe ıne-1 o~~ pa .. ıfa ın yank ına akge ı ve olan gençlerden on ,~~ ~ı • 

bir .. 1 N •1 b" .. 1 Ayva ziyadesiyle azım ır. e fU ço- cm uzerıne meram emen ır ar- 1re ır amçı vurup er ava o - mezaur agacı yere oyar : temmuz ayı içinde ataı ıçm yıno 
ag ıyan ar 1 e ır gu en · d 11 • d 1 be '1 kU ... la k .. kü l k d Vak im h · vardır onları iıterim deyince hay.. cukları da kan ınp e erın en a a- ı e ~ez retia.gaç. nd od. y e ~ 1 du~- ~ti ta geNce o ·ı Uf ··ı ~e~ Fransa, Almanya ve Amerikaya 

van dahi : hm- parıo ,uana 1r rcam. e ı. oııır.ru a2 ıvan ar ı e 211 en nJ• _ llt'[lıfEDl _ a~i~:. 
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söylendi! Bir lngiliz gazetesi 
bundan bahsediyor 

Saat 12. 30 da karışık plak neıriyatı. 
12. 5 O de plak: türk musikisi ve halk şar• 

kılan, 1 3. 1 5 te dahili ve harici haber• 
ler. 

Akşam neşriyatı: 

Senin 
Bana 

ve sana benziyenlerin ruhuna ihtiyacım yok. 
ancak karının doğuracağı çocuğun ruhu lazım 

Saat 18.30 da plakla dans musikW. 
19. 15 le türk musiki ve halk §arlulan 

"Türkiye lnglltere için sadece kıymetli bir dost (Makbule Çakar ve arkadaşları), 20.00 .. 
de anat nyarı ve arapça neşriyat, 10. 1 S 

Bcı gündenberi burada kapalı idi ve kızlarının hayat de§ll, aynı zemanda bUyUk bir müşteridir,, diyor 
ve ikibeti için korkuyordu. te radyofonik temsil (Gençler grubu tn-

- Nostradamus, benden bu istediklerin esrar, çok rafmdnn), 21.00 de konferans: Ordu 

büyük ve korkunçtur. Biz Yahudiler bunlarla ~~ Londra, ( M.H ) _ «Evening varlıklarla geçinme politikasının te- snylavı Selim Sırrı T arcan, 21 . 15 te 
ırkımızın tehlikede olduğu zamanlar me§gul olabılirız! Standard» gazetesi Türkiye hükü- ıiri alhnda günden güne daraldığına stüdyo salon orkestrası, 22.00 de ajanı 

«Biz iblise İnanmayız, fakat ruhlara büyük bir itika- metinin dört milyon İngiliz lirahk şahit olduğumuz bu devirlerde yu- haberleri, 22. 15 yarınki program ve i!• 
c:hmız vardır; Hele İsrail oğüllarını idare etmiı büyük kand ·ı akk" -•- tiklal marşı . 
~iyetlerin ruhlarından biz çok ,eyler bekleriz ve demiryolu malzemesi siparişini a gösterı en ter ı rnHamlan 
beklemekte de haksız değiliz! Biz Yahudiler, her za- • Krupp fabrikasına vermiş olduğunu çok büyük bir mina ta§ımaktadır. 
man için o ruhların himayesi altındayız.» kaydederek bu münasebetle Kının Türkiye ile İngiltere arasındaki JST ANBUL RADYOSU : 

Dedi. Noatradamus da cevap olarak : muharebesi zamanlanndan başlamış kliring anlqması mucibince lngiliz öğle neşriyatı 
- Bunlan ben de biliyorum. Fakat şimdi bütün in- olan lngiliz -' Türk dostluğunun tak- ihracatının, bilhassa mensucat, çelik Sııat 12.30 da plakla türk musikisi, 

aanhğm tehlikede olduğunu görmiyor musun? Bulqı- viyesi lüzumu üzerinde duruyor, bu- ve makine ihracatının genişlemesi, 12.5·0· d. e havadis, 13.05 te plakla tür~ 
cı hasta!~· aanhğın kökünü kurutacak! Dedi. k 1 '2 '20 d h l'f l"k • 

b il dı .. ilci' 'il t ' f ti . . b' l yapmakta oldug· umuz Türk malı musı ısı , ;;}, J n mu te ı P a neı:rı• ihtiyar am, aıın. sa a , ve: gun mı e ın men aa ermı ır eş-
- Fakat ••• Dedi. Senin ırkın, benim ırkıma çok bü- tiren amilleri tebarüz ettiriyor ve mübayaatının arttırılmasına bağhdır. yatı. 

yük fenahkJar YdJilDIJhr. Asırlardanberi ırkımın sizden 4öyle diyor : . Türkiyeden salın aldığımız ma1- Akşam neşriyatı: • 
-ldikJ • • ha • h b ktur Ş" d' be • • } d b l • ·· •· • • Saat 18 30 da plakla dans musikisi ~.. ermm • , • ve eaa ı yo • un ı n ıızı · «Milletler arasında dostluk ticaret ar arasın a aş ıca yen uzum, mcır, · . · 
nasıl kurtara bılirim 7. · • I . 1 • I 'it • fındık tiftik ve halı İttaal ediyor Si- 19. 1 5 te ııpor muaahabelerı: Eşref Şe .. 
ı~tr ~us t r: t • • .. • Türki e ile ticaretini arttırması her gara kullanan lngilizlerin zevkinde fık, 19.55 te borsa haberlerı, 20.00 de 
... __ ad ekra lvasıtaaıy e perçın enır. ngı erenın , "'"' . · . . 

- ~y ihtiyar H~ •• Dedı .... Senın ~.u aozlerın ~e Y , ... h t has l l b' ..l-~-ik Sadi Ho19eıı ve arkadaşları tarafından 
nuranıyete ne kadar kinin oldugunu goatermektedır. bakımdan tefvika deger. arp en sonra ı 0 an ır ucx" · .. . . . h k 1 20 45 Sen" b kin" • haber • halin · 1 ? Sen" · Jik dolayuiyle lngiliz piyaaalannda turk muaıkısı ve alk ,ar ı an, . te 

m u mı venraem nıce o ur• ı 1 Birçok senelerdenberi Almany' T" k .. .. .. h . . b' ik hava raporu, 20.46 de Ömer Riza tar~-
hemen at~e yakarlar. rk te Nodur! d h d' ökt' •• kuleye kapattı! * Türkiyenin en mühim ecnebi mü•- taraur d~~u&:~- emmıyetaız ır m - fından arapça ıöylev, 21.00 de Radif~ 

«Fakat, dur acele etme ve ko - a.tra amuı, emen ız ç u ve teriai olmn•tur Hitlerin iktidar mev- lJ4MUŞuu-. . ·• 
t N dam hi b• akitt h" h ) • • B Tulo da lan L~.J· l • .• ..,. •. : • Türkiyeden daha fazla alabilece- Neydık ve arkadaşları tarafından tu1k ma. ostra us ç ır v e ıç meç u msana • u gece n o mwıse enn kiine gelmeaı uzerıne Dr Schacht ·k· · h l'- k 1 ( ) 

b" kimae • ihbar t Y bu • E h kad" lan kudr t! arifi ümkü d ""ild' ki • iimiz mallar için de pek tabii olarak musı ısı ve a il şar 1 an, ıaat ayarı • 
L~..ı Y1 '--'- etmdez;ı._~-'-~ senı H -lruydr t~ ':.!~-· . ır 0 

, ' I e t I m .. n eg ır.!th~ hi~- tarafından tesis edilen mütekabil bır' hudut vardır Bu bö'yle olmakla 2 J.45 te orkestra, 22. 15 te ajans haber· uu.nwan ve KJZJBrmı a owwuan yer- er em naKllDI ıenam. naan- me ere gore, o gece mu }f, ç go- klirin' ı__ alan ib' Al · . 
d h t Sen d 1 b• ı.::::..._ kurtul ban .. l t "im . 'dd b" fırhn kmı g an..,.m muc ınce - beraber Londrada açılacak olan kre- len, 22.30 da plakla sololar, opera ve 
~ aa .. verme~.! Se • ~on~ ır UK

110 u4ub earanm. a ~ ed 1!' e;:;14 .tte ır··kJ a .. ~ .'' manyanın Türkiye dıt ticaretindeki dilerin lngiliz mallan mübayaaaında operet parçaları, 22.50 de aon haberler 
aebeb~°'ı::kzail:n ed nı. e9 v nın « u hearan ana !~~sen e •:şe ~ dü4 ~~ g°wf er ır;.~' hiueleri evvelce yilzde 37 iken 1936 kullanılması şartiyle Türkiyeye ser ve ertesi günün programı. 
. Benı ~. , d. l ih~· Y-'-ud'! sana ruSen°?1uruhverecegih?11t: k y ... mm ... mu4,y ... an r_~ ..:~~ da yüzde 49 a çıkm14br. maye yabnlmaaı tngiliz mehafilind~ 

« ı ıyı m e ey tiyar an ı - ın una ıyacun yo - yagmur yagm14tır. agmur IUlll Kı.uı N • b .. kü ti ti • L-~lann . . . AVRUPA iSTASYONLARI· 
Eğer kalhin bu kadar sert ise, sana tur. Ben ne senin ne de sana benzi- kırmızı, çamur gibi koyu imit! azı u. me ' ~ı ~ • 1 kuvvetle tervıç edılmektedır. · 
•. Jed"""" • :ı:~ t Fakat '- ) • ruhi d • temem Bana Yıld lar N trad , ku- kuvvetlendirmek suretıyle, Turkiye- Şurası kayda değer ki yukanda SENFONiLER: aoy ıgmı ıJlUM• yapma. çoa yen erm annı a ıa • ınm , oı amus ını d iktlsacr .. f aahaa d lan 
sevdiğim bir lıanm vardır; bu kadın ancak karının doğuracağı çocuğun iesine ideta yağmıf. KolD§ulara ha- e ı .nu uz . m a .. ar~ bahsettiğimiz demiryolu mukave1e- 13. 15 Roma kısa dalgası, ıenlonilı 
-lüm· ba tutulmak tehlik • • ruh '~- d t •-•~- b h A ___ .J_ N payını temm ebneyı ve endüstriye) ıini alabilmek için Krupp Türkiyeye konser. 21.25 Bükreşı Radoleııcu ide)· 
0 ve ~e ya esm u ıeı;un ır. ~ u ce ennemı g~, os- f li ti t . · • d b "yük r· 
dedir. Eğer bu kadının bayabnı bana Na.tradamuı'un henüz çocuğu tradamuı'un kulesinden garip ve aa ye ~11 • ışın ~ en . u ro u sekiz senelik kredi açmışhr. resinde ıenfonik ltonser. 
kurtannan, sana istediğinden fula yoktu; zevcesi de gebe değildi! Şu- acaip ahenkler, eırarh keman ve ut oynamayı umıt e~~şler~ı. Türkiye aon zamanlarda lngilte-
servet vereceğim. Kızlannı da ben uruna da tamamiyle sahip ve hikim nağmeleri duymutlardır. ~an~a bu ~tlermde kı~?'e~ reden la)•yare almı$t.ır ve bwıdan RE.SIT ALLER: 

kral veya kral zadelerle evlendirece- olamadığı için bu teklifi kabul etti. Komfulardan bir kısmı, hayret ve hayal ~a ugramtJtır. !ur"!- ıonr:ı da almak tale~~nd.e bul·~·~cak: 7.1 O Berlin kısa dalgası:· Neşeli nota· 
ğim! Esrarengiz ve meçhul gölge bu- ıstırapla Noıtradamuı'un evine git- J.e, Almanya ile yapmı! oldugu ~- hr. ~undan ~ka T~rkiy~ huküm~~ lar (8. 15 devamı), 12 Berlin kısa dalga· 

cSen aadece bana esrar alimiyle nun üzerine : mi§ler fakat onu derin bir ıükfın nng anlaşmasının kendı zararına 14- demır ve çelik fabrikası ınşaatı gıbı sı : Karışık musiki. 1 3 Hafif musiki ( 14. 
görüşmek fırsatını v;... Eğer kalbin- -Yarın gece yansı tehirden çıka- içinde' kitap okumakla metgul bul- led~ini v_e kendi ~ac:at~a mukabil ~ühim bir işi ~ir. lng~?z .müesae.~e- 15 keza) , 12. 15 Roma kısa dalgası: Ha
de zerrece Allah korku ve qkı var- cakım. Orada üç defa adımı tekrar- muşlardır! qagı kalıtede ve fihıt fiatlerle Al- s~e baval.e et.ml§t~~ Turki!~ e'?dus- fif musiki. 13.25 Bükreş: Staneııcu or• 

aa, bunu bana temin edenin!» layacak ve ,ehrin Üç bayrağını •Ja- Noıtradamus başım kitaptan kal- ~an ma11annı kabul ıstırannda oldu- tnyel f~li~e~e .dıge~. ln~ız finna- kestrası ( 14.30 devamı), 14.45 Roma 
Bunun üzerine ihtiyar Yahudi, hiç kaaıkım ! dırarak, onlara: gunu anlamııtır. larırun 14tirakinı mümkün kılacak kısa dalgası : Karışık musikili ne, riyat. 

bir ~y söylemeden ayağa kalkb. Ba- «Bu gece de kannı, evvela afyon - Gürültü etmeyiniz, çünkü ka- Tür~ye ~ir sene kadar evvel Al- i.atikrazl~ n_ıemı:ıuniy~~le karşıhya- 17 Berlin kısa dnlgası : Çok musikili eğ
•mı bir elbise ile iyice ıardı, ayni ıe- yedirdikten sonra buraya çıplak ola- nm uyumaktadır. Dedi. m8?ya. ıl~ ticaret anlq~?'1 sona caktır. Turkıye.n1? tabn m.~e.n m~- lenccli pr"'" ,.ram. 17.45 B"rlin kısa dnl· 
kilde hareketi Nostradamusa da yap- rak getirecek ve bu ıedir üzerinde - Fakat yukanda, kulede neler erdırmı4tir. Bwıun neticeaı olarak balan çok genıljtir. Ve Turkiye bu- gası : I~ sonu konseri ( 18.50 devamı), 
tırdı. Bundan sonra ihtiyar Yahudi bırakıp gideceksin!» dedi. ve arka- oluyor, du~yor musun?. Yıldı- 1937 de Almanyanm Türk ticaretin- kümetinin bütçe vaziyeti ve kredi.si 18.50 Prıı.g: Halk musikisi. 19.55 Peş· 
ve Noatradamuı diz çöktüler, ihtiyar ıında beyaz bir duman bırakarak nmlar üzerine yağıyor. deki hissesi !'izd~ 38 e. dü~~· .ve ~unlazam bir tttakki göstermekte- te : Radyo orkestrası. 20.10 U.ypzi~ı 
Haham esrarlı bir duayı esrarh bir kayboldu, gitti! - Biliyorum, fakat onlardan hiç ~un~ m~abil lngiltere~. T~rkiye dir. .. . . . . A!'keri b ando. 20.20 Florans, Nnpcli 
eda ve ahenkle mınldanmağa bat- bahsetmiyorum sizde benim gibi ya- ıle ticaretı 2.444.000 lngilız lırasın- Turkiye lngıltere ıçın sadece kıy- bando muzika. 20.30 Roma, Bari, Ka• 
ladı. i:f pananız daha i~ olur! Belki şeytan dan 3.180.000 lngiliz lirasına çık- metli bir dost değil, ayni zamanda nşık orkestra. 21 Prag: Fok orkeııtruı. 

Bu garip ve esrarlı mınldanma, ihtiyar Haham, N01tradamus'a bu gece öfkesini kulemden ahr ve mıştır. Beynelmilel ticaretin milli iti İçin büyük bir müşteridir. 21 BratisJava: Hafif musiki. 21.30 Ro-

vakit geçtikçe kuvvetlendi, esrarlı gölgenin bu söylediklerini tamamen memleketten de hastalık gider! - ma, Bari: Karışık musiki. 22.15 Berlin 

ihenk, ayni şekilde ve yükıek per- yapmasını tavsiye etti. Bunlan söyledikten sonra, Noatra- Serseri. çocuklar BOLU SULH MAHKEMESiN- kısa dalgası: Hafif musiki. 22.35 Peşteı 
'delere doğru çıktı. Bu gölge, şeytanın gölgesinden damuı tekrar okumağa daldı ve bu DEN: Macar eterlerinden orkestra konıeri. 

Ahenk pea perdede iken Haham bqka bir ~Y değildi. ihtiyar Yahu- büyük eırarla birlikte evinde yapa- için banyo Bolunwı Karamanlı mahallesin- 23.15 Milano, Torino: Konser (Bach). 
hafif hafif ileri ve geri bir hareket di, bu q)e alikah dualan da Noatra- yalnız kaldı. N k b l d' . l d de mukim l tanb l nlik de Franck, Bosııi), 23.20 Ostrava: Plak, 
yapıyordu. Ahenk yüksek perdeleri damuı'a verdi. Bundan sonra, d14an ~7~~7zr?.2'7..ZXrntB'ZX1 b .edvyor I e ed ıyesı ıakentae er len • • u un .şe ... re rövüsü. 23.30 Llypzig: Gece musikisi, 
buldukça ihtiyar Hahamın hareketi çıktığı vakit hiç bir kimse tarafından s 1 k IJ ~rı o~ya.arın •.u~m 0 an mahalleaı Mısırlı bahçe sokagı 44 24. 10 Peıte: Çigan orkeııtrası. 
de şiddetlendi. Nihayet öyle bir dere- tanınmamak için ipekli ve kıymetli atı } b~r proJenın tat~ikıne. karar ver- No. lu evde hacı Davut oğullanndan · 
ceye geldi ki, kule temelinden ve elbiseler istedi. dı. Nevyork 9ehrınde bınlerce yer- Peri oğlu Mehmet Özparlaa 14/10/ OPERALAR, OPERETLER: 

zangır, zangır aanılmağa, her ,ey Noatradamus, ihtiyar Hahamın i.a- k f k ıiz. yurdıuz çocuk vardır. Bunlar 937 tarihinde bili veled vefat ebnİf 16.30 Roma ima dalgası, lirik operA• 
canlanmı4 gibi harekete ~ladı. tedilderini hemen hazırladı. Bundan Az ullanılmı9 a at yeni umumi parklarda, yeralb tram- olup burada bir ailesi bulunduğu nü- dan bir perde. 2 1. 30 Florans, Napoli: 

Aradan epice geçti; ve. nihayet sonra da kanımın yanına gitti, onu haline getirilmit BiR TRAK- vaylarına girebilecek kapı ağız- fua kaydından anlaşılmış ise de mu- Operet piyesi. 22 Roma, Bari: Rosqininin 

Nostradamuı, kükürt veya bez ya- uykudan uyandırdı ve: TÖR, B 1 R BATÖZ el- larında, bankalann kapı kemerle- maileyhin kardeşi kızı olup lzmirde .-Mose> isimli operaııı . 
nığı. kokuaınıu andıra_n bir ko~ duy- - Şu ilicı !ç, ki sana veba bulat- veritli tartlar ve tediyatta ko- ri altında geceyi geçirirler. Kıya- iki çeşmelik çivici haremi sokağın- -------------
du. Liboratuvarda bır ~~ylenn.!an- masm ve.benımle beraber yukanya laylık gösterilerek ıablmak- fetleri iğrençtir. Yüzlerinden ve da 9 No. da Bolulu hanende Hüsni- SEFERiHiSAR iCRA MEMUR-
masından korktu ve gonnek uzere gel! Dedı. vücutlarından pislik akar. yenin validesi nezdinde bulunduğu LUöUNDAN: 
arkasına döndü· ve bir köşede başı Rozamund bu ilacı içer içmez eı- tadır .• M 1 M AR KEM A- I N k bel d' · b S f ih' K ed' k 'fin 

1 b adam ' .. d" ' ... b 1 d k ' k ilan LE T TIN CADDE SIN- fte evyor e ıyesı u ço- haricen yapılan tahkikattan anlqıl.- e er ısar r ı ooperatı e 
sanı ir gor u. nemege aşa ı; ocasınm 0 a- ukl • • h• d d"' t A bo 1 H d l k ah:..11 • d b • b L.. ba . da d . b' ku d ldı' N c ar ıçın te ır e or umumı mıştır Mumaileyha Hüsniye varis rç u ı ır ı m aı esm en ey 

ihtiyar Haham, u ~tan $& sı- rasın enn ır uy ya a · oı- DE N 35 B A Y F R A N b l k ' ~ 1 h M taf bo d d 
ahlar . 'nm" olan adamı i,aret tradamus, derin bir uykuya dalmıı o. - a_nY_O yeri açı maıına. ~rar ver- olduğunu iddia ettiği takdirde vera- og u acı us anın re~ an • o-!ct k·gıyı 14 olan güzel kan.aım kucaklayarak yu- Ç O 1 S G Ut D 1C1 YE mü- mıttır. Banyo yerlerının dutları set ilimile birlikte mahkememize layı mahc~z ve P~':a çevnlmes?1e 
ere · ' . I d'I · · 1 ld v 'b' h · d b" "k .. . . A karar verılen Seferihısarın beledıye _ Onunla görü"' t Dedi istediğin karıya çıkardı elbiselerini tamamıy e racaat e ı meıı rıca o unur. o ugu gı ı er yenn e uyu muracaat etmeıı ılan olunur. . v 

:r· • • • • ' ı lak · hald b" b h d 5 (2000) caddesınde sag tarafı yol ve halen •e aradımmutlak kudret ıah1bı ıt- soydu ve onu çm, çıp bır e "WU:~::ıtUXlia"7..7Aii ır anyo avuzu var ır. 17 7 uL!L' t M tafa ı ta 
ILP'"" ~ _ - -- . :5<Ul1Dı sene us arsası so u -

Ondan ıonra da Eminenin vere- Oıtü batı pek peri9andı. ce olmak üzere idi. puca Gülzade Sadık ve balen layo 
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ceği karara göre hareket edecek- Burada, Somalıların mahallesi- Sokağa çıktı. Mehmet arkası tapuca Gülzade Sa· 
ti. ne gitti. Nereye gittiğini, hangi istika- dık ve Mehmet halen layo Mehmet 

Bu kararla Maaavvaya hareket Çocuğuna acıdıkları için kendi- meti takip ettiğini kendi de bil- kansı Aneye ait kahvehane önü yol 
etti. . ıine bir yer gösterdiler. Mahmut- meden karanlıkta yürüıneğe bat- ve halen yine yol ile çevrili kerpiç· 

Şehri bir ltalyan taarruzunun tan haber almak istiyor, fakat ladı. ten yapılı ve 450 lira muhammen 
tehdidi altında buldu. kimseye ıormağa cesaret edemi- Etrafında ıördüğü insanlar, kıymetli bir bap dükkin 27 /5/938 

Vali, müdafaa tedbirleri almak yordu. ağaçlar, binalar eski vaziyetlerin- tarihinden itibaren bir ay müddetle 
üzere mütaverede bulunmak için Etrafta söylenen dedikodulara den hiç bir9ey kaybebnemitlerdi. açık artırmaya çıkarılmışbr. Sürülen 
Arkikoya çekilmitti. kulak kabarttı. Kutlar yine eskisi gibi ötÜfÜyor- pey muhammen kıymetin o/c75 ini 
Maıavvada büyük bir telit ve Valinin kızı Eıninenin bir ya- lardı. bulduğu takdirde en çok pey sürenin 

endite kaynatması vardı. Mahmut hancı ile düğünleri yapılmak üze- Çiçekler yine her vakıtki gibi üzerinde bırakılacaktır. Sürülen pey 
Arkiko yolunu tuttu. re olduğunu duydu. kokuyorlardı. % 75 i bulmadığı takdirde aa.t14 15 

Şimdi valiye ne ıöyliyecekti. Ayfe, boğazının düğümlendiği- Ayfe, bir i.n kendi hayatında gün daha temdit edilerek 13T emmw: 
Adanm kayalıkları arasında bir 1 di herkese yapmı9 olan bu hariı Bütün yol esnasında dütündü. ni hiaaetti. da bir deiitiklik olmadığına zahip 938 tarihinde yapılacak ve nisbet gö-

mezar kazdı. adam umduğu servetten mahrum Vakıa valiye istediği hazineyi Bu yabancı belki de Mahmut- olmak İstedi. zetilmiyerek en çok pey sürenin üze-
F areçin ölüsünü buraya gömdü. kaldığını öğrenince kim bilir ne getirememitti. tu. Biraz evvel duyduklarının bir rinde kat'i olarak bırakılacaktır. Me· 

Fareçin gemisini de, demirini çı- kadar üzülecek.. Buna mukabil ve bu tehlikeli Soramadı. Fakat valinin dama· rüya olduğuna kendini inandırma- zat kaimesi 27 /5/938 tarihinden iti-
kararak denizin dalgalarına ve Diye söylendi. zamanda ona arzı hizmet edecek- dının keıik elli bir adam olduğunu ğa çahttı. baren Seferihisar icra dairesinde 
akıntHma ıahverdi. Hazinenin ye- Mahmut ta Emineyi düfünüyor- ti. Atkım, karısını elinden alan bu duyunca bunun Mahmut olduğu- Fakat adımları onu valinin ıay- açıktır. Talipler o/o7,5 teminat akçe-
rini tayin eden kabloyu fırlabp du. millete, ltalyanlara karfı harp et- na arbk fÜphesi kalmadı. fiyeıinin önüne götürmüttü. işte si veya milli bir banka mektubunu 
attı. Emineyi seviyor muydu? mek Mahmut İçin ayrı bir zevk Sanki kainat üzerine yıkılmıttı. bahçe .. Ve bahçenin duvarı. Seferihiaar icra daire5ine vermeleri 

Sandahna hindi. Hayır .. O .. Hila Ayteyi seviyor- olacaktı. Olduğu yerde yıldırımla vurul- Emine çok vakıt aktamları hah- l&zımdır. En ıon artırma eski beledi-
Sabrinin beklediği Ayd limanı- du. * muf gibi kaldı. çeye çıkar, bu duvara dayanarak ye önünde ve kurtulu, meydam.nd: 

na doğru kürek çekmeğe hafladı. Fakat Eminenin de kendisini Ayte, sırtında çocuğu Ahdi, kaç Onu gören, uyuyor zannederdi. denize kartı grubu seyrederdi. yapılacaktır. Bu gayri menkul üze-* çılgınca sevdiğini biliyordu. gündenheri yol yürüyordu. Halbuki o derin bir ümitsizlik Bu aktam yine burada idi. rinde bir hakkı bulunanlar varsa yir· 
Mahmut, Dahalaka döndüğü za- Ona acıyordu. Felaket onu büsbütün çöktür- ve yeis uçurumuna yuvarlanmıştı. Fakat yalnız değildi. mi gün içinde icra dairesine veaaiki-

man Sait Aliye herfeyi anlattı. Onu .. Onun a9kım reddedemez- mÜf tü. Küçük Abdi yanında ağlıyor· Mahmut onunla beraberdi. le birlikte müracaatleri aksi takdirde 
Sait Ali, Mahmudun kararını di. Kim görecek olursa artık onu du. Ay9e yarım karanlık içinde on- tapuya kayıtlı olan haklardan maada 

tasvip etti. Fakat valiyi de düfün- Maıavvaya gidecek, Emineyi tanıyamazdı. Kadınlar çocuğu susturmak ve ların ikisini de gördü. hiç bir hususun nazara alınmıyacağı 
dü. görecek, melun bir hazineyi bul- Nihayet bitkin bir halde Arki- eğlendirmek için alıp götürdüler. ilin olunur. 
-Kızının nitan hadiıeıini fİm- mak iıtemediiini ıöyliyecekti. koya geldi. Ayte kendine geldiği zaman Jle· _ BiTMEDi _ 1756 (1098) 



Canlı insanlaı· 

Seferihisar kredi kooperati
fine borçlu Sefcrihiıarm Tu-
rabiye mahallesinden Adalılı • 

SİZLERDEN SAMİMi RİCAMIZ: Yavrularınızı, uzviyetleti tekamül 

devresine sirerken daimaFEMİL ve BAGLARINAalışhrİnız. Ve bu ııhhi, gayet kul. 

Hüseyin oğlu Yuıufun dört yüz 
kırk üç lira borcundan dola. 
yı mahcuz ve paraya çevrilme-

... . sine karar verilen herekenin ağa lanı'b idealle sağlıklarını ve yuvanızın saadetini sigorta ediniz. 
Son zamanlarda canım her ne- d~r' .. diye papaı.m otıırduguK~e:i~ ~eşmesi mevkünde vaki farkan ~ Kı:ı evlatlarınızın tam bahar çağında sağlıklarını zehirleyici bir çok haıtalıklarla uğrafmaıı hep 

denıe mütemadiyen papaslardan, küçuk pençeresıne fı~~attı: J' Çoban Ahmet veresesi •imalen ~ O AYLIK TEMIZLlKLERlNDE kullandırdığınız milaoplu bez Ve pamuk tamp~nlann ıeyyiabdır. 
kiliıelerden bahsetmek istiyor.Or· lerden bazılarıkdka lnhsenın kaplı· mukaddema çoban Ahmet ~imdi . HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MAôAZALARINDA BULUNUR ... 

.. h. • ·· ı bi- una yüklenere ırmayı ve zor a S Al' · b ,, tada bu çok mu ım ve orıJına , • . . . 1 rf .1 r arı ı vereaesı gar en çay ce- cz:ı:;zzv:.ı 7.Z'Z6/'iTZ7712l fll!7.zzz.7JZ7Y/"L'axro;,ı::a22:=mızzz:ı 
diaeler dururken kalemim hep bu ıçerı gırmeyı leK 1 ettı e · d nuben mukaddema sahihi ıenet el-
çefit mevzuları arayıp buluyor. Fakat Çb~ .. yapmayk ~~f ~·an yevm Gölcüklü Ahmet oğlu lsma- ğu takdirde en çok pey sürenin 5/938 tarihinden itibaren Seferi- caktır. Bu gayri menkul üzerindCl 
Bu çqit mevzuların mizah çerçe- kalmadı. u :pk, en 1 

• .1S:~n- il ile çevrili ıekiz dönüm ve 3000 üzerinde bırakılacakbr. Sürülen hiıar icra dairesinde açıkhr. Ta- bir hakkı bulunanlar vana yirm\ 
vesi içine airdiklerini, ta.bil inkar den kapıyı a~ar İ as.1°J 0~~n- çekirdeksiz üzüm umasını havi pey yüzde 75 ti bulmadığı takdir· lipler yüzde yedi buçuk teminat giln içinde icra dairesine vesaiki• 
edilmeğe imkan yok. Bahusus, ki- de bekleşme te 0

1
a;. ın .ar :r ve 320 lira muhammen kıymetli de ıatıf on bet gün daha temdit akçesi Teya milli bir banka mek- le birlikte müracaatleri aksi tak~ 

lise son zamanlarda faaliyetini de lülerin yan~fa ge k 1
' genış ye 

1 bağı 27 /S/938 tarihinden itibaren edilerek 13/7 /938 de yapılacak tubunu Seferihisar icra dairesine dirde tapuca kayıtlı olan haklar• 
a.ıtırmıf bulunuyor.Papaslarm bü- kollan~ı dıa ıydar~ t: d·-· bir ay müddetle açık arttırmaya ve nisbet gözetilmiyerek en çok vermeleri lazımdır. En son arttıl'· dan maada hiç bir hususun naza. 

··k • la b ·· 1 de halln - Sız en ° a ıs e ıgun zaman ık 1 t 5~ ··ı uh .. · .. · d k t'~ l k S f 'h' k' b l d' ·· " I "" · '" 1 ·' yu bır ımı, ugun er , . d d' . , 5 . • ç arı mıt ır. uru en pey m am- pey ıurenın uzerın e a ı o ara ma e erı ııar es ı e e ıye onul}- ra a ınmıyacagı ılan 0 unur. 
dine davet etmek için harıl harıl d~dı, ~an~ 1° .

8

1 
verke ınız.__.~ men kıymetin yüzde 75 ni buldu .. bırakılacaktır. Me:zat kaimesi 27 de kurulmu9 meydanında yapıla- 1755 (1097)' ~ 

... _, l D'ni vi.:ızlar, nasihat- dı de, ıt og u ıt er, apıının onun· -- - -
!rO-dfıyor ar. ı A h d .. "ltü apıyor ve cimlarımı J ' b 1 S hh" ı A Ek •ı 
ler sıır!a ridibyor: Hdi.tı~ kel":.cak .:n~:unu:. Bu hareketiniz, cid- stan U I l tnÜessese er rfırma Ve Si tme komİsyODUDdan: 
yatın uu cep esın e goze .. 1 T kk"" d . 

· • B dan o··ı~~..-; hu den çok guze ·• ete ur e erım. Cinsi M k M h k ti M G ti Ş • • hır faalıJet var. un ...... h Fakat ukadatlar, ıiz nafile telif- i tan u ammen ıyme • ıran artoame Eksiltmenın 
mevzulardan bahtetmelı, yat , B k d·niz' Azı Çoğu Ku. Sa. Lira K. Bedeli Şekli Tarihi 
lti.diselerindeıı , ayrılmak demek ianıyoraunuz. B~funa len \ .. ı 
d .... ld' üzüyorsunuz!.. 12 papas ar, aun- Ekmek 791000 963500 10 7563 37 504 Kapala 10 6 938 Cuma •••t lS 
egı ır. ·ı ·ı· .... · · k · yatmaz • • --
N. hik" · e gelelim. ya ı e ı ıtıgını eımıf, . Francofa 22800 31000 14 50 eyse, ayemız k · kimseler 

Köy kiliselerinden birinin yafbc& ka~.~az, !emezl ı~m:::u B' Sadeyağı 27700 57400 98 
b' d Adamcağıza bir degılız. Bız canı m ara.. ız V . t r 
ır papası var ı. K .. d 1 dünya zevklerinden uzak kalama- eıe a ın 5000 8000 S2 

hastalık inz ?ldu. ?Y .. en ~yrı • 1 ilk idi-im gün size :;öyle- Karaman 100800 120500 40 
dı Onun yerme yenı, ustelik te yız... ge. g b D l 

· .. k b' pas geldi diğim feylerı tekrar etmekten aş- ağ ıç 53000 75000 47 genç ve ener11 , ır pa · . B · K 
B k- gelince ka bırsey yapamam.. enım or- uıu 23800 31800 47 

.. lu b~enhç" dp.apas kbo.ye manda· yatıp kalkmaya ve ağaç Sığır 53000 63600 35 
fOY e ır a ıse çı · ki ·ı · h · l n · p kö kilisesinin isini eline kabu art ı e. geçınmeye tç :. .ı- Süt 203900 239700 11 

al apl aı, y k" de bir ~v verHe-- yetim yok. Sız buraya gelecegım~ Kase yoö-urdu 
ır a maz ona oy d b b. d b im kla mes b 61500 91800 S 
... · h türlü iıtirahatini 'temin yer e ana ır 0 a u · a · · ,- Kilo yog· 11rdu 12000 16000 17 

cegını, ~ • d H lbuki gul olsanız daha eyı edersını:ı ! ., 
edeceklennı umuyor u. a • b k ı · d' b d Mutbab yumurtası 320400 415500 1 d .. 'b" lniadı Köylülerden Haydı a a ım, 'ım ~ ura an 
~ 0 11;' ıfı 1

1° _.ı 1
• yoktu Diaer defolup gidiniz! Rezalet çıkar- Günlük yumurta 140000 205000 4 

ıumaenm az a uuaa • ~ d · b'I" 
b• '- • pası evlerinde bu- manıza gelince, şunu a eyıce t ı- Kuru kaysı , 2100 3175 50 

lunırdıaımı kt11e ~ ki . lardı niz ki bu hareketiniz edepsizliğin Kuru fasulya 990()' 12550 14 
urma an çe nıyor ·. ta kendisidir. Yarın dini merasim 

Bunlar· d' .. h k · · Kuru fasulya "Akliye,, 25000 30000 1 l 
- Biz. papası evimize alacak esnasında, heakr mı . alre betamın Nohut 23050 28850 10 
ol~ hakkımızda dedikodu ya- fiatini artırm !uretiy e unun 

la d
• I d Fakat genç pa· acısını çıkaracagımı da unutma- Pirinç 50300 66100 22 

par r, ıyor ar 1
• ' Pirinç "Akliye,. 45000 55000 20 

paa, kendisine gösterilen ba fena yını~ · .. .. 
Labul d fit -·~ ... olmadı. Dmdar koyluler, kar~ılarmda Yeşil mercimek 1603 2000 11 a tarzın an m e.......... 1 b' .... 
Köyliileri etrafına toplıyarak on- böyle zoru ır pa~as gorunce apt· K1rmızı m~rcimek 1250 1650 11 
!ara fÖyle bir konferans verdi: ••P kaldıldarl. AdTetab.?e yhakpacaklla-t Kırmıu " "Akliye,, 15000 25000 10 

- Emizde bana barınacak bir rını şatır 1 ar. a 11 ar rez?' e Kuru üznm 3150 4425 20 
•• ·• b d evV'e1 c::ıkarmaktan da aa.rfınazar ettıler. 

1000
.
0 15 yer vermeyıtınız, en en ~ · .. d k" ,. Kuru üzüm 14Akliye,. 7500 

burada bulunan ihtiyar papas ar· F ak~t ~drtesdı gund 1 e oK.iy .li~uras~b~ 
kadafımın fena çalıfhğını upat bir bısb kah. aya dı ~·: s.e gı ı Barbunya 2100 3000 ıo 
ediyor. Halbuki ben, böyle ufak mü 1~rlekı ırkyerf'e ıbr pkapasm ya- Barbunya "Akfiye" 15000 20000 9 
t f k .. tüklerden yılacak bir a· bp &aı_15-1_p, ey ıne a ması m•.ı- Soğan 34300 45900 5 
d::. d~~lim. Ormanda yabnaya vafık ~ildir. I __ dar!. I?,akamlHca Patate5 38400 52500 7 
ve ağaç kabuklariy~e geçinmeye bu papasm kulagı bukulmezse ya· Patates ·••Akliye" 40000 SSOOO 6 
h• . . k B b kında büyük bir rezalet çıkarması 45100 55200 1-. ıç te nıyetım yo . en uraya ibti" 1. d 1 b·ı· ·ı~h kl. Balgur ~ 

d l d . s· k J• ma l e o a 1 ır .. 1 a .. se ın- 2330() ran evuya ge me un. ız enaı- d . Zeytinyag· ı 17950 55 
niz beni da,..et ettiniz! Binaena- eB. . 1 yi h. t ıb" "t . Zeytin 6100 7675 26 
leyh ben, kendime münasip bir ya ızF ~esek~. ,. •ç e uyufmkıyb?· 

k d kT l ruz. axat oy •uruı muva ı ır Zeytin "Akliye,. 5000 7500 2 ( 
buluncaya ad ~ tt ıskeyl~-yer :'e- derkenarla i'i mmtaka merkezine Sabun 22300 28750 35 
ceğim ve ora a ya ıp a aacagım. ha 1 . 10"50 l 5700 21 

b kT • k .ranlık kıs.- va e etmu;. yeşil sabun ~ 
Hem en .... 1 ıs~nın a • Ictida, mmtaka merkezine ge-
mında degtl, hır pençeres1 .. ~:u lince mmtakadakiler bµ işe bir Teıe)lağı 4550 7000 llS 
aydmlık kıaınında oturacag ;· miktar gülmütler .. Ve papasların Beyaz Peynir 7300 10575 45 
Su istediğiniz kadar ~una kızabı- hususi hayatlanna karıtmaınak la- Kaşar peyni

0

ri" 3700 4900 70 
lirsiniz! Ba~a v~z gelar. .. .. . zımgel~eği derkenariyle istidayı Toz şelter 647SO 82700 21 

Bu hava~u dmdar ~?ylüle~ı~ köy •urasına geri çevirmisler. Kesme şeker 4000 6500 30 
canıni ııktı. Öyle ya, kıl~ıe gıbı Genç papas hala kilisede otur· Makarna . 7800 10400 25 
ibadete mahsua olan hır yerde, makta kiliıede yeyip içmekte, ki- Makama onlu 25000 30000 20 
ikamet etmek, bunun tabii bir~ lisede 'yatmaktadır. Fakat dindar- Şehriye 2650 3800 25 
ticesi olan çama,ır yıka~~,' PJJ'e Jar, (uıl itin tuhafı, «Dinsizler lSOOO 

20000 ve buna benzer baterelen uretmek cemiyeti» nin yardımiyle) papas Şehriye unlu 20 
revayı hak mıydı? . için küçük bir kulübe kurmaya Un 23570 30775 1 S 

Fakat dindar köylülerden h~ç ' başladılar. Papuın sonbaharda Kuskus 1300 2000 25 
birisi papasa kendi evine almadıgı bu kulübeye tatanması muhtemel Pirinç unu 4400 6000 20 
için, itler, papasın dediği tekilde Yalnız, ben şahsen papasın bu Pırasa 16350 21700 5 
cereyan etti. kulübeye gitmek istiyeceğinden Lahana 12300 17500 

Genç papaı killıeye yerleşti. şüpheliyim .. Çünkü kilise hem da· Bakla 7450 lOOOO 6 

Hatta orada, gaz ocağı üzerinde ha eyi heın de daha •fıklıdır. Ispanak 23650 
7 

yemek bile pi9irmeye ba,I~dı. B1:1 as:a ''""o~KTQQJctQOR. Barbunya 4300 
3!~0000 6 

hadise köylüler arasında lur süni D .. 13 
~edikodular; ~ü~~qaları d~ f •k Jbrahim Okte Ayşekadan fasuJya 38150 49200 12 
gurdu. Hatta koyluler papaım ki- 31 Çalı 4300 6300 11 
lisenin içinde nas~ oturdu~~~· Operatör Bamya 2873 4280 20 
naııl yabp kalkbjım, ne pı9mp Sırık domates 3500 4550 8 
ne yeyip içtiğini aeyretnıek için Muayenehanemi ikinci Beyler ıo- Yer domates 17050 23160 7 
kilisenin küçük pençeresine gelip kağmda Halk fırkası sırasında 65 18150 
içerisini dikiz etmeye bqladılar. nUmaralı evin birinci katına naklet- Sak;ıı kabağı 25700 8 

Papasın lciliıeye yerle,ifinden tim. Fransız hastaneme alikam 1oh:- Patlıcan 623SO 7'700 1S 
takriben ild ay ıoma, köylüler ara· tur. S.b.hdan akpma lmd.r müra- Semizotu · 3900 S77S 4 
sında yeni ve pek entereu.n bir c:aaı kabul olunur. 
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- Enginar adet 5300 8600 1 
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dedikodu dolatmıya başladı .. Me- _.ı.zMilf'MEMi':EiEfHASTA· iyi sa Damacana 2500 3500 65 
ier papaı kili•ede yahp kalkmak- NESi DAHIU HASTAIJK- Kesilmiş odan 2215 2790 330 
la, yeyip içmekle, pire ve bit üret- LAR MOTAHASSIS! Kesilmemit odun 1150 1450 250 

170 
~elôsi 1131 

melde kalmıyorm?~· -Ostelik bur.. D O IC T O R -:ı9500 50000 4 
k d d tiriyormuı Genç Mangal kömGr6 :J. 

~a~sa:~ Celil Yarkm t:~i~~a..i lr: Ji~ ~li 
dıyoımuf.. Butün bunlan yapar- PetroJ 4000 6000 17 
ken de, oturduğu yerin bil' ibadet Muayenehanesi : ikinci Beyler Arpa 77000 36500 5 SO 
evi olduiunu habrına hile 5etir- ~~1--~-..t~ Fırın kaqımıda (25) 7000 
roemi!ll. ao&ali'....-..- Saman 9500 2 50 

T numu~adır. 9500 
Bu son hadise köydeki dind81' TELEFON ~ 3956 Kepek 13000 3 50 
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Kapah 
Açlk 
Kapab 

Kapalı 

Kapalı 

Kapu 

Kapalı 

Kapalı 
Kap ah 

Kapalı 

Kapa la 

Kapalı 

Açılı 
Kapalı 

Kap&lı 

KapaJı 

Açık 

10.6.938 Cuma uat 15,30 
10 6.938 Cama nat tS 
15.6.938 Çarıamba ıa. 15 

15.6.938 Çarşamba sa. 1S,30 

17.6.938 Cuma ıaat ıs 
' 

17.6.938 Cuma 1aat 15.30 

22.6.938 Çarıauba saat 15 

22.6.938 Çaqanba saat 15,3() 
22.6.938 Çarıamba ıaaf 16 

24.6.938 Guma saat 15 

24.6.948 Cuma saat 15,50 

29,6.938 Çarpnba 1 S 

29.6.939 Çarouab& 1530 
1.7.938 Cuma nal 15 

., 

l. 7 .938 Cuma ua.t 1 S,30 

6.7.938 Çarşamba saat 15 

6.7.938 Çartauba saat 15,30 

insanların tahammülünü tqırd~ EVi Göztepe TramYRy caddesi Kuru ot 7000 3000 4 50 
~ö~ülerden bir kısmı, papasa ~~ No. 1 Ot8 TE'J{!ON '2i45 , Sıhhi müesseselel'in 1938 mali yıla ihtiyaçlui olbaptaki prtname ve nümunelerl veçhile eksiltmeye konulmuftur. • 
~ n ı.'j!'~aya ;el oııa mk' ur • ' _.çJJ" • 1 - Eksiltme Çoğaloğlmıda Sıhhat Ye içtimai nmaYenet midürlüiii binasında topla.nan komi.s.yonda yapılacaktır. 

c d'!J a m e ya a ama:ya an an 2 - Ekailtmenin teldi: Gün ve saatleri, tahmini fiat Te muvakkat garanti mikdarları kar~nlarmda gösterilmittir. 
verO.:ıek d 1937 yılında lzmir ismet pap 3 - Kapalı zarflarla yapılacak eksiltmeler için ihale aaatinden bir saat evvel istekliler teklifi ha•i ve ağzı mühürlü zarflarinı ko. 
lip te kö a .. ın i::ra:::r.Y:::ı f~ ilk okuhmdaıı alm1' ol~ dip- misyona vermeleri l~dır. Mektupla~ teklif ohman ~iatlerin Jıı,m ya.z~ ... ve he.m de rakkamla yazı!muı lazımdır. . . .. 
vakı" ld~ .. _1 • le .. dük- lomayı :ı.ayi o~ Yenısmı çaJu.. 4 - Şartnamelenn paralı olanları hız.alarmda ıö.terilen bedelle \'e dıgerlcrı parasız olarak komısyondan alına.bılir ve numuneler 

a o uguııu ıro:.uerıy gar "'ımd k' . . ~=1::=== L_ ı h !!-!!'-'-ilir' ten k la ·· fk racaa an es umm muuuu JUll• er zaman gonueu • 
ve tzılnra, pa'J: dd: i:uJd 0 

e madıiım ilin ederim.. · 5 - lsteklils umum mües.aueluin bütün. ihti.yadaı isin v~J& l>ir milelleıenln tamam ihtiyaci için teklifte l>ulmıabilirler. 
IC~ j!~n don b8: . d& ~dı. lzmir Namuıih 25 aayili eT· 6 - lsteklileriıı cari ae~ ait ticaret odası veıikaıiyle 2490 ayılı kanunda yuıb beJıeleri T6 muvakkat pranti makbuz nya 

Yerd~ i,~; t:: aı:~ k!hreti ba· ele Naci oilu MUZAFFER b-~ maktll2_~1 ~.alı zarflal"IQUI \a:.eri • ~laı )bmıdsr. (3027) 
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,Jl-fI1YAThI DAVRANINIZ 
SICAKLAR-BAŞLlYOR. 
lf&u,J;t, 

12 c So!Juk naua Dofapf arının YüRS'1~ .., 
~ Değlmforlndtın [Jiranevvet t:aydat&n ni 
~ jt:..(JM . R.Gfıattl.I:. .Ur.onom.i. 

VERJ;5iYQ 5ATl!Ş 
5.AJ.{jf>iNiN SESi ve- ... AC.ENTELER.i~ ~o s:: 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 
J..'l" ----~.-

A ....... 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Evvelce eksiltmeye konulan Manisada Halkevi civarındaki ve 

lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf arsalara yeniden yapbrılacak 
ikiter katlı ve iki daireli iki kira evinin ketif mikdarı çoğaltıla
rak infaah kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuttu•. 

1 - Her iki evin ketif bedeli yirmi iki bin üç yüz elli yedi lira 
doksan altı kuruttur. 

2 - Bu ite ait projeler, ketifname, Fenni tartname ve teferrü
atı Vakıflar umum müdürlüğü intaat müdürlüğünde ve Maniıa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. lıtiyene 50 kurut mukabilin
de verilir. 

3 - EkıHtme 13 haziran 938 pazartesi günü saat on birde Ma· 
niıa Vakıflar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzu
ruyle yapılır. 

4 - Muvakkat teminat bin altı yüz yetmi• altı lira seksen bet 
kurustur. 

5 -· Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına ait ticaret odaıı ve· 
ıikaamı ve 938 yılına ait Nafıa vekaletinden alınmı' ve yaptığı 
en büyük bina bedelinin on bin liradan a,ağı olmadığını bildiren 
ve yapı müteahhitliği veıikaıını göstermeleri lazımdır. Bundan 
ba9ka eksiltmeye gireceklerin ya biz%at yüksek Mühendis veya 
Mimar olmaları veya bunlardan biriyle müttereken teklif yapa
rak mukaveleyi birlikte imza etmeleri tarttır. 

6 - Teklif mektupları 13 haziran 938 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat ona kadar Manisa Vakıflar müdürlüğünde ko-
misyon reisliğine verilir. • 

7 - Kapalı zarfların ihzarmda, teklif mektubunun yazılma
ıında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde is
teklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfi
yen riayet edecekleri ilin olunur. 

26 - 31 - 5 - 10 1635 (1029) 

= p- : e:zs::we 

Daim on 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi a deta gündüz yapan bu fenerlerden çok iıtifa . 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündür. 
Çünkü ziyasi gözdeki hassayı kamattırır, tavsiye ederiz. 

[JBo RSA ] I 
OZOM 

30 Albayrak 18. 19. 
J O Esnaf Ba. 20. 20. 
4 Müftu Z. Ah 15.75 15.75 

44 Yek\ın 
277901 ~ 
277945 ~ 

ZEYTINYACI 

l ~5350 kilo Muh. Alıcı 31.50 33 
Çekirdeksiz üzüm fiatleri : 
No. 7 16.50 

No. 8 17.50 
No. 9 19.00 
No. 10 20.00 
No. 11 22.00 

ZAHiRE 

125 çuval Buğday 6.25 
138 çuval Arpa 4.125 4.?.5 
451 çuval Susam 16. 

18 -;uval Fasulya 7.875 
3 çuval Bulgur 9. 

2395 kilo Yapak 52.50 53. 
130 kental palamut 425. 
192 kilo Bal mumu 80. 

15 bıtlva Pamuk 41. 42. 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

·. diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
1 O tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Taklitlerinden ıakınınız ve her yerde ıMarla Gripin iıteyini:ı 

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

taraf andan teıiı edilen muhtelif semtlerdeki istuyonlarda bu 
iti yapacak kan verici DONöR aranmaktadır. 

Bu gibilerin sıhhat vesikası almaları ve tescil olunmaları ve 
ııhhatleri kan vermeğe müsaitıe, elindeki vesaikiyle birlikte KI
ZILAY A müracaat etmeleri ve her kan veritlerinde kendilerine 
mühimce mikdarda nakdi mükafat verileceği ilan olunur. 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 1739 (1088) 

Çiftçilerimize 
Sovyet (Tehnoeksport) fabrikalarının ziraat 
makineleri sağlam, ucuz ve kullanışlı olup 

her hususta rakipsiz makinelerdir 

Ekin biçmeye mahıuı en ıon ıistem tırmıklı ve dolaplı orak maki
naları, traktör ve HAYVANLA çalıtan biçer ve bağlar makinala· 
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, ıaman toplu, bilyalı en son model 
buğday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler, çayıra 
mahıus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinaları, 
ot ve batak toplamağa mahıuı beygir tarakları, bağ ve ha,erat 
mücadelelerinde müstamel ve her keseye elverifli dayanıklı Pül
varizatörlerle süt makinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhasıa ekim ve çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni
versal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pullukları, bunlann bilumum aksamı en kuvvetli, çeliklerle ya· 
pılmı' olup her kese tavsiye edilmeğe değer. Bilhassa Ege mınta· 
kasında kullanılan ve aranılan Ozüm kalburları metanetiyle ta
nınmıt olduğundan ihtiyacınu;ı adresimize bildirmeniz menf aa
tinizi mucip olacaktır. 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi Perçemli so· 
kak Numara 19. tSMAIL HAKKI KOZACIOôLU ... 

lzmir tubesi Halimağa çartısı No. 20 
1- 13 949 

Ditleri içinden dışından temizliyen her kesin beğendiği ve 
doktorların tavsiye ettikleri en ıert, sıhhi ve sağlam ..... . 

BRONZ 
Dif Fırçasıdır .... ., 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

d e e;o ıeoe 

tZMIR BiRiNCi iCRA ME· muhammen kıymetin yüzde yet· 

---·· 

. n 
,..(Ml,., 

Opft!..Ti
;u;,ıııt u r.ı ıl<•ı. 

TOPANE .Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

l'akliUerinden 5.ikuuruz 
- .. '-* 

•• •• • 

ENGURU BOY fl .. EVI 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, ıaiı 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki ok,ıyan MADEN! et yalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır •• Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç belirsiz bir hale getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyaııdır. 
BOYA EViMiZ : Memleketin duyduğu bir noksanlığı ikma) 

etmekle iftihar duyar .. 
FIATLERIMIZ : Rekabet için değil, nef aıet için müfterileri· 

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müeueselerinde çalıtmıt bir 

T O R K gencidir. 
tZMIR : Cümhuriyet Caddeıi : (ikinci Kordon) inhisarlar ba, 

müdürlüğü kartııında ( 111) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054} 

Kumatlarınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyaymı:ı. Tam renk 

verir, dalga yapmaz, solmaz. Ko-

lay boyarsınız. 

(ARTI) den batka iıimli boya-

lara kulak vermeyiniz. 

(ARTi) fennin son yenilikleri-

ni daima tafıyan biricik boyadır. 

lilı!f'.IM:.lllmı!~= .. •• .. •B111 .. m:ımaam11B!Jlll!t1a~ç~i*Q8:111!11im,...._=•,.,.::ır.:•ı~ç:ı:rw•$mi•=m1n~2•,lllilr 

Bl{ISTOL 
Beyoğlunda 

zaw •~ 

OSMAN i Y.E 
Sirkecide . . 
r~.-

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BA ~ 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendiıini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eee ve lzmirliler bu otellerde bulusurlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

5 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

MURLUCUNDAN : mit betini bulmadıiı takd~de e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ethem Saminin bir kıt'a ilama çok arttıran tali~ine ihale .~lu~a- SEFERJHJSAR tCRA MEMUR-ı 27 /5/938 tarihinden itibaren bir ay 
müıteniden Salih Çarlınlı oğlu caktır. lfbu .ga!rı mk~nkuhlakuzerin- LUCUNDAN. müddetle açık artırmaya çıkanlmıt· 
zimmetindeki 500 lira alacağın- d~ her hangı bır f~ ıld~ A ta~- . . · . • . tır. Sürülen pey muhammen kıyme-
dan dolayı tahtı hacze alınan b~nde ~ulunan!~r ••bu ılanı~ tarı: Sefer~r Kr~ı Kooperatıfıne tinin o/o 15 ini bulduiu takdirde en 
Kahramanlar mahallesi demiryo· hı ne,rınden ıtıbaren ellerındekı maa masarif 326 lıra 60 kuru, borç- k .. • .. . d b rakıla· 

'k ·ı b' l'k · · .. T ab. ah 11 ço pey surenın uzenn e ı lu caddesinde 15 · 17 numarala ve vesaı ı ~ ır ı ~~ yırmı g~nA zar- lu Seferihiıarın ur ıye m a e- caktır. Sürülen pey% 75 ini bulma• 
içerisinde tahtani ve fevkani üç fında daıreye muracaatlerı lazım· sinden lbrahim oğlu Nimet kahyanın d.. akd' d L-- •• daha 

d ıgı t ır e salı§ on ~ gun 
odayı mü,temil haricen sıvasız ve ır. . . . borcundan dolayı mahcuz ve paraya temdit edilerek 13/7 /938 tarihinde 
içerisinde küçük bir bahçeyi ınÜf· Aksı takdırde hakları tapu ıı- çevrilmesine karar verilen Seferihi- lacak . L _ .. ti'lm" ek 

· · · ·1· l b' ı J ı yapı ve nısoet goze ıyer temıl ve bır tulumbayı havı 500 cı ıy e sa ıt o mıyan ar para arın T ik alt mevkiinde tapuda k .. . .. . d k t" 
· · · · 1 d h • b k ı sarın epec 1 en ço pey ıurenın uzerın e a ' lıra kıymetı muhammenelı hır bap pay atmasın an arıç ıra ı a- kan K d "'lu Mustafadan geçen . l 

ev 28/6/938 tarihine müsadif sa- caklardır. Satıs petin para ile olup şa.rM f a ıog . l h l ba.. . olarak bırakılacaktır. Mezat kaunfes 
.. .. . . .. · . . usta a vereaeaı tar ası a en g !•- 27 /S/938 tarihinden itibaren Se e· lı gunu saat 11 de açık arttırma talıplerın yuzde 7.5 pek akçesını 1 hli "'lu bacı Hu"•·y·n ın· . d . • d kt T l' 

· · · · · · · h A ·1 b 1 1 1" d Y" ma en pe van og ""' ı r ısar ıcra aıreıın e açı ır. a ıp· suretiyle bırmcı ıcra daıreıınde amı u unma arı azım ır. uz. . ... 
t 1 .... k 1 akt <le iki buçuk delliliye mütteriye ve halen korucu tbrahım bağı garben ler. %7,5 teminat akçesi veya milli sa ı ıga çı arı ac ır. .. f d . · · • 
Bu arttırmada satıf bedeli mu- aittir. Müterakim vergi tenviriye yol cenuben Kadı ogl~. Musta a an bır banka mektubu Seferihısar ıct9 

hammen kıymetin yüzde yetmi~ ve tanzifiyedcn olan belediye rü- geçen Mustafa vereaesı ıle borçlunun dairesine vermeleri l&zundır. Bu gay· 
be9ini bulmadığı takdirde en çok sumu ~rthrma bedelinden tenzil b: ~ını tefrik eden yol ile çevrili ve ri menkul üzerinde bir hakkı bulu· 
arttıran talibinin taahhüdü baki olunur. Şartname 8/6/938 den iti- iki bin çekirdekıiz uma ve yedi zey· nanlar varsa yirmi gün içinde iat 
kalmak f&rtiyle ikinci arthrması haren her kese açık biıh1ndurula· tin bir nar iki incir iki ceviz ile ayni daireıine vesaik ile birlikte müraca· 
13 temmuz 938 tarihine müsadif caktır. Taliplerin 38/6509 numa- hudut dahilinde inıa edilm~ ak ve atları aksi takdirde tapuca kayıtlı 
çartamba günü aaat 11 de yapıla· rah icra doıyaıına müracaatleri üat iki odayı ve bir miktar avlu ve olan haklardan maada hiç bir hut&J• 
caktır. lüzumu ilan olunur. bir su kuyuaunu havi ve 600 lira kıy- ıun nazara alınmiyacajı ilin olunut• 

Bu atttırmaa dahi Mbf Meleli 1753 (·109t) 1Qeti ınubemmeneli alb 4'1nlm W.. · 1754 (1099) 



Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 
Bakımsızlıktan çürüyen di~lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve batta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan diş etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevrasteni, sıtma ve Tomatiz
ma yaptığı fennen anl8,fılmıtbr .• 
Temiz ağız ve sağlam dişler umu
mi vücut sağlığının en birinci ~ar· 
b olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilir.iniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek di,lerinizi korumUf olur-
sunuz. 

açık 
ki: 

RADYOLIN 
lle ditlerinizi sabah ve ak,am her yemekten sonra fırçaJaymız .••• 

TURAN rabrikalan mamullbdu. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fraş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanını.z. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı •e j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Teefon 34g5 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

;<: Kızılav Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
r~, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu · 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON 2067 

& El -

DEUTSCHE LEVAN\ fratelli Sperco 
\ . TE- LINIE Vapur acentası 

G. m. b. H. 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI BREMEN 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE VENUS vapuru 29 mayısta beklen· 
HAMBURG A. G. mekte olup yükünü tahliyeden sonra 

ANDROS 1 5, t b '-1 Burgas, Varna ve Köstence için yült 
vapuru mayısa e ... e• al __ ,_ 

• A H b ı· l acwı.br. myor. nvera ve am urg ıman ann• SATURNUS 
d yük. k '- vapuru 30 mayuta bek an çı aracaa;br. 

AKKA 2.,. b '-( ni lenmekto olup Ameterdam. Rotterdam vapuru .., mayısta e.._ e • 
R d ve Hamburg için yük alaeakhr. 

~~r. .. otter am, Hamburır ve Bremen SVENSKA ORIENT LINIEN 
ıçın yulc alacakbr. 

ARM.EMENT H. SCHULDT NORDLAND motörü 6/6/ 938 de ge· 

MARITZA vapuru haziran iptidala· lip Rotterdam, Hamburg, Cdynia, Dan
nnda bekleniyor. Rotterdam Hamburc zig, Danimark ve Baltık limanlan İçin 
ve Bremen limanlım için yük alacaktır. yük alacalctır. 
SERVtCE MARmME ROUMAINE VtNGALAND motörü 16/ 6/ 1938 

BUCARF.ST de beklenmekte olup Rotterdam. Ham-

DUROSTOR vapuru t haziranda belde- burg, Gdynia ve Danimark ve Baltık fi. 
niyor. Köstence, Galatz ve Tuna limanla- manian için yük alacakhr. 
n için yük. alacakbr. SERViCE MARtnME ROUMAIN 
DEN NORSKE MlDDELHAVSLINJE SUÇEAVA vapuru 6/6/938 de bek· 

OSLO lenmekte olup Malta, Marsilya ve Ce· 

SAN ANDRES vapuru 26 haziranda nova limanlan için yolcu ve yük alır. 
bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum ALBA JULIA vapuru 2/7/938 4ie 
limanlanna yUk alacRktır. beklenmekte olup Malta. Manilya vt 

JOHNSTON V ARREN LINES LTD. Cenova limanlan için yük ve yolcu alır. 
LtVERPOOL 1landalci hareket tarihleriyle navlun· 

INCEMORE vapunı 5 haziranda bek· l ıardaki değişikliklerden acenta mesuli· 
!eniyor. Burgaz. Vama, Köstence liman- lyet kabul etmez. Daha fııı.zla tafsilat için 

1 ıarına yük alacakhr. ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
ı STE ROY ALE HONGROISE vapur acentalığına mül'llcaat edilmesi ri-

lt-&;~mJIA}~'1!ill-ıı=l!l11ZCaı;:::s;ı~--llll!l~l:mlll!S111R::::mc:;::a;uc::zı-.I ca olunur. .... DANUBE MARl11ME 
TÜRKİYE BUDAPE.ST vapuru 23 mayısta bek· Telefon : 4111 I 4142 I 2663/4221 

CUMHU RİYETt ı !:T~iyor. Tuna limanları için yük alacak- oıi;i Ve~ Şüre. 
~ın , TISZA vapuru 21 mayısta bekleni· LıMİTET 
~ K ıa•a &ı~• _J yor. Port Sait - ve lııkenderiye için hare· v 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ket~~~ti~ a~~r ace~t~sı 

aaMi&Gk- ;~ liifb-·- ±±'mi .... 
MEYVA TUZU 

Eu bo! meyva luıudu~. lııkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacıgerden ınütevellıt rahat.ııhkları önler. Hazmı koJaylaıbrır. 

ln~liz Kanzuk eczanesi Beyo2Ju • Istanbul 

• 4 ""'* 
... 

•· iri Fi*WW 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kö§eai 

Büyük Hilal 
• 

eczarıesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince 't'e en 
makbul bediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini f8fll'brut bulunmaktadu. 
Hilal eczanesini. eczaa Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalaruu İzmirlilere eorunuz. 
Yalan ye benzer iNmlse aldan!N
maıuz ~ tİfeler üzerinde Kemal 
KimiJ aduu 1rönne1Wniz. 

TIAndakı hareket tarihleriyle nav- 8{R1NCI KORDON REES 
Junlardakl değl~l ktıklerden acenta me- BJNASI TEL. 2443 
sullyet kabul etme-ı. Ellerman Lines Ltd. 

Daha Cazla tafsilAt almak için Birin- LONDRA HATI'l 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee DESTRO vapuru 7 haziranda 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra- Liverpool ve Svanacadan gelip 
caat edilmesi rica olunur. yük çıkaracak. 

1 
Tel. No. 2007 ve 2008. CA V ALLO vapuru 7 haziranda r-;,u d J " gelip Londra ve Hull için yük ala· m a ,, umumı cakhr: 

d · 1. v • FLAMlNlAN vapuru 22 hazi .. 
eniz acente 1g1 randa Liverpool ve Svanseadan 

L d 
ge)ip yük çıkaracak. 

l . DRAGO vapuru 2.5 haziranda 
HE'~ENIC LINES L TD. Londra, Hull ve Anversten gelip 

HELLAS vapuru 1 3 / ı 5 mayıs ara· yük !rlkaracak ve ayni zamanda 
smda beklenilmektedir. Rotterde.m, Londra ve Hull için yük alacakbr 
Hamhurg ve Anvere limanlan için yük Tarih ve navlunlardaki deği.şikfikleıı-
alacakhr. den acenta mesuliyet kabul etmez. 

GRlGORlOS C. il vapuru 23. 24 ma
yıs aruında belclenilnıekteclir. Rotter• 
dam, Hamburg ve Anvena limau.lan için 
yük alacaktır. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RIO PARDO motörii 24/2S mayuta 

beklerımektf! olup Nevyork için yük 
alacaktır. 

E.LIN. K. motörli 1 S/20 b.aziranda 
beklenmekte olup 
alacahır. 

NeT}'ork için yük 

UNITED STA TES ANO LEV ANT 
UNE LTD. 

BAGHDAD motörü 1 haziranda bek
lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. 

DANIO motörü temmuzun iptidasın
da beklenilmekte Nevyork için yük ala
caktır. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BICAK, KASIK 

BALKANLAR ARASI HATii Büyük fedakarlıklarla vücuda ge-
ZETSKA PLOVIDBA A.D. tirilen fabrikanmda yerli mah ola-

. . KOTOR rak her model çatal, bıçak, kqdı 
Balkan ıttıfakı 1ktısat kooferansmın imal olunmaktadır Avr mamuli-

11eyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği b f-:ı. 1an' bu upa 1 • Ji 
ayarına w o emaa_aız yer 

hatta mensup Yugoslav bandıraL malı fabrikaaınm mamulihnı her 
L O V C E N yerde araVln1z. 

Lüks vapuru pazartesi 23 mayıs Raat LOKANTA ve Gazinocuların 
12 de 17..mirden hareket edecek Pire, nazarı dikkatine : 
Korfu, Adriatik limaolan, Veoedik, Tri· Fabrikamız BAŞKURT marka· 
este ve Susak limanlan için yolcu ve yük 1 lı YERLi mamulatımızı görme
alacaktır. den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 

Gerek vapurlann muvasalat tairhleri, takımlarınızı almayınız. Bütün 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- mallarımız hem kalite itibariyle 
kında acenta bir taahhilt altına girmez. Avrupanmkinden daha yüksek ve 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

1 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) ucuzdur. 
umum! deniz acentahğı Ltd. müracaat Umumi Saıı. Yeri: btanbul Tah-
edilmesi rica olunur. takale caddesi No. 51 
• 

0 
TEL~,::r : 3171 - 4072 aı ( Jak Dekalo ve ŞSL) 

Ayvalık ~al müdürlüğünden: 
Mevkii Mahallesi Nevi Kapı No. Hududu 
Ayvalık Hayret- Sahilbo Çeşmeli Ce- 23 Cephesi: Sağı yol 
tin P&f& mahallesi caddesi lal zeytinyağ solu 21/1 depo ar-

fabrika•ı kuı münazaalı 
ana 

ıt • • ~-i depoau 21 /t cephesi yol ... 
ğı 23 .ayılı fabrika 
solu 7ol arkası mii· 
nazaah arsa. 

Miiftemilab : 
Fabrika ve depo içindeki ali.t ve edevat makina katran Yes&İre. 

Borç mikdarı 13675 Lira.. 
1 - Yukarıda yazıb gayri menkul emnl 20 • S • 938 tarilain

dea. itibal'ea yirmi gün müddetle t~mlik bedelinden olan borca 
mukabil tab.aili emval kanumm.a tevfikan Ye 2490 aa,W arttırma 
ye eksi.itme .kanununa göre müzayedeye nzedilmittir. lbalei eY• 

Teliyesi 10 - 6 • 938 tarihinde cuma günü aaat 15 te icra edile-
cektir. 

2 - Taliplerin kaza Milli Emlak idaresindeki fUbıameJİ gö-. 
renk ,ü.zde 7.5 peyle tarihi ihalede hazl.I' bulunmaları ili.n olD-
nur. 18 - 22 - 26 - 31 1641 '1030) 



·-- :sz = 

lngil:iz Kralının Paris seyahati .. 

Kral ve Kraliçeyi F ra.nsız donanmasıF ransa kara sularında istikbal edecek 

"'•{i Südetlinin · cenazesi Emniyet tertibatı alınıyor 
Yeni bir hadise çıkmamak için Çek Kralın Parise 

hükümeti çok sıkı tedbirler aldı atılmak 

çiler tarafından zaptedilen dağ. 
ları geri almak için mukabil ta
arruza geçmitlerae de otomatik 
silahların aletiyle geri atılmıtlar• 
dır. Bu cephenin cenubunda hü
kümetçiler yeni bir topçu hazırlı• 
ğından aonra hücuma geçerek 
ehemmiyetli mevkiler ele geçir
mitlerdir. 

Londra, 25 (ö.R) - Baraelon· 
dan bildiriliyot : Bu aabah erken· 
den Majork adasından gelen naa
yonaliıt deniz tayyareleri Barae· 
lona iki kilometre mesafede de
mirli olan « Porthub ln"giliz va
puruna 4 bomba atmıtlar ve ba· 
tırmıtlardır. Bir zabit ve 2 tayfa 
yaralanmı!, diğerleri kurtarılmıf" 
tır. 

Bükref, 25 (ö.R) - Şahit ola· 
rak dinlenmit ve aon intihabat\a 
demir muhafızlarla yaptığı ittifa· 
kın bilhassa bir ademi tecavüz 
paktı olduğunu ve rey serbestisini 
temine uı.atuf bulunduğunu izah 
etmiştir.' 


