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' ) Her ıUn aala&hlan (İınnlr) de çıkar al1a:al ıueteclJr. Telefonı 27'11 

ekoslovakya, Almanya 

lngiltere 
Silahlanma faaliyeti bir kat 

daha artmıştır 

ile anlaştı 
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lhtilif devamda 
Macaristan, büyük devlet. 

lere müracaata karar verdi 

Çemberlayn 
Pazartesi günü Lond

raya dönecek 
Londra, l 3 (Rad~ o) - 1 koçya

da istirahat halinde bulunmakta o
Jan başvekil Çemberla\ n. gelecek 
pazartesı gunu bura) a donecek 'e 
nazırlar meclisine ri) aset edecek -

tir. --...:..--- ı -.-

Riç Migl 
Yeni işgal olunan yer· 

/eri geziyor 

Nevyork sergisi 
Ticaret odası, bütün müesseselere 

bir tamim gönderdi 

Amt>nka i tıklıılının l iO ınc \ ıl o 1 ı, 

donumu munast>beti)l" ı~:rn i ı t ı 

nında • e\) oı kta ıçılacak d ın l I I ' 
serıi ine hilkumetimizin resmen . arz d 
tirake karar Vtc'rdiğini \e bunun için retçi taıafından zı) are 
mGhım hazırlıklar ) apıldığım ) - tahmin edilen bu erg·, e · t 
mıştık. Vekıller heyeti kararh le :, a- rar 'eı mekle hükumetimızın 
pılmakta olan bu hazırlıklar miına- d f ettıgi ni 'uk ek \:e mil 
ebeti le ehrimiz Ticaret \ e • ana\ ı - r..evamı 6 ıncı aahifede -

Güzel bir netice 

Eğitmenler kursu dok
san mezun verdi 

Dün yapılan t:ttbikat neticesi de 
lahiyettarları çok sevindirdi 

Kızılçullu ko,\ ogretmen okulııııda ller k•u:ad ı gıtml:'ıı 

eğitmenler kur~unda 9 a\ danbeı ı u eı <' • \ rılmı tır. On ko b ı 

der g'ormekte olan kadın 'e erkC'k ziri OJıCl'etmen tıl\ ııı edılını 

sa-

egitmeıder ımtihan edilmı . 62 eı - ogretmenler. egı me kur ın rs 
kek, 28 kadın egitmeıı muuıffaknd \er~n muktedir H' deg rlı 1 ler-

Ma 1 R. M" . le im an \.ermiştir. Erkek egitmen- diı. Her gun bir ko\ de bulun. ı k e-
reta ıcc ısla 1 d 82 . B "0 Öd • ı . 

P 1., ( R d ) p 
1 

er en sı ergama) a, ,) u f:-- gıtmen erın , erdik! rı d r le 1 • k p 
rag, a a \o - o on• anın . · t d'I · ) d' 1 . 1 tt' . 1 d. k" Ç . • mı!le, ylel'ıne a~ m E' ı mı~ er ır. - Devamı 6 ıncı aahifede -

ışga e ıgı ) er er e ı eklerın 'azı-

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

Atatu··rk Sofyada tevkı·fat yeti, acınacak bir haldedir. Polonya-
lılar, Çekleri işlerinden çıkarmışlar 

Kral Boriıin yılJ6nü- H bütlın Çek mekteplerini kapat -

• 
Italyan gönüllüleri 

·ı k d J • mışlnrdır. 
mtJniJ tebri/r effl er Şehir daha sabahtan ablo a e i mtş, Polon) a hukumeti, Çek dili~ le çı-
Anbra 13 (A.A.) - Bulgar t JJ J t kan btitün razeteleri de kapatmış-

krah Boriain tah~ cilluı~nun ·~~~~ bütün evlerle ote er araştırı mış ır tır. 
·· u·· mün..ebelile qaiıdaki l\lare al Rıç 1\lıııl. işııal oulnan num .. 

raflar teati edilınıttır; yeı teri llezmekte de\ am edi~ or. 
Majeate Borit 111 · Sofya 
Bulpr kralı 
Majeıtelerinin tahta culuılanı_ıın 

ld .. .. .. mu··---betiyle kendıle-
yı onumu .....- ,aha" .. 

L-!LJ • • 1 • rine en iyi ter;xi. erımı ve .t-L ••• 

adetlerile Bulpriatanın ~:ı~ • ıçın 
olan çok eamimt ternennile~rnı ar· 
zetmek benim için büyük bır zevk· 
tir. K. Atatürk 

Ebelanı Kemal Atatürk 
Cumhur bqbnı ~ 
Ebellnauıızın nazikane tı:bfık· 

Amerikada 
Tayya•eler İfin yeni 

bir pu•u la icatl edildi 
'e,york 13 (Rad) o) - Tayyare

ler için, otomatik bir pusla icat edil-

miştir. Bu pu la; tayyarelerin, bava 

ista yonlanna pilo uz inmelerini te 
min edecektir. 

Napoliye dönüyorlar. ispanya top .. 
raklarında can veren İtalyanlar 

lerınden fevkalade mütehua~ ola· 
rak kendileıme en hararetli tetek· 
kiirlerimi arnderim. Bori9 Yahudiler ltalyanaakerleri 

Roma, 13 (Radyo) - Frankıst Roma, 13 (Radyo) - ispanya ---= ..... =:---
Hatay Ermenileri 
Vemlelıetlerine tl6-

/ta/yada bundan sonra lıpanyadalu ltalyan gonullulerı.11 harbinin bıd yetmden berı I nko 

l altp apc>laye ıoturecek olan •>aklı cebheaınde harp etmı ol n 1<ırk bın 
miieaaeıe a~amaz ar ye vapurlarına ref.Ut edecek hal halyanm, 1 ı bın 547 ki ık bettik· 

Sof7adan bir sörilnUt Roma, 13 (Radyo) - KoJ"Poras- yan donanma filoau, buııün (Ka- leri anlaşılmıştır 
n'/J.yorlar Sofya, 13 (Radyo) - Bu sabah: 1 Abluka, akşam sa t 18 e kadar de yon nezareti, bundan onra müesse- dikı) lımanına vuıl olmuştur (Deyi Telgraf) gazete i ltalyan 

I 
3 

(H i) Ha bütün Sofya, askerı abluka altına vam etmiş, birçok evlerle otellerde, se açmak i ecek olan .} ah udilere İtalyan ıonüHülerıni, Napolide askerlermin. daıma ateş hattmd bu-
atanbul, 1 ;;::: nii:;' ~ alınmış ve evler, baştan başa tahar- şüpheli kinueler yakalanarak tevkif ruh atname ~ rilmeme~ini, bütün vi- b~t ltalya kralı Viktor Emanoel lunduldarı ıçm bu kad r ğır vıat 

dan keçm;:'_ 0
11an L......l-~ • twf.,ata tabi tutulmuftur. 1 edilmijtir. liyetlero tamim eylemıştir. kartıhyacaktır. verdiklerini kaydedıyor cJöam•• ... ımJlllUtilU'• ·~ 



14 B irinGi 1T e-;rin Cl,lMA 1938 ( ANAOOJ U ) 

._
1 
____ s 'r , 'f Sıhhi bahisler-, 

A ·=--ş~_e.......,0_fh1_ö!!lllllll1r~-[ ..... J)-..a~h--ü-D_ö=ııooıııımlhl ____ @_~~lb~a"""»""""e~ır~~'!'""e~ll!!ll!!llr_ö~~~ <,':ı,"('~~.~a;::~~';;, mütehtu8'8>-;;: 

Umumi harp hatıraları 

UZA 
1 

Muhasarada 5 Alman Gemisi 
ı---.-:~~~lıl.Slra M. Ayhan 

- 19 -
Ingiliz amir~lı mukabil bir manevra 

a unu tatbikatı fz- Mahruk .. t Çocukları hastalık-
Köylülere istismar tan korumak 

ıx m. rde canlılık temin etti edilemiyeceb 
Orm::ııı ıırnum ıııiidiil'lilğliııdı•ıı ~ıı·lı Çot'llklal':ı diğı·ı· ı-ı.ı!ıı'll;ıl' t:ır:ıfın -

ı·iıııiz lw~ınUhendisliKiıw Li ı · tamim d:ııı ıı:ıkledılt•JI bir lı.ıstulık t.ı fren-

B E • B h • K k h f f gelmiştir. ı :mıda :: 11 ı; g:ıyılı orıııun gitliı'. Du h:ıslnlığın . utaıınf'ler \'f' 

• nlS e lÇ oryüre mü İm e .. krıııuıı \'e :l..tJ-4 n,rıJı ek kanun ile lıizınetçHer tnt'Hfıııdaıı lmla~nıası 

k ·kı d 'fili koylulere lıah~olnnan mUsaaneleı·le ıhtimali Jı<'k çoJ,tul'. ('ocugu konı-
l er en sonra JYıersine gitti s;eçimi Hıtf kere..,lecilik. oduımılıık ın.ık iciıı Ull salıı 1.ırı ıkı !Jir nıuaye-

1ııgilizlt>r. <'Pntıbi sflrki i .. tikamc- dıkl<ll I göruldu. Sdıı imi/.<'lt• i kanunuııuıı tuhilrntı :.ıintlP h:ıllı>dilıni~ lllduğıınıı ll•:;;pit \(• koıııiiı·dıluk ()l:lıı kn\'11111"1'111 rt'- ııe~ p t.ılıı tııtrn.ıl, l.tı.ıın l{t•lir. 
tinrl • ~urtıtte lrnçmuğa ~alışım Aman l'ilh kikn filo amir.ılı l· on Rtw<', h: kkıııda h•tkikler ~ apnn lktı. nd etmi~tir. fııh \'e kcılkınm~1l:ırı lıl"dı>f ıtıılrnz e- l !uıırhın im k.ı hu tıılıkl.ır:ı km·. 

ile ayni yo!u tutuyordu. 

f·ı k b · k t J l 'k · f k ! ·ı · l 1 ı 1. • k f ı ~ 1 1 :ı 1 lı i ı, C'd il ı· ıı \ C' ed ı· l f'(' 0 k ol .ı n l C'<l-ı oı;.unu artı ır ayıın iıZt.'I ine ·on- e ı ı e~ ı sezer seznwz lınfı ·nıa - \'l'ldi!Pti is dairesi uınıım miicliirii İr.ınir trnıııvav ve Plektrik .. irk Pli 1 1 
illi:'! o ı ugııııı aıı ı.::<ııurıı nyıı 11r- ,-

ı. · k ·ı. ı.· k"ld ı: ı · " d · t"f ı ı k ı. ı ı hirltarll• l.ıt·ı'.ıh r "ocıwuıı unıunıı lıt'ııı-mu ues ıne gıui fam uır se ı c zur rın<> u l'mri \ermisti: J' l"ııı·., finh" 1• (\ k t tk"kl . . an ı.; ı 11( f' l'< ı>rP · v.ı ... otlarının Hl " " 
J. "' " '-' iÇ \.Ol'V 1 t• e 1 ' Pl'ln ı işçilcrit1İll, llZllll zamaııdnnlıeri ele- \'e"İllİ tin i } I" • J ' k 

gÖl'U\'ôl' ve hareketlerini tukip cdi-j Dagılınız \C knçmak imki"ınlnn- k 
1 1 

k d. 
1
· .. .. • · hnklnrı lstis.ııııı· elmeltadni \'C' gızll • • ıunı 111 1111 c •ıınıa ·uv\·et-

JOI'. ııı ara.nnız! IJ m:ı N.crf' un ııöııuııu vnpurı~·- \'Hm cdegı•h>n şikayetleri (izeriıı- ıııak:ı ndlurla ko\"lunıin k:ızanl'ıııı lendirınek \'ı> h:ı tnlıklnrn knr,..ı olnn 

Amiı al Fon SpeC'nin diğl'r üc g1.1 - Fak.ıt tiC Almnıı kru:ızöru dngılııı it' l\ler--ıne ı.dtmistir. iL gnj,.ı Behiç, el!' ·ar tlerre meşgul olan umum mii- tehclid \'e körlüyıi siper ptJpr,·k nııb.. ;,..tidat 'e kabilb etlerini giderını>k 
· 1 • d k l 1 f 1 k ı· fmı'r l'ol 0 c · · A • i · · I' 1' I" "k" t { d"l "' .. 1 1 l 11 1 · ı· k • kap edc>ı· mi ı, imnn istikamctın en açıp ge a,\ rı ıl'kcıı ngiliz mnirn ı da "<'il( ı J 6 ı ı~ u: ırE-; nınırı •· ... e- < ur, ı ı nrn ın ı "' \'e nıuUı ea n- car aı :ıra ıcra\•ı ıcarPt r>t rııe · 1>5- • 

mi olan diğer üç gemiden 15 mil ka- kru:ızol'lerine, derhal onları tnkılıe mnl Tilkici o~luııd:m i"l kaıımrnnun 1111 cliııleml tir. 1şçiler, günde ıın lıir tiyenlel'in yolsu7.. hrrht!C'ı·iııe mey- .. 
1~ a 't'ıı ç.ocııklarcla 011 btidad bii· 

d:ır uzakta bulunuyordu. 1 ba lamaları emrini\ ermi ti. mer'i~ te gil'cligi taı ihtE>n bll,C"line kn nnt yerine, ekiz VCJ:a dokıı7. sant dnıı \'erilıneme. i bilrlirilmf'kf P<lir. ruchlkçe znıl olnınğ:ı ba l:ır. Ağır\'€ 
lngiliz nmirıılı. Alman fifo-;unun Fon 8pcC', İngiliz nmirnlınııı iki clar t tl>'k tt t .,....ı ·c 

1
.
1 1 

çnlıştırılnınlanm istcmektNlirler. Bu l:trnıir \C Manisa \'ilfı\'Pllt>ri mınta- ll7.lln nııldclPt clt>\'nm eden nezleler 
,ı ı ı a e .ıuu N ı en lnzı • k \ f' nefes borul·1ı·ı ·ıt·l I· . ·il 

vazi}etine bakarak, Fon • peeninin diretna\tl . k ndi inin de iki zırhlı . . . . . mc~elf' k:ıl'i Şt'klc> haglaııacaklıı'. a,;ı orman ha~miiheııılisi n. ~\ li Hı- ' 1 ı ınp .ııını .)l aı·-
hıırp \ermekten içtinap ettiğini der- ile knldıgını gol'nıiı t i. IJii man ge- · zoı lııkları~ ızalt'sı ıçııı yrqıılnrn 1 la- Şırket clırektörlCiğu de lrn ilıtHa- z.n A.rdııılığuı ,.e orman f Pn nıPmtıl'· en ~:ısı~~ .. ıı~ ~oc.uklnrı intflnd;rn koru-
hul anladı. mileriııin f.1iki) tin teslım etmekle zınıırf'IC'ıı ı lc:r hnkkında malumat fın hallini j temektedir. Çüııki1 \ak- ]arının lıüyi.ık mef4ni \"e c~ıyrC't ar- m.~k ıntıbıın bır nı<''lt>le halindedir 

V kit erkendi. Saatin akrebi onu beraber tnkipt n kurt lunıı) acnğını rılmıı;;, bölgccle kanunun tatbikatın- tide kanunun tatbikinden C\"el alın- frtmek .... ul'etıylc her iki \'İlfı\' tin ('uııkll bu çocuklar hn:stnlığı en ufnk 
~ö~teri) ordu. Aksama kadar çok \ cı- da he nlrn katarnl, merd bir deniz da go tr·l'ilen nıuv:ıfft1l.ıyC't1Pn çok n;ıs olnn isçiler~ tramv:ıy nrnb:ıln- muhı-uknt ihtiync1nı ~:\izde ni~b<'tin- bir ·ebeple k.npar!nı· Ihı 1-!'i i ~octık· 
kit \'~rdı. K ı·nnlık ba"ıncı\ a knd. r .ıdumı ce nretilC' iki zırhlı) ı düşman mf'mnun krılmı<ı. tatbikatın lzmir<le rıııın biı inci \'e ikinci me\·kilcriııtle de temin etmek için kesime yapı in- lan sıkı te~Lirler nltındn bulund ır
onu takip ederek elbette hnrp \er· üzerine çe\ irterrk hnrbi knbul etti. i~ hayatında cnnhlık uynndırclığını, çalı,.tıklarına göre ayn ayrı miktaı·- rnk oı·m:ınkır nyırtnrnk ke!llime hn- mak gerektıı·. Çocukl:ırın birinci yn
mek mecburiyetinde bırnk. cnk , e füıtn<'aktı. fı::ıknt tnlihi \'fil" n, o dn iş \'er<>nle iş yapan arnsııııla hütıln lar uzcrindt>n ücretler \'erilmekte - zırlttıi:rı Ye ke;;;im yerlerine gtire bu ş~nclnn ~onrn \"licude ithal edilen be· 
Fon Spee, bu emrivakii mutlnka İngiliz donanma mı epe'ı'Ce hırpalı- lhtfüifların kanunun cerçevesi daire- dir. yıl mahnıkat bııhrnm olmı~·aenğı ınlcı·in de mühim roller oynadığı 
kabul edecekti. ) ııcaktı. ı _ 

1 
haber alınmıştır. göriilmektcdir. Siit çocuklnrını.b 

Bu fikirle iki İngiliz diretnotu .1, t ] n.:rn.. B .. .. k h. ı. fazı~ gıda la.: ço~uğu tehdicl eden 

azami Ur tlannı :ızaltm·ak diğ'er Artık a ıl \e kat'ı harp La lamı~- uyu şe ır ote ı Denı.zdekı· derı·- tehlıke~.('r go~~erıyors.n yaşlı çocuk-
gemfleri beklemeğe bu )adılar. Ye tı.. 1 Ti ları.ıı ?unyelermde me\·cud kabiliyet 

l.ıirıız sonr1:1 hep beraber dü manın İngiliz diretnıl\th rının toplarının 400 ooo ı • 1. • b . v.e ıstıcl:ıd d olayı ile fazla yağlı Ye 
peşine dil tiller. azami menzilleri (H>,000) metre raya çıkacak ne erın feCrÜ eSl şıksm.anla.ndıran yemekler de hnstn-

. Artık Alman donanma ının bu idi. 1 ' - Yüzlerce ) ıl ev el Çeşme ahillerin lı üz:rınde f enn .. te;:.irJer ynpnrnk 
h~wnlide bııtınlıp mnhvedilme i knti -De,·nm edecek - d k ha~tnlgın uzun muddet de\'amını in· e ar~ ularımızdn batan gemiler- taç eylemektedir. Bahusus eksüdatif 

bir h kikat haline girmek üzere idi. İzm;r hu otelle modern ~1? hazıne araştmlmnsına bugilnden bünyede olan çocukların bir çok has-
Çünkü geçen her saattn, İngiliz Fransada mektep ı en ve ~tı.baren ?aşlaı_ınc~ldı.r. Araştırmalar tnlıklnra kolnylıkla ynkalandıkları 

gemfleıi silrotlerinden i tifnde ede- •• ka A} b•"" a k k lıçın M~lı.re \ ekaletıylc mukn\•ele her gün görülen bir çok vakalnrla 
rek Alman filosuna )akluşıyorlardı.I buhranı mu ...... mm 1. es _re .. avuşaca akdetmıs olan B. Mahmud A~nnya- sabittir. 

Saat 1 l,SO.. Belediye tarafından :Ririncikor- l ektir. 'C t katlara çıkıp inmek için lı', d.a.lgıçları, d Un Çeşmeye gon~e:-1 Onun için bu gibi çocukları neba· 
.Alman donıın~~sı, ~arka doğru I d1Jncla şt>hir gazinoı:ııınıın lıuluncluğu asan örler işliyecektir. mıştıı · Araştır.mn esn asın d a h !.iku- ti besinler vererek be::lenmeleri ge. 

!~kıJa: .e:.e~. s~·rııııb~erı ~1!" .~~:e\'ra 4000 orta tahsil ta le· ) erde in u ettirilecek 140 vataklı şc- Şehir otc>li 400.000 liraya inşa edi· met namma bı_r heyet bulunncnktı.r. l ı·ek bUyümelerini n gerek vüdudle-
e erıı~ ır 1' enu 1 .,ar 1 ıs 1 ame- • • hir otelin·n maketi \ e resmi b lecli- lecPktir. l"mumı kapı ı, lklııcikor • nu. he.yet<> m?!'> e~e'.1 n. Cahid tayın rinin gelismelerini temin ettiğinden 

tini aldı. besı mektepsız kafJı ye rei ligine! gelmi tir. Otel, yedi lon tarafnıdan olacaktır. eclılmıştir. D_ıger ıkı ?ıemur, Çeşme lçok mm•afık görülmektedir. 
İngiliz amirah da mukabil bir Frnn a bu sene talebe çokluğundan kallı, modern, çok mükemmel biı' e- Şehir otelinin inşasiyle, İzmir fev- knymııkamlıgınca tayın olunacaktır. - Arkası var -

m:ınevrn ile n) ni ~olu tuttu. Kararı- ,.e mekteplerin kif:.ı,·et izllg- nelen ş! - sl.'r olacaktır. Alt katında i tirnhat, kaliide mükemmel oir esere ka\'uşa- -=+=-
nın değ! mez olduğu gôrOIOyoı-du. ka,·et etmektedir. lok nta , b klPmc aloııl.ır ola- .:aktır. Bz./ef B. Abuva• 

Ancak nmirııh du~ilndOren noktn · BORSA Bilha a Pari e ort.ı nwh.t p \P li- rak. oıı ı h.. k t J,J"ıııle lı:ıhçı> ha- Pi ıııı 1 turıbul guzcl sanatlar alrn-

.şu l~f: hl h "d k 
1 

e sıkıntı ı lıi-1,f'dilmekted'r. Bu enC' liıw gctiril rektir. Muzik vcı dnn1' clemhıi profe örll B. Arif lJikmPt fıın 1·mı·ş 13 ıo 9~8 
Kornov z1 ı ı PP gerı e ·a ıyor- . 1 k ı , 

d H 1 d
·- \orta mekt<'p \"C' Jı Plere mllrncant e- yer erı ço · guze Jıazırlmıncaktır. hazırlnrnıHtır. J•,ıı alt l.ıoclrum katın- OZOM 

u. aH . ( onanmanın . ıger parca- denlerdcn 4000 d ll :fo:r.ıa t.ı.l •Ü Dl . k1ı.tlurdn od lur. .:l ll 'Ç~~-~a ın cm 1 Kr. s. 
1nrı siiratlerini ke~tiklderı ~ul ldke{İ g~- açıkta k.ıı.lınıştır. bulun. aktır. lleııır.e nazır f.ısım - u:ıı·, depolaı· bulıınnc:.ık- kazanıp" <fa cLu Leni~ değildir, ba.ş- 30~~~11 A. R. Üzlimcü 8 13 GO 
ne onlara yet1şemıyor u. ~ in - \' ·ı 1 l .. 1" da farda hık o l.ıl· r. rkn tarafta '·irin- tıı·. knımıındıı·. Olltltl ll"mın" n, )ncnv1111• _..,,-, "'ı Al' t' ,_. 9 r:.o ıı:: . k d t:J lb k. b" ük il erı en m umn n gore. · r:rn fi • • 1.1 •• .. .. ... ...... ., ıro 1 IJI l'li. ., iJ 

ratı pe · az 1• .ı ~ u 1 en u~ . • tnh.:ıil C'den tnlelıe adE>di ı;;eneden se - ci ııııf o<lalnr bulıınacuktır. Bu oda- diyen surnf Abuvafın bir akrııbtt!l.ı 18fi!1 ş. Rızn ıra. 10 2j 17 S7G 
mid onun kun·eth toplarında ıdı. 11 e~ e arlm:ıkt: dır. Mes liı, J!l2 el(', l.ııın ht r 1.wrnin .ıntr<'IPri, ban~ o rlai o 1 ılıin idnreltaneınize gPlcli \'t' ~ıınln ı·ı 

Dalın duğru u on un iştiraki ile 'nııi lı ıııılan on ili' 1 \'\"t>I. hııllln F 1 mı 1"t l<>ri, l uLılC't ) t 1 1 ·ı i. L.l 1 koıı ları Qr et rn en.er ara.. Moylelli: J t:1:1 .J iro \ Şil. 8 75 1 s 
Jıarp kıı.u ur~cek İngiliz don nma!iı ···ı<l:.ıkı' ı'lk tıı"i'l"ı)l"ı·<lt• 1.oo ..• ·_>, t.•ı _ "-' ı:~72 \'. 1. Tnlııt 8 50 13 75 ~. ,- ' ~- l ;n 'f LulunUCJl\tll'. J:ıılhoııl: I', IJİl'l r oıla d - euct. kcnı.li İııindir. n gun t:ır-
muhtemd tehlikelerden kuı1.ulucak, 1 ''e okııı·k •11 lıtı ı·.ıl','ln1 -" ..... ,o tl.·ı sın a l"r:fj l p 'I' 17 !50 J , -" hu) ııkl tıııd , :1x.~ ı>I.>', Jıııd ı oln - y:ırc cemiyetine lıin.l .. nlJit·e l'evıq.ı "'' 1 

• J. arım 
yani dalıtl il_! ziranln bir işi temizli- 4.G:H.40'> c, 1!'1:1 ~ te 1 mih on 2!19 !12":> n I k vert'me) işi. gndtace bir fl:lR.nlnma , P ı G-18 K. Taneı· 14 50 
yecekti. k cal tıı'. En iı t k tta hir kı ırn tnas .ergnma- !nz ·öy okulu başlığTct-

e, rn W ıln ıl: 5. G. 18G ) a çı nıı lıı. mulf: k, lıir kı ını cl.·ı otel clıı·nktöı·u 1 . I lıeyf'cnıı ı->R l'idir. Keza Rize de tele- 5fHi 1. i L .Nflzlı JO 375 17 50 
"f f'h un geı·i<le knlnıa ı •• ınPıı igıne zmir iııkılçı> okulu Lng •• 

t 
.:.' aam 1 • on kk k ' Lise \e kollCJ taklıl' i de o nı~b nun d.tiıe i ol.ır:ık , lıcude getirill'- ..• . fonda «Lilt.•t Lenim ı l t!ğil d ir> dt•me- !iS ı:ermaymon 9 2!i 12 

niiliderin mutlak ve muha a • o-
1
• ogretıne111 n. ~l ııharrem C:Undliz. . 5"7 H. Alberti 12 25 14 

lan galibiyetini ortad n kaldırmış te .enedeıı .eneyl' nrtmıştır . ..\lese a, • ıenemen - Knklıç kövii öğretmenli- 1
' sudece (nazar cleğ'ınez). (herke::: 4~7 ..:ıe~lldı·. 191 l ele li"e ,.e kollej talebc>~i otnrnk Gu··m ru·'kto yaralanmc ı .. "l k k .... ~ · t . 1• bu paranın dedikodusu ve al:lb~ı ) 1. ,J. Trnnto n 25 

l3 
u e •ıııe \... uca onı oı.rrc menı ... nmer ·ı . 418 Ak. eki Bank 10 13 75 

Fran:snd:.ı !)' lıin erkC'k, 30 hin kız ol- • . · . . ı t• meşgul rtnıek), (fakır akrau:ı -
Saat 12.. . . . . . 1 ithalat gumı llrUndl' nnwlP bnın Aııraıı, Karşıyaka • -l l ncıhıl ·cyınler nın teh:ıciimii karşısında kalmak) J23 n. Arrliti 9 GO 13 50 
Alman filosu, yeni l.ıir firar hızı mak Uz ıc 12 bııı çocuk okuıkeıı. "tı 11 f "nıel" :ıı.1,,ıım d"ııı , 1·11,.J.-.1·dc k .... b "ğ t ·ı·-· T 1 1 . . . 2G4 S,. l!Pm:d 9 ~:; 18 

• • • • 1 • .. , • ,, ,. " o~·u nşo •re nıenı ıgıne or ı:ı ı o- gıbı eııdışelerrlen ileri gE•lmistir · 
!çin manevra yapıyordu. İngiliz nmi- Hl3G cl.ı bu r.ıkam udE>tn ıkıbuçuk mı , ı l ı l -, . d · · .- . 1 

• • 241 T K h '>r l " • . . mC' gu Jll unc ug 1 11 :ı fi 'ınçı ' 11 '1 kulu lınşbğrctn11'ni il. O ıırnn Boz - l!mıu ı-ıize temin ı•df1 riz. · · 0 en -
0 

-
ı· li dUşmıının kaçması ihtimali ile lın çıkmı tır. O ~ ne lı c \C kollC'. <'tmiş ,.e l':l!f elinin kü<;Ok parmağın- . . • 210 A. Ft> ci 10 21> 13 
ı.renıilerhıe tnm sUratle düxmıma hi!- talebe \C'kuııu 180 biıı eıkek O bin 1 1 b ı.ı· t J,urt, (Jdcmı§ "Kızılııvlu kByü b:ı.öı!- -;--'---- l :? 

10 
2c)7 
102 
1G!) 

Hi 
104 

M. Be ikci 
.T. Taranto 

ıs 

14 
12 2:> l 7 

.. . · c ,ı ın ıırn ::ııının ına e c ıye \er • • A 
kız olm::ık ıızcn• 2GO bindi. mi tir. retmcnliğiııe, Ödemi Pirinççi Gere rpa Ve yapağı stan· cüm emı·ini \'erdi. 

· l ki büyuk diretnavt, diğer arka-

d ıı,.larını geride bırnkarnk son h1zln

rlle ilerlemeğe başladılnr. Her ikM 
de 24 mil yapıyoı·lnr .. 

1ki diretrun·tun muhafaza ettiği 

ııralık ta 900 metre idi. Diişmana 

iyice yana mışlardı. 
Aknmpt diretna\•tu, nmirnhn em

rile, Alman filo:mna ilk alc~i açtı. 

Je nfe 14,500, metre. hedef Al

matı Lip i) krunz3rü .. 
En ilk ateşin ardıncn, uiğer diret

.na' t da uynl gemiye bir knç menni 
ea \'urclu. 

Tnm bu . ırada Alman hafif kru-

Geçen eııe yalnız Pari te 'i mi hin kcıyii 1..ıaşogretmeni 1!. Rex::ıd Kildık d a· 
d "J\ fazın tYnnç )io;;e Ol<•uıılıık ı'nıtihanı --=-=-=- ' • ö • ar ızasyonu ,- .. .,.,. " u k Aydın, demişin Erikli koyli lıa.öğ-
nn muncmıt etmiştir. lhı sene liselc- n a rıret Jhnıçlarııı kontrola tabi tıılulma,,ı 

ı ctnıenliğine i\J enemenin Kaklıç kö-
ıin bu derece kalub,ılık olma:o1ınn b.ı- KP<.'t cilu cadde ind<' Mustafa kızı ve lnnclar edilme~i kııral'la~tırılan 

1 1 . . 1 yıı lınşiiğrl'tmeni rı. nmer 'l'un ... er. l 1 l 1 lnlır a ge ecck yı ıinn•ersıte erP de GiılHiz:ır. HC'kiı' kızı Vesile ayni yer- ~ nrpn arımız n y::ıpağ nrımız icin k-
fnzln t:ılebe nkm ec!ecegi muhakkak-, de ::'ı1ehmed oglıı Ahmed ve Fatma- Kak1ıç ko~·ıı lıaşoğrctnı<!nliğiııt• ayni tısacl \ ·ekale>tinoe birer nizamıınme 
lır. nın odalarııın . ebepsiz giderek ken- okul oğretmenlf'rinden U. ~tehmc<l pr ojt> i hazırlanmı~ ve Lu projel~r, 

Orta mektep ve lbele.rde, talebenin dilerine hakarette bulunduklarınd· n Yalçın, Bergama - -A§ağı Cumnovn şehrimiz Ticaret ve Sanayi odasına 
fnzlula~ma ı , son senelerde ortn tnh tutulmu.)ardır. kiiyu lıaşöğreLmenligine Foı;anın İli- ~C'lmiştiı'. 
silin de, ilk tahsil gibi meccnni yapıl- pınar başöğretmeni H. Hıfat Öcal. .\rpa ve yapağı ticaret ihrncntiy-
ma!.ındaıı ileri gelmektedir. T Torualı okulu ba,.öğTf'tmenliğine le me,.gııl olan tiiccnrlnr odada top-

a11rr!1Z Hükumet orta talı ili meccani ya - Tepcköy - Ktızınıpaşn okulu (iğ-ret- lnnarak projeyi konusac:ık , miit:ıle-
parkeıı yeni mPktepln ınsa ınn bn..,fa- KeçPcilcr cndd sinde Muharrem meni B. 1 ·cdim Doğrul Çetiner, T e- alarmı te:-pit edeceklerdir . 

----:--

Krzrlay haftası 
Önllmüzdeki hnftıı Per§e ın l>e gii-
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17 
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fi 1 
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:'il. Gür 
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3U A. l\Inyda 
C. CendeJ! 

2:> T. l ô P. l\lok 
2:1 ~ınlak Oğ. 
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:3fl05R7 

Hugiin 
Dilnkü 

10 25 1~ G25-
13 1:1 

7 50 8 50 
12 50 12 60 
11 50 lG 50 
J3 13 GO 

azörlerinfn diğer ~emilerden ayrıl -

IK'.ültürpark 

nııştır. Fakat, bunn rağmen mektep oglu O ·mıın. rakı lın~ ii r.. ~l ustnf:ı- peköy Kazımpnşa oku lu öğretmE>n· 

ihti\ acı giderilmemigtir. Priste ) apı- 1 nın dukanınn giderek ortada bir tiC· liğinc Arslanlar köyii iiğretmeni l:n. 
lan iki reni Ji e Lu hafw içinde ııçıla-ı b0p yokken tanrruzd·J bulunmuşlar .,.adiye Silmer nnklen tayin edilmiş-
caktır. \'e CC'ketini yırtmışlardır. !erdir. .. ~ -=-=-=-- nü Kızılay hnftn ı bnşhyncaktır. O __ _ 

" 
" 

'' 

" 
Dikkat 

sineması: Kibar halkın sineması olacaktır 

" 
" 
,, 

" 

" 

Ailevi ve ictimai fi/imler gösterecektir , 
Progrrımlarının mükemmeliyetile tema· 

yüz edecektir 
İstirahat için aranılan tekmil evsafı haiz 
olacaktır 
Sizin icin bir gezinti ve eğlence kaynağı 

' olacaktır 
Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır 

Resmiküşada şimdiden hazırlanınız. 

Sinemamızın hedefi: Güzel filn1 ve ucuz fiattır 
1 

giln saat 16 dn Kordoıı dn Cumhuri-

Agora suyu ret meydanında lıüyük mera im rn-
pılacnktır. Li clerle Oı-tn okullardan 

.. rnmazguhta eski İzmir hafriyn 
• a~·nlacak t nlebe ve izci gruplflı ı 

tında me) dnnn çıkarılnn Agora u- Cumhuriyet meydnnında toplnnacnk 
yunun Killtürpnr ktnki gun'i gtile n- Jn rdır. M uzlknnın çnlacağı İstiklal 
lotılması için ynp ılmnkta olun tesi- •nnrşı ile töre ne başlanacnk , Atatiirk 
snt ona ermiştir. Dlhıden itibaren lıeykeline bir şOkran celı>ngi koıın
hukkıııdn miltenddld ef aneler b ıı 

1 nnn \'e (Alııhnyut) denilen Agor~ı 
suyu, {!ole nkıtılıııaga başlnnnııs

tır. 

Ücret zammı 

·ak, mi\teakıben nıUtenddid hnlipler 
e tfl lebeler tnı·r.rnı d an ırntuk la r 8ôy 
enecek, manzumeler okunncnktır. 

Gidenler 
Şchrinıizcte buluıtmnktn olan rrn 

ıhya ınelıusu B. l\1 ehm<'rl SuııPr, 

ı•hrimiz Yunaıı gC'ııı·ı·al kırnsolo u 

407935 
No. 

7 
8 
!J 

]() 

11 

Fiııt 

10.50 
11.50 
12.öO 
ı:LiO 

)7.50 

İNCİR 
Çuval Malın cinsi K r. 5 . Kr. S. 

17 il. Nııci 10 ıo 

fil l Tu. fü T. incir ~.G GO It; 
3G3 lzz1zi ve Ali 8 7ö 12 
120 ı)zLuı·k il'. ıo ~W 14 12 

:1'..! 1. ı. Tr.ınto Hi 17 
::ı :'i l il. 1 zl: 8 r.o 12 f'iO 

1 rıu ı 
lzmir bulge f nıınt okulu müdtiı 

mu:ı\ inleri B. 11 ay<lal' . 'iiııtt-1' ilı 

S.ılııı l !U)Hııııı ikı't>llı·r·irıt• 1\illlıı 

ı-: ıl..rnlıcrnc:..ı lit'~eı lı ı :.ı z.:uıı.nt·cJıl 

m ı ıi ı 

'. J'ıııil \'ı·i.,ııl.i \ ııkuı·.ı\a. 'J' .. ıL 111'1!0'.-\ 

• ınl"lJtı•ll I:: ~l!Jl D:.ı) btaııb..ıhı 1 
1 t uıi , l ı; 1Jır 1041.; L! 



., ,, ---:--~~----..4....----_:_~:.:.::::::::::::::-_-_-_-_-_- - ------ ------ f4 ıM'rici Teşrin CtJMA j~ 

düsiin#iiiletim 1 F ransada vaziye ... . ' -

_SO·N ·ttABE .R LBR 

Karpatlaraltı mıntaka- ~!~~.ed~i~~r!~ı.ir Bütün gazeteler, şimdiki parlimen-
:~:n ;.:::.::::·•::-;.:'.!:eri::ı:::ı:_: Par·~~? :1~ der ~al feshini istiyorlar 

Slnda ı·s~anlar cıktı Va2A avaz tokat akialeri, hakaretler, teri: ı:~;) b>ird:Jl)~)~ı~n~:~~J: gaz~te- )'1111 \'Cl'CCl'ğini İlU\'(\ (l)'lemektedir. 

' 

a~laksız~ık ve feı~dlar savrul~n bir hini isti~·oı·lnr. ' ' nuıı es- (Liberte) gazetesi; nıiistakb"el İ\ 
aıle ocagına benzıyor. Öyle bır aile (1'· ) . .· l'k' tihubntın hliytlk ehemmiyet" J • ~ k" k . . h l .ııı . sııııc ı ı ııarlam<'ntonun . ı rnız o 

H k 
------------------------ ~a~·· .'.' yaıam~ ~çın mu htııç ~ du- 1936 Riyasetini tcıkip eden bir mec' duğıınu \'e im inUhnlrntla, Jialk cec 

Ü um et, örfi idare ı·ıan etti. Rotenler halkı soyuyorlar gU sut"!' _unaut .r l'kr an 1?18 lrukm .ur. lis oldugunu ileri Riirmekte ve Frnn~ hc>siııin ortadan kaldırılması J:1zını 
amımıye sız ı , ya ancı ı , rıya- ~·rn ı. l . 

P 

.. 1'' (!' l ) , k. lk .... k h c< ııı, uUıHan soııı·akı \eni lıir :roh geldiğini ka,ru<.'lmekted"r ı:ıg, ·• ~al)'O - Çckoslovak-lnııslardır. j t\ahall•ıle lıuluıııııııstuı· D·. ~ ·l. arı 'ıçın ıçın aynıyan ru ve ah- gireli-·.,· . . . • ı • 

!

. ] . .,. . .1:1.1 ll!\ ~ı- ı·k ı._ ki ki h ıcı ıçııı. ~ enı p.ırlanwnlov·ı um} K ... l yuııııı \.arµatlar altı nııntakasıııcla Jliikumet, ı:-;,\ an nııııtak~ılarıııcla J':ıt icra l'clilnıistir. a uuzu u arı ve erıey.. ta" lıul el • • • '. • t- omunı~t er }lal"tisi genel . C'l'1't' .. _,. rd ·ı \' . . . . 1 . B" ·ı ~ k' k k"b • 1 • E' ,.. ıııı uguııu, '.\ eıııden ınhhnJl t<' • J n ki 01.ıı 'ı Urt! ı an ec ılmı!Stır. Bunun se- örfi idure ilan t>tını~tır. Uh·nn~ a n·ı 'o 1 -l ' ır aı e ocagı ı, te ı rıt e ın ı· \"tınlnıa ·ı l· 1 ı"··. . ' l'I 'nu u o; (Onrnnite) guzet 

İ ' .,. . !ol. n.l u<'moı<l'nt Cır ı·k k l • h d • • s azım"<' l ıgıııı \'nznıakt·1 sı'ı d 1 .. 
bd.1i, cinayl'tler ifa etmek. silahlı Vurso\a. ı:ı (,A.A.) - nwda 

1
• • • 

1 
. . - a a ve yı ı maga azır ır. Çünkü dır "' ·' · · -

1 
<' yazl ıgı mnknll'd<', komuni 

.., . J\a..,111111 ıcra wnııll•)iJ Poloıı,·a lı· . h f d b ı · IJaı"'" · · h lk hıı·:sızhklaT vapmak demin·olları ikindi \'aktı Ukram·a ııas\ onaJb1leri · .ı~- er tara ın an arut arı sızmakta (E 1 . . Lt:mun n · C<'JlhPsinc ndık k ı telıırai \'e ı,;lefon direklerini. tahri~ muazzam bir !akn,; nüm;,·işler vap- \'ekilin• bir muhtıra ııündermejie ka ve dört yan• benzinle, razla bulapk lerin·'~•~dn~k'Jımı.) ise, <'Rki muharip- dıgım Jazdıktan Mnra, Fran:,, 
11 

1 
• • rar Yerm· t' B ht d k d ı ı erı \'eçhile milli bir ka 'Mu1'h k f 

etmek i'İbi bazı hareketlere mani mışlardır. Ha k bu Rchrin caddele- ışır. u mu ıra Poloıwa- urma ta ır. bine te8k·ı· 1.. - . 
1

• ı on ernnRınn boyun eğd ııı • k . . d k' 'Tk 1 1 • B" ·ı w k' h • , b' ı ı uzıımuııclan bah<ı.ctmek leı il k olmaktır. rınden geçerP muhtarı~ etı haiz a ı .,; rnnya ı arın metalibatını ih- ır aı e ocagı ı, ma remıyetı, ıt· te ye Fra . b • ·.. -
1 

·ı R rmtı te ''e hiikümete şidclf•I 
--·-

anlaşhlar 
Her nevi silahların 24 saat zarfın- Karpatlar altı Ru~ya~ısının ihdası.mı tiva edecek ve Polon~ a ile Macaris- pazarı malı ııibi, dillerde ve omuz- ns.ının u sefer katı kara- hücum etmektt>dir. 

da bUkumete teslimf, ~u havallde bu alkışla~ış ."e bütün U~rany~lıların tanın mü~terek bir hududa sahip ol- larda dolattıktan aonra çencele aaıl- T 
ıunan balktazı i•tenmıştir. mustakıl bır dC'vlet halınde bır ara-, malan aleyhindeki propaganda. mıttır. 

Prar, 13 (Radyo) - Karpatlar ya gelmelerini istemiştir. jbir nihayet vnilmesi talebini m ;~ Bu ocaiın, yani bu dünyanın dü- amamen 
altı ınınt.akasında taraf taraf iısyan-

1 
Nasyon:ıli:st taleue mukabil bir zammın olacaktır. u a zelmeıi için • teldinden mütteki de· 

ır çıkmıştır. Rutenler, halkı soyma- nümayiş yapmış \'e zabıta kargaşa-] Bu muhtıranın bir sureti B. Beke veye Allahın caeni bozup dağıtıp ye-
&• ,.e arbedeler ç•karmaifa boşla- hklar vukuuna mani olmak için mü· &"önderHecektir. niden yapmaktan Latk• ••"" yok- Müzakere/er B ı · J başla -'ı turıt dediği l'ibi- evvela onu parçala- er ınae uı ve 

yıp yere devirmek ve sonra yeniden h Ü 8 n Ü tl İnfaya batlamak lazım.. . SUTe e SOnQ erdi 
Filistinde kanlı hadiseler bi

ribirini takip ediyor 

Menfaatleri, mezhepleri, nazari- Bcrl~n, 13 (Radyo) - Alman ga- kabrının ba k d 
yeleri, medeniyetleri, renkleri, milli- zetelerı, bu sabah Alman ve Çekos- mukarrer lzı 0 sa~ı~ a yapılmaS1 
yetleri vesaireleri ile biribirine hal· lovakya haricire nazırları araınnda zar ed'l . 

0
t.an plebuııtten sarfma 

baslıvan milz k 1 d ı mıs ır. 
kalanmlf, telif edilmek mazhariye• ~ · a erer er en bahset - ltilif h be · h f 
tine uframıt daha dofruau beddua mektedirler. . . b" a ~ı, er tara ta son dere ' N 1 Ç ce ıyı ır teıır uyandırmı-.r 
ve lanetin daman bulunup koparıl- .ı. asrona a aytung diyor ki: Al - ~ ... · 
mış olara~ ye .. ni bir dünya yaratmalı. Bertin \'C Prag arasında realist man kumandanı' 

Buna ımkan varma, hayır!.. bir diişüııcc ile müzakerelere baş-

C' evka/cide komiser, Lr.ndradan tayyare ile Kudüse şu ~·•de; düny:' ~uh.~•n .. il•""'· lanmışt>r. Almanya Çekosıovakma Karlsyadla Mar· r ~ maz bır maraz &"ıbı, buyiik sellere, k~rşı hasımane bir siyaset tnki~ ~t- d'J 

hareket 
etti. Filistinde asayiş kalmadı büyük çökm,Iere ve doimalara, mıyecektir. Yeni Çekoslovakvanın • yenya aa 

maddi ve manevi tamamen bqka öl· teşkilat bakımından orta Avru~a va: Berlın, rn (Rad~·o) - Alman or-

Londra. 13 (Radyo) - Filistin! Son haberlere göre, Filistinde ye- keri müfreze ile asiler arasında vu- çü ve kıymetlere muhtaç ye hasret ziyetine intibak etmesi lazımdır. Al- dusu umum kumandanı general Von 
fevkalide komiseri (Sirmak Miçel), nthidi,.ler olmuş, Filiatinde çok bü- kua gelen müsademderde üç asi te- olarak bofluklarda böylece dönüp, m~ny~, Çekoslo\'akyanın i•tikbRlini Broç~h, bugün de Maryenyad ilo 
bugün (Sutameton) dan tayyare ile yük nüfuzu olan Hasan Sıtk.. Arap lef olmuş ve iki lngiliz polisi yara· .. ndeleyip, .. roıhp inleyip duracak· mt'.ş.ku!lerle doldurmak niyetinde KarhshRdda teffülerde bulunmuş • 

Kud\ise müteveccihen hareket et-\ çeteleri .. ta:afından öldürülmüş~ür. !lanmıştır, tır. Bir kaç devlete irili, ufaklı bed- degıldı.r. tur. 
mittir. Kudus .1. Hevron arasmda bu as- baht bir .............. vermekle ı..ahr•· B~rlın, ~3. (Rad;·o) - Çeko.slo- Sterıı·n ve bu·· tu·· u 

na çelme takmak iıtiyenler, ıüpheye vak) a harıcıye nazırı Çay kof ski ile 

lngı.ltere _Je sı·ıa.Ahlanma ~a lüzum ·~i;;~=:·~t~~ ~ı.::~~~.~~ri~:;:i ~~~::;~:'~~:~~ .. ~ki tahvilat düşüyyr a ~ • --+=- Alakadaılar; muzakerelerin, mü. L d l 3 (R d . ~ait bir zeminde cereyan etmekte ol-, don 1 ra, .• a y~) -. St:rlın 
Münhal mebus- duğunu beyan edivorlar ive ev ~t muesseaelerıne aıt butür. 

l 
• t • •tt •k t B 1. 13 (R d. • · esham ıle dahili istikraz tahvilatı, 

a ıye ı gı ı Ce ar ıyor 1 ki 
. er ın, a yo) - Almanya bugün de düsmüstür 

u ar ~~~ı .. Thkoslfvakra. arası5~a tam bir Bu vaziy~t k~rşıs.ında, kambiyP 

-------------'------ Namzedlerin bugün· ı ı ~su e._!:. ~ş ve udet mınta· kontrol dairesi harekete gelmek mc 

/ngilterede,-,,ir i:lefter açılmış v2 aakerlik çdiın"Ia tutunanlar şim· lerde ilcinı muhte· \F'B K R A 
diden müracaatla bu deftere isimlerini kaydett 'rmeğ~ baş!amrşlardrr meldir 

.._ 

San'atkarı davet 
Londra, 13 (Radyo) - 8. Ede- 1 ler, lngilterenin, durmadan, humalı istifa etmiş olan birinci deniz lordu Ankara, 13 (Huswi) - Mün-

llin Hariciye nazırlığı zamanında bir faaliyetle silahlanmakta olma- (Düf Kuper) in yüksek meziyetle- hal meb'usluklara bugünlerde nam
ınüsteşar olan Lord Krond~n mün- sından ehen?mİyl"'tlt". hahsediyorlar. rinden bahsettikten sonra, Jngilte- zedler gösterileceği zannolunuyor. 

tehiplerile görüşmüş v~ bır ~~t~k 1 bunun _Munıh ı_1avası}' le kabili tel~f 1 renin, Tot~liter clevle.tleı le karşı var- Manisa valisi Tur
aöylemiştir. Muhafazakar partı ıçın- 1 olmadıgını'. lngıl~ere, bu humalı sı- şıya gelebılmek için silahlanması ia-
de Başvekil B. Çemberlayna al~y~- 1 lahlanma sıyasetınde deva~ ede~ek zım .geldiğini ~öylemi~, müstakbel gut[uJa 
tar olan bu zat nutkunda demıştır olursa Almanyaııın da aynı şekılde harbın, medenıyet ve ınsaniyet için Turgutlu (Jlu~usi) _ Bugün vnli-
ki: l silahlanmaya başlıyacağını ve bun- büyük bir felaket teşkil edeceğini, miz doktor Lütfü Kırdar maiyetinde 

_ fngiltere madam ki harp iste-:dan do~acak m:suliyet~n munhası- menfa~tlerin~ dokunulduğu takdir- nafıa müdürü ve diğer iki mütehasıs 
için miyordu. Çekoslovakya mese- ran lngıltereye aıt olacagını yazıyor- d~ İn~ılter~!1ı~. ~arbe girm.ekten çe- miıhendis ile sehrimize gelmiştir. 
leainc karışmamalı, Çekoslovakyada, lar. . . .. . . ,.. kınmıyecegını ılave eylemıştir. J Teşekklıl başkanları valimizle Halk 
tetkikat için Lord Runsimanı gön-! .. 1.~gılte~~n~n mud~ış .~ıl~hl~~maaı, Londra, ~ 3 (Radyo) - lngilte- Pnrti biıw~ıncla konu!'lmustardır. Bıı 
derm 

1
. idi. lngiltere için yapacak butun hukumetlerı duşundurmek- rede, askerlık çağında bulunanlar arada hilkiimet, ortn mektep ve ço _ 

eme ı d' . . b" d f l ı k l h biri dır· te ır. ıçın ır e ter açı mıı::tır. Bugibiler cu J:l çesi yerleri tesbit edilmiştir. 
S!lAv:ır .a gene silahlanma ve Londra. 13 (Rado) - Milli mü-, simdiden gidip hu deftere isimlerini Te!o!ViVe) i turabi)CHİ üzerinde çalışı-

dai~: sir::ı:~ma! d~faa gru~u nazırı (Slr Tomas insi- yaz~ıracaklar v.e ~htiyaç halinde,~- ~~n ve Ala~ürkun he)kelinin .ctikilece-
Berlin, I 3 (Radyo) - Gazete- kıp), bugun beanatta bulunmuş ve vetsız orduya ıltıhak edeceklerdır. gı c.m~ıhurı.r:t me_v~an.ındakı vazİ)'Pt 

silihlanıyor 

___ :_ _________________________ ...,..______________ te gönllmhştllr. v~ılımız. müteakib<'n 

N -ıkl.ıye Şl•rketler·l Çınarlıda milccclcleten yapılan Lütfü 
:;l • Kırdar ilk okulunu görmilş ve Ma-

Mısır 
Harbiye nazırı Sabri p:ışa, Mısır za
bitlerine mühim beyanatta bulundu 

Kah' 13 (Radyo) - Mısır ha- tazyik etmekte ve istediklerini on-
riciyc ~rı Sabri (paşa), bugün lara kabul ettirmek yolunu tutmuş 
lnailiz talim heyeti ile Mısır ~~it- bulunmaktadırlar. Bu vaziyet karsı
l~rini kabul etmif ve Mısırın sıl~- sın~a. zayıf .. olan devletler. mahvol
lanrna programı etrafında ke~~ıle- rr,ı.aga mah.k .. umdur. ~ısır; bunu dü
rine beyanatta bulunarak, ezcumle şunerek, s;la~lanmaga ve bu uğurda 
tunları söylemittir: 1 her fedakarlıga katlanmağa karar 

- Büyük devletler, küçükleri vermiştir.» 

Elhamra /.Milli Kü· 
tüphane sineması 

Bugünden itiborıon 
C~en ııene teker bayramı 
da hütün 1zmiri kahkaha. 

dau kınp geı;iren bizim 
iıç kahrarualar. 

A rşaık palahıyık.yan 
ve kumpanyası 

Ceç~n ıeııe gördüğünüz m 
leriııdeu Jı1ba fevkal'1Je 

Üç af.;;;
1

Çavuş• 
lar etleniyor 

TOrLı,e •ôıla 

Scao111ar: 3 5 7 CJ da 

nisa - Turgutlu yolunda teftişine c.le
vem ,.~mek Uzcre avdet eylemiştir. 

Ü 11iversite bugün Cumhuriyet bayramın· 
da yüzde elli tenzilat 

yapacaklar 
açılıyor 

l~tanbul, 13 (Hususi) - Üni
Ankara, 13 (Hususi) - Cum- versıte, yarın merasimle açılacaktır. 

İtalya 12 adada huriyet bayramında nakliye şirket
leri, yüzde elli tenzilat yapacaklar-

dır. 

Haric;ye vekilimiz 
Atatürke arzı ta· 

imar işine başlıyor 
Roma, 13 (Radyo) - ltaJya 11afta 

nezareti, 12 adada başlanacak imar 
işlerinde Rarfedilmik üzere üç yüz 
milyon liret tahsisat ayırmıştır. 

zimat etti R 
lstanbul, 13 (Hususi) - Hari- Ç usya 

ciye Vekilimiz B. Tevfik Rü~ü ekoslovakya meaele• 
Aras, bugün Ankaradan gelmi!f ve sinde taahhüdlerini 
Dolmabahçe sarayına giderek, Ata- yapmqmış mı? 
türke arzı tazimat etmiştir. Londra, 13 (Radyo) - ıt~ ıııefJ. 

rfnfn protestolanna ratmen, Lord 
Mareşalımız Oyterton: Çekoslovakya mesete~ın

cle, Rusyanın, mul<adderatmı ifa et-
T rakyaclan lstanbu· mediğinı söylemekte ısrar etmı~ ve 

[ Jö Jü Polonyamn, F'ran!lava yardım etmi-
a n yerek Çekol\lovakyadan uazi ko • 

fstanbul, 13 (Hususi) - Mare- parmak fııtedftl tahukkuk edln<.'e, 
falımız Fevzi Çakmak bugün Trak- Rıuı jırndnı-mnl \t'1n-.. Çt>l<oıılovuknt
yadan dönmUı Vt" Sirkeci istasyo- y:ı \ t>rrnlı, ölcJukları ıtöıO unutt~k· j 
nımJı:a kar,ılanmııtır 'ıarı111 beyan e~ lamlttlr. 

, «~nadolu muadelesi» adlı yazıda Anadolu vakıasının, şenlyetlnln; 
Lml:ur meçhu_l haddin yekunundan ibaret bir büyük muadele olduğu. 
nu, Osmanlı ımparatorlufunun bu muadeleyi çözemedi""'in• ı de • t "h' . . b ı; ı, yanız son 

vır arı ımızın u muadelenin ('Özülmeııi itini idrak edebild'ilnl 
tebariiz ettirmittik. Yazının aonlarında bu muadelenin çözü)mes/ hu
susunda en büyük itin san'atk&rlarımıza düıtüğünü, bu itibarla da 
onla~m bu f'aaUvette mühim bir rolü ok~uiunu itaret etmi~ ve 
«san atklrınuz~ bu büyük muadelenin çözülmesinde• bu ulvi işte yü 
riirlerken görmüyor isek bunun da sebeplerini de:bal b ı k • , ki uma ve 
san at rımızAa bu tere~li ?inde nıuvaffak olma imkanlarını derhal 
bazarlamak lazım .. Bu ımldnlar nelerdir? Neden Türk aan'atk.. , l"
vık olduA-u ehemmiyet ile bu davanın arkasından ko•amıyor?» aDrı, .a 
t"k ş· d" T • emış-
ı · ım ı bu suallerin cevabını umumi bir mütalea hal' d t tk"k 
d 1

, m e e ı 

e e ım: 
Tanzimat, serveti funun, Eecriati ve hatta ondan ıonrak' J b · . ı cereyan ar 

ır vatan edebıyatı yapblar. Fakat bu edebiyatlar ya h ı_ · ı • h • . ayııurıı, veya 
ın eyıf alındedır, •eya cotkun bir ümid ve iman d h ı· d . . . uyguau a ın e ve-
ya acı bır bedbınlık hüsranı teklinde sadece bı'rer t h u 'f d • t a aH • ı a esı o a-
rak vücud bulmaktadır. Bunlar vatan irin •ana • t'kb ı • • 
Ü 

'dl • · F k 'T " r, ıa ı a ıçın 
mı erınır: a at bu vatanın • Anadolunun h k''-" • 'I d 'b . . . - a iKi çızıı er en ı •· 

ret bır portreaını veremez. Çünkü bu yazaları h • ı • x. d . , • n mu arrı't' erı; u5nın a 
dövUndliklerı vakıanın, tenıyetin hakikatı'nı' k k • k.. ı d , avrama ım an arın an 
mahru ıdlerı çünkü içinde bulundukları ıartlar manzumeai ile 
bu teniyetin hakikati araaında çok geniş mesafelerin imk&naızlık sa
hası vardı. Onlar ieinde yaşadıkları devrin tarih vak'alannm intibala
rından meydana getirdikleri bir zlhnt vtan vakıası Ue metsul oluyor
lardı. Halbuki beri yanlarında hakiki yurd realitesi &dil ört"I'" 'b' 
had' bal' u u ır 

iM ınde kendi içinde kendi hazin talihini yatam•kta idi. Sanat-
bu hakiki .rea.litenin kaynatması keyfiyeti daha en iptidai aafhalarmı 
klrlarla bıle ıkmal edemem:•t'ı On • • d' L • .a.Lll- l ...,. . un açın ır aı sana~ • on arın ta-
b~~ il.~ ıöyliyeyim • onu terennüm ediyor, lakat onu anlatamıyordu. 
~unk~ o~unla kaynatamamıf, onunla tek bir vakıa tek MI' hadise ha
lınde ımtızaç edememişti. 

d Anadolu ı her İçtimai topluluk sibi kendiıine mahauı bir karaktere. 
aha doiruıu karakterler manzume•İne aahip ao.yal bir hAd. eli' 

Bu ı h"d' a ıse r. 
.. .~•ya a ıaenin l»ütün incelikleri, bütün istikamet ve temayülleri 

l>utun renkle't'i v tm f • b' t 'h' ' , . e a os erı, uzun ır arı ın muayyeniyet fart,larının 
~~hpları ıçı~~e şu veya bu tekli almıttır. Fakat onun fU veya bu tekil 
ıçınde tezahur eden bu niiau.ları, temayüllf"ri istikametleri renkleri 
•e atmosferi bizim için esrarlı bir meçhullük İ"İnded'r B h ı·· ·· k • · \ ı . u meç u u 
çozme ıçın o vakıanın içinde onunla kaynatmak İmt' t k tçind • k , ızaç e me , onun 

e erıyere onu temeuül etmek lazımdır Halb k' • tk" t 
b 

· u ı sana ar arı-
mız unu yapamamıt ve binaenaleyh «Anadolu mu d ı · · ·· • • d . a e esH nı çozme 
ıtın ekı rolünü tarihin muYacehesinde hakkı ı'I t B e oynayamamış ır. 

u aelaeple Türk aan'atkan hu davanın peılnde k°'amıyor. O hald 
ne yapm~lı?. Türk sanatkarını Anadolu Yakuuının içinde ı iliklerin: 
kadar erıtmell ve bu auretle onun manevi varlı~ının mane"t"İ şahsiyeti
nin idrak ve duyu4 kadrosu idnde Anaftolu vakıaaınm biitUn lfÜmu!le 
canlanma•ını t....in etmeli .. Bunun binbir prRtik ıureti hallini t k b' 
f ··ı · · d hül • fi' ır ormu ıçın e aaa etmf"k laıum~rHr den.-bUir kir Anadolu v•kıa 

•• d ' tk. ., !il• 
nı1 ıçın e ııan • arı ı f", ml\nf"vv«>ri ile, tt-k"tİ"-Y'""i ile yafanacak hiı 
-viy,.yr çıkarm11k la71m .. ır. 

ftAHRt SAVCI 
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~~ Sovyet gazetesine göre 
(ANADOl.U) _ 

~--- ------------~;.....--...... -=;-----------------....... ----...._ ____ _,,, __ _..,....., __ ,__ __ ~~ ........ ...,,,.,_..~~~:.:~~H~':r~r~·~· 

BENİTO MUSSOLİNİ ~ '24,ıe 2 Dörtler konferansı 
Hava ga%ının ikiyü· 

%&'inca yılı Ne yapabilir? Çek 1·şı·n- Müteaddit rollere girebilen bir artist kabiliyetindedir 
"'T" 1738 de İn&'ilterede Vinyi şehri 

~~:a:~:na :ai:ı ~~~:ıa~::~~~~~:t~~ a · Bir demircinin ogw ludur, isyan-
bu tulumJann ucuna bir boru tak - en sonra ls~n n ' 
mat ve boNııun ucunu ateşlemek · l"!'a ~Q~ •• k A d J ki 
suretile bu. t.aaı lflk vermek üzere ar ır aç ı ar geçı·rmı·şt• kulla~matı dütanen ltirisine bemıe- • A • ' Jr 
rııeri d•H rasu. baleaıflardı. lzvestı),·anın fikrince lngıltere ve -: •• •· ....... __ ._ _____ _ 

Gıııe o HU~ bıı adamla konuşan C'. •J ·ı . . h b . . Nutuklarında bardaklar parçalar, fakat evinde karısı ha"kı·m· 
Con. Illaytoıı umindeki bir doktor, r ranSlZ LuareCl erınt QT e gır-
h&clilvi alaemaiyeUe tetkik etmiş ' · dir H tt k h. ·· ·· 1 b• k . 
ve ~n kömU~U.ka,ah bir kap- mekten_ korkutan sebepler neler imi-c • a ~ arISl lY fTJJ"} Ona QV e iT CeVaO Vermistir İ .. 
ta taktır etmeyı dütUnmUttür. Bu 1 . . . . y 
suretle siyah bit katran toplamış, Ye Pra_vda '.e l.zv~stı.ra gazetel~rının Cenevrede ancak çok az kimseler id-ı 
kömürden bir &'azın çıktıfmı cör 80 e!l~l .tarıhlı .nüı.-ıhaların~a ~ıl~as- 1 rak etmektedir. 
milştür. :Bu cazı tübden ceçirmiş ve sa Lıtv~nofun mılletler cemıyetı sıya- Biz şunu tekrar ediyoruz ki, Çe
tilbün ucunda yakmııtır. 1st komısyonunun 29 eylül toplantHnn koslovakyanın orta Avrupada mUs-

Bu l'fizel neticeye raimen kok da ~span~·a delegasyonu tarafından takil bir devlet olarak ortdan kalk
kömürUailn ketfi için 30 sene bekle- ' teklıf edılen karar projes· üzerinde masına ve onun parçlanmasına bu
mek icap etmiftir. Ancak 1768 de ·y.~pılaı~ münakaşalar münasebetile rada artık ekseriyet muvafak göster 
Vaston isminde bir lnıiliz rahibi s~yl~m~ş olduğu nutku aynen derce- miş bulunmaktadır. Mevzu el'lasen 
kok kömürünü çık&rmlf ve bu kömü- dılmıştır. Lu değildir. E.~as mesele şu ki, Fran
rOn evsafını tetkik etmittir. 1 . ~e~kur gazetelerin gerek bu ta- sa Çekoslovakyayı mütearrızlara 

Hava cazını ıtık v-aaıtaeı haline rrhlı nushalarmda gerek bundan ev- feda etmekle bugün yeni bir kurban 
l'etiren Fflip lö Bon fımfnde hfr Fran veJki nilahıtlannda merkezi A ''rupa- vermek karşısında bulunmaktadır. 
ıuz mühendisidir. Bu zat hava gazile da hidiseler hakkmda ancak Tassın Çün'kü, ·Bitlerle Mussolinin hadisa
ilk tecrübelerine 1799 da başlamış. ı \'erdfii ve bu gazetlerin hususi mu- tın bu derece mükemmel cereyanını 
1802 de hak.iki hava &"nzını elde et- habirlerinin Loııdra, Puis ve Prag- eJlerinden kaçırmayı istemiyecd.ler; 
miştir. Fakat bÜ gaz çok fena koku- dan gönderdikleri telgraf havadisle- şüphe~izdir. Bu ı;ıuretle J."'ran~a. son 
yordu. Bu kokuyu izale etmek için iri neşredilmekte ve bu neşriyatta üç hafta zarfmda A\•rupa · kıtasının 
mühendis 1804 sensine kadar çok. bundan bir hafta e\•vel~i ton l\i~se - muazzam bir de\ ıet ihakkınclaki e
uğraşmış, fakat 1804 senesi içerisin-, dilmemektedir · - hemmiyetini kaybetmiş 1.mlunmak-
de sokakta sebebsfz bir suil:asda uğ- fzvestia gazetesinin hususi rnuha- tadır. · 1 
rıyarak bıçak altından can verdiğin-, birinin Cenevreden telefonla verdiği Bugünkfi şeraitteki dörtler konfc
için tecrübelerini bitirememiştir. bir haberde ezcümle şöyle denilmek ransı -bir faşist tecavüzünün temer-

Mudroş isminde bir ln&'iliZ mG- -tedir: küzü, bu taarruzun koordinasyon 
hendisi Filipin yaı:ım kalan tecrflbe-j « Çemberlaynın Bergtesgadene komit~si ,.e bir merkezi demektir ki, 
ierfni tamamlamıf ve 1816 da fnaofl- yaptığı birinci seyahati hakkında bu rada Fransa hiç. bir rol oyıtamıya-
tere içerisinde hava ~azile aydınlat-. haber e&lınmca buradaki siyasi me- caktır. . 
ma imtiyazını almı,ar. . 'hafilde bir y~is ve şaşkınlık hisl'ledil- Beynelmilel taahhildatı ihlal bO- M r . . d B 

Bu suretle hava •azı ilk defa ola- miş ,.e mütearrız önünde göstePilen tiln bir milletin (Çekoılovaky;nın) 0880 ınının ôrt pozu: flrosunda çalıfırken, yemİ!f yerken,dans t.der, motôrsiklet kullanırkea 
rak umumi bir tellvir vuıtuı olu • 

1 müdhiş müsamahalardan sıkılarak menafiine ihanet gibi csantimental:. Onu Trablusgarb seyahatinde bil - kanlardan çahrelerini göstermişlerdi. sınız. Bu teessUr bazen yıldırımla \'U• 

yor. •....W,~..... blribirle-rinin gözlerine bakmaktwın mevzular Qzerinde milnaka,aya lü- has~ çok. yakın.dan gördüm. Tam on- Bütün Arap musikisi o sıralarda rulmuş gibi bir renk nlır. 
Avukatın ıankaaı ve çekinmişlerken, buıün bu sıkılgan- zum yoktur. Meseleyi baoka türlU sekız ay önceydı . ayağa kalkmış bir haldeydi. Trampet, Halbuki gevezelik yaptığı zaman-

,, lık tamamen ortadan kalkmııtır. koymak lizımdır. fn~iltere ile Fran- Bütün sokaklar bayraklarla dona - davul, dümbelek, nekkare, çeşitli çe- larda Duçenin gözleri çok tatlılatır 
yirmi tldrt /trrar% Milletler cemiyeti mehafilintn ba· • uyı liDyle kapitllbyon altına sirme- tıJmış, haJıJ~r birbiriJe. yarışa çıkar şitli nefes çalgıları, zurnalar, defler O zaman gülmesi, konuşması, bakı~ 
Geçen i'On Amerikada Boston yük bir ekseriyeti, dörtler "konferan: Ye nıtebtır· ed"e'lı' •edir? Buna, bu ribi her evın penceresınden ve dük- resmigeçide iştirak etti. lan fazlasile cana yakın olur. 

mahkemeaJnde Bostonun tanınmış sının çağırılmasını barış için J'~pılan devletlerin tıfyaseti batında bulunan . . Yalnız şehir da~ilinden değil, köy- Demirci Alessandro Mussolinfnfa 
avukatlanndan birisi mahkemede diplomatik mücadelenin en büyük münferit oahıslann zaafı veya kor- sımdır kı, onlar dörtler konferansını !erden ve uzak kabılelerden gelen yer- oğlu küçük Mussolini, Benito ismini 
hararetle davasını müdafaa ederken bir muvaffakıyeti olarak kabul et- kakhtı mı sebebiyet vermiştir? ŞUp- çafırmakla harp tehlikesini tama _ liler şehri bir bulut gibi kaplamıştı. de taşır. Bu şeref ismi, zannetmeyf-
.açık göz bir hırsız avukatın şapka - mektedir. hesiz ki me~ele böyle delildir. mile bertaraf etmiş olmuyorlar. An- İşte bu hercümerç e nasında Mu - niz ki ona Snint J.lenoit,ten gelir. 
sını aşırmıştır. Çekoslovnkyadan artık lıiç kimşe Yalcınlaıtan harp fnrITtire ı e ealr>h"-lte!ıtntey1-pek·1rnnrmr-z aolini ?8;'km ,'µ:aemd•.eö•i\Jıılii Y • 

• ' · · kl nında ıkı zabıt vardı Bu i ·m Liçtik ı: r · fbtl Ertesi gUn Boston 6azetelerinde bahsetmez oldu. Çilnkil Çekoslovak- Fransanı nidarecf &'ruplan anane ıçın uza aştırmış oluyorlar. Dörtler . · . usso ınıye, • 
bir il&n çıkmıştır. Bu ilinda hırsızın ya kendini fedaya muvafak!ıt gös- _ ·: konferansı Avrupada sağlam bir ba- O gün, Duçenın her halde keyfı re- lalci babnsı tarafından Mekscain Be-

. ferdı kahramanlık vaya korkaklık- . · d ·a· çu kil k 1 d k'l 't . f ı k , ·ı · t• te11.his olundutu ve 11.ayet yı·rm· dört termiş ve :\lunihte de bunun resmi . . . nş esasını teklıf edecek diye ancak rrn e) 1• n arşa a uran t - 111 0~ •1 muzn o arn 'erı mış ır. 
"' Y ı . tan dııha mtlhım bır mesele koymut- h . . ··k b" f w • • • / 'l' .. ht h · ı b · "A 

saat içerisinde çalınan şapka mah- bir merasimi vapılacaktır. Başlıcası . . . a maklar veya safdıl ınsanlar düşii- çu ır otografçıya elıyle ışaret ettı. .ıı ı e mu .ım o an u sıma, -

k k t 1. dil d'i" . • . tur. Şımdıkı harp -kUçUk veya bil - ııebilir. Bu genç de\'lete mensup Lir fotogwraf- 'uıüurynlı Mnxımlieni kurşuna dl~ 
eme apıcısına es ım e me ı ı şu kı, artık harp olmıvacak ve banş k d 1 . ' d' · t' 

t kd' d t k'f olunacaiı yazılıyor- ~· . yU or u arın harbı değildir. Bu- Dörtler konferansı hakikat halde çıy<lı. 1 ırmış ı. 
1a ır e ev ı kurtulmuş olacak. La&kın bunun ne günkü harp- bir millet harbidir. Ma- Avrupayı Hitlerle Mussoliııin carzu- F' t . f b k , .

1 
. 

0 
,.,

1 
1 İşte size Beııito iı;minden gele11 

< u h ı - h · t d k. b b" . · o ogra çıya a ıJoı c um. .ı.• us-. t • . . . . pa asına o acagına e emmıye ve- em ı u öyledır, mademki va kın- !ara na uygun bir surette . "d . . . . . · lıiiğü !. 
lan çok garıp bır netıce vermış, .. 1 kt r. 1 h t . b' · · · ) enı en solınının Lu ıltıfatına evvela inana 1 

. . d~ . 1 d hk e ka- 11 meme et ıı. aşaıı arp e genış ır halk kütlesi kurmakla meşgul olacaktır. Bu kon- . . Mu ~olini dl' htt) :ıtı jçinde ihti· 
yırmı ort dsaa: ıç n ~mt :m . Dörtler konfer:ınsmın yıdnız Çe- i~tirak edecektir. Şu halde idareci feransla değil konferansa iştirak rnadı. Sonru derın lıır heyecan ve son- lalci ve k·ıvg·ıcı knlmış bolşevizme 
pı~ısdı.nın a rkea ne1P<>11

1
_.. Y aF kamt yır- koslovakyavı teslim ve mütearrızla- ırupların öniine; müı\ellah bir halk edenl~rin ente.reslerini birleştirmek suz bir telaşla Duçeye doğru ilerledi. . 

1 
L" 

1
'.. ' 

mı ört şap a &'em •• ır. ı a meş- h1:d . t'h . k . . • On . 11 d b . .. ·ts· 1,. azı ı ır c uşman kP::ıildiği gibi, ba 
h k tın k b 1 . . rrn eıı n ı~ ı asını tatmı netme kendı taleplerinı ileri 14lirecek ve ken hatta her iki mütearrızın isteklerini un ) ı ar an erı umı ız uır su- .. • 
/r a~u a ~p aıı wı ann ıçııı- değil, hıttt:ı hakiki l.ıir harlıin bütfüı di iddllarıııı arı.edecek olursa, 0 za- uzlaştırmak bile mümkün olamıva- rette beklediği bu iltifat nihyet ta - ~luşm:rnlıgı zaman zaman İn~iliz 

en çı ma • ...,. esaslarını bile kurmuş olacağına hiç man ne yapmalı? gibi sosyal ve si- caktır. · hakkuk etmişti. j ımpnratorluğuııa ve demokrasilere 
-+- kimse ehemmiyet ,·ernıemekte. bili- yasi Psa~ bir mesele çıkmış olacaktır. Bu konferansın neticesinde elde İşte .Mussolini genç fotoğrafçının de göstermekten hiç çekinmemittir. 

Sinemalara Jıarfı kis bu konf er an. ın ayni zamanda di- İşte İngiltere ile Fransanın idare- edilecekler, bir taraftan mütarrız- önil~d~dir. Şatılacak bir nokta 
Jb • /ı ier milhim bir meı.eleyi ayni zaman- ci gnıp!arı harbin pek yakın bir re- )arın arzularını daha fazlalaştıraca- Lakın ne oldu? l\laJUmdu rki, Duçenin hiddetin • 

fe lr er da halledebileceği hal<kında !oe&dMlar alite olup durdıİğu şu anda bu mese- i{ı gibi. diğer taraftan da evvelemirdr ~ , . artık beş dakika önceki adam den bütün İtalyanlar korkarlar. 
Belediye, şehird,eki sinemalarda yükselmektedir. leden ve bu problemden korkmuş _ Fransa iı;in ve saniyen İngiltere için degılclır. . . 1 OOnun bu asabiyetlerinin kuıba-

seanslar araaında en az çeyrek saat Hiç şilphe yok ki, bu me. elenin de 1 tardır. Onlar müsellaJı halktan kor- tam:ınıil~ dayanılmaz serait doğu- . Kaşları bırdenbıre ç.at.ılmış, gözle- nı olanlar, bütün hayatlannca mOn-
zaman bırakılarak kapu ve pencere- Çekoslovak meselesinin halledHişf kanlardır ki kapitilasvonu kendi racaktır. \ rı bulutlanmış, çene kemıkJeri ileriye hezim bir ömür geçirmişlerdir. 
leraçılacak,slnemahavalandınLacak tarzından bambaşka bir şekilde chal milli menfaatlerine iha~eti ~e miite- Hitler:n Avrupacla bu son arn7.i d?ğ.ru uzamış ve.gö~s~ bir zamberek ı O eskiden sosyalist kongrelerinde 
aykta fazla insan bırakılmıyacaktır. !edilmesi> ni hiç kimse aklına bile a.rrızın merhametin<' sığınmayı ter- iddiası olduğu hakkında söyledFri gıbı ansız~.n .. gerılmıştır. Fotoğrafçı, verdiği konferanslarda önündeki 
Küçük çocukları sineınalara ahmJar getirmiyor. cih etmişlerdir. Ynkarıki st .de veri- -ıözleriııe dayanmak ta çok safdilane bu heyet oııunde korkarak vazifesini bardakları parmaklarile çatır çatır 
ve ıinema versileri eaas· dahilinde Dörtler Jconferansının çağınlma- lecek en tabii izahat bundan ibaret- olur. Çünkü konferar. ın daha ertef.i yapmaktadır. kırar; ve kan içinde kalan ellerile 
bilet ücretlerini indirm.iyenler ceza- sı Fransanın hayati menfaatleri nok- tir. günü dilzünelerle yeni iddialar mey- İşte b~ ~adar~ konferan"Sına devam ederdi. 
landınlacaklardır. tai nazanndan ne demek olduğunu l\laamafih şunu da kaydetmek la- dana çıkacaktır. ~uss~lını fotograf~a~ sonra gene 

1 
imdi de bu asabiyetler, bardaklan 

eskı halıne avdet etmıştır. Duçeyi bir- de*il, h:ıyntları kırn·or. Fakat asıl 
~ ' yor musun? Ne oldun böyle sen! raberdik ... Ah!... Paskal 1 Dostum ı çok defalar tatlı tatlı konuşurken gör ~:ışıh.cak ırnkta buradadır. 
iMi H 1 Gözlel'ini aç Allah aşkına! Deni kor- Çocuium sana emanet!. .. Ölüyorum düm. Fakat gene bu konuşmalar es- Ne Mussoliniıı karısı Donna RChe-
1 ~ amus ırsızı kutDu~onıfun Şarl ! Aç gözlerini! ben!... ö .... )il •• yo ... rum !... ö ... lii .. nasında silratle kaş, göz, çene ve VÜ - - Devamı 5 nci Sahifede -

ıye er ... ·ad b ı d cut hareketlerini değiştirdiğine de ------------~-

( B F .7 a aş a ı. ' Ve Blanşa k • A•J • ) J t :ro... rum .... avuşuyo- rastgeldim. NiÇiN REVUE SAA .... eni ır 1 e acıası ş işten geçmişti. Şarlin ağzından ' 1 ~ 
gelen damla damla koyu kırmızı rum .... . o. m~teaddid rollere ve renklere ı DAKiK VE TEMİNA TIJ OL-

B 1 T T 1 gıren hır artist kabiliyetine maliktir. MAKLA BERABER KENDi DE-

i kanlar, onun son nefesini vermekte r-------------ı Ancak canı sıkgın olduğu zaman .1 RECESINDE BULUNAN BiR· (45ı Çeviren: rfan Hazar olduuanu aö,.terı"yordu. AN AD o LU )nı·da 'i'lussolı"ıı' d ı·d" . b0 skn d 
'J ............. ·-·······- e e "' " ~~ 1 e mı ··~ sın an ÇOK SAATLERDEN DAHA 
• .. . ' Paııkal, göz yaşları iç.inde el'an saklıyamaz. Oııuıı ı~tırabı ytizürıün UCUZDUR. 

Şar!, bfrdenbıre doktorun muam- Fakat karyolada olü yoktu. b w • 1 k . her hattından açık"a okunab ·ı· 
agırıyordu · Gllnlü sıyasi gazete ... 1 ır. Bunun baslıra sebebi: Me\ addı ip. 

malı cümlelerini hatırladı. Şarl, &'ÖZlerile ölüyü aradı. Niha·ı · Gene memnun ve inşirahlı günleri tidaivenin intihabında ittihaz edilen 
Fakat hizmet"i kadın, hıçkırıklar yet o da, Paskalın baktığı yere bak- - Şarl ! Şarl ! Niçi nöliiyorsun .Sabib ve Baıroubarr"ırı· d h k 1 • d ' . 

. ... t 1 sen ı Bu üdh' · t' b b 1 e onun are et erın en, komısmala - t<'clahır ve b'rcok defalnr model adde-
arasında sözüne devam etti: ı · · m ış ıs ıra ına se ep ne· HA l DAR RÜ~OÜ ÖKTE\1 rından, gülmelerinin \'e gözlerinin dilen, 

3 
tler tarzı imalinde aranmalı· 

· R d· kil · k b k lt w il .Ne oldun sen Şarl? 1 U · J ki w d b J _ Evet mösyö kardeıi Etyenet ura .t, çu r o ugun s - . . . . mumi neırıyat ve yazı i,leri mü- para ıgın an e li olur. dır. Bilhu~ a nnı alatln emsali bu-
, tü d b k d Paskal, &'Jttıkçe odaya bınken d " H d' N b Çao l\I r · kü · k &'ibi o da namuı için namua hırsızı n e genç r a ın yatıyordu. h lk h . .. üru am 1 üz et c;&r usso ını çü ken gürültücü, asa- lunmıyan kontrol metodu ve itinalı bir 

, 11 1 d' a a e emmıyet vermeden hllnkur 1 - bi, hassas, kavgacı, bah"eelrden armut çalı"ma u .. ).e ı·n.:ıe ı"mal edı"len RE\'UE olmamak için dünyaya gözlerini er e 1 hünkür atlıyordu. 1 DA REHAN F..; t b I Y "' "" '• 

yumdu! Doktor ne dene deaiıı; ben, Ve ilerlediii yerden öJilnün yü- Bu sırada, Şarlin son nefesleriJe. lıınir İkinci Beyler aokak ve ayva u makta mahir ve arkadaş- SAATLERi ·t nlnn herkE's cidden kıy-
b kt C HalL p .. b" . larile miitemndiven hali nizada bulu- n1ettnı· bı"ı·,.. "a 

bu &avallı kızın kendi kendini öldllr- zUne a 1 ! beraber dudaklarından kurtulan '11. · ... artııı 10891 ıçinde nan bir çocuktu. ..- • 
dUiUnU iamiDı gibi biliyorum. lıte, bu bir dakikalık ölüye bakıı, küçük cümleler, Paslçalfn lıeYnini a- Telgraf: tamir - ANADOL~ Gençlı'k devrı"ncle de bu "OCtık "Ok R 

n d -..ıt • Cl••l l b · ~ • Telefo11 2776 .• Poeta kutusu: 4J5 11' 11' 
.uu sıra a cenaze uwumın ıçin- ...- i öy e ir acı haylcırııla yere teı &'itii yaktı; ve o da bay&'ın bir hal- . cleği~miş değildir. Dnimt isyankü r 

dtıı Pukaluı seıi duyuldu: çazptı ki Paskal da, hizmetçi kı~ da, de dostunun yanına düştü: · / ABONE Ş EH At T t ruhu her yerrtc kendisini göstermis-
- Şarl, seni bekliyorum! Konuş- panaiyo nsahibesi de ne yapacaktan- - Çocuiumu sana emanet edivo- l:ılhlı 1401.1, ahı aylığı UJJ tir. o, açlık yıllnrıııda ihtiyaç içt>ri _ j 

mayı lütfen sonraya bırak r nı bilemeden odanın ortasında doDa ruin Pnkal ! Etyenetin kardeşi, ~e- lr.uruvlur sinde kıvranan :ınnesinın kendi m!'k-
Şarl, ceketinin dUfm•luini ilikli- kaldılar. •erki benim zavallı sevamm Blanş- Yabancı memlelr.eder için 1enelik tep ücretini bulmak için baş vurduğu '""".....-ıL..;'ıv.~"'......_, 

yerek cen~ze oda1mdan içeriye sir- Evveli Paskal, yerde yatan Şarlin 11111! Çocutumun anDeal Blanı!. Ço- abone Clcreti 27 liradır Forli beledi:resinden koğulduğu tarıhi Tanınmış saatçilerden arayındo 
di. tlzerllte atıldı: cutun·un hasretine dayanamıyan, ve

1 
hiçbir an hatırından çıkarmaz. RJ...'l'Uf: fabrikalarının satış depc>-

Odanın,.ortasınıia bir ka17ola. Yar- - Doatum! Sevwm Şarlim! Kaz-. bundan dolafı kentlisini öldüren bi-ı ANADOLU MA.TBAASINlH Mussoliniyle konuşurken, evveli su: Bernard. A. Zaharof, Hukflmıl 
cb. • _ )detim! Beıı ~alkalıml Beni tanımı- çare Blanıt Dün akfam onunla be- BA~lLMl!fllR onun bakışlarının tesiri altında kalır- caddesi 'lı.·o. so /ZMIR 
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Beneş kimdir? Deniz tayyarr.le- Zabıtada 

O, ihtilalci bir 
köy çocuğu idi 

"Avusturya M::.caristanı m:ıl v~tmeli,, 
diyordu. KarJsı ile Sorbonda seviş

m ş ve bilah:.re evlenmişti 

rinde bir rekor 

Nerküri, 9600 ki
Iometere uçtu 

Gene kadın ev ararken , 
bir tuzağa düşürülmek 

istenmis 
lkiçeşmeliktc Molla sokağında 

çirkin bir vakn olmu~tur. Bn. Ha\•a 
ndındu genç bir kadııı bir kiru evi 
ararken kendi ini eRkidenlJeri tanı

yan :vı:uhnrrcm ve Sermed adlarında 
1'k. k". ı ı ışı yanınn gelmiş, 

- Şu ev lıo .. tur, bakalım. 
Di) erek kadını o cİ\ arda lıir e\·e 

gotürımişlerdir. 

Orada ikisi bird"n kadının föı:eri

ne hücum ederek nnmuı:1una tecavüz 

l
teşebbü ilnde bulunmuşlarsa da ka
dın feryada başlamış, bunun Ü%erihe 
suçhılar kadının 16 liral'lını calarak 

' kaçmışlardır. Zabıtaca aranıyorlar. 

Kemerde b ir Yaka 
Keml'rcte 8Urmeli l'IOkağ111cla Ilü 

sl'yin oğlu Aptullah ıuırhoşluk "nika 
siyle unıunıi kndınln1·cln11 Emine Pe
l'ihnııı bıçakla kıtr•urıdaıı ve AOI ko
lundan yuralndıKmdaıı zabıtaca ya-

l 
kalnnm1~tır. 

Kadını döYmÜ' 
' Tf'J> cikte füıreff)n!}:ı ha"tahnne 

iııdl' Relim Yağgtlıı, hH!'llanede ka
nepl') e "oturmak mP~ele!'.iuden İz
mirli Fntnı.ı) ı tokntla dö\ mlisUlr. 

Kadın ona (İçme) demi• 
Kl'rf'~tPCİrli' çıırşısıııda lzmirli 

Sadık. lıidiklt' yas:ıtlı{rı l'ıfalı 2P 

Praıdan bir manzara lyaşıııda Zc>hrnııııı kt>11<1i'llııe: 
1914 te,rinievelinde bir sMbt.lh Edu - Çok sert o~·ıın•or ! Di) t.! şik~1yel- - Rulo i('.nıe tlenıeilirıdeıı nıuğlH•r 

ar Bene~ Pratda bir evin l.içilncil ka- te bulunmu laı·c.lır rılarnk !'lOJ1n ile kn<lıııı cl<h·ctiiglinden 
Tayyarenin katettiii meaafe \'e ı ıı· ·ı · · tıııdaki odasından pUrtelas çıkmı$ H Beııeş spoı·u, Lilıı, a futl.ıolu çok tııtu muR, ::ır ıyP)'e verı nııştıl'. 

parlurnento lı!nasınn ko muştu. e\'er. pilim Benet • EYe taarru& 
K•pıda karı,ı ına çıkaııh·u: Mu.ılllimlc>ı·i ele> twlki kı:nclis:ncll n Deıı·z ta\ aı·dı:ri ar.ı rnu:ıl,i mMuıfe C:lizt"lynhol\ Puligon civarııırl:ı 
- KendiMini goı·mek i ti)orum! iku)et edelıilırler. (llııku, \ucudu l'l'koru fııg-ilizl('riıı c:\leıkuri> l:t))a- J{:w:tl<llı Ham:t7.an. 8t"'laııikli Hıı. Mıı 

Onunla konuıacıı.tım Vllr I diye tekrar kııdar zekası da i Iİ\ eıı lıu f'ocuk ek- 1t si tnr.ıfıııduıı k ırılnııstır. ~rnff erler ilt" cocu k me elf'siııdeıı 
edb•ordu. erha onlan muskul \azİ\elc dlisu - Aym ~celbinde öğleden sonra s.ınt knvga etmi~ \'(' kadınrn t'\'ine taar-

Profesor Maıarik d~likunlıyı böyle ren. sualler suı·nıakt:ıdır. İıattfi. bir Liri :. irıııi g cc 1sko<·y:ıda D:rncliılc.ııı ruzdn huluıımu~tuı·. 
telafı içinde rorilnce biraz şaşırnpştı. müddet sonra mualliml(·rini kızdm - hareket edeıı Üt)) n re hiç denize iııme-
c:• kO B . 1 kk 1 k' t b'- \'Or. h\'ankar Lir Ül.\ ır ıılan bu tnl be den !l.GOO kilometre katetmiş \'e ııihn- N k . . 
_,un eneşı so u anı, sa ın a ı e t L · · b"tt· · · · · r "k evyor g JSJ 

atn bir renç olarak tamrdı. Onun yal- onları hiç te memnun etmemektedir. :. el 'llen~ııdı 1 ıırkı ıçın ceııuh~ A ~ı a ser 
h 

· b ,1 - B'lh ı· 1 · 11 . k el' •. fa 11 C'rın e Ale 'latıdra kıırfezme mz ta sıl \·~ teteb ille meşgul oluugu- ı a. a < ın < eı·sı mııa ımı ·en ısını t • ' -apaJı."•S ı.:>u t •J•.l•li•g -
. . hl 0 . · er t> ı p-un sabah 7.2fi Ü' innıislil'. , 

mı 2A&ntlfılerdı. Acaba (lencı lıugUn te- ç sevnwz. 111111 11;ın: • • l11rden 11 11 nıtihimnıi \'<' lın~tır.:uu tari-
laşc dU~Uren siyasi hidiseler miydi? - Fena Lir tulelıe ! nemektedir. - Devamı 7 ncı Sahıfede - himizi, sanat \'e kllltl\rUml\zi.i tanıt 

_ Ne vn? Fakat llene din <ll'r iııe ehc>mmi - 1 :\ . makta lıt>rnber ti<'art>t \'e '" birliği 
- Almanlar Parise ~·urüvorhırnıı.:ı,, )et \ernıhor. Çunkii, dııı ıizcrinde ~~ ıyor. • fnza!·1~' bu hul,uıııelin reisi. 1 kt d 

,) ,) k . . . . Deııes il' 1ıııı·ıcı\ nazırı olu)oı· eMsınn ( n~·:ınnrn l\ ır. 
duğru mu profe::sor? ·endı ı çok dusmu~ ve nıhayet bır ka- . ·. Orlnııın tamiminde e~cümle <leııi-

Mazarik bu eski çalışkan talebesi- naat sahibi olmustur. Artık inandıgı .
1
8u

1
lh k1?ııforımsııı<la memlekt>lı tem liyor ki: 

. -k • lıi. . ' k o . d' . d - •l l 1 ('(en ene . mm ('\ ltiluncll' \'cr~:l\' 
nıp ha lkaten sl)'a&I hadiseJerden en- ı.şe) ) o · şım ı ınan ıgı şeJ ere h 1 . . . . • Ekoııomik bakımdan ihrncnt mad-
dişe) e duşmuş olduğunu anlı\ or. E a- me guld r. nkıotulı ,ece, 1 ınıza cı.l~lclıklen ~onrn Çe - de.leıimizUı en jyi ...- '. YJLA•kliud. 

1 ı 04 t · •t · 1~ ' " . • .ı on ,) 1', \ l' \ un1 r -sen umumı haı·p butun dutıJtl\ ı endi- ~ e uıın er ı eye J.rll'<'ll ,enes . . 1 . 'ki b 1 • teşhir t>derl'k ve perakende satı..;a 
• f l f f k ·ı . ısı - .ız~ rı e l'ra 1er dmıııa \":ın nı- .. 

ş.ede lıırııkmıştır. ): alnız Fransa ele - ese e a u te:slllC devama başlı) or. r 1 n~G . • . mli ait olanları l'!Ct"gid<' ntarak bun-. . 
0 

d na ç.ı ısı\•or. };,,> ıln :Maz.ırık ('um_ 
ğıl , bütün medenıyet tehlikede görü- n an sonra por H 1 o) un arkndasla- h ... 1:. 1 k' . ·. !arın süriimlerini lıir knt naha m·tır-

k d
. . . b . , uı ı eıs ıgınc en ÇP ·ılerc>k rerııı ı Hf'ne ' 

lü~ or. rı en ı ıııı ka) edı~ orlar. I•.duar He- b . k • . ~ . . · . " mnk, l'\' \'<' el sanatları mamulatına 
l{ • · · k .ı• · · 1 h f 1 k - e ııa ı)oı. ı.cncs ıkı sene!ık <um-
endı;)ıne endışeyle bakan genç. neş enuısını ta a uzu o uma'ga h . 1• • 1 • • gene sergide ı.ı;l'niş sa tıs imkanları te 

utTeh ıgınucn ·oı1ra bu gun ıstıfa <"l-
prufeıoı· ~azıırik de gene endişeli bir \ermiştir. Bilha' ·n, tarıh ı1rofe..:oru mis bulu~u.\ 

1
._ miıı ederı>k ilk nwrhnlede miihim 

cevap \erJyor. O zaman Bene~ !Oru- Mazarikten aldıgı dersler onu çok alii.- (}111.ı•t» itr<1t 1 a ·Tımı "~!:: bir cWviz geliri el ele etmeğr \'P. is -
kadar dmektedir. Profe. örün nazari- t'kb ı · · ı ı yor: • v ? Mat anı neııt' uzıııı boylu, s~rısııı, ı a ıc;ın JU mnmu fLtn zengin hil' 

- Bız ne .rapacugız. )eleri tizel'inde kafa ~ıınıjol', Laznıı kib~ıı· t•ı\ıı•lı \e \in I' b' k 1 1 mahreç lı:u~ırlnmnğa çıılışma)(, mfö;-
1\Iazarık. onunla du iktifa etıni~or, kendi ·i tet- A . • . ı ı ır ıc ıııt ır. het ve mlis.terek proı)arrandaların 

· "kl ynı zanu.ncla A \ r ıp 111111 l'll kUltür- "' 
- Dinle kard~şim clh•or 1Ierhnl- kı ·ere buşlı.)Ol'. ,. k 1 1 d . . lıeyt"ti umumiyesindPn MifaclP P<le-, · · 1 ,, . . u .il ın. rın nıı bıı·ı aPlıl' 

de harbin kaırşısına areçip uzaktan se- cıru. Londrn . l?ol ı: . · · ·pk hilhas"ln Amt'rika gibi yük .... Pk 
yirci kalac~k derili ... B n H lland.ı- Ren s. iııı.' t>r-;itede oku rkeıı . Pa- B~ı:;ısı T:ılıor wı nutn va «ıt bir şi- lt· kn ik Ye büyu k erma)·e memle ke-
uan \e Alman adan ) eni 1relı.lim, bili- l'İ-•e gitmegl' he\'e edi:. or. Çünku lıen er m ın ını ol:.ıı il.mu \ ekov: ı i olun bir alemde liikenmı>z tnbii 
yorum: Orada büyük bir hareket lıaş-,r~raıısa hur·,et memleketidir. Bene- dıçuk \.ıı·ıııd.ı '.ka~ına herke:si hay- er\•etlert• malik olan Amerikn ile 
lamak Oıere.. sın en fazla ('\ diği \'e istediği ~ey de rnıı bır:ıkmı lır. Bu) Lİ) uııre ele halı Tiirlii) em iz nrasındn geni~ hir iı: 

Hareket... Bir ihtilal hareketi mi? hurri\ ttir. rnkti J riıı' olan te)zezade i nı:ı rn- birliği imkıinlarını hazır1amak gibi 
Beneı profesörtin ellerine yapı.ı •

1 

1905 te Pruğd. ki Fraıı ız birliği om rı keı d":;iıw ~ıit olmak uzeıe, kızı Sur- miihim gayeler gözöniinde bulundu-
10~: Sorlıondn tahsile gonderiyor. Bu va - '>ona tuh ile ond rnıi!'ltir. rulmaktadır. 

~A Jlff.'," ' 

Üçler misakı 
Japon heyeti tarafından Mussoli

niye sempati mes~jı verildi 
Roma, 1 3 (A.A.) - Japon ga- zetelerinin mümessillerini Kantonun 

ı:eteleri federasyonu reisinin B. Mus- cenubu nda karaya çıkarılmış olan 
soliniye göndermiş olduğu sempati Japon k uvvetleri için mesud olan 

'.TlesaJ'ında Japon heyet" t f d bugünde kabul etmekten mütevellid 
ı ara ın an . . . . h l • . 

it 1 b k ·ı· d" d memnunıyetmı ız ar ey emıştır. 
a yan a ve ı ıııe tev ıı esnasın a H t · · k h" b" J 1 eye reıaı cevap verere ıç ır 

uçe talyanın Japonyaya olan dost- memleketin Üçler misakının mevcu-
uğundan ve Japonya ile ltalya ara- diyetini ve Cermen - ltalyan - Japon 

imdaki tesanüdden, Japonyanın ni- münasebetini hesaba katmaksızın ta-
1ai zaferi elde edeceği hususundaki,kip edeceği siyaseti tesbit edemiyece
<anaatından bahsetmiş ve Japon ga- iini söylemiştir. 

Gü.zel bir netice 
e oııla~·ı .t:.ıh·iyc edeceklerdir. 1 berleriııi muhafazadan sonra vurd-

28 kadın eğitmt>n de köylerde rn- larıı;da diğer· bir düşman olan ·bll6İ• 
~ife :ıl:ıcak. ko)' kadınlarının içti- sizlik cephe."iııe hücum için kültü -
ııai huy~ltlan ii"eriııde çalışacaklar- ıel \alörlerle varlıklarını kuvvetlen
dır.. 'diren eıi'itmenlerin. muvaffak ol-

Kuı-stıın :ılııınıı ııetict'ler çok yilk-1 ma. iş .ııoı·mek gibi bir imanla ödev
e~tir. ggitnıeııler tedrisııt için köy-: leri başına gitmekte olduklarını. 

•eı-ıne dagılm~k fızert' buluııdukla- 1 kur ·un çok nıll\·~ıfık bire er oldu • 
nndan eltin Lır tecrl\be ) apılmıxtır. xunu takdirle arördii(rünu anlattık

KüllUı· dirt-kHMi H. Ali Hızıı tJz:-
1 
t.rn soııı·a t'Jtitnıeıılere köydeki köy-

1cut. kUllur l.ıakıııılıgı mtıfettigi Rtıy d~ki öde\·leriııe uil çok ilgili ve d@
f iknwt 'l'iirk. Kur l\aku kız ogret- gerli t:1v ·iyt-leı·de bul•ınmu~tıır. 

nen ~kulu di.'·ekl<iı~~ı. B .. Ruh.mi Bttla-\1 Dun lıir muhaniı·inıiz, makamın
baıı, ılk lt'dı·ısat nıtılt'tlı~lerı ve lnış- ela killliir direkttirii B. Ali Rıza Ôz
hirelnıerılı·r diiıı bir oloLilslE' Buı·· kutu z:İj aretle intiba ve ihtisaslarını 
ıu va ıı~ h i)'e>1i11i11 Pııınrba~ı köyüne sormuştur. R. Ali Rıza Öz kut ihti • 
<:ide:.ek .f'gitm:nleı·iıı der:s tHlbik~tı-ıs:ıslarını şu r.ıuretle ifacle etmiştir: 

111 gormuslerdu·. EğitmE>11lerin noksanları varsa 
İki egitmeıı, köyün ikinci sııııfma l<'l.ıfisiııi chi~illll'l't'k mu ahedeye 

>İrt'r clers vernıislt-r w• gt•ııt• e,;titmPn çıkmıştık. Bu muş.nhedemiz. bizi 
<'!'den ba~ılııı·ı, verilen dersin teııki- pnrlak bir nıuvafnkı\•et kar!tısında 

lini ) npmıslıLrdır. Egitmenlerin dert'I bıraktı. Tnhmiııimizi~ fevkincle mu
erdt' \'e teııkidl~rde gösterdikleri 1 vafukıyte gbrduk. Kendi <'Serimizi 
nuvafakıyet, en mce noktalan bu - beğendik. se\'indik ve itırur duyduk. 
lıışlnrı tnkdil·Ie karşılanmıştır. Eğit.menler çok l.ıilgi kazanmışlar, 

O kaıınat:1 v::ırılmı~tır ki, 9 ay de· bir hayli teknik öirt-nmi.Jer. İnsaf 
•anı cıdeıı tedri ·nt. tn kilatın gtir.e- ile, itidal ile, toleransla konur.ımayı. 
iği, kuı·~u id;ı.re edenlerin inancı tl(l miiııak:ışn etmelri öğrl'nmişler, glSr

.. ı ve çalışma birliği sa~·esiııde çok meğe. not nlmağa alıımıslar. 
'lliislıet ııeticeler \'ermi~tır. Der~ten F k t b'lti' b 1 h . • f 
ıoııra kurs şefi, kurl'ltı hakkında ten- a A t '" Uh arın epsının ev 
kidlerinclen istifade için giden di - kinde olmak ar.ere köyde aldıkları 
·ektör \'e müf Pttiş arkadaşların 11ok- l'ğitim \•e onun yüksek mannsını ka• 
ai naznrl:ıtım bildirmelerini rica et- rnmrnlar. 

l.;mumi ol::ın takdirlerimize terce
cg ı ı·ını, ken i -yilz

ledim ve son Bğl!t olarak gittikleri 
köylerde kim!'leyi kıskanmadan, her-

etmelııerin dersteki durumlarını, ta- kesi se,·e seve, hiç kimseyi kırmadan, 
lehe ile olan mtlnasehetlerde'ki. \'e hnlkın gönlilnU f eth ede ede çalış -
konuşmn!arındaki inceliklere nnftlz mnl:ırmı tnv~iye ettim. Feragat duy-
1rndrPtini ,.e çocuk ruhunu nıktıfn g11sunun en canlı \'e hareket halinde 
lnyan:'\l\ bir 6ğretim yaptıklarını içlf'l'inde yaşadığım gözlerinden. 

ve bunun cok başarılı olduğunu, dinleyişlerinden anladım. Hepimiz 
.. Hından memnuniyetini tebarüz et- onlara inandık. On1nrdan millet sev
~irmiştir. Dnha sonra söv. alan kili- gi!tinde, \'nzife nşkında hararetleri 
tür clirektöru R. Ali R1za Ozkut he- artmıs, temiz bir heyecana bflrUn -
vecanh bir nutukla mll\•nfakı~·etle- miis oldukları halde biribirimizden 
·ini kayıcl \'e :t!lkerlikte \'atanın çen- ny'rıldık. 

Lik maçları 
Bu haftaki müsaba

ka rar mühimdir 

Londrada grev 

-- lla)• Mazarik, diyor, ben de siz- sıta ile universite) e meccani olarak Rene le lf::ın.ı ~orbonda b 1 abeı --=+=-
den olmak istiyorum ... Ben de sizinle yalnız Bem·"lll l'nri l . t.L1eb(' mahal ahsil l'ıl rlc ı-k ıı tnııı mı ,1 tr. se,•ıs Ç h • " t kb / / '" 1:1 1 O fl3S tnrihinde toplanan 
b r b 1 i l 

· t • · ı ':fe Ti n mu~ a e p a· ı·ıırllıol lı'k lıevntı' hu hafta ~·"ıııla -

Londra, 18 (Radyo) - Şimen

difer grevcilerinin aeyııı bet bine 

bali~ olmuştur. Grevin, diğer mar-

~andiz is tasyonlarındaki i"çilere de 

sirayetinden endişe edilmektedir. 
t & er ça_ııaca ı.~... lesı o an Kuı·ti~ e ı .. nteııdP, dıg r uni- mı~ er H' Pr.w.ı dondu deri znnrnıı e\- ,) ' " 
İşte o ~ü111de~ ıtıbar~n ~duar Ue-

1
,ersite arbdaşla~le i:-i Lir ha~t lenmi lerd·r. l\Lcl.un Uene ınni za- n ' h ':fZYr/onl'\JOT cak olan lik muçlarının hakemlerini 

nq Çekoslo\&K)anın sı)ası ha) atına )asıyor. Aksaml.ırı lophındıktnrı 'kah- maııda ulinı ' ıl"plonı·ıt olan. "ocası- - Baştarafı 1 nd Sahifed~- ('<;nıiştir. 
atılmıt bulunuyor.. vede g •nç!er har~ rPUi munnJ,nsal.ın·n na e\ h:n Ltını ıne ut lıir s ide soka~ ı-osu 11 u ta k\·iyl' edecek ve müstakil Sa halı leyin ikiıı<"i takımlar "laat 

lı l b cak tar"cln ç·ıJ nıı f"k·ıt.o ı · ı·m.nı• ı>l,rıııı hnzıı·lan,"caktıı·. fnıaı· !l. d." Als,·rncak - Ate ;;frnl", hakem B. T11tüul4>ı tcnivetsiteye: girişmektedirler, BeıH;!'l te un nrın a- '' · ' · .. • ı un sı\ .ı " " .. " 

d l kt l 
;i i !erine hiç k.ırı nıaını"ltır. · plfuıında ihti:sas stajı .,.apmnk üzere lsmail (Doğnncı.por) iılare§inde sa-

Beneı bir köylU ,.ocuiudur. 28 ma- şın ıı yer rı ma acır. ,) O ~ 1 p . "k" k 1d kt B Be e . mili h. rek ti id.n'e için Pa Alman,·a.rn gönderilen lıelecliye fen at 11 ele J)oğanspor - ~ok, 'hakem 
Yıl 1184 te Boh d il d arıste ı ı ı:ıene a ı nn sonra e ,) _ emya a arı aruın a . d k " 1 ıi c gitti i z:uıı:uı A\lt turrn _ 1\fo _ heyeti azasından mimar B. Şadan B. lfaha Konoralp (Al~ancak) ida-
t.ı· Ko . . ~ . . neş, tuh ılin' <?\ .ım etme lı?.HC An- d 
a ztan kö,> ilnde <loarınu4tur. Aılesı druva. oradan da Berline gidiyor. c·aı· lıukum ti 11.ın.ı\ ı lM ı,if c•tnıi~ \ Hısım ehrimize ctönmiiştur. ı esin c kıırsıla!lacakhH·dır 
çlttçflikJe 1reçinmektedir. Kilcük Be- Prag.ı d3.ırlligu ?.anı. 11 i~ i bır t.nh~il kadııı. 1 r > ıııuıı.ı k:tcl.ır mahbus Belediyece imnr plnıııııa esas ol _ Öglcden . otıl'a !tUut l !l de baslıyu-

Londra, 13 (Radyo) - Dilekle

ri için bu akşam bir hal sureti bulun

madığı takdirde bütün marsandiz 

istasyonları işçilerinin grev ilin ede
cekleri, hükumete bildirilmiştir. 

Belçika nef, kijy mektebinde okuduğu müd - görmü • st ·', hntl •rilt' th birçok te~ru- ·'atını tır. Pı" il istikl:iliıl(' kavusuı mak üzere şehrin l: l 000 nisıbetinde cak olan günün en muhim !udi.mi 
detçe, her ırun mektepten çıktıktan beler edinıııı lıtılııı m 1 , lır. n.em • M.ıv.:ırildt· hl'ı·.ılıC'r mııv.affe}· bir p!Um y::ıptırılmuk islenmiş, bu miisabakasıııı lznıiı-in 1annımt kul-
aonru tarlaya gider, babasına yıırdımll Prngtlu fel ·fi'.' doktoru umnm :ılı- bır .dıpl<ın.ıt h:diııd ı~ mlekcte d(Hı- ıliıııın :rnoo liraya ~·aptırılabilecei{i lt\plerin<len .Al~uncak - Ate ~pm· üı- Ç ı_ J ı_ J,9 
eder. Akşam olup ta eve döndükten \Ol' \e ticaret mektebine ikt nd pl'O- dugu zaman 01111 en IJli.\'iık se\·inçlC' •ınlnşılmıştır. Fakat ayn ca birçok kımları arulal'lluln yapacaklar o;c f!lfOS OVaRyantn Q ı
sonra da, yemetini )er, bir kö!teye fesôrii ôlll)Or. Ondan ROnra ~k poli- knrsılıy:m k:tl'ISI olmuştuı·. Madnm .,ahaların plUnlarının ela çıkarılma- bu maçı Mu!tafa Şenkal idare ede- betine maruz kalma· 
('ekilir ve matemadiyen okur. Çoeu -!teknik mektebinde ıwofesörllik cdi _ Beııeş, kocas~ııııı uğrunda nıahpu• ,ı, teksiri, kitap hnline getirilmt'si cektir. J.. • •1 hl 
tun okı.ımııfa bu kadar fazla heves yor. y.atm:ıklaıı l>ıı· guıı şik.tJ et etmemiş. la%ımdır. Bu ise zaman ve paraya Saat 15 de Üçok - Doğan~por ta- mOR İçrn 81 Ô anıyor 
ebMsi anasını babasını düşündür - 1914 e\·Hlluııcle Maınrikin ırnrtisi - tır. muhtaçtır. kım\arı karşılaşa<'ak ve bu maçı böl· Brüksel 13 ( R adyo} - Başvekil 
mektedir. ne gı'ı-n .Edunr Bene", ondan sonra Beııeşiıı knrısı döı·t dil bilir, musi. Halbuki belediye Almnnrndan genin birinci sınıf hakemlerinden (S k) b .. ·1 d" el " ~ k'd ı · ' · , 'd d k . paa : ugun, partı er nez ın e 

Bir ınn annesi bnbasına ~oruyor: profesöriln hiçbir "i) asi fnalh etinde 1 en aıı ar. okunı:ın sever, tenis oy 'coııtaphot adında bir makine getir- B. Esnd Merter ı are e ece tır. . 
- Bu çocuiu v ne ) ~pucağız? . . j yanından ayni mı) or. C't'nl'\ rede, Pa- nar ~ c n) ". i za~,mch~ i) i .bir e\' kadı 11 istir. P,u makine, yuka.rıdaki bütün B~lge fudbol antrenörünün neza-1 beyanatta bulunmuş ve Belçıkanın, 
-Ne yapacıııcıı ! llıç .. O da bızım ri~te hep onunla bernber çalıcııyoı-. ıııdu. Ôııl.ıruı J.ıbord.ı oır koy evler ·şll'ri daha temiz olarak yapabile _ '!'etinde haftanın stıh, çaTŞambn, per-; bitaraf kalmak hususundaki ahdine 

flbi ko}'IO olacak.. ı Çek ihtilalci parti inin Paris mü- vardır, arad.ı ır.ıch bu evde oturma· ·ektiı". n. Şadan Hısım, bu işlerde ı:embe \'e cuma gilnleri antrenhrnn- rağmen son hadiseler münasebetik 
Fakat Eduann bOyilk emelleri var- me !\İli olar11k, milli Çel\ mecli inin Y1 çok ~e\'er. Pr·ı •da bulunduğu za - ·alışacaktır. 1600 liraya Almanya- !ar yapılacaktır. Kulüplerin nntren- haEırlanmak mecburiyetinde bulun· 

chr. Prata 1rltmek ve muallim olmak faaliyetini idare ediyor. cÇek milleti• man e\' i IE>rilc fnzla nu\gul olmazdı -lan satın alınan makinenin filmleri, man günleri şu suretle a~0·rılmıştır. 1 duğunu söylemie, Belçika müıtem· 
tatıyor.. 1·smı'ndeki mecmua,·a muntazaman ... a. Çunkü kendi iııi zi~ aret edenler .rok· eferruatı da sipariş edilmistir. Bun· Alsancak, çarşamba, çok, sah, 1 k l . • k • . hah I ,) ,) .. "' . D · b e e erının ta sımı mevzuu ıo -

lC~r mektebini bitiren Beneş, 1897 zılar yazrm Beneş, 1917 de de cAvus· trl •. Madam Bene~. Prağda en kibar \'C lar, on beş gune kadar beledıyeye emırspor - Doğnn!por, per~em e, 
1'e Prııt lisesine kabul ellilmek için 1 turya • Macnri tanı mnh\etmeli b şık kadın olarak tnnııımıştı. Bilhass. relecektir. Ate,,..pot\ cuma rilnleri (kendi saha-
1mtihana rfriyor ve muvaffak oluyor. 1 adı ne bir kitap neşr{"diyor. kııı:ılhaç \(' tnh~il miiesse8elerile yaku Kontophot makine:sinln mUtemml- smda) antrenman yapacaklardır. 
$imdi Eduar; Pragda yapayalnızdır. j Beneş Çek oı·dusunu ,.e Çek hüku- dan alalrn<hı · olurdu. ni olarak M eten isimli bir alt>t de u • 
Yalntıtlıtını unutmak için de kendisi-' metini rPSmen tanımaları için itilaf Madam H<'nl'~in tek üziintüRü şim. 'lOO liraya getirilecektir. Bu ülPt, nİZm'!iÇZ aron'.YOr 
nl ok11mata daha bUyUk bir şe\•kle ve- devletlerile temas edh·or \e bunun diye kadnr ç cuk ırnhibi olnmnma~ı ,]anları elektrikle filme ve ki\ğıde Bir mtles~~f'de sabnhtnn akşama 
rtror. GörUnU9te zayıf bUnyei olan bu için çalışıyor. dır. ('kmeğe yarayacaktır. kndar çnh~mak tinre bir k:ırlına ih-
kOylU ~ocutu, çelik gibi gu\•\·etli ve Niha\et 14 te!'llrin' n-el rnıs ele P.cne \'e knrı ı bugün Pr:ığı i<>r tzmirin müstnkbt>l lmnr planının. tiyaç vardır. Arzu edenll'rin Raııtu-
teY1ktlr. O»un a•h1•r-ıa-ı c~dan ba- 'mll\·afak ohıvor: milli Çek mecli i re ketmek w• t \"İÇl'C} e çekilmek karnn ı ınyet iki a:. sonrn lrnzı,.lnnm:\!llına •·ııktn Sıhhat eczah:lııesine müraca-
aa: ,men mu\•affak bir hUkQınet şekliı;i nı \:ermiılerdır · .ajlanacaiı tahmin ediliyor. lathı.rı. 

madığını ilave etmiştir. 

(Spaak) dan Bonra, sosyalist par

tisi lideri (Karton Dodyar) ıöz söy
lemiş ve dünynyı hekliyen hadieeler 
karşısında Çekoslovakyanın akibeti

ne u<,.ramnması İçin, Belçikanın ha 
ztrlıkl ı bulunması liızımgeldi •ini 

a(;ylemi tir. 



f\\ll TFT• 7 

Deniz tayyarele
rinde bir rekor 

Moris Şövalye 
niuan aldı 

- Baştarafı 6 ncı Sahife de - Baıtarafı 6 ncı Sahifede -
.\lerkıiri:. deniz tayyareleri ara:-:ııı- alkı:-;lar. 

daki rek<ını 1.208 kilometre farkla :\Ioris Şiirnlye~ i Amerikaıı h·dk1 -
kıl'mı~tır. B..ıııdnn e\'\ elki rekor 29 11111 l.:ıir kı. mı da iJ iliği için sevmekte
martt~ı Urezilyacla l\arm•alla . .;clan kal- cliı·. Çtinlni artist , kemdi kazancınctaıı 
kaıı çift ınııtıirhı \'t• Yunkers tipinde bü\ük lıir sel'\'et tahsis ecl('l'Ck faJ,ir
« Yuno 20.)» .Ahııaıı ta~·~ .ın'sİ tarafın leı: i<;iıı lıiı cli:-;pa ıı se l' açmışt ı r. Bur:ı
daıı ie:sis C'dilmişli. da şir~ı bulaıı hiıılerce Amel'ikalı l\Io-

«:\Ierküri~ son -ıefel'İne. gecen :-ıene ris Şö\•:ılyr~·i süphe'liz ki çok gever. 
15 teııımuzc.l,ı Hus iarrnre~ileriniıı Bu guretle, artf!-!l Amerika için en 

te~i.; _e:lilderi me ate r~konmu kır - ,taııııw'.ı \'e .. rn ~~v~l.~ıı .. ~ıir. ~ahsi.)ı•ttir. 
mak ıçın çıkımslı. Goromov, Yuııaşev ~\lorı,.; Şovab e kuçuk ~ a:;ııncla ana
ve lJamliıı i miııdeki tiç Ru~ tay,\ areci ,.:ız baba<:ız kalmtC\ Lir ço~uk olarak 
si 800 l>eygir ktı\\etincleki tanareler i lıi.iyiim iıştii. 12 ya~111~a, bır n~Jburuıı 
ile :\Io ko\'dan kalkmı lar C\iınal kut- yaııına çırak olarak gıren ::uorıs haya
bundaıı geçerek Kalif~rııi~·~nın cenu- tından hiç tl' şikayet~i degil?i. Sab~h
Luna iıımi~ler ve 10.148 kilometre ka-, ley.in erkenden dükkana gıderek ışe 
tetmi ·]erdi ustasından ev\'el bıışlıyan küçilk çırak 

nu~ ure.tle üı,·,·aı·cler a rasındaki gayet neşeli ç::ılı. ıyor ve dükkanda 

tek h 1 ı ·ı· 1 e "t l'e nlnıak \'alııız kaldığı zamanlaı· miilenıutliveıı am ete en az n nı :-;, " · • 
8 k ·ı surkı sö\'liiyonlu rekoru gene bil' uçu~ta 15.14 ı o - "' • · · 

n l ' - · tı \"•f1"ık olan Umumi hurp çıktığı zaman :Mori~ ıe re uznga ııımege ın ... • .. ~ .. 
R us ta~ ya rl'cileriıııle kalıyor. Deniz I Şov::ılyc t:~ııı u~k~t·lfk çagı~d31<!1 ve 
t el · ı k' t~k lı"ınle·'e ceı>he\'e trurıderılılı. Bu llt'H,'elı dchknıı-un·ar e ı·ı ura mt a ı .-- 1 .. u • .. 

· ·f ı t' k tetmı·k ı·ekonı da lı belki cephede tle ölüme k:.t rsı giile • en ::ız a nıe:.a e ·u · 
Almaııların 8..JOO kilometre~iııe mu- rek çarpışmıştu·. Fakat l:ıir düşman 
kabil 9.600 kilomleıe alı.ırak l ngilizle- kurşuııu v:ırnlımnn cesur :ı ke ı · e 'iı· 
riıı ıı:.;\lerkOri• deniz tayyare i tara - diişi.lyor ve harLiıı sı.ıııun::ı k:.ıdar ıııu-
fındıtıı kıı ılmış bulunuyor. hufazH edili) oı·. 

«.;\ l ı: rk llı i» l ııırlliz hava yolları id:ı- l\Iiituı·ek~deıı sonm nıcımlekt'tine 
r esinin iki rne hur ta) al'ecisi olan Be- döııeıı Mori Şö,·ııl} ~ hiı· §uııtör olarak 
ltd \e Ifur \ey tnrı:ıf111du11 idure edil- cıı·tu~·ıı cıkıpıı·. P.ıris nnızik holleı-i 
mi=:tiı·. P l l otln ı· Rus tan uı·ecileı'iııiıı unu del'hul nıeslıtı ı · f'ıli.' oı· ve !3unti.ıı·, 
reku ı•urıu kıı·acaklurıııı ku\'etle [!mit sesli siııeıııa c;ıktıklaıı ~Olll'a kPtllli:siıw 
ediyoı·lı:ıı·dı . c :\ferkü ı·i:. l..ıu ıızuıı nıe~:ı- dulıu geniş Lil' l'u:.ıli.\ d sah:.ı~ı uıılu -
fe) i Lu},\ ıu·ede stiı·u.f rekoru olan sa - yor. Yıld1zı bi rıleııbi ı e pat'lıyu ı '. 
tıltt! rı50 klloruetıeye ,\nkın l)iı· hızlıı l\fol'i~ $üv:.ıl,\ı'. ll ulirnda gillikt.ı'ıı 
u~·muştur. Fah.t tayyare. Afrika i.ize kısn Lıiı· zaman suııı·u t!ll birinci aıti&t 
riııdeıı K"eÇel'l,eıı sert Liı· rllzgurla. kaı·· . • . . . 

• ~ • .. sC\ l,\'L'sıne yuk>ıl'l ı.' or \'e Lıı·c.-ok şu}ıe-
sıb~rııış ve IJU nlzgar tU}):.lı·~uııı su - Sı'l'lt•ı· \:tl':ıtı\oı'. 
r~tiııi kesmiştir . Ruzgarın ınuka\·eıne- Aı·Lı.' t lı · ·!· ıf-' , ı A il 

. s J ı ,:.ıç ı;eı P\"\ e meı· ,n. 
liııi \'t!llllleğe çalışaıı ta} yure Lır ta - .. . 
1. ft · (' t• • k ,_ t . d' • 1• ta cfan duıınıuş \ e A wııp:ıııın lıirç:ok bil-ıı :.ııı ~ 11·1;t ıııı ·a) ut! mış, ıge - . . . 
'l«ırtaı\ f:.\~la benzin \ uknııstır. Bunun ) tık ı:;c>hıı·lı:>nııde clolasıp l<'nı-ıiller \'er-

lJt'tice~i ul~rak da ııllıa) et lıeııziııi tii- mi~tir. Huııcfaıı oııra Pari:se dönen 
keıı~rek yere inmi) e mecbur kalmış- :'lloris Ş<h::ıl~ e «Pnri.; gıızino~ uda 

«:\fekli l'i> Lu 9600 kilometrelik me- çalı~mah üı.dı r. 
otı feyi 4!! .saatte ulnıı~tı. nu suı·etle 

\'n~uti :sL\rali !iautte 227 kilonıelre c<li -
YO i'.> 

'l'uyyure sefe ı·e cı ku!'ke ıı diK"er b iı· 
d ı·ııi:.:: taH aı·esiııin ilzel'İ ılllen h:ın·ket 

Zayi şahadet-
name 

l:'tıni~ti r. illi usul. 1.ulha..,~ıı çok fozlu Söke ı-üştiyeıinden evvelce almı~ 
yLik.lll olan 1uyyarelerin hareketiıı - ld 

o uğum şahadetnameyi kaybettim. de 1-:ullaııılmaktadır. Çünkü, çok ağır y 
eniıini f'ıkaracağımdan eskisinin l.Jil' J ük ta)ıyıın 1a~ var ~ · ' re 

.... -..~ .. ._~-} kmü_yo\ttuı:. hare t e c ır. -
Sökenin Konak mahalleıinde 31 O de. uu kndar uzun lıir yola çıkacagı 

ıayılı evde Kadri oğlu için, çok fıızla benzin amıştı. 
Muıtafa Yılmıyan 

Ağır yüklU tan•areleri lhrekete 
'! e çir nı ek üzere Alnw.ıılar e\'\'ela hu-
ltı:oı.i vapurlar kullanmışlaı·dı. Fakat, 
l ngillz lı:ın zabitlerinden Mayo lıu 

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

Zayi 
f 2mir eınaf ve ehali bankasından 

satı naldığım 3 hisse karşılığı ödedi
ğim 30 liradan 29/5/928 tarih ve 

lANADOLU) 

inhisarlar Umum Müdürliiğün· 
den:-

ı . . İdaremizin Paşabahçe fabrikasında monte edilece!< 1 aded 
400,000 litrelik, 5 aded 200,000 litrelik, 2 aded 100,000 litrelik ve 2 
aded 50,000 litrelik cem'an 10 aded ispirto tankının şartname ve res
mi mucibince İmali kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu,tur 

Il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli sif İstanbul 32,500 
lirli. ve muvakkat teminatı 2.437.50 liradır. 

111 - Eksiltme 18/Xİ/938 tarihine raslıyan cuma günü ııaat 15de 
Kabataşta levazım vemübayeat şubesindeki alım komisyonunda ya• 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler 1.63 ]ira bedel mukabilinde inhiaarlar 
umum müdürlüğü1 levazım ve mübayeat şubesile Ankara ve İzmir b9.4 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye İştirak etmek istiyenlerin fiatsiz fenni teklif melctu 
bunu verilecek malzemeye ait bütün teferriiat vedetay resimlerile ima 
li.tresimlerini ve bilhassa hava çıkıı ve giriş supaplarını detayye pli.n 
larını ve montajdan sonraki vaziyet planını ihale gününden en geç 
1 O gün evvelini'! kadar inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrika· 
lar şubesi müdü·rlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta • 
zammın eksiltmeye İ•tirak vesikalarını münakasa gü1nünden bir gün 
evvel mezkur subeden almaları lazımdır. htirak vesikası almıyanlar 
münakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile beşinci mad· 
dede yazıh müskirat fabrikalar şubemizden alınacak eksiltmeye işti· 
rak veıikası ve o/o1,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu ba,kanlığına mak· 
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. 4- 14-24-7 7038/ 3640 

lzmir orman 
den: 

başmühendis/iğin-

Kemalpafa İlçesinin Yukarı kmlca köyü civarında bulunan Ömer 
yokuıu Devlet ormanından 404 metre mikap çam eşçarı 15 gün müd
detle serbest artırmaya. çıkarılmı§tıt. Beher metre mikabının muham- · 
men bec'"'1i 505 kuru4tur. 

Muvakkat teminat 153 lira 2 kuruştur. 
İhale 21/10/ /938 tarihine müsıs.dif Cuma günü asal 14 de İz

mir Orman ha, mühendisliğinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler Orman baş mühendisliğinden ve Kemalpa

sa bölge şefliğinden parasız alınır. Fazla tafsilat almak istiyenler Or
man ba$ mühendisliğine ve Kemalpafa bölge §efliğine müracaat-
ları ilan olunur. 11 14 16 20 (3732) 

Mühim ilan 
Bağcıların dikkat na-
zarına: 

Güvercin marka ile uıum bandırmağa mahsus Potas satıldığını 
işitiyoruz. Bu pota. ların Güvercin markah İngiliz kimyevi gübr~\eri. 
ı~arkasiy.le y~kınCla~ ve uzaktan hiç bir alakası olmadığını ve lmpe
rıal Kemıkal Industrıı Ltd. Şirketinin Güvercin marka ile yalnız kim. 
yevi gübre satmakta bulunduğunu sayın bağcıların nazarı dikkatine 
arzederiz 12 14 (3752) 

--
inhisarlar 

den: 
Umum Mudürlüğün-

\rapurlan n yerine bir dt>niz üı~·.nıresi 
k tı llllllt lınıHlllll uüştlnmüş Ye yapmış
tır. 

13057, 6286, numaralı on beş liralık 1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eb'admda 10 
dfoyo:o ismi ' •r ilen lııı tan·are ta- ve 26/4/931 tarih ve 35048 numara- milyon silindirlik rakı mantarı pazarlık usuliyle satın ahnacaktır. 

~yan deniz tayyu e inin her Liri 960 lı on beş liralık ki ceman otuz liralık 11 - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş hesabı ile 
.St,ndr kll\ \'etindeki dört motörü \'ar- makbuzumu Hyİ ettim. Yenisini ala 40.000 lira ve muvakkat teminatı 3000 liradır. 
dı r .. Hu€ket esna~ıncln ~er i~i tayya- 1 ~a~ı':'dan eıkisinin hükmü olmadı- ili - Pazarlık 31 /X/ 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
renın mtıtorleri birden ışlemıye Laşlı- gı ılan olunur. 14 de Kabala§la Levazım ve Mübayeat Subesindeki alım komisyo-
ror ve lıh· mHddet ikisi birden ve kiiçük Bercama kazasına bağlı Kınık na- nunda yapılacaktır. · 
ta.ryare biıyiiğün iizerine konmu:i bir hiyesinin Türk cedid mahallesinden iV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde inhisarlar levazım 

k "I k Serezli Musa oğlu . ve mübayeat !Ubesiyle Ankara ve İzmir ba•müdürlüklerinden alına-şe "ilde uçuyor. .. 'ilwyet «~l er ·üri> 'fi' 

Kara lsmail Timur bilir. 
gerek kendi motörleı·i, gerek altında D. 3 V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte °lJ 7.5 

kendisini üışıy~ın tayyarenin silratile ----------------- güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele-
hız ;.ılı,\'<ı r \e ha\•alanı:, or. · ·ıA 1 14 16 22 29 (3768/7 

Zayi. ı·kamet tezkP. resi ~ an~ur. 311) 
Bu ~url'ilc Jı ::ıreket eden «Merkii- E / k E B k 

ti» ,·usati ol al'ak ı ;,oo mette yüksek- İzmir emniyet müdürlüğünden m Q Ve yfam an asznc/an: 
len u~·ınuş. ,\·;.ılııız Lazı yel'ler<le, de- aldığım 32/ 1915 No. lu ikamet tez- 1 - Bankamız Ankara Merkeziyle İstanbul ve İzmir tubelerin· 
· ı ı k b ı keremi kaybettim. Yenisini alaca- de ı· •tı'hdanı edı'lmek üzere tu··zumu kadar Sı"gorta ve Arc.ı'v memuru nıze thıh~ı f:.ızl:.ı a c.;a a ra \'<'Ya u ut- o "ji 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. alınacaktır. l aı·ın iızeriııe (,'tkar.ık yolumı de\'am 
t . . W anderzzee Acentası 2 - Bu vazifelere tayin edilmek istiyenlerin Ali mektep veya 

e mı;ıtıı·. Winter Hanter L' 1 1 t t · 'I'~ .,.. 1 1 1 Guil kı'lo avıdı- en az ıse mezunu oma arı o uz yatını ecavtiz etmemi~ Aakerlik 
.n 'ııı c • m~ ,eıı · · l · · 'f 'k l t . s· t A · 

- · k htımel erını ı a ve ı ma e mı4 ve ıgor a ve r•ıv i4lerinde bulun-~ıııdaclıı·. l'zuıı Lir 11lt'->afe kı:ıtetnıe z • "k t f k • 1 ı tl . . . . . . .· oyı l ame ez eresı muş oma.arı sar ır. 
tize re etere çıktıgı e-snad:ı ıçıııth~kı ı B d • l • . .. .. .. 3 - Jateklilerin Bankamız memmlar talimatnamesi d&hilinde 
• d J • ·• • 1 ·ı "" enız ıı:mır emnıye t mudurlu- . , • 
a ıını 51 

• beıızııı 'e dı ıce1 
rn.l zeme 

1 
e ... d N'k 1 1 M . 1 tevdi edecekleri evrak ve vesaıkın nev'ı ve mahiyetlerini kabul i~in 

tıtnuı ı ı · uı ·lı "•ı l" lüO ldlu\ ıı Lulınu - gun t>n 1 0 a ..ı 7.ı a rıa namına • k b k d k 
"
1

' 
1 

g -· • • sene müdde tle almış olduğum J2/ lazım olan diğer hususatı Ögren?1~ ve u ev~a vesaiki tev i etme 
tu. 1154 uyılı ikamet lezkeı-emj zayi ü:zere 17 Teşrinievvel 1938 tarihı~e kad~~ Ankarada Emli.k v.e Ey· 

--=..!...=- - ettiğimden ve makamı aidesinden tam Bankası Merkezinde Zat fşlerı Servısıne, İstanbul ve İzmır Şu. 
Emniyeti ;uiiıtimal L-lerimiz Müdürlüklerine müracaat eylemeleri liunıdır. ( 3680) T( l 1 c. • 1 ktl\' ll .:ı.1 t ·ı ı:; 0 diğt-r bir yenisini alacağımdan bu- ıx: 

Hl'SI VU \U( a 0ogll ( • u . • . - ll 
caklaı·;ıı·d:ı K a\'~L'l'ili II lise~·in . n nıı~r lunacak olan ikame t tezkeremin hük Devlet Demiryo arından: 
\'e 1·· il " ·. l C'•rı sa h ı'l>ı' D mü kalmadığ ını gazetenizin bir sü-( ı ger u:-;cyııı, n~ o ;.,.,. · . • k t · 
1 · · ct 'I · tununda yazarak ılan etmenizi ve 21 /5/935 tarihinde Uşa tan zmıre sevkedilip mürseliinifeyhi [ tlseyın %oııgurun ken t ı erıne ema- . .. · Ih 

t tt .•. t k - l ı" rıt.t hır nughal! ıntn da adresime veı-iJme- tarafından alınmıyan ve lzmir su muhakemesinin 27/9/938 tarih ne l ' ıg-ı us · ı rm:ıg:ı mn ıst,.. u ... l 
ve (ld t•\'<ıtlaı·ıııı alarak 1.\I eııem<'ne sini saygılarımla yalvarırım. ve 140/ 938 No. lu yazısı ile satı masına karar verilen Basmane am-
gittiklerindeıı z.ubıtaea ara~tırm:ılu- lzmirde Cöztepede tramvay cadde- barındaki 7437 kilo ağırlığında 185 lotba alçı açık artırma ıturetile 
rına Laşlanııştıı · . sinde 874 sayılı Loon Boton evinde 10/11 / 938 Perşembe günü ıaat 15 de Alsancak 8 inci i~letme ko-

hizmetçi Nikola kızı Maria d t 1 ktır Krakolda eıı-aı- içmeğe teıebbüs misyonun a sa ı aca · .. .. .. • . , . .. .. 
Bir y:ıraJanı:ı fa ili olarak al'an • Alçılar Basmane ambar mud~~lugune müracaat edılmekle aoru· 

maküı olan ve zalııtacn nıkalan ::ın Dikili icra dairesinden: Jebilir. isteklilerin işe girmeğe manıı kanuni bir halleri bulunmadığına 
~a bıkalı Ramazan oğlu t bruhim. Ke- Dikilid: Jm~?arma .. Birliğinde Mu- dair beyann3 meler ve mu~akkat te~inatında yatırıldığına mütedair 
çeC'iler polb mf' r kezine getiı"ilmi!}. hıur~m oglu Ome r Ozkul tarafın- muktazi makbuzlarla komısyona muracaatle.rı lazımdır. ~artnameler 
orada bi r siğara icine e>:rnr koyar - dan 7 9 938 t~r ih ":e 2.1 ı. ~ 125 nu- komisyondan parasız alınır. Muhammen bedel (7437) kuru, muvak-
ken ~ti r ülınii~ hakkın da z a bıt vara! maralı ilama. mustenıt Dıkı!ıde tu.ha- kat teminat (558) kuruştur. 14 20 (3718) 
ktlSJ tutulmu~tur. ı fiyeci Necatı Aydından St'l\.sen lıra- ... A ••• • ·j .. .. , . . . . .. 

S·ı · h t k l · ı · · · 1 icraya müracaat et emrının ılanen teblı crıne karar veni nl\.lh\cnnt edL re k blr ılı ra?. ı 'arsa der-ı a aşıma nın ta ısı ı ıç ıı ' " • ~ . • · . .. dd · . f 
1• ı fi ı · Aı· l ı· ı · b 1 N•cnti Aydının ikamet- mis old uO-undan nrnmnılevh Necat ı ı meyan etmesı ve mu etı ze\r ında \. emen t• ırn ıım ve • at>cıc ıH e mıs o rç u '- ' 1 ·. "' . · ı ) ] l" 

} · ı k JI l'l l '..,llJu ı·-'.-. ı · 1:< h. ç 1ıul bulundu g·u anlası - Aydının ilan t a rih inden ıtıbaren )e~ m a beyanında bu unması uzumu lı rer ııca . :ı ı "- ·• u •• )lr u~- gi:l ının me r . _ · ı A .. (3 
tura buİunmuş, zabıtaca a lınmışt ır. İarak alacaklının talebi üzerine icra gtin içinde Dikili fcra memurluguna ı anen teblıg olunur. 767 ) 

.. 

14 Biı·inci T c,rin CUMA 1938 

rı la ra k arşı fe si r i şa şmaz 

olduğun u i sbat etm işt ir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin o lmak içi n 

lütfen E8 mar ka sına dikkat ed iniz. 

ızmir müstahkem . 
mısyonu 

mevki -~atın alma k r .. 
ilanları 

İzmir müstahkem mevki utın alma komisyonundan: 
İstanbul komutanlığına bağlı olan ve olnuyan birHkler ıtan'llM 

komiıyonda mevcud evsafa dahilinde binek nakliye koşumu, makineli 
tüfek ko,umu ve mekire hayvanı pazarlıkla salın alınacaktır. Hayvan 
sahiplerinin hayvanlarile birlikte Fındıklıda komutanlık aatm alma 
komisyonuna g~lmeleri. 4 - 9- 14- 19 3645 

--İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan : 
l - İ zrııir Deııiz komutanl ığ ı birlik lerinin ( CıSOOO) kilo ekmek nı

tiyacı kap.ılı zarf usulile f"ksiltmeye konmlı tur. 
2 - İhal"si zr:. 1. t !'!ş. 938 salı günii sa:ıt 16 da Ku~lada İzmir Miis-

talıkem ı\tevki Satın Alm a Kom i vonund. ynpı lacakttr. 
3 - Tuhınin edilen tutarı (66(>2) lira 50 kuru<:lur. 
4 - Ternimıt nrnvakkata nkcası ( 499) lira (ı<J k uı ustur. 
'i - $artnanwsi her gün komi:syonda. görülebilir. 
(ı - Iııtekli\er Ticaret odasmc!u ku) lllı olduklımnn clnir '\ie ika gös

term"k mecburiy"tintledirler. 
7 - Eksiltrıwye i~tir.tk edıecekler 2490 sayılı knnunun 2 ve 3 iincü 

mnd<lelı"rirıde ve ı?arlnamesinde yazılı vesikalariylt' teminat 
w tekl if mektuplarını ihale ~anlından evvel komisyona ver-
mi~ bulunacaklardır. 9 14 18 23 (3712) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
ihale günü talibi ~ıkmıyan \starıbul Komutanlığına bağlı birlik

ler havvanatı İçin 844000 kilo kuru ot satın alınacağından tekrar ka
palı zarfla ihalesi 26 1 leş. 9 38 çarşamba giinü saat 1 1 de yapılacak· 
tır . Muhammen tutarı ( 21944) liradır. İlk teminatı 1646 liradır. Şart· 
namesi her gi.in komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat mak· 
buz veya m ek t u p la r iyle 2490 sayı lı kan unun 2 ve 3 Üncü maddel~ 
rinde yazı lı vesikalariyle beraber ihale günü ihAI~ saattndan e\ vel en 
nz bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık 
Sat ın Alma Kom i !'l\'ôııtına vermelPri. 9 14 19 23 ( 3715) 

lzrıir Müstahkem Mevki aahn alma komisyonundan: 
ı~tanbııl J,omtı1~nlıgı birlikleri lıa.n•aııatın ı n ilıti~·acı k in 

(Cl00"00) kilo nı l nf salın alımıcaklır, Knııalı ~rnrfln ihale i 17 Birin· 
dtesı in !l:18 ırnzaı·te,..i giiııü ~aat 1 o.:~o ela y:ıpılncnkllr. Muhammen 
lut:11·1 ( l6800) liradır. Tik teminatı (:1510) l iradır. Şartname i 234 
ktını ı mukabilinde \'er ilebifü. t teklilcl'İn ilk teminat nı:ıkbıız. veya 
lllLkLııplarile 2 ırıo ·ayılı kanunun ~ ve S ndi mndclelerindr yuz1h 
ve ... ikqlarile beratı r Hınle günü ihale nntındnn en uz bir sant ~vveline 
Lada!' tl'klif rııeJ,1uplrıııı Fındıklıda konıutnnlık sntın nlmu komi yo-
ırnnıı \'ermeleri. 1 5 !J ı 4 3624 

-izmir Müstahkem Mevki satın alma komi~ndan: 
:ı3 Tü men IJ il'l iklPri h.ıyvnııatı için (4<HJOOO) kilo ~ ulııf ~alın ahnı· 

rn ktıı·. J\a p:t lı 7. .ıl·fln ihleı;i 17 Bfrindtcsrin !138 ll,ıznrtc>ı:;i guıı U 
s twl 1 1 dı• y:qıılacaktıe. ;.\f uhınmeıı tutal't (20800) lil'ndır. 1lk trıni
tı:ı1 ı 1 !'ifiO li ı•nılır. ~artırnmeili her gün koıniRyoııda göriil<:>bilir. İ!<.leldi
leriıı ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2.JnO sayılı knnuııun 2 \'e 

·ı ndi ıııad(h• l eriııde yazılı vc>sikalarile beı·abeı· ihale günü ihale ~na. 
tınrJan en az bir sanl evn•line k:ıclar teklif mekluplnrmı Fındıklıda 
komutıınlık atın alımı komisyonuna Vf'ı'mt>leri. 1-:i-!1-l ı 3622 

.. 1 •mir MUatahkem M~vki satın al~a komisy~dan : 
Kt if lwılPlf (2!> 1 G.J) lira 23 kmtıRtrııı ilı.ll'<'1 l!alık(' iı'in Ç~.rırhl

ı. ı· lllt>\ kiinde .\ npıl .lcnk nlnn g.u•jııı in • 111111 ıknınllııe t.ılip çıkma
dığıııcinn ihalesi :tl'ıl, olarak 17 ı O 9:1 tııl?nıte i ~!lnı\ nat 15 te 
.\llpılmıık tiuı·ı ıınz:ıl'lw.ı bırnkıhııı tıı·. llk tflmiıırıt ~1 87 liı.t ıo ku
ı·ııstL ı·. J: ıı İ!-'e aid sı>ı·ail. !>lan H' ke il' Aıık:ır:ı. ı~t:mhul; lznıir ıe,·a. 
1.ını amil'liklcri \'P nalıkeı.ıiı' satııı nlrııa komi ~ oııuııdn gorillt>lıiliı'. Ta
liııle •iıı eh liret \'Psikasilc> kanunu n 2 ''e :1 ncii maddPlı.ırincle yazıl ı 
lıPl.ıtı'ler ''t· tenıin:ıl mııl,bu7. l arile nııııın'<~ıı a:ıtl:ı knmi~.nııın mtlra. 
c:ı:ıtlnl't . 1 ô 9 14 ~lliD2 

iz mir Defterdarlığından: 
Satış No. 

J 428 Bayraldı Kamuya sokak 10 taj num;ı.ralı ev 
1429 Gaziler Ma. Sin~kli caddesinde 43 l.apu 43/ 1 taj 

numaralı 615,50 M. M. arsa 
1430 Şehidler hücum sokak 114 M.M. 13 tajnumaralı 

arsa 

Lira K. 
100 00 
129 05 

57 00 

1431 
1432 

Bornava Yukarı Çay mahallesi 12 numaralı dükkan 40 00 
Kar~ıyaka Soğukkuyu ada çıkmazı 12 tl'.j n••ınarah 150 00 

ev 
1433 Karsıyaka Soğukkuyu ada çıkmazı sokak 1 O taj 250 00 

nıall":'':\rah ev 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 giiıı müddetle 5 / 10/9"8 

tarihincJr n itibaren acık <-' .. hma usul; ı ... rn iiayedeve kcnulmu" ·•r. 
ihalesi 2rl / 10/938 ta~ih;mle per sem b P- p::nü saat on bestecl:~ Tal:>-
lerin milli emlak mtd::r!üğüne mürac~.atlar1. 6- 14 36 ı O . 



Birincöteırin Per •tnD• İlla 

Kostümlük, Mtınto· 
luk kumaşlarınızı 

ı~\ 

İbrahim Karakaşa 
:~~";"'; ~ . /. r1J . d 

bakmadan almayın. 
Son moda hazır man 

to, elbi•e, Parthü 
Muşamba 

Qdunpazan No. 12 
• 

Fiat maktu 
rf 

J 

(ANADOl.U/ 

Olivier ve Deutsche Le- T ariş Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tenay 
Bulaşı c ı , salgın hastalıklar 

mütehasısı 

Şürekisı vante Linie 

V 
LIMITET G. M. 8. H Şarapları 

apur acentası 
BiRiNCi KORDON REES Hamburg lzmir incir ve üzüm tanın ( Verem ve saire ) 

Bnmahane polıs karakolu yac 
nında '251 

BiNASI TEL 2443 «ATHEN» vapuru 10 birincite§· sabş kooperatifleri birliği 
THE ELLERMAN LINES L TD. rinde bekleniyor. Roterdam, Ham· tarafından, geçen seneden-

Telefon: 4115 LONDRA HA Til burır ve Bremen için yük alacaktır. b · 1 kt 1 f" 
cPOl,.O:o vapuru 19 eylule kadar «WESTSEEıı vapuru 23 birinci en yapı ma a o an ne ıs 

Londra ve Hu! için yük alacaktır.. tetrinde bekleniyor. Roterdam, şaraplar piyasada daima 
~-~-------- cALBATROS> vapuru 18 eylul- Hamburg ve Bremen 1çin yük ala· d h f J kt d 

M kt de ııelecek ve 28 eylule kadar doğru caktır a a az.a aranma a ır, e ep Londra için yük alacaktır. . AMERİCAN EXPORT L1NES Tariş şarapları şarapçı-
clONI~~> ~apur.u 28 eylulde !e· ~<EXPRESSıı vapuru 14 b~n.ci Jık tekniğinin en modern 

k •t ı lecek 8 bırıncı teşrıne kadar doııru te,rınde bekleniyor. Nevyork ıçın . ) ap arı Londra için yük alao.ıktır. . . . yük alacaktır. ıcaplanna göre ve sıhhi 
• • c!RENTINO> vapu~~ 1~ bırı~cı «EXHIB1TORıı vapuru 24 bi • şartlara tevfikan Tariş şa-

//k orta Ve /ıse kıtapı teırınde ırelecek 18 bırıncı ıe,rıne rinci teşrinde bekleniyor. Nevyork f b . ' • . •1 kadar doğru Londra için yük alacak- içn yük alacaktır. rap a nkasında yapıJ-
ları en ıyı şartlar 1 e tır. «EXERMONTıı vap:ıı·u 24 bi- maktadır. 
Y k•t h LIVERPOL HA TII rinci tefrinde bekleniyor. Nevvork B"lh 

aVUZ 1 ap ane• cBELCRAVIAN> vapuru 18 ey- için yük alacaktır. ı assa halk tarafından 
• d } k lulde Londradan ge~ecek yük çıka- PiRE AKTARMASI SERi sevilen Sek ve Oörrıisek Sin e Satı ma • np ayni zamanda Lıverpol ve Claa- SEFERLER 

d 
kow için yük alacaktır. «EXCAL1BUR» vapuru 21 bi- cinslerini tavsiye ederiz. 

fa iT cCITYOF LANGASTER> vapu· rinci tetrinde Pireden Bo&ton ve Şarap, sıhhat, neş' e ve ku'lf 11•-·----------- TU 28 eyluld.e gelecek ; birinci ~e.'- Nevyork için harekl't edecel< tir. vet verir. 
rine kadar Lıverpol ve Claıkow ıçın «EXETER» vapuru 4 ikinci tef· il.·-----------. yük alacaktır. · d p· ed B t N k 

..... BRISTOL HATTI ~'? e ır en oı ?n ve tWyor 
T T • U fi A • ıçın hareket edC"ektır . aze emız CUZ aç cSELMA> vapuru 20 ~ylulde. ıre- «EXCAMBIONıı 18 ikinci tes-
Her Tllrlü Tuvalet Çeptleri 

Hamdi NüzhetÇançar 
Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak BllyUk Salepciojlu 

Hanı kartııında 

lecek 22 eylule kadar dogru Brııtol . d p· ed B t N ·k 
· · ··k 1 kt . rın e ır en os on ve evyor 
ıçın yu a aca ır. · h k ed k · 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE ıçın are et ece tır. 

DEl..OS 16 1·1c1 cEXCAMBION> vapuru 23 ey· 
1 c le •. k >kvapurku ey u e ııe- lulde Pireden Nevyork ~ e Boston 
ece yu çıaraca. . h k dk " 

içın are et e ece tır . 
------------ Den Norske Middelhavslinje 
-Fratelli Sperco osLo 1 1 r cBA YARD> vapuru 24 birinci 

il•·---------~-- yapar Acenta8? teşrinde b.-kleniyor. Le Havre, Di-
ROY AL NEELANDAIS eppe ve D_ü~ker~ ve Norveç umum 

KUMPANY A~I limanları ıçın yuk alacaktır. 
«SOKRATES» vapuru 15/10 STE ROYALE HONCROISE 

da beklenmekte olup Roterdam DANUBE MARITIME 

--------------•Memleket ha~tanesi 

Her yerde açık 
fasetine rağmen 
litrelik şişelerde 

ve kapalı olarak 
fiatlan ~hve ndir. 
satılır, 

ı;AHIFE f 

satılmaktadır. Ne-
70 ve 150 santi• 

Amaterdam ve Hamburı limanları BUDAPEST 
için yük alacaktır. uDUNAıı vapuru 17 birinci teJ-

başoperat6rü. 

M. Nuri Arkan MET ALLLJM ''Ü Limbalarıaı 
" alırsamz 

Siz de 

Septolin 
Diı-Macumı- --

Dişleri inci gibi yapan 
etlerine kuvvet, akJza gQ· 
zel koku veren yeni for-
• 
müldür. 

Adres: ikinci Beyler sokak 
fınn karşı11.. Kabul ıaatları 
3-7 kadar. Tele: muayene
liane -312· .:EYi - 298U - -

11~--------------------1 

«HELRDER» vapuru 31/10 da rinde bekleniyor Tuna limanları İ· 
belclenmete olup Roterdam Ham • çİn yük alacaktır. 
burs ve Amıterdam limanlan için «SZEGED» V'puru ikinci teırin 
yiik alacaktır. İptidalannda bekleniyor. Tuna li-

S_VENSKA ORIENT LINEINE manları için yük alacaktır. 
cVASLUIDıı · motörü 15/10 «BUDAPESTıı vapuru 20 birin-

da beldenmekt~ olup Roterdam ci tetrinde bekleniyor. lskenderiye 

----------- Hamburc Danmark ve Baltık liman için yük alacaktır. 
Doktor ları için yük alacaktır. SERViCE MARITIME 

«BIRKALAND.- motiiır.ii- 30/10 ROUMAIN 
Lmal Salib Ayaay da belılenmete olup• Roterdam BUC A R t: S T . 
Sari ve intani haıtalıklar Hamburg GdynU. Danzig Dan • cıDUROSTOR» vapuru 10 bı -

mark ve Baltlk limanları için yük rinci te§rinde Köıtence, Galatz, ve 
mdtehassısı alacaktır. 30/10 a kadar Norveç Galatz aktarması Tuna limanlan i-

Mem/e/tet htutane&i Baımahane poıtahane için yük kabul eder. çin yük alacaktır. 
J 1..!J • ~f h karııaı No. 30 FINSKA A/ A. JOHNSTON W ARREN LINES aam ıye mu e <JaSlll PLOHDJAMA» vapuru 15/10 LIVERPOOL 

Dr. CeıaA l Yarkın Cumartesi gün- da Anven Finlindiya limanları için «DROMORE» vapuru 30 birin-
i yük alacaktır. ci tetrinde bekleniyor. Liverpool ve 

Muayeııebae: İkiaci Beyler , lerİ meccanen SERVICE.MARITIME ROUMAtN Anverı limanlarından yük çıkara • 
ı:.c 1 «ALBA JUUAıı vapuru 21/10 cak ve Burgu, Köstence Sulina sokıak No. 25. Telefoaıı:39.;ıv Telefon: 4223 da limanımıza ırelip Malta Manilya Galatz lımanları için yük alacaktır. 

E~ Göztepe No.1018 1:1----------1-ll!ve Cenova limanlan için yük ve ARMEMENT DEPPE S. A. 
Telefon: 2545 yolcu alır. ANVERS 

-·-------------.-1.------------ıı ADRİATICA SOCIETA AN di cMAROC• vapuru 8 birinci teş· 
-------• NA VIGAZIONE rinden 1 2 birinci teşrine kadar An-. B h f u DOKTOR «BARLETIAıı motörü 12/10 ven (doğru) limanı için yük ala-• r. e çe z ŞE KI UGUR da relip ayni ırün saat 17 de Pire caktır. 

ı Çocuk hastalıkları M. V Korfu Saranda Brendizi Valona Vapurla11n hareket tarihlerile 
Draç Gravuaa Spalato Zara Fiume navlunlardaki değişikliklerden acen 

mütehassısı DAHiLi HASTALIKLAR Trieate ve Venedik limanlarına yük ta mesuliyet kabul etmez. 
Hastalarını 11,30 dan bire MOTEHASSISI ve yolcu alarak hareket edecektir, Daha fazla tafsilat almak için bi-

kadar Beyler sokağında Ahenk ikinci Beyler sokak No. 82 1 cd.EROıı motöril 13/10 da gelip rinci kordonda W. F. Henry van 
Telefon No. 3286 ayni rjin ıaat 19 da Patmo, Lero der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-matbaası yanında kabul eder. 1 .. -•·---------•Ilı ___________ ,_ Kalimno ıı.nköy Rodoı Bari Ve- lığına müracat edilmesi rica olunur. 

T. iS BANKA~I 
. ~ 1 938 

Küçük Cari Ha6cıplar 

lkrClmilie pl&nt-= 

4 adet lOOOL. 4000 L. 
8 " 500,, 4oor. 

16 .. 250" 4000 ., 
76 .. 100" 7600 " 
80 .. 50 " 4000 " 

200 " 25 " 5000 " -384 " 28600 .. 
Kuralar lMart, 1 Huir..:ı:ı 
1 Eylül . . 1 Birincilcinun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura· 
:ara dahi 1 edilecektir. 

nedik ve Trieıte limanları için yiik Telefon: 2007/ 2008 
ve yolcu alır. 

handaki hereket tarihlerile nav· 
lunlardaki değişikliklerden acenta 
meı'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafıilat İçin ikinci Kordonda FRA
TELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat erlilmesi rica olunur. 

- -

TELEFON: 2004/2005 

Göz Hekimi 
MITAT OREL 

Adres: Beyler Numan 
sokağı No. 23 

Kabul saatleri: Ôğleden evel 
sıut 10-12 ögledeıı sonra 

15.30 • 17 Tele. 3431 ------............ . 
Pürjen Şahap 

Tesirini tabii olarak yapan 
en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

-

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır • 

Mtlracaaı yeril 
ak.inci beyler ıokak No. 25 

Telefon: 3869 

1 
Karşıyaka Şemikle-;I 

köyünde 
am tesisatlı bahçeve ba 

ist=yenler okusun 
Karşıyakanın Şemikler köyün· 

de altı dönüm kadar siyah üzüm 
bağ, altı dönüm kadar muhtelif 
meyva ağaçları, yirmi dört dö · 
nüm kadar sebze yetiştirmeğe 
çok elverişli bir ikamet edilec.-k 
ev, hayvan damı , samanlık. 9 
beygir kuvetinde muntazam mo
tör, yük arabası ve hayvan icarla 
dlmak ıs tıye nler Aydın ha ttı sey
yar muhabirimiz bay Yusufa mü 
racetat e tsin .. 

Heın bol ııık almıt olur, hem iktıaad etmit olur, hem lamba deiit~ 
ten kurtulur, hem de oarfiyabnızm ekıildiiini ilk faturada ırörlb-allntz. 

ET LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik • Telef on ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

TÜRKİYE 
CUMHV liYETJ 


