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talih bu, belki de Alman 

Nihayet kangran ile tan korumak 
yapılan neşriyat J{nh<"a:f.i~:n !,~'t"~'i G~ vasin- Ek<üdaı;f ~:.;e-tn ıynn c:ocuklar 

rında Yusuf oğlu Azman, g'P<;l'lller- h;in alınacak te<lbirleriıı ehc•nrn1iy~ti 
mevcud de C\'İndeatc.~ yaııarkeıı, ate~e kapan pt'!k büyüktür. Bu çocukların vCicud

mı~. vücudlinün muhtelif ,·erleri \'an- ' !erine göre ~ertle::stirme ustılleı•ini Vali Bay Fazlı Güleç 
edl• yor dığındaıı, o gOndenLeri ~'\'İnde ·has-1 tntlıik etmek icnp eder. Iliinyeleri 

ta yatmıştır. 1 miı.-:teid çocuklarm nezle)'e, ok urü-

Fukut i abetlı şekilde endaht için kad:ır i:snlıPt k,ndedilmisti. Her iki- Yt>ni Asız gazetl'sinde, yollar ka-ı ikinci kaılemc üzerinde yapaca- .Azman. kimsesiz olchığuııclan, ~~ tutulnınmalnrı lazım gelİJ'. Bunun 
1000 - 1250 metre Uzeılude dur- inde d e aJe, !er\ uk elı} ordu. Gemi- ııunu muna ebetirlc çıkan b;ızı) azı- ğımız he.aplar neticesinde tatbikat hastalığını kom~ulara bildirmek im- ıçın crıcuklan soğuklntmaktan mu -
maları lazımdı. \l e r artık harp 'azi~ etini" l<•rk etmi~- lar üzeı·iıu>, valimiz Bay Fazlı Gü- :-;ahasına gcc;mektl' mllşkii!fıt giirü- kanını bu l amamılj ve tedavi edile- hafaı:ı etmekle 1Jernber oğu~a knr-

bir zafer doğurabilirdi vaziyeti izah 

A lmıın zırhhlarının da menzilleri !erdi, Latmak üzere bulunuyorlardı. leç ... u izahatı' ermi~tir: 
1 
ıur:se, bunun tedbirlenme~i i~i. hiç miyerek yaraları kaııgıraıı olmuş - şı Ye dainıa tnhrıv\•iil eden hal'al'.et-

'lıemen hem~n bunlara müsa,.:i idi. Fakat harp bayrakları. lıfılu snllamp (Yeni A!-111") gazetesinin, yol ka- şüphe:-iz. yüksek devlet makamla - t ur. ılerc karşı alı~tırmak gel'ektır. • 
An ak arnlarındn u fark vardı; j or 'e İngilizler toplarının hemı>n nunları hakkındı:ıki neşriyatını, alil- rınca nazara alınacak ve ona göre %ava Ilı ihtiyar, ernlki gün ölmüş- Banyolar, duşlar Ye hathı Roğuk 

lııgiliz gemile rinin taşıdıklan zırh hep>;İ susnrnş olan Alman zıl'hlıları- ka il tnkip ettiın. Bu ııl'şriy~ıt: hiç mukteza:·n yapılacaktır. Şimdldt•n tiir. u i~e m~ ajla.r .gibi ihht tedbirleri 
çok kun etli idi. na ~n duneleri avuruyorlardı. şuphe iz, clerdlere temas itibariyle bunun kabili tatbik olup olmadığına 1 Adliy~, tahkikattan onrn ihti)·a- tntbık edılmel~dır. 

Buna mukabil Alman gemilerinin Bır çeyrek sonra her iki gemi, su- yerindedir. p1ükmetmek mk~1n ızdır. Kanaatinde l'llı defnıne ru hsat veı·miştir. B u sertleştırme usulleri yapıldJğı 
dQşman diretna\ tlnrının 30 luk mer- lnr ü tünd • araga kalkıp b.ışlarını "ol m· k 11 f" t' . d 1 ts• ı·~. yim. - -. -~+=- zaman çocuğun vücudü kanlanmaz 

.
1
. · • k k . . .ı u e e ıve 111111 a a e ız ıgı · - 1 . mı erine muka,·emet edemı~ ece ·a- dıkı~ orlarhuş gfüi, kıç taraflarmdan h kk . . · .. Hir tcşeblJU iiıı icap ettirdiği v0u·i- Tıb k • 'e soguyaıı )ecfenın o kısmı ı ınnıı-

1 . . . ı d 1 a mcla ılerı surulen ııoktai naz·tt ongresı . k 1 . k c. ar zayıf' e ince idi. Bunun ı:-;e te8ırı su ara dal ı ar. • • da tın tamamını elde edememek. te- ) nen o uı R çocu bu defa nezle''E' 
çok btlyüktü. Ön tarafları hava} a kalkmıslı .. üzerinde YLiksek nafia \ ekaleti de ebbüsi.in fliyut s.ıh:ısına cıkması j • d / l d /.... tutulmuş oluı·. Eğ-er çocuğun nezl~si 

Manmaflh, İngiliz :ımirali :uki Ağır ağır, c merleşen ulnrın athın- durmuştur. Bunm, adalet kaidele- için imldin ızhk mana ına gelmez. zmzr ~n e i ÜÇ O - vnr~a nezle. i ziyadelesir. Hatta ço-
dnvrnnı)or -.e birdenbire Alman fi- dun denizin derinliklerin dalıp git- rine uydurulması için tedbir almış. Belki. teşebl>Usiln, zamana ayrıla- tor girecek cıığun 8inirl ~riııi bozmuş olur. Bu • 
losunun top menzili ullına girmek i - tiler tır. Yukında bu işin fili) nt s nha ınn r'nk, kı ım kunm vtfcudc getirilmesi 111111 için en muvnfık mml serin ve 

:\l illi tıp kongresi yakında Anka 
temi} oıdu. Fon Spee on nni} eler içinde geçmesi memuldur. yoluna gidilebilir. 1 t 1 : • - deği~t'ıı ha\•nlarrla, çocuğu nçık ha-

' T .· t"k , 11 k . . . • . . . . raca op anacaktır. Sehrimızclen 1 1 b 1 . :Maksadı şu idi: l aptan koprU ünden muzaffer İngl- uı Jı; ı j o ar an unun, tatbı- Her hanııı bır ışıı1 çabuk bıtırıl - ~a d kt k .d... k . ' vn arca u undurmnk ~urctıle ahş-
k 1

• • •• kat d ·· .··ı k 1 "k 1 . • • • o o or ongrere gı ece ·tı r. t r m kt n ld . 
Ona IJoş j ere mermi j aktırma , ız g mıleıinc bnknrken, gozlerını ın a goı u ece. no san arı ı ma mesı nwselesı, hıç şüphesı:r. ayrı ted- 1 , 1 1 k t h 't h . b h k' . 1 n ı r. ,, ıı usu e en zıynde g6 :ı; 

1 b T F~ k b" "Jk . ·' em e e a~ a ane ı a5ı e · ımı ö {' el b l 1 1 . levazımını tüketmek ve fazla za} iat hıç kıı pmndan Ö} le demi ti: o uırn ı ır. a at ız, ı tetkıkte birlere bağlı kalır. Uu vaziyet üze- JI v f B t. l· . .' n ın e u unc uru acnk hır ı:ıey vnr-
d i i b

. 
1 

k" u 1 k" 1. . . k 
1 

. . a ıın ı usu aş~an, zm ıı ) l emle- " 1 • 1 ~f· el 1 . 
~erme en ııırme .. j t'k lıJ J' k t f .. ıı nun program< a ı ıı·ınc·ı ·ate- rınde nıulnt1n '..ene\'\'Ül'ilııe \'esi le ver. k t 1 t h .• 1 t•t 1 .,n o< n, c>ocııgıı ca ı ernrec e gıvdfr. n ı nmı n ıııız. • u n za Pi' . • • • ·:-ı ıas ıı ane ı ı e e ı ı Jtl odasını k -

Diretııcntlaıdan uzuk m af·l r . . . mı? ıııı rerılıze elmeklığh1 knl.ıili hıt- digindeıı doln\ı, (Yeni Asır) gaze- t enl"ı·ı . me \'f> ('ocuguıı lı:ırcketl<?ı·ile \'llCfi-
. pa~ ı !'en• Lencledır. ( unku lı n ıkı b"k ld r. . . • · ~ <:decektır. 1 · .. . den hnrp 'I: ermelerı tahd ırınde nvaı- . . ' , ı o u~ u ıwtıce"ıııı.' ı:nrd ık . Bu- ti' gine ve ınu hnrriı ine tt: ~ek kür rcle- ı ıı 11 u ıı (Işıl nw-ıi ııc' \il' Roğıı klamMınn 

ya tehlikesi de me\ zuu IJuhitı olamı- fılo ıl çarpı arnk olt!J. oı um. ııun tatbikine geçmek üzere} iz. 1 rim. ıneydnrı \ e ı·ıneın<?ktir. 
~ ııcnktı. Jııgiliz geınileıi, iddetli, e' inçll Kaza Hııı ı uıı için Nır.ıığ:l giydirilecek 

Aı tık ho.nl lıaşlamı tı. narelerle gemilerin battnıkları sn ha- c h b t>lhi!~eler knlın olmnmnlıclır. Kafa \'e 
Otrot diretntl\ tı toplaııııı Gnal- J. a doğru ilerlediler. um urı•yet ayramı nirin<'i Deyler sokai"ınd a otıımn lırwun lrnfif <le ı·ernc!e örtillmelidlr . 

zeııav üzerine, Akarnpl t Sanlıort Milrettabuttan ancak iki zabitle ŞUkrıın auıııdn 27 yuşıncln lılr kadın, Yalnız pek ziyadl\ it-ıticlncl ve knlılli-
ıenav Uzeriııe, Akampt ta Sanhor:st ı O lı<?fer kurtarabildiler. Diğerlel'i dUıı nıel"dh enlerden diişerek yara- Yf'tf olrın cOC"ııklııı•ı ince lıfr Öl'tfl ile 

Saat 1,44.. kumıleıı olmi.ı , l.ıoğulmu Jardı.. Ü ld •• lauınış ve tt:dıwl lçi ıı Me nı elt!ket hu - oğuk ha\•alarda nçıktn hulunclur -

Fon Speenin amiral gemi~! topçu- A~ni fuci:ı, diger uç hafif Almml IlUilCU Yl önüm ünden çok US• bhatı Eı sin~ nıtklolunmııştu ı', nıak lılı: tt• ıırnvııfık clrğllclir. Hu ııım l 
lnrı, UçüııcU mermide hedt'fi lHılnıu krııazorUııiiıı basına cltı :lj nj şe- tu•• n b• k•ld k 1 1 k - =+=- de cok tı>clbil'li <lcıvranmak <)OCtıkun 
\'t! Otrot dlretnavtına ilk daneyi a- kilde gelmişti. llnştn eski cliişmanla- ır şe 1 e ut u anaca Gidenler ~ılılınti noklfuıııı<lnn m{ı1ıiın lıir m~-
vnrınuşlardı. rı Claskuv olduğu halde peşlerine ta C ı:1e)f'flir. 

!ıesafe 1100 kılan. çok seri ve kendilerinden çok .. umlhdu.:i~~t .~>ayramının on .. h~-jvilayeıçe K.ü ltürpa rk . gazinosunda Sinop snyl:wı B, 1. Hakkı Vı> rnl !ltı 
Almı:uı gemllel'inin ni lıeten kli- k ı· 1 ·1· k .. 1 r·1 . ~ıncı yı onuınu, onu ncu yı l don u- muazzam bır balo tertıp edilecek ve lnJvnn kon otosu Kul'lo Doko tııntın 

U\ \et ı ngı ız Tua:-oı el' 1 0 u, rn- miinden çok Hstiin bir şekilde kut- parti tarafından ertesi gece, nyni ga- "' 
~l!k vl:ın topları, bu mesaf~ içinde hu~ et onlnı a :. t ti!:mrnı \'e harp 'er - lulanacak t ır Parti b unu n icin ·i 1- . . d 1 .. k" Tk l .. "k .. dU ıı hıtıı nLu lıı gitmitılerdir. 
sel'i, ıımansız v~ i::ıabetlf ııtışhır ya- mek mecburivetini ihdıı~ <'lmişti. diden geniş. t edbi;ler almıstır.' t~~- ~ııi~ t b~eş~uz f ış ı ı ' lıuyk . ve mu- -=-;---
pıyorl rdı. 3 Alnıun krunıort!. tabii Ji'on, pf'e- ziı ol r 1 k ti 1 • e 2c9 ır zıy~ ~~ ve rı e~e dtır . ş h• ı· • 

lıı~ili:.: umiı·nli f.nrketmrden men- \ t' }ı , kil'! ıı lıı n mercili k \'e ce<ıfll'e tle 1 il . • ,u lda ı ll dtı' l.ıt~ıak . progrurnı, 1 .. ""kuncu g~ nu , mernıırn .en sonra e 1 r mec ısı 
l 

. df- . f ü 
1 

· rngun t'.'r e ne.ıe ı ece tır. nıyu nskerı ve lıalk geçıd resim .. 
zil sa ıasma gu· gın gor nc.:e 1~ - saullı•rce ç.ıı ·pıstılar. I· akut oııl.tr <ln 1 lk" • 1 • • 29 · 1 . I k ~.t•h iı· ıııcl'!lsi , l kiııdleR ı·iııin lıil'ln-·k· . . 

1 4 0 
rncı ~şrı ııın uncu gece~ı. erı yapı ac,, tı r 

men hı:r ı ı it't:ını~ 1 le O u ını::trP duıııunlul', ale\ ler :ıru ın<lıı tmlnru · de toplunnc>nktı l', Beled iye ı·ei~i, yn-
kadaı· ieıiye aldırdı \e mukabil n- o·ömt!ldUler. ----------------

- Arknııı vnr-

Mesleki trdrisatta 
tayin ve terfiler 
T\ıiltiiı· lı~ıl\anlıi•ı, mr Jcl,i teclı•is::ıt 

din•ktor, ~·nı'CJiı'ektör ve öğretmen le. 
ı·ı nrn ındn \·eniden hnzı tnyin w ter-

,.,.. :nnm 1~ yn .. c H p pılacnk i lı· ı· iein mii lıim Lir rnpor 
teşl \:e:iti. Bu s urellt> tnrih, Folkalııd dt'ni7. lıazıl'lanrnktaclır. 

P,.lman zıhlıları da bir mlıddt"t a- lını Llııi lııgiltt l"P lehine ~ nzmıs olılıı • • • zı,\ orııı: 
1eşl kestikten sonra, tabii olun bh' ne- \'e lııgiliz donanma ının umumi hnrp + Ankar:ı ak nm crJ,ck snnnt okulu 
ticenin kucağına biran evel H bile imtidadıncn murnffakıyeti de nncnk BORSA \':trdiı'ektörO n. Rıtkı Lnlik Ankııra 
~~ı:uı:~.lmak Uzere, tekrar hücuma bunFd::a!b~~~~ ~~:l~İzzn Alman im- Ocak kongr~ler İ ne bu yıl, büyük bir 141101938 lıölge snnnt okulu ynrrlh'ekt<MUğUne, 

b l 1.h b lı tk" ·1 b" d•kk 1 ""k ı k d O O Ankara l<1metpnAn kız en titfüıll blc-
Harp ti, a ı U, e J ue il' pıınıtoı:u Ka\ zere lıorçlu idi. C'ünkti 1 ı at ve a a a gösteri me te ir z M 

z:ı(er doA"al.Jilfrdf. Alınan anrntuıı filo unu, Koronel za~ . . Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr. S. ki, dikl·iş öğretmen ~tnfreri Kamuran 
Fakat Alıııan gemileri, 1ngilizlerin ferinden sonra yerinden oynat -ıaydı. Partı ocn.k ~oıı g~·ele~· ıne bu yıl baş-,haşkfı.tihi R ~litnt Pt:leyi gönclc-rmiş- 113 .> Ü. l ıı. T. T. 9 GO 17 50 Evin tanhul Ü kii<lnr kız enstfü! U 

uzun menzilli toplaııııın altııın dı.i>1- İngilten' bu iki biı\ tik clire tnm tunu lrnıılıkçn bu} lık lıır dıkknt ve ,ıJaku til'. lıir·ki cliki~. öğrrtnıen ı:ıtnJ"iverfil"•irH•, 1080 lııh isnr i cl nn•-.i 6 :>O 10 7fi "I .J e. 
mUşler ve lniifü:ler bu hedefı bul - Folkland aualu rıııu gönderemez \'f' gu.~ terılınekte<lir. Kongreler tüzü\·c uvgun bir e- ... Ankara lsınctpnım ak am kız nnnt 
muşlardı. Alm"n fı' lo~u dn feci şekilde imha Bask:ın B. F'azh Güleç, blzznt gi- kilde yapıln~aktn ~·c pnrlililer in bü- 887 Y. 1. 'Talat " :;o 1!1 nO l " " 8 T.' s ı okulu ynrdirekförleriııden Zekiye 1-

Şimdi, iki Alınan gemi:sinin iis tii- edilemezdi. mak üzere, il \'O ilçeyönkurul ilyele- tiin clileklPri tespit c<lilen'k konuşul- !'17 '" o ari 1 O 2v l :ı 25 
ne sanki bir mermi yağmuru dUşO- _SON _ 1 ri, bütün 'iluyet ' knzn ornk kon- mnkta<lır. 67 A. R. Üzümcü ~ı 25 1 o 50 kesen ve MUkerı•em İkiz<>r licretlerl-
yor<lu.. 

1 

grelerindc bulunmııktaclıı·lnr. G20 Pnte rı:1on 1 O 75 1 r, nat okulu ynrclirektörliiğiine, Anknrn 

Fon Spee, gökten yağnn bu celik 1 AN AD Ü L U Bnşkun B. nFzlı Gtlleç,· bizzat g!- Malı"yede . } 4!H A. Fesçi !1 1.; 17 1 metpnşa kız en~titiisii yardirektör -
ve ateşten ölümiln danleri altında d~ınedi •i Menemen ocnk kongrele- _ tayın er 382 j. 'I'nranto !l 1 !1 7fi liiklerine, Ela?.ığ nkşnm kız annt o-

itidaliııe. ahfp, iı'adeli. perva ız oln- Günlük siyasi !l:tzete rine. om mnnrif memurıı n. Kemnl 'Tire maliye tahsilfıt katibi Z\erati, 351 K. Tnner S rıo 14 kulu cl iı'ı>ktiiı·ii :\uriye Diinclnl' Ela-
ı·ak kendi toı)çulnrmın atıı;;lurını !ela- - Önderi, Km:ırıdıısıırn, Tire partı idnre I 259 l\l. 11. Nazl ı 11 17 50 lergaınn muha ·elıe kfıtipliğine, Eeı·-

8 7
;; ~ığ kız en~titüsii direktörluğun~. P -

re ediyordu. Hatta Alman zırhlıları- ıılıiL ,e Harnıulıarriri heyetmden B. Refik , nndılrnğlunu 207 P. Pacl ., fJ 'i5 
· · gama muhasebe katibi ~l ııhiddin 1 .... , 5 1 ._? küclar kız sıınal okulu lıiçki ve dikls 

nrn daha ı nlıetli enclahtlar y:ıµtık-ı llA ı VAH J<L .. :-ılJU VK mu ve Torbalıya ela, 'iluyet encümenı .\lbtıyrak 17 
de, :\I cn1.:meıı muhn~ebc kiitipliğhıe l GS n. Arditi ı 4 50 

ları da görülüyordu. 1 t.:uıuwi ue~'"i}.ıt . :ı 'uzı i;lerı mu· tay"in edilmiştir. lO 
Ne çare ki, diretnavtlar, icinde Juru llaıudi uzlıct <,.uuı;.u zı·raat ko~gresı"ne :\Juhiddin, l\Tenemcne mal müdü- 123 .-\k;ıeki l.ıaıı. 8 ~.; ıo 

iiğrelmen tnjij·cı·i Fe nhnt Perin An

kara l ... metpn.~a kız en~tiUi ii biçki, 
<likiş öğretmrn stnjh·erliğine, .Anka
knrn nkşam (.ll"kc>k sannt okulu nğ.aç 
iı::leri :ıtöly<'si oğ'rrt meni Mu tnfn 
.'e\·er A11kal'n mıntnkn snnnt okulu 

bulundukları kalın zı~·hlardn; i Ufa- 1D AR~ "; t .ı rii gelinceye kndal' da nrnl müdürlii- ~ ~: ;İ. r;~~~:ç'.;1 1 l ;~ 14 f> O 
de ederek tehlikelerı anış uruyor- frrıir 11.iııci tte~ler foka'' hazırlıklar ğu vek:lletinclc bulunncnktır. "( 

16 2
!i )~r, buna mukabil İngilizlerin agıı 104 Özt ılrk 12 25 1 ı 

1 lk
. Al . . . (.Halk Pıırusi binan iı;uı le f _ _ _ _ 102 s. Hı>mzi ı ı 25 17 

çaptaki top arJ, · ı man gemı ~ının 1 e1gıal: İzmir A\ uoı.t: UUyHk zirnat kongeı·e::ıl, kfncitr.ş- · -
zırhlannı parçalı)Ol', }ırtıyor, delik 1 dduıı 2776 

.. Po ıa kutui : .~,3 rinin 4 uncu günu Anknradn toplıı- Zabıtada 1 0~ 1\T. Y. Tarnnto 10 12 50 ağnç isleri ııtol)eı:ıl öğretmenlifdne. 
dışik ediyor ve mukadder netice)e nacaktır. 75 S. Erkin 10 75 17 Aııknrn nk nın l'l'kf'k ı:ınnnt okulu 
yaklnştırı~·ordu.. Aliu~ı-.: ~l:. H. Af l'l \'eknlvt, ziraat teşkilfıtıın geıı ; s- » 0 - 49 l!. Borekçi 10 2G 10 :iO lıoyn i lel'i ögr<'tını>ni Ha~nn Boynr 

S 1 
· d 'ı.ıllı61 l40J ııltı ıt}lı.tı liJ J ~akı ş işesiyle kafasına vurdu .. •>ı,) Ji', S<ıj' ll .·ııı J_'> 1"- 50 ı\ııkııı·ıı n11ııt.'1k,·1 ·,•ııınt oktıl ı llO\'," nat ar geçıyor u.. ., ' 0 lvtııll'kte ve Lunun için csnslı tedbir- ·• 

Denizin orta ında unudane. uzak- L.uru7ııır lı::ı· alınm~•ktııdır. ı:u cumlecl('Jl ol _ Çorakknpıd.n Hncı Ali sokağında 11 j. l(oh e ıı !) fiO 12 fiO ı~ıeri ntöl~ t'"I İ ögı·etmC'ııli{{in<'. 1 tnn-

t ... n u~au-a, korkıın"- ··e k"nlı bı"ı· bo- ... 1 ı.. 1 · k n ı k" ı İzmirli Niynzi oğlu lbı·ahim Ertll; 11 P. ~libl~r 11 75 11 7:1 • ııtıl nksnııı eı•]..;nk sıuınt okulu \ arcli-.. -••e ,. • " ı ııLarıcı nırın e el er u;in teudik mu UZ('!"(.? ıırnO\<ıl n · ı ın s:.ıı ·aı <' il !'!- ' " 

ğuşmn de\ um ediyordu. . abone uuetı ~7 lıra lır tilii" llı'' Ull yanındı l<i Linn atın alın · bir çalgı yüzünden, knrdeşi Rıfat 1 1 ~f. Glir 13 7fi 1:1 75 J"i>ktoı ıı llurnn 1' rol ı ._tntıhııl mınta-
Gmıeş, nğır ağır, kanlı lıi ı· ~ 1 hı e mı ş ve Lım-.ıılu j eııı bir Inburatu.ır Ertiiyiı f'liııdrki rııkı şi~<''i İyle l.ınşııı - ka . nnat okulu ) ardll'ellllırHlğC1n<'. 

k b 1 t A ,:\AUULU MA ! H ı\.\ I 'J \. 11 } f f l d • ·-"'4°,' \ k 1
• n ınt okı ltı ' ıı·cllı·ek ile ufukta ay o mu u. yapılacak. ~·c nebatatın ha · tı1lıklnrı- c.:ın rn i sur<>te) nrn .a ıgıııdnn , po- " ·• ı,ıı nrn n" ıım ~ ı ı • 

Snnt 19 .. Alınan gemilerinde, 300 BA!llL:':!.~ 1 lH nın pnr1Lzllı arnııneuldır. iı ~çe yakalnnı:mık nıllı)•eye \'eı·i l ıııiş- 1 007!ı!1!i lulii 8airıı ı;;nlıiıı Ani nrn mıııtakn Aa-
~ ...,~ ııt ol,ulıı )aı·cli rekHlrltl{rllnP, Ankara 

iKültürpark sineması: K ibar halkın sineması olac:ıRtır 1 tir. Karııını yara laını ıı. 11 Gl78 - •111Jl'jS t ~ınelpas:ı k ı F. l'll~tit(lil!l dol,torluğu-
T No. Fiat ıuı açıl,tan Fahri\<' ~.ıhin, Ankıırn 

Ikiçcşmeliktı' Çukurçeşnw mı• \'ki- 7 llJ 25 ı ~met p :ış:ı kız ı>ıuüilil il mocln lHh·i>t-

indP Giritli l\fu tnfa oğl u lbrahlnı R 1 l mPıı stnjiyeri Rnbihn Srınnlı 1 kıi· 
lılillPl', karısı ('cımnl kızı Ifnlinıe i lı · !I 12 ıln r k7 rncıt i tn-ıfi ıno<ln lığrı.ılmen Rtn-

Ailevi ve ictimai f ilimler gösterec ~ktir 
' Progrrımlarının mükemmeliyetile tema· " 

" " 
" 

kn\gfl etmis \e Ilı.ılimcnin M I gifa(I 10 1!1 2!'i jlyerliğ'iııı'. Trııhzon Ol'tn ticnret 
iizc.·ı·inc ısert lıiı· ri ·imle vıınn ıık Hll l't>- 11 17 fi O mı•kt·lıi ı·iuız l,·<· 'e Frnıı..ıı r1 lı 'l'i"l-
r th le kendi ini yı.ıl'alnclığındnıı, nd- INCf't menli rln<' nrıktnıı ~nhııhnttln l\nl'n-
lh eye verilm istir. Çuval Malın cinıi Kr. S. Kr. S. clnr, Po.;kfıdnl' kıl' Pn .. ııt!l.ı{I modn i'ı~-

1 

T a ba nca taşıyordu 707 S. Hızn 7 17 l C'tmeni \ <' ~ nı'll rııktrıı fi f{ ımil<' F.-
lkiÇC''llllelikle l> ol:qılıktıy ıı mevld - !iOfi M. 11 . Nazlı 7 l !i rlııkııt np~·o~ 1 ıı ık ... nm kız nnat "n -

inde oturan Gil'iili JliiRt')İn oğlu Gfi7 F .• olnl'i 7 75 1:-i tiltlsO mocl.ı cııtı·PtmPn H ntol\•p P(-

l\lıı slırf'anın iizeriıırle tnlıanta lrnlıı ıı- a:l!l Hakk ı Şesbeş 1 o fiO l 1 llğin<', A11l,,ıı•.t tic·11rrt 11 .. eı:ıi irin re 
cluğıındım znbıtacn mfüındeı·e celil - ~s:ı A lb:ıy rnk G ı 7 11 7:1 nıemul'lu~mın acıktrın 'Prnti Orn-
miR acl liyt>ye teslim oluıı ın ıı~lu ı·. 111 iL J;-nı ıı kıı 1 O 7;, l fj laıı . .,'Plc•ıık kır. f'tl "tıt~ sıi icl111•e m<?-

H a k a ret etmiş 1 nrnrluı.nın:ı nrıhtnrı :\ll'lihn Tinvkır. 
11,irPsmclikte otul'nıı l\nl'ahuruıı !21i7:1 I 1-:lazıv k1z rıı Litll !ı t>\' irlnre i \'t' 

l 
lıı ~adık kızı Pl'mbl'. Konnılı Al i I04~ıl::? ~PmC'k tıl ~irnw h•"•rf'tml'ni Mıını .,,. 
kızı llnvııyı tnhkiı· etti ğ-iııclf'n. yn- ı"nn.\'f'ı'i ' l'ı·~lı?.oıı lcız f'n !itil ıı rv 

.. -..-. .. . 
911 

... -.,_____________________________________ kalaıınrnk mahkemeye vı:ril uıiştir ı 07 1 sr. - On"" mı R m r:r aahiff"dn -

" " 

yüz edecektir 
İstirahat icin aranılan tekmil evsafı haiz 

' olacaktır 
Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 
olacaktır 
Güz ellik v~ z arafet abidesi olacaktır 

Resmiküşada şimdiden hazırlan111ız. 

" "' 

" 

Dikkat 
Sinemamızın hedefi: Güzel fi lm ve ucuz fi attır 
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Macar orduşu, Slovak· top
raklarına akın etmek üzere 

lngiltere, Arapların istedi
ğini kabule mecbur oldu 

iki sene için Filistine Yahudi muhacir kabul edilmiye
cektir. Bu karar, Yahudileri müteessir etti 

Macar k abinesi, dün gece fevkalade bir içtima ah
detti. Budapeştede nümayişler başlaC:ı. 

Londra, 14 (Radyo) - lngilte-!mehafilinde teessürle knrsılanmıs- Telgraf) gazetesi; Filistin hadisele
re, iki sene için Fili:;Line Yahudi tır. rinden bahisle uzun bir makale yaz-
mulıacir kabul edilmemesi tasvi~ J . lngil.iz. ınehafili, ;1-raplara kartıı mış, her gi.in çoğalmakta ve Filistin 
etmiştir. Araplar, buna mukabıl şıddet ıstımal etmenın fayda vere- asayişini ihlal etmekte olan bu ha-
tedlıiş siyasetine son vereceklerdir .. ı ıniyeceğine kani olmuşlardır. . diselerin, milli bir karakteri haiz bu 

Roma, J 4 (Radyo) _ İtalya si- Paris, 14 (Radyo) - Slovaklar,' nu~tuktan sonra, kabineyi fevkala-
lngilterenin bu kararı, Yahudı Londra, 14 (Radyo) - (Deylıı lunduğunu ileri sürrrtüştür. 

yaııi ınehafili, Macarları müdafaa Macarların istediklerini vermemek-, de topJantıya davet etmil1tİr. p K 
etmekte ve Çekoslovakyanın, bira'n t~ ısrar ediyorlar. Halk, yollarda nün.uyişlere baş- rens 0 noye 
evvel bir uzla§maya varınaııı li.izu- Dün gece, Dekany<ının avdetin-ı lamış ve: • • "f [ k 
munu ileri sürmektedir. den sonra Budapestede uzun müd- - Hepsini istiyoruz! /ngı/tere l e an aşma 

Berlinden altnan haberlere göre, det devam eden müzakereler oldu. Diyerc.k haykırmışlardır. istiyor 
Almanya simdilik bitaraf görün·' Alakadar mı.-hafil; l\.facaristanın, rvtacarıstan, devletlerden acele .. 

· ı. 1 k • db. 1 ld • ·· ı·· 1 b ki d' - · · b'ld' · · Toln•o l 4 (R·uh'o) - Jopom '1 
mekte ve iki tarafı kar:ıı karşıya uı- as en te ır er a ıgını soyuyor ar. cevap e · e ıgını ı ırmıştır. ·~ . .' . . '. · , l . ı'rn "ıe 

k b 1 k t dır j Budaoeşte 14 (Radyo) - Ba"- Alakadar mehafil, Macar asker- lıaş\·ekılı pı eııs ı,ono; e, ngıll J 

Halkımız, Atatürk rejimine, Par
timize candan bağlıdır 

Belediye seçimleri 

ra ınış u unma a · l · · ' k . da me\·cut biitün ih-
prag- 14 (Radyo) - Slovak he- vekil mredi, bu ak<ıam gec vnkit !erinin, Slova · topraklarına girmek JUponra arnsı!ı. . . . . A k ' l d dl d l ·ı~fl hnJJ1111 ıltızaın °tmektPdıı n ara, 1:1 ( A.A.) - Ulus gazcı- knr Ye intiznn1 dn 11ilinclo 1\ttllnnmı .. 

Yeti. mu".,ak .. rel~rin devam etmesi· kral naibi amirC\l Horti tnrafından i.izere hu u· ar a top anmış olduk- t.ı a ann " . . _" O k'. ·• ' ' " 
, ~ •· •· l h 11 ızırı ır.n ı tesi l.rngiln birinci s:ıyfo~ıııcla çer ... c-1 tır. 

ne taraftardır. Heyet; icap ederse, bbul edilmiş ve uzun müddet ko- hırını bildirmi~lcrdir. lstifn e~ıcn ıı.ncıre : ·hı;' 
1

1 
:. 

1 
. h k I'.. lıö\'le bır flkl'ııı tamamen nle) ınc e \'C ic;inclc «HelP.cliyr seçimlPri• lııış-1 4 - Yah:ıncı memlPkcllercle ço~ 

bitaraf bir dev etın a em tgıne . : lığı altında Lir makale ııc~retmi:;ıtir. uzun Lir dewe geçirmi~ olma ına 
müracaat edilmesini ve bir sureti 1 e ı Al ıclı. --+--

1 
Hu makalf'de belediyeciliğin tarih - rağmen bilhassa bir derecelı intihap. 

hal bulunmazsa, o zaman M.unih tere manya çc \'e belediye meclblerine düşen lnrrla bunun nazırı bir mjsaline tesa. 
anlaşmasını imzalıyan dört büyük ngı - R uzvelt \ azifeler tacınt edildikten ~onra ~on <liif etmek "e omınıa kanıltlsıp mu. 
devlet nezdinde teşebbüsatta bulu-, • d j apılnıı c:pdıııl<'l'dc \'atnnıla!')lal'ın knye::;elcr ynpmnk inıknnı bulıınn-
nulmaıını teklif etmektedir. ikincikanu.nun 3 ün e hemen hep iııiıı ı·py]pı·iııi kullandık- maz. 

Roma, 14 (Radyo) - Macaris- /• "/t "[ "h / r ı · f • • t k f b • b !arını \'C' ıııtittefikaıı <'. ır. Paı·ti,.;iııe ller sahada olduğu g"ibi bclclc is. 
l "n swfı'rı·, l.ıuuün Hariciye nazırı ngz ere Sl a anm l raa ıye ınt er e m~zse, ı r eyanname neş- k 1 '"' .. er 'l'l'lli ll'ri tl'ba!'ÜZ <'llil'ilmd-"'tı \'C' ı·ı·iııdt• (\(1 l'l'C'I \'P müslwt <•,.;asln ra 
Kont Cianoyu ziyaret elnıi~ ve Çe- A lmanya mukabil tedbirler "alacak redecok makale ~il Slll'c>Ue devam el-::•k!P- da,rnnıın .\tatlirk iııldlttbıııın fl') iz. 
koslovakya ile batjlıyan müzakere- ı · ı · ı 'lh ı l k 

1 b ld 
Roma, 14 (Radyo) - İngilte- rüyorlar: Vns,inglon, 14 (Radyo) - Amcı-i- c ıı·: < rııu en 1 am a an '!' onun Yli \~e 

lerin kesi diğini i irmiştir. 1 l 1 hl t ".\.lı'mlc>kcllıııizcle G2 si Yilrıyrt, irade \'<' i<laresi11den tam bir innn 
Kont Ciano; İtalyanın, Lu hu- renin silahlanma faaliyeti karşısın- « ngi kre, si a anma aaliyetini ka cumhuITeisi Ruz,·elt. ikincikamı-

h b d b ı d 
da Alrnanyanın yeni t<!<lbirler al- terketmezse, Almanya, lngiltere ilelnun ül'iinde mühim bir bl'yannnme :167 .-.i kazn \'l' 02 :-;i ııahire. 2:"l ü köy ile iııaııırn hnlkımızın c>ıı nnihinı bir 

suıtıı Berlinle nıu a ere e u un u- . . . . .•. .. ~ belelli:. t»·d olmak tiz<-n· fi t'1 yı'rdı• hı·- ela\ alla y:ıı·attığı hu ıwlil'c>~ i sukıan-
~ l\l · t l 1 · b'tr sure mak mecburıyetını lusse:ttıgı soyle- yapmış o1du~u deniz paktını feshet- ne:;ı·ecleeek \'e Aınerik:ının, yeni lıir 
guııu ve 'acarıs an e ıme • f'k .. 1 . k b d k l k · . ıt·· · · ledİYl' tı,~kili\lı me\'t•uUııı·. Jlıı .\'Pi' - la kıır ... ,·ılıınıak \'ı' lıUtiln 'ııt:ıı ıılas ln-
l ·11 alı I · · l'nd""ıı g""ldiai niyor. Alakndaılar, su ı ·n ı erı sli- me · mec ıııiyetin e a ara ·tır.» Ji'thlunnrn pı·ugrumı t:ııızını f' ıgıııı .., 

ı 1.1u ı.mması ıçın el ' · ... ı:o • • Jeı-clt• otuı·:ııt ııiil'usıın mikt.ıı·ı rı lıilrn11•tlı• !;ı•l.tıııl:ım.ık \.t~'lfemiz -
d 1 1 · · Uildir~cuktil'. ~ct ar ça ışaca~ını söy emışlır. •• •l,!200.000 ld~i nlııp lıuııl:ırılaıı ıliı".. 

Geç vakit tayyare ile Luraya gel- Unı·versı·te ld ıı .::Sli.001) 11! iıılilı:ıp lı:ıkkıııı haiz -
mi olan Mac.ıııistan Hariciye neza· açı } ı· den cliı'. 
reti huıuiİ kalem müdürlinün, Mu11• } Çok )'l'l'l<•ı'fll' ~P<:il'il<·ı·iıı )'iizd<' 

soliııiye bir mektup getirdiği söy- İngiliz milletinin yek- S0-!)0 111 i11lilı:ılııı islit•ıık elmi:ıh•r. 
leniyor. T l b b r d .k . Sil~ lın.nııı ı:11hı.;l' knz:ı-ııncln intihnp 

J\ı'ansmın bildiıdiğina göre Maca- ' 

Samuprava 
Yeni intihabat 

ne diy or 

. . 
ıcın , 

Budapeşle, 14 (A.A.) - Macar Q e e es sene ZQI T ln Q l l vücud ofmastnl tav• hakkım lwiz kııdııı Nl,ı•k lıfitiiıı ''a-
1 • ı • t b l sı'ye edı"yor tantlaşlnı• !ı.t'l'illH' İ~liı·ak t'tnıi~ \'L' ristan hUktımeti Komarnoda yaptı- mıs l ar mıs u unuv.or lll•lgrncl, 1 t (.\ • ..\,) - YPnİ me:-J ııiı-ıbı>t ):ıb~tlt> yilzil l11ılnı11~t111·. 

~ı ıeşebLfüıün neticesini Munih an- ' Loıalrn. 11 (l{~ıdyıı) _ ~:ılJık lın- l.ıthlllt folilı:ılı:dı lwl,l-ıııda duıı ıık· 
b ına~ını imza eden dört devlete lslaııLul. 14 • (lfu u.:i) - t'ni\'l'I'- fo~ı·ilılınıı(•lt•ı·i \'ı• klhıiklPt'İ ı•foıtn- .\ıık:ıı·ad:ı f~.8::; 1 ıtıiııılı•lıiptC'ıı ı;:ırıı bir lı.ıı.nııık.ılt• ııı'~ı·ı·ılı•n 8.ı ıııuıı-

M 
Hİlll', lıugüıı mer:t'iinıle uı;ılıın~tıı'. mi~lir. l'İl'Yt' ııazıı·ı İdt•ıı; lıuglııı hir nutuk kırk biııi iıılih:ılıa i~liı·ak ı'lıııi~ ııis-

Li!Jirme7.e karar verınistir. acar .. - . . . ı·ı·ull "11111'.". \t• l)tıııll,·ııı ~.<)111·,·ı lıııriltı·- l':l\~ı g-:ıi'.dı•si ezriııııh ~n~lc tlt'mek. 
1 .. k. t~ . d M . t Rtıkloı· H. Ceııııl Rıbel gazdeeıler Üııivcrsfü• l:ılı·be:-;i. IH·:oı :-1eııt'<ll• "" " "" lıı•ti yiizd e> !I~ "l:ıkıııı~lır. tı·ılir: 
ıu ume ı avııı zaman l\ acarıs a· ı·eniıı, \, 'eni bit· ,\'Ola girdiirini \ 'l' b ll 1 ı ı ı \ '")7 \ · ··1 l\ıll !Tl 1 t·ıı.nı' k k , . . b le clm·e.tlilPri gPztlirıni ıı, lıt ı ilim ınli- iki lrncuk mi:1li ıtl' la ral,, \ıu ~ iln he~ b :-1l a ıı ıL\ 1 :ı ını•\'l'\ 1 · •- ıın nn ıı- v 1 · " \ 1 t 1 1 · ı · lı· r ' · e ıı:ı. orurnı:ı ıçııı ıca c::• . • ~ • .. .. • 1.1 ı. 1 .1. .11 l' . \ - ı l ll llll l ıa ıa ı u a\ ı~ ı e ı \ L .ı" 

l
,.

11 
tedb' le t .. 

1 
I kk ı·:s~eı:-emızııı hP:s ,-eıwlık lı•kumulu lıııı e)dz yiizu bulnrnH.lur. yo uıl, uu tın ngı ız mı e ının ye,_ tehilıiıı ~70 hiııi ,.,,, lınl,1-ıııı kullan- . . · 1 . 1 . 

'"· ır re evessu ıa ını rnu· · j I 1 l ı ı·v• · ı'. •1 · . . eılı•ıı rıııılı,ılıf p.u·Lılc-rdı· ııl' na H-

l
• f·--·a l kt d' hakkında izahat \'erıni:-;, veni inşııutı, 'ÜCUL 0 ın:ısı aJ:ımı.w L ıgıııı "u~ ı•- 1111~ ııblH>ti \'lizde l'\O ııi "C<;ııııstıı'. 1 k 

, ~ı ..... ey eme· e ır. • · mi~tir. I i . . · . il 0 ~o!) • • . y('t gozo L'ııı•pmnktadır. JılnC' adar 
Komarno, t 4 (A.A.) _Slovak- zmır merkezın l' ı; ... ·•· · geçıeı - Lirilıirleriııdcn nefrt:>l <?dl'n hir tnkım 

-
. den 48 bini intihnlın İi!,tirıık etnıi:;; ol-

B k 'l · · D k' ı------:--------- • adanılnr loplaırnrıık miizakere ı•t. ya aşve l muavını urcans ı ga- Atatu·· rk 1 lkı· subayımız 1 k dıığunn giiı'e ııisbet yil?.rl<' !)O Jll nıil-
l 'l t ~ b tt Ç k fa nwkteclirler. Y t•\·tiç ilı• ,J i\•kcı\ i, hn-ze ecı ere yap ıgı eyana a e os· lc>ca\'izdir. 

l k l · hh M kik:ıtl'n :\lacC'kin li..;lL•:siıH' ~ :ızıl~alar 
ova ya ıeyetı mura asasının a- LJ • • ı. ·ı · • • 'apony ada dz.p/oma R . . M B ğ • Hnkamlal'ln manalı if:ıdı•leri ar:ı-

1 1 1 .. k 1 d h narıcıye Ve R l lffllZ l Jı arıcıye azırı a • bile g'Plll' 11111\:lffnk olamnzlnr. Bu car ara yapı an muza ere er e er ~ınlla intilwlıa i:-tirak Pıl<~n J,actın-
·ıı k k dd L f ld l :<<'kilde h:ıı'ı'kl't Ptnwkle nııeak t>f -

lnl etin endi mu a eratına na- kabul ettl• er Q ( ar dada dönüyor Jnrın bazı'.\ l'l'IL'l'.t\P ('t'kt·'·k\ı•r.ı\Pl1 fa
0

7.l
0

a 
k l d l d k :1 ı·ı 11 nı u ııı i,\'<'.''ı• a r:ı lu nıı ılald fikir 
İrn oması esasına istim1 eye iği- j 1 1 1 1

, . ı (l' l ) T k h .. olıı:-ıu \'t> ııwclı•ııı hıık ıızpı·ırıcle ytll,-
... l d k' İstanbul, l 4 (Hususi) - .Ata- 1 siun rn • l 1 ( Iu~u:-ıi) - Jupnıı ·an:oı, I• 1.ilC ro - ra arıcı- . .. . lıirliğiııiıı lıir lılijf olduğ'unu go teı 

ııı soy ~miş ve emiştir ı: J k' ti.irk, bugi.in l lnı iciye Vekilimiz clonunmuııındıt stuj gören binl.ıa~ı iL \'cı nazın Tc,·fik b.e\' msacli bugün bu sl'k nlitka \'f.' lıa~>ıaflı.' t•I go~terınıı; mis oldulaı·. 
- ı~1acar heyetiyle c\ramızaa ı Zeki ile .vüzlrn~ı &rif, 'Tok\,'Oda J·a- • d , 1 .1 •1 k t t . t'. bulıınma~ı ke~ fiyeti lıilha;;~:ı knyıd 

'h ·1· · b 1 d k B. Tevfik Rüştı.i Arası kabul et- - • ra an ~· nrsı .'·aya lare ı' e mı;;; ıı. . ~ . .. .. .. .. 
ı tı af aş ıca şu nokta a çı mıştır. pon deniz erkanı hal'hi.,·e reisi tnrn- O l Il "d d . 1 kt'. \'(l clıkkatr l:ınk gonılmu tur. 

1\1 k 1 1 k 19 1 O miş ve siyasi vaziyet hakkında racan, ag n a gH ecr ıı. · . 
üza ere ere esas o ara fından mc>rasimle diı)lomn \'erilmiR.- Kastanrnııııcl:ı. Aclanrıcla. Şaı·k \'1-

1 f k 930 h · kendisinden uzun izahat almıştır, 'anriri nü usu mu yo sa 1 ta rı- ~ _ Ur. Jnyetlerimizd<' birçok kaza nıerkn-

ri nüfusu mu ele alınacaktır. Macar- su·· varı· okulu Alman casasları !erinde kadın miin1ehiplrl'İn ;;nylf;l 
lar Slovakyadan 1 1.270 kilometre erkeklerc> nazaran fazlnclır. nu clev-

kl b. ·ı 1 20 b' k' · · D • b k - Ba~ tarafı l incide - . tapra a ır mı yon ın ısı ıs- Du"n merasimle acrldı enız an )'(' inrihabıııcıa aıııııııı ııotıl'('(ll' arıı-
,emişlerdi r. Bu rakamın 4 30. bini ' • • n iıı kullandığı ~i frt:>.\"İ <:almakla, ve :-;ın <l ,1 gene e~a,.;lı :-ıı ret l(I iizc>rin<lı· 
Slovak 40 bini Yahudi ve 650 bini 1,.;lanbul, 11 (Hu:susi) - Dugün, Üç büyük şubeye üçüncüsü de gene milli miidafaa~·a dunılmağ:ı Hiyik ııoktalardıın hiri. 
Macardır. Keza Macarlar Rutanya- :\Iasl:ıkta A~·azıığa ka>ınncla ,.;ü,·ari ait gizli \'t·~ikalıtn \'e yeni tip Ame- intihabın memleketin her tııı·afıncla 
dan 1980 kilometre murabbaı top- okulunun reni binasının açılı~ töre- ayrı 1 ıvor riknn tıın·arclel'i pltmlarını çalmak- bir haftada\'(' ayni zaın:ındn bii,dik 
rak1a 218 bin kişi istemişlerdir ki ni rapıldı. Törende. mare:;alımız la maznundur. bir s(ikfııı \'e intizam cl:ıhilinrl~ yapı-
bunun yalnız 90 bini l\.1acardır. Fen'.i Çaknrnk ih' generallerin çoğu İf;laıılrnl, .1 '1 ( I l u:sıısi) - Dt'niz- Hu maznunlnrclan çok ela ha mii- lıp bilmİf! olm:ı14ıcln'. 
c~koslovakya bile Macaristana Slo bulundu. lıtınkta ,\'f'nı teşki!Ut yapılacaktır. lıinı ı ı ki~i Amcdkada bulundukln- Milli irnıleyi cloğnıclıııı cloğnıya 
v~kyadan )574 kilometre murabbaı Talobı' \'l' beynelmilel miiı-nlınk~~- nu le~kilfıttn Denizb:ı.nk; deniz em- l'ınllaıı m:ılıkl'l11eve gPlirilemivecek- temsil eclcıı bir <leret.;l'li intihnp
ve 4 4 bini Slovak olmak üzere 37 !ara btil"ak eden l.ıinicilerinıiz, geçıt niyeti, <leııiz yollıll'l. ve linıunlar nn-;ti:· Bunlar ~ney:;n~~ula .A ima~ har- hırını billıat-ısh nüfus kt·~ir ye "ahnsı 
bin kişi de Rutanyadan da 17 bin re,,mi .yaptılar. miylc üç lıUyiik miıdlll'lıige nyrıln- bıye nezarl'tınden uç suhay \'ardır• geniş olaıı )'l'rlrrcll' te\'lit etme~i ta. 
Macarın mesklın bulunduğu 21 O ki- .M aı·e~ulımı:t., refakn11eriııdeki gC'- caktır. .Ne\'york, 1·1 (Radyo) - G(>çt:>n- hii olnn nıiıı-;killlere heııwn hi<:bil' ta-
lometre murabbaı toprak verınek neı·allet'le mekll·bi gı>zerck tetkikat- _ l111·dt' hul'atl:ı y:.ıkalaıınıı Alman ru- 1 r:ıf'ta te,;aılüf cdilmcnıi~lit'. Jhı n<'ti-
lt-klifind~ buluıımwjttır. tu Lııluııduluı'. h .

1
. ·,, .

1
. . b ı-ııı:;lal'ınııı mııhakt>me i, lJtıgUıı baş-: cl'ler bir ara~ a getil'ilip mukaye. l' 

Çekoslovakyanın teklifi mucibin- . Da l ıye v~ l ımız, u· hımışlır. edilirse ifHdt• \"e mHIHl:'l ~il olur: 

cc Çekoslovakyada 250 bin Macar 1/" •• •• ;J .. İstanb ulda bulu- Maznuıılnr ımısınd:ı Yurnnn Kof- 1 - llalkımız Abtiiı·k rejiminr, 
kalmakta ve buna mukabil Macaris- L9i Um ar yUZUn ~ en gun han adında lıiı· kudın \':mlır. Bu kn- C\ımlıtıiryd lrnmınl:ınıı:ı w c. 11. 

Polonyalılar 
Fransadan şikayet 

ediyorlar! 
Pcı.ris. l 4 (Radyo) - Polonyn

lılnrdan ıni.irekkep bir heyet, bugün 
Polonya sefarethnne~ine gıderek. 
sefir (Lokaçeviç) i zivaret P.tınisler 
ve rransada bulunan bc"yüz e1li bin 
Polonyalının, işkenceye maruz kal
makta bu lunduklnrını bildirmişler, 
şikayet etm islerdir. 

Cemil Mardam 
Beyruta dönüyor 
l'al'i~. 14 (Ibdyo) - ~urh·<' h~~. 

\'ekili Cemil 1\1 Hl'dnm. lıirkaç giin 
daha huı·atln kalacak ve mııtenkıben, 
{]oğnıc:ı. Bt'yruln h:ın•ket edecek
tir. . 

tana da takriben 350 bin Slovak geç j f ı f d b. • t n aC -ık dın, dosyuluı·ı c·:ılıp Beri ine götUril r- Paı·tisiııe caııclaıt b:ığlıdır. 
mektedir.Ayni zamanda Çekoslovak s an cu a ır cınaye 1 b l ı ·• (lı A) D 1 ·1· kt:m yakaluııını~tı. 2 - )Jilli \'ı• mahalli da\alar üzr- Hı.tlerı·n nutukları 

· h'l' d ~ ı /d .;;tan u , -ı ıususı - a u ı- . , ya muhtarıyet esası da ı ın e ıv acar 1 O U \-, k·ı· . B S"k .. ı·' Erman :ıdıııd:ıkı nı:ızıııın, Amerı- riııde çok lıa""a" \'C nlak:ılıdır. 
k 11. · .. .. ·k l k k '-'e · e ı ımız . u ·nı r.. ayn, yarın 1 . . 

t• a ıyetıne Lutun etnı 1u u • l 1 I 
14 

l B k .1 d l . · . l kt' {:\illi\ l.ıoııılrnnlınrnn t:wvarelernıııı :J- Jlakinıiyet \'t' irallt>siııi suııı·-
ları ııarunti elmt:k teklifinde bulun- stU~n )ll' d( 1

1
u
9
susi) -d Auı·::ı· ·ıAnkarn an şe ırımızc ge ece ır. ıılfüılanııı :ı~ırnıı:;;tt. . . ltı \'e dııygıılıı ~<'kildl' hli.,·iık hir \'t•-

tnl1~tur. I ~a~1 z.unçarl_?ı a yaşm a ı ıs· 

Komarno, 14 (A.A.) - Havas mıı_ı.dekı genç. C\rkadaşı .. 1 ~. yaşla.rın-ı ital an ticaret heyeti Elhamra /.Milli Kü· 
Aianııtun 1 b' .· b'ldiri'-·or. dakı l lasanı, kumar yuı:unden bı- Y 

mu la ili 
1 

.; 1 kl ··ıd" .. .. b .. J t b la tu .. phane . S lovak murahhas heyeti orta el· ça u o urnıu~hır. ugun S an U szneması 
çi Krino~u Prag hükCımetine mü- · dönüyor - -ll11giiııd.-~iıilı.ıı· .. 11 

zakerelerııı cereyanı hakkında iza- Fe d aka" rl ık Gı•ı;ı•ıı •1·111• ,,.ı,,,.r l..ı) f"aJlllll· 

lınt vermeğe ve Çekoslovakya hari- Ankara, 14 (Hususi) - ltaly • .m tl.ı lıiitıııı J.1111ir ı ı..ılık.tlın· 
ciye nazırı tarafından 4 dcsletin mi.i T\ızıllıi":.tı', (llu"usi) - Nahire -.ticaret heyeti, yarın sabah Ankar,\· <l.rn kıııp ;.:•·•:in·ıı lıiziııc 

'11 · İtı, J..ılı r.rnı:.ıl.ır. 
rnessı erme '-'erilecek ahın evrakı miz karuldıl 1'1ımnıHlunı O~ınun Öz- dan burayn gelecektir. 

d. ~ - Ar!';':tk palo.t hı~ık~·nn 
tev ı etme~e meınur etınistir. diııeiıı ;) yaslal'ındn \'l! 8nmi i.smindt:!-

Mncar murahhas heyeti 
0

gider git- ],j ÇOl'llk 8 10 1 !'1:13 glin(i lıelctliye Sterıı·n ve Frank 'c• ktıntJ ·Hll~U!oi l 
K l .. \ k l t. ) ' • l ] Cc·•·ı•ıı ~f'11t' !!İirıluı.ııııııl:r. f'ilııı· n1e:ı oınarno va ısı >İr beyaıınaıne pnr ıııc a uu ııırnn ı~ı ,..u l o ıı hav112n ' 
d k ']}' k 11 h•riıulı·ıı ıl.ılı:ı lı·\ Lııl.ul,. 

neşre ere mı ı e a iyet bayrakla- cli.i~mliştlir, llıııııı göl'en helı•cliy~ Bı"raz yükseldi \,ır:ııııktın 
rının asılmasıııı ve bu f"kalliy~tlere muhı.ı.sibi Halil Nigı1n fö·clt'lll :rn " 
dair işaretler takılmasını ınene-tmis- mt:>tl'e nıe~ııfNleıı hl'l.ln kuşınnk Paris, 14 (Radyo) - Ougiink ti Uç ahbap cavuş-
tir. Bu karnrnnmeye muhalif har;- kendh~ini ha\'lıza atıp c•oeuğu sıı~·un para borsasında, sterlin ve frnn k , /ar pğfen;vor 
ket edenler 12 saatten iki lıaftava iec>ri:-.inılen çıkıırmışiır. l\:ıırnınclnn biraz yi.ikselmi~tir. Buna mukahil. 
kadar hapis cezasiyle leczive t<diİe- lıir buçuk kilo kndar su çılrnn Sami bi.itiin esham ve tı.ıhviltıt tekrar di.i~-
t~e lderdir. li uı·tLı lnı uştu r. 1 mi.i ,ıtür. 

·ı iı 1 kı:ı· .... ;,111 

'°'"nn•l.ır; :\ .ı 1) ":1 

l.ondra, 14 (A.A.) - nerlind~n 
gelt.11 bazı gazete hnberletine göre 
ıe5mİ Alınan mehafilinde B. 1 litle· 
rin nutuklnn silah1arın tnhdidi me· 

1 ~elesini yeniden me\.'ZUU hahi' eder 
'rnnlıiyelte ve Almanynnın bu vrıdi· 
de yaptığı bir takım tekliflt•r knbilin. 
dl·n addedilmekte idi. 

Bu nokta lıakkındıı kendilerinden 
İstifsard<ı. lıulunulnn lııgiliz diplo
masi melı<lfili simc.Iİ\'e kac.lar hu me· 
selenin ıniizak~rcsi .lrnkkındnki dip 
loınasi \'olu ile Loııdrada lıe-rhang 
lıir teklfrtt> lıulunulrn,unı~ olduğunt 
hevan ("lınİstir . 

• Bu !;l\\'İnlıH va1nı7- Alman gn2ete-. 
lerincle. ~,.. krs .lmlıntb olmnsınn bi
naen hu noktayı tmn İr icin Berlin 
j hi.ikiııncti nezdiııcle her hangi hir 
nıiirnc,hıtt.ı lıulumılınuş olrn.ısııı.ı ih· 
tinıal verilmeınektedir. 



!AS'KERLiK BAHiSLERj] 
• 

Fransa, lngiltere 
t 

ve Almanyaya karşı mü
dafaa şartları 

İngilterenin mutlaka kara ordusu
nu kuvvetlendi~mesi lazımdır 

.Müzayede 
ile f evkalô:de büyük 

SA TIS , 
Acele azimet dolayısiyle 16 teşrini 

evvel pazar günü sabah saat onda 
göztepedc Vali konağını geçtikten 
sonra ( 886 ) numaralı evde tüc-

- - -- - ~ - --- -· - -

Kızlar Treni 

300 genç kızın treninde 
iki vagon devrildi 

car muteberandan Bay Talat Kılcı Bı·rı· d• k• " k }k 
oğluna ait fevkalade zarif ve nadi- ıyor ı yer a mış, yu-•• 

JHriııcı Teşrin < l ':'11 \HT E::>l ı '•1a 

elecek harpler ve. 
gramofon 

Plaklar ne işler 
görecek? 

Alnıanlnı· ıııtbtuklH>l h:ırplerd,, 

g-ramafoıı plaklaı•ın•ı gi.il'dürnleeel, 
mlihim i.-ıl~r hakkında lıir plan h!lzıl'
lamıstır. Plaklnr i4iı·ahata çekilen 
n:-ıkere eğlenmeleri, ho~ \•akit gecir
meJeri için göndeı·ilmeyip, clüş~an de mobilyaları müzayede suretile •• d .., ı• d 

satılacaktır. Satılacak eşyalar meya- ZUme Ogru ge IyOr U,, 
nında edi 1 k d'f . . . :-;aflarında deh~et açmak maksadile 

k Y pa~ça ı . a ı elı pom ye İngı!terecle ynlnız kızla1·<lan mü- kek .voktul'. Çünkii fren husu:'i ol:ı-·göndPrilecektir 
ta ımı. :,e a~nı kadıfeden perdeleri rekkep :rno ki~ilik yoku taşıyan bir rak kuluıı azalarına tah,.,is edilmi~-1 <ı ce <'l't< p ki, gramafoJ plfk:.ı' 1 
ve kotn~lerı, maund.an m~mul ka·jtren kazaya uğrunu~. içindekilerden 

1 
tir ve bütün kampurtımanlara kızlaı· cephane 'ıı nıitralyözleriıı verini t 1_ 

re yeme masa.sı cevız kabıne, kon·ıotuzu ağıl' ve hafif olmak üzere ya--hılkimdir. ltacaktır. Ru nıak~atla m'tral ... 
torat markalı sıyah alr~an piyanosu ralanmışlardır. 1 Ralık<;ı guzt>llt•ı·i, lıu trende güle raıınel, homba , p • si;fth ;e,.,le~~:: :~: 
ma .. a tabt.ıre, gaye. t zarıf ve nadide 1 f...,koç.nı ha\'alisincle bir balık a\'ı- o.Ynı,\•a gı0(leı·ler1·<'tl l'<'ıl1kah")·>1•1 IJı'ı·- 1 1 1 

dd 1 k k 
t\ , ., " rnı· rn inde hücum yilrürfisu yap·ın 

mutea .1t.e ~ trı avizoları, kristal na çıkmış olan biı· kulüp azası olan denlıire çığlık halini aJı,·or yp mücl- a«l,Qı•lerclı.>n c;ıkaıı ayak :->,;ler; g-ra-
camh vıtrmlı maun büfe, ve k a re bu iiı; >'liz kız hakikaten bu kazada hiş bir güı·ültii ile beral~er çığlıklar, mafoıı plfıklarilP te~lıit eclilmi:~til'. 
ye~ek .masası, dokuz p~rçalı büyük l.ıüyük bir korku geçirmi~:der, içlerin- feı·,,·adl:u· a.nıka yiikseli~·or.. 1 II::ıı·p atesi lıa~lınH•ağı zamnn bu 
kadıf.~lı ~akım, per.delerı ve brons den otuzu da yaralanmı~. fakat ka- . Trenin iki vagonu yan tarafa de\'- yılaklar gramafo;nın iızerine k lJ1Ul:ı
kornı.şlen, kolombıya A markalı sa· 1 za.rı da atlatmışlardır. rılmi:?. hattan ı;ıkmıyan \'agonların rak Ye çok ses alıp \'eren hoparlörler 
Jon gra~~fonu, f~v~alade yeni bir Kaza, «balıkçı kızların> eğlencele- da camları kırılmış, i.istü çökmü~, gramafonun çıkardığı muharebe ı~u
lıalde ~rı1~der, ~e_nı bır halde .fu.run- rincien .dö.ndiikl~ri :-;ır~cla.. vu- döşepmeleri parçalanmıştır. lri.iltüsii, top ,.e mitralyöz ~esini d~i<:-
lu hava .ga"L.ı ocag.1, neom":n dıkı.1i ve 

1 
ktııı gelını:;:tır. lsko<:.ntcl~1kı gollerde Kaza her taı·nftan kiiy \'C ka:-:::ıba- man :::aflarına dıı~ urarnklıı'. Bu ,1 

11.akış a) aklı rnakıne, neftı. rengınde I büyük balık a\'ı <'gleııc.:e:-;ıne çıkan lıu ya çok uzak lıü lunan bir ııoktad:ı !'etle k:ıı·:-;ı taraftan 1m\clhi~ bir hı.i
~ı~unyeralı d~l~p, ve. aynı ren~t~ I kızlar, avı keııclileriııe en zevkli vukua gelnıi.ştiı'. 'frende de, ... öyledi- 'cıım lıaşl~clığını zannedecek olan 
ı~~ ~ar~olası ık~ komıdonosu ve ıkı spor edirımi~ kim~elel'clir. Ve İngilte- ğimiz gilıi lıiı· iki kisiden başka er- diişmnn korkun. şaşıracaktır. 
kuçuk ıske?'l:sı • avrupa mamula - reııiıı hel' tanı.fıııda subeleri olan bir kek yoktur. Hıınnnla ber.ther kızlar,, Ame rika d a k i a ltınlar 
tından. y.eııı bır .halde fantazi .. soba kıılulıiiıı :nwlandır. ilk ş:ı~kııılıld:ıl'llıı geçil'ip trı·ııdeıı dı- .\nıcl'ik:ı.\:ı butilıı <hinyfülfln nltııı 
ve bo1 uları, cevızden mam·u· l uç ka- şurı fıl'ladıktaıı ~onı·u. \ agıııılal'dan ukım d('\'uııı t•ıl'ı."oı·. l t,ı,<>,x , ılı ı'"ı'ıı:lt" l J l d l Bu lrnlık a\'l l'glı:ıııcesi lam !100 , _ , " " 
pı ı ova ayna ı o ap, uç. aynalı iniltileri yükselen vuralı arkadaşla- 4!)8 ·1 1 1 'k . 
tuvalet, komidino ve karyolası , ço- azanın i~tiraki ile yapılmış, lflkoç- rının imd~tlarına k~suyorlar. Derh[tl . mı ;\'~n < o uı· Amen ~n~:a gırmi!=\-
cuk yazıhanesi. etejerler, çocuk kcır· yaya p;idilerek baltğı en bol havali- yanlarındaki ilaçlaı.'ıu. tentirfülyot- tw. 2!l :ı.gıı~tost:ı. nmum ıhtıyat altın 
yolası, oval c1ynalı :;;ifunyere dola- dL• a\'luıınıı~lur \'P çarıtalarıııı dol- hıl'la. lıezlel'le ilk teda\ i lt>dlıil'l~riııi mikturı l :\ miJ,,·aı· clolrırı lrnlrmıştur. 

İni'iliz a skerle ri bı, ayrıca küçük bir şifunyere, iki durnrak cliinnıüşlerdir. alı.rorlur. Kuzada hil' bir zaı·•ıl' g/ıı·- !'30'.' ell~ı· haı·iç J,aJdığı halde yer 

Fransanın h a va kuvve tleri kuman-1 lıil' ı.~untaku lı.akim·i·yeli .. tesbi h;linc~e lake karyola, :jezlonklar, sigara rna- :ıoo kızın lıir ara,\ a gelme,.,ile te- menıiı? olan lokomotit tt>, mm·:.ıkk:ı- yUziiııdı'kİ millı banlrnlnrın kasala -
danlarından gene ra l Annencand bu ıı1; ktı\ \dııı ıııunıkun oldugu k.ı- sa la~ı elektrik ~obası, hava gazı ter· sek ki.il (•den ııe~'t· \'C giıriiltii>·ii ta- ten diğer vngoıılal'clıııı ayrılarıık <'n nnda 10.!) mil) :ı.ı· dolnrlık altın \'!ll'-

( Depe' Tuluz) gazetesinde yazdığı dar mlıı:terekeıı kullanılması .lüzu- mosıfon, :mayı banyo.' po.~s~.len la- :avnıı· c>ılebilirsiniz. Trende maki _ yakın ka,.,abaya kadar :-;Oıı !'Üratle dıı·. 
bı'r m akaled e lngı'lterenı'n aakeri si- mu na kaııiim. :\lesela, İtalya lngil- vad o ve pıde, maşaz çın kuçuk mo- .1 l b k h' b' ırı'd'\·Lıı· ,·e 0-r.,d·ııl le kt ı·t· ·ı ı nist ve •tte~çı ere en a~ ·a ıç 1r er- "" •. ·• • c ı 0 .ırı ve ı aç- n Tl ı ı il ı ·· 
)'aset ini gözden geç iriyor. Bir asker tere ve Fruıı:-;a il~ bir ihtilaf halinde tö r , zarif ?ir adet sandal, amerik a n · • ları alarak. saglam \'agonlarla bern- •ll ~ 1 rn~· a mc,:cuı n 111 atın yuz-
gözile yapılan bu tahHli aynen nak· olunıa lngilterenın garptan şarka deldıvar saatı, porselen tabaklar, ga - lıer kaza \'erine gelivor. (cle Pllı he:-;ı Anıerıkadndır. Bu kadar 
!ediyoruz: iniz nakliyatı, Trablusgarp ltalyanm yet z.arif. ve nadide ispar ta halıları, Çalda Yural;nan 30 g;nç kız, mahal _ cok altın ~~mdiye k:'ldar hiç bir za -

lııgilizler cın'anevi ~iyasetlerine elinde bulundukça, ancak hem kara şemsıyelık, bahçedeki nadide sak· !inde ilk tedavi tedbirleı·i alındıktan m~ın Amenkaya ~·ıgılmamı:-ıtıı·. 
~011 derece bağlıdırlar. Bu siya::;et te hern deniz, hem hava ku\'vellerinin 1 sılı çiçekle ve saire eşyayı nefise mü- Bir cinayet ve yeni SOlll'a, diğerleri le hel'ulıel' :-;ağ lam Harp k orkusu 
gemi kuvvetlerini ve yeni bir nevi müşterek bir yardımile muhafaza e- zayed e suretile satılacaktır. Fırsatı \'agonlunı nukleclilivOI' \(' ka:-;abacla-1 ·on ay içindı> AHu!ı::ıda harp rık-
gemi kuvvetıi ohm hava ord u ~.ar~~ı dileb~lir. . . . . kaçırmayınız. Satış pe~ind i r. tÜtÜn mahsulü ki hn~tuneye geUriİiyor. 1 nıası il~:inıaliııı• kaı:!1ı lı~gilterNle !Jir 

dl·g~er herhangı' bir milletten ustun 1 Dığer hır mısal: İngılterenın ha· T.. k .. d l lp ll 1 d cok mııdafan tedbırll'l'l alınnrnıtır. 
Ur muz ay o e s \.azan zararsız ·ı atan ar an · • 

bulundurmayı icap ettirmektedir. vadan ve sahilden müdafaaa~ı için - a onu Çal (Ilusu~i) - Kazamıza bağ- b' '·. h' ·J· • • 'ı • t'~. . .. 1 Hu lPdhil'ler e~ııasındaki tecriibeler4 · · · · .. · · .. d . . ' ll'l!:\l acıısenın nası gec ıgını so\· e . . f • . . . 
Onl:mı. göre kara ordusu ıkıncı plan- de kara ordusu mu hım bır ~ol oynı- mu iirıyett 1ı denizle~· köyi.inc~en 9mer oğlu anlatıyor: • • . ~e. ~ımdı ııgılız a!-lkerler~nın tasıdığı 

<la g"lı'r , ,·acaktır. Alman kuvvetlerı Flan- .;\Iehmecl ıle ::\Iusto1a o•rlu Hasanın 1 O I kt . 1. R' ıını!ormanın hal'p etmege \·<ırnn~lı " · . · . . . . . O 3 . 0 
- "ırac a ayn - a ıc ım. .ıraz u- ~ .. _ . . , • · . • 

İngiltere denız sahasında cok ca- der sahıllerını ve Padekalen elıne · en·elce bır kız kaı·ırma mesele:-ıin- kt k' 1 . k ..ı d 1 . 1 olmadıgını ogretmı<:tır. Şımdl' e ka-
• ~ • y • • za a ·ı rn· ar ·auasım an Jll' ~e,· a . • " 

lısmı<:tır. Almanyanın kendilerini geçirecı:ık olursa lngilterenin hali • den do1an arnları acılmu; \'e her 'd' 
1 

·B. d \. • • 
1 

dar askeri lm·afctler sık \" modern 
. .., • • · mı\'a gı ıvorl um. ır en nre ne o -

geı; ıği hav.ı ku\'\'etleri • hasında da focidır. Bilakb Alman orduları Bel- Çeko lovakyay n sıl yardıµı Ud:;i ue · k.di{:criuc k ' ubağlanu.şlaı·- 1 ..ı . w ' d 1. :ır görülmekte olup. bir cok yeni \'e • . ullgunu ıtr f!nlet ın1. l gonı.ıu . . . 
son zamanlarda çok lıüyük gayret çıkanın gurp hududlarndan bu taru- e dilebilirdi dır. 1 . . . .. . 

1
• ı nıodern techızatı tızerınde bulundu-

sarfettiler. İngilizler kara ordusile fa geçmelerine karşı konulacak o- lngilterenin göz yumacağı aşi - Çeçen pazarte"i günü bu iki şahıs· zemını kalk mı~. yü~~ım~v ~o:ru ge.ı- ıracak a kerlt•r üçer. dörder palaska 
fazla u~raşmayı tedbirsi7. bir hare- lursa İngilterenin havadan istilası kar hakikatler Alman ordusundaki köy kennnda kar:-ıılnşmışlar ve bı-1 yordu. Dnsınm clondugunu, ,·eyn ka~·Mnı da omuz. bel \'e diğer yer
ket gibi göruyorlar. Çünkü kara or- çok müşkülleşecektir. Buna mukabil silah ve a~ker adedinin fazlalaşması, !çak lııçağa gl'lmişlercli. ömeı· oğlu aklımı keybettiğinıi zannecier gibi ol flı.>rdı:ın ~ecirmek mednıri~petinde kn
ılusu ile uğra~ırken diğer iki ku\'\'eti lngiliz hanı kun·etlcrinin taaruz ha 1 Almanyanın Fraıısaya kar~ı yaptığı 1 }lehmed daha çe,·ik d<ıwanarak bı-!dum ... Giirliltüyü, vagonlarııı parı.:a- laeaklnnlır. Bu itilıarla lııgiliz :l.'1 -

ıhıııal etmeleri lazım ge.lec~~tir. Bu- rek~tleri ilk . fara~~yec~eki vaziyetin-,ltahkimaltır. Bilhassa bu tahkimat çağıııı Hasaııın sol tarafına saplamış laııı~ı. arkaclaı;;larımın bağırmalarını kl·l'leriııin kıyafrtlc>ri zamana u,,·gun 
nun neticesi olarak ta lngılız ordu- dekınden daha muessıı· olacaktır. Çekoslovakya,nı yapılacak doğru - ve on u öldürmüştlir. Jt:1om·a fark ettim. Ben de yi.iziiko,\·un bir :<eldt> kon:ıeaktıı·. 
sunu pek fazlaliizumlu olmadtkça 1 Bu hal tngilterenin şimal deni - <lan doğı·u>·a bir yurdın11 gittikçe Kııtil derhal firar etmiştir. Fakat yere kapaklannı ı!jtıın.. Beş me t re sıçr1yan kurbağa 
memleketten dı~arı çıkarmaktan \'e zine kar::; ı olan \'a~iyetinde de ayni- mü~külle~tirmi:;ıtir. jaııclarmalal' tarafıııclan yakalnıp Tahkilrnta gün>, kaza. loknmoti- 1ıf ak Tn•ıı nnmına 1 !ı;:ö ;\ ılınrln 
miittefikleıiıı lehine bile olsa büyük dir. Binaenulerh. Ingilterenin umu- Almanya seferberlik ilan t>ltik - adliyeye \'erilmiştir. fiıı. bir kf\prü,,·t· yaklu:;ıırkl'ıı t'Ürnliııi Anwrikntla ~ npılaıı ilıtifnllPrı' yirmi 
lıir a:ıker kuvvetile bir ihtilfıfa mü- mi sevkulce~·şi bakımından, Alman ten sonra altı gün ic;inde 40 fırka TOTON : j lıirden.bil'e kesme..-irıden ilt>ri srelmi:s- bin ki:-;İ istil'ak etnıistir. O zaman lıir 
daha leden kaçınıyor. 1 istilasını kara \'e hava kuvvetleri, asker çıbrahilir. Sefel'bel'likten do- Topraklarımızın heı· .-;ene yetiştiı·- tir. RUyiik ·bir hızla giden tren. "'iira- Amerikalı terbiye, ettiği kurbağalara 

tngilterenin bu siyaseti <lenizcile- ile Holandanın şark hududlarına ka kuz gün soııı·a i:-ıe bu miktar 60 fır- diği tütünler!' kumpan.' aların gôs • tini birdQnbire ke~ince \'agoıılar biri- kızı marifetler gö,;teı·tmi~ti. Biiyilk 
ri memnun eder. Çünkü onlar İngil- dar yakın bir ;\'erde durduraiJilirse ka,va, on be9 gün :-;onl'a da 160 fır- tı:ırdiği rağlıet hu ,;pnc zuraımızı hil'ine çarpmış \'e hu rarpıs ile iki \':t- r:ıcldPlerdP ·' npılan türlü tiil'lü e~
tere ve Fran:3a gibi memleketlerinin kendisi için o kadar iyidir. 1 kaya çıkalıilir. ltalyaıılar da kısa bir 

1 
daha dikkatli çıılısmağH sevk etmiş- gon ra~ <lan çıkarak de\ rilııdş. diğt>ı'- lerıceleı· ara11mda kurbağalar da nıı

l•mniyetini her şeyden evvel deniz Fakat İngilizler, an'aneye bağlı zaman içinde 40 fırka a,;ker çıkara- lir. Kumpan) a eksperleri mütemadi- leri de sarsı tnınetice,inde parç:.!aıı- marnlar .} apmı~ "e o zamandanberi 
kuv\'etleriııin temin edeceğine kani- kalmakla berabeı·, :ırık hakikatlerı:ı bilirler. on bcı;; gün sorıl'a da G5 fırka yen geliıı nı:ıhsu l li tPtkik \'P giizel mıstır. Flol'icla ilf• Kalifonıi;\•ada kurba~a 
dirler. Bunu mukabil, hOıL\'a ordusu- de gbı j umuyol'lar. Urla Anupa a,;kpr hazırılır. j.n·ti~tirildiğiııdeıı dolayı nwnıııuni • Yar;ılı kızlm·ın çogu k1::<:ı bir 1Pcla mii~nhakaJ;.11·1 tc>rtip etmek bir moda 
uu ilk planda tutmak ta tayyaı·e kuv hadiseleri İngilizlere kara 11rdusu - llugiinkü snlhıı muhafaza eden l) etlerini iz.hal' clnwktcllil'!er. \'ic\C'ıı ,;011ra hastaneden çıknııs bulu- haliııt• gı·lmbtir. 'Zaman. zaman :rn-
\•etleri men3uplarını memnun ede- nun ehemmiyetini kabul ettirnıi:stir. ~ey ht•l' nıPnıleketiıı diğerinin karşı-ı Ge~·en sene eııkidt>ııberi tanınmış nuyor. Hiğerl<'l'İ ise hcniiz tecla\•i al- pılan ;;1por ımisabakalarına ktırbağn
-. ktlr Bugün fngilteredc. 911 harbinin huş sıırn clel'lıal çıkarnhilı>c<•ı . .ri asker a- tütün kaldıgı huldt• Çal ttiliinlel'i <:ok tındaclıı·. lıır cin istirıı.k Ptlirilınekte olup bn7.1 
\:e B;n fngiliz, lıava ve kaı·n kuv- lamwmrn yakın gün)el'tlekinden cla-!dedidir. \'ıız.i~·C'li Alnınıı erhanı har~ tütü nkalclığı lıalctt' <,'al ti.iti.inleri ı;okj cKızlar tı·t~ni k:ız:ısı» i:-;mi wrilc>n kurbnğal:ıl' iki clı>l'a :-;ıçı·atlıktan son 
\'etlı.>rİnin ayııi kıynıettt• lululması ve ha fozla lıir karn ordusu buluııdunıl j bi.\ esi herhald0 sliy~P nıi'.talea etmiş e l ~·erh;ıli. l'iatle s;ıt ılmı~lır. <,'ifi<;ileı·i- j bu hıulist• hiitliıı lııg-ilıPn•tle hl') eenıı rn ıiı:iınt·tı 'ıt·ı·aylsla ı; nwtl'i' , tik~t>-

gt! ... ~t~·e~k~· ~rı;l u~· Jmaflıalla.i'•g~eı•·e•k•i:s•' t•il•aıİ,mgİle•r•e•k~~-e~m~ı.~ı. ... !·ı!l!ü!z!u!ıı!ı !u~n!ıı!i!I !P ı~·i!ıı~· L~iı~·i!i~~·o!r~l:ı.~ı!"!!!!~!!~~;~D~e~v~a~m-ı •S!ılillıln•ccıı ~s::de - nı ı :t. va z ty ett t• tt <;ok m em ıı u ıı dur. uy ıı ıı d ı ı·ını~t ı r. g'l' 1, a <1 a ı· ,., 1 ı;rıralıil 111 i:-~ 1 i ı'. 
• - u - ' r "\ guzt•I l-;p:ıll\'O) kızı l•:dnınml 

K t d •• M t k • t "<'''iyorclu. Yur«gi ııııc.ık \t ırnen '\ ... 
Mnrsily::ı civorıııd:ı n• denize yakın 

bir verdc b::ılık<·ılat'la 111l'~kuıı Liı· 
ııı~1h.alle vardı. Bu nıalıalliıı iıısunla ı·ı 
:lehsetli kindal', nhlak \'e terbiye 
'tib~rile noksan, seci.' eteri bozuk tt -

damlardı. t~adııılurı siyah saçlı, es -
mer ciltli, çehreleri yağ rengine ka
ça!'. Zayıf bünyeli, ve gözleri ulevli 
ınahlUklardı. Yürüyüşleri bilhassa a
cayipti. Yürürlerken adımları o ka -
dar garipti ki yüri.iyüş değil dans edi
yorlar zannını verirlerdi. Kısmı kül
lisinin kulaklarında altın halkalar 

nsılı icli. Bu kadınları tanırnıyan ilk 
görlişte onları, cingene kadınları k
lakki ederdi. Bu;·arn, )farsilyanın Ka 
talanı tesmiye ctlili.ror<lu. Sekenesi 
umumiyet itibarile İspanyadan ye Ka 
talonyndan gelmişti. Damarlarındaki 
kan çok sıcaktı. Ufak kulübelerde ya
!;ı.rorlard1. Erkekleri balıkçı idi. Ser
mayeleri ağlardan ibaretti. Kadınlar 
"ıcak kanlı İspanyollulardı. Onların 
ela erkekleri yakalamak için mükem
mel ağları vardı. Bu küçük kulübeler 
içinde güzeller arasında en müstesna 
dilbeı· Mersede~te oturuyordu. :L\Ier -
sedes o sabah se,·mediği bir .<lİYaretçi 
ile karşılaşnu~ olduğundan dehşetli 
~urette sinirli idi. O zama'Tıda asker -
liğinf yapan teyzezadesi Fernand ~Ion 
tena o askerden izin aldı§ı. 2amanlar 

O n O O n e r 1 S O onun i<;in çm pı~ orrlu. Tehı~lı b'r hfl\ 
raııla onu IJt·kl i~ ordıı. TeyzezadP~İ Ft ı 
ıınııd ilt' lwmıstugıı "ınıdn tal-ir.ınL 

Düma-------• kııhilıe·<iııiıı k:ıııı ı ılı:<llllla lıazı adını 
tar iş!t•lınişti. --------------------------------------.---~-------

.:.\.Iersede~in ziyaretine giderdi . Bazen 
kışladan kaçHrdı \'e teyzezadesinin 
ikamet ettiği kulübeye gelip iltica 
ederdi. Mersede!'l ise bu adamı hiç sev-

miyordu. Çünki.i karşılaştıkları za -

man teyzezadesi hep aşkmdan bah~e
diyordu. O sabah İi'\e bfüıblitün taham
mill edemez lıir hale gelmi~ti. 

_ Sevııilim ~lersede:-ı di>·ordu. Sen 

den ayrı yaşamak l..ıenim için imkan 
haricindedir. :\1ersedes sadece ~enin 
için yaşamak istiyorum. Ölecek olur
sam, ruhum gönlemden a>·rılırken 
a~zımdan çıkacak olan ilk ~::ı senin 

ismin olacaktır. O da: . 

_ Ferııan<l -dcmi~ti- .. Sana kaç memlekett• canlılık \'eriyol'du. ı ·eti- clıı . 
clefa söyledim. Bunu kat' iyyen aklın- kim :-;en de sM·kecli lmi::; olsaydın sa - .\fer::;e~l'l·1', l'\'mi.vorstın ! .. Onun 

dan çıkar! .. Çünkli dünyada hen ~e - liın kafa elan çıkmıyıın simdi ki -ıfizle- içiıı bö,\·le koııu;ıııyorsun. ~en aıo;krn 
nin zevcen olamam. ı·i n i ıle diıı lenıem i~ olıı nlnm. tevlit ett'i~i kı>ılPt'i ıı ne ılc·mPk nl<lu-

A ralan ndt\ki muhavere şöyle de - - :\ler:-:edes. vani sözlerimi de- gunu biliyor mu ... uıı? 
vam etmişti: !ilik telftkki ı>cliyoı·~uıı oyle mi:' Fa- U'allıtıki :\ler-ıt-cles SP\'iycırdu. llc•m 

_ Mersecle,; yüreğimin acılarına kat nrtık chı\·anumrım: btırnbım o g+- deiceRine bir nşkla haglı idi. Sıcak 
bö\'le kat'i clarbeler \ urma .. Bı>ni me- kaclar tasmı~tır · kaıılı biı· lsp:tn) ol kızının askını ihatıı 
yu~ etme, :-:eni kt>rı<lime ·' aklaştırabil- - Oz~rndeki ellJİ:-;P]ere ;\azık~ ~'a- edecek kadal' geni~ bir alfıka ile ,,<'\'

mek içi ıı şa:rnnı hayret bir kabiliyet- polyon ord ıla rı nda gül' mü~ old>~ığu n dasına ,.,a rılnıı~tı. Fakat ~evdiğ'i. tey
sizlik gö:-ıterdiğimin farkındayım. Fa hizmete bile yazık! Barut \'e.. duman- zezade!'i Fernand değiltli: hatta ona 
kat bu hal de neden ileri geliyor? lar i<;inde yetişmı olan l.ı~":'· muhari- karşı bir yakınlık ıo;evgiı.ıi bile dnymu-

- Fernaııd. Hti~ iik imparatorun bin, çocuk gilıi hareJ,et. edeceğini hiç ~ordu. :\1cr~<'<lesiıı yiireıtiııi ,.e hııttfı 
adaya tur<iolunmn,;ı mt!mleket için fe- saıımamıRlım. menudiyetini ,;araıı lıuşka lıirbiııin 
Hiket doğmdu. .. e\ ki.rutı a::ıgeri} e. Fenıancl ıne~ \t i~>etini gizlemiyor - aşkı idi. Katolon balıkçılarının d:lberi 

- Fcrnnnd, <lur! Biı bi ırelh'<ıı' 

Ac:tlın kim ola: 
Mer:-;ı:ıde:ı o adımlan taııı~ ıH·clu. V 

hakikaten tahmininde yanılnıamı~tı 

Biraz ;.ıonrıı kapı \'lll'tılclu. Açıldı ,. 

nıiitevazi kuliibt'ııin içine nis::mlı,,ı 

Eclmoııd Daııtes git'Cli. :\ler.:edes ,;e\· 

eliği el'keğin kuragın:ı atılmak için o 

tur<luğu yerclcn o kadar ani bir hnre 

kelle :-;ıçraclı ki. ,.,amlal~·ede oturaı 

te~ zezadesini :ız kabın j ere de\'İrecek 
ti. l:'1mııyol kızı :-;011 ... uz bır ~!!dncl 
geq,ıfü-ıinin kucağına atıldı ct> öpi.i 
!ere <loymı~ an bil' hale geldi. Zıwall 
Fcnıand caııh hnkihatin kar:-:ı..:ınd. 

kınlmı:-:. izzeliıH'f"'i am:msıi'. ~ekild 

paçalanmı"t ı .• \IPrhııl biı· el yüreğin 
bıçak saplıımı:j gilıi y1kılmı~tı. Hayali 
o bıçıığı bazcıı .\lt!r,~·de:-: ,:e bazen et 
Jlnııtt>siıı elinde> go ... teri~ordu. Giiı· 

mek. i~itnıek istt•mi~ ordu. Tnhnm 
mülü fe\ kinde bir manzara kar•q:::ın 

da idi. :\lecnun gibi 'erinden kalk 
H kııt;lı. 

. })tı\'arn e lecek -
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Ş d l 
Çarşıda f iatlar 

Katili meydana çıkan İm İ İk bir haya/den çık!:,~~~ ::~iı":ı~:·:~~ı:!•y0~ı;:~;. 
maymun 

1 

kılları· b k b • - dı / I Bizim belediye de kanuna dahil 
Nevyorkta on maymun kıh bir ci - QŞ a· ·ır şe' V eg\J ; maddeler ve eşya için, fiatler tesbit 

nayetin failini meydana çıkarark, ka ·• · J t.. • etti. Bu rakamları, hangi ölçülere 
tilin otuz sene ağır .Jıapse nıahkum ' 1.abi tutu1du, bilmiyoruz. 
edilmesine sebep olmu.ştttr. Menuu - l Ancak, ben, kendi hesabıma, şe-
Lah:J kimae, üniversitede veleriner hirde bizim esnafın bir çoğunun ta 
iahsili yapan ve Good isminde bir hay ötedenberi, kaırnna hiç ihtiyaç olmı-
vau mürebbiyesinin maymunlar paY- yacak şekilde, normal fiatlerle iş 
yonuna bakan Ferbanks adında bir yaptıklarını gördüm ve onları takdir 
gençtir. ettim. Anlatayım: 

Bir gece Ferbanks, polise başvur- Bir gazinoya gittim. Bir şişe 29 
muş ve biraz evel Goodun bir hayvan kuruşluk rakı, 90 kuruş!.: 
kafesinin önünde katledilmiş olarak Bir dilim kavun 30 kuruş. 
bulunduğunu bildirmiştir. O, katilin Başka bir arkadaş anı atıyor: 
kim o!Juğunu ve cinayet sebebinin de Kanundan evvel devam ettiğim 
ne olabileceğini keşfedemediğini, fa - l1eyhanede, küçük bir şişe rakı (29 
kat bir gün. (Good) He bazı zenci hiz- kuruşluk) me?.esi ile 75 kuruş imiş. 
metkiirların atıştLklarını hatırladığı- şimdi de aynen öyle .. 
ııı söylemiştir. Bir çift cornp almlım, 40 kuruş. 

Polis derhal tahkikata girişmiş, fa. Şimdi de keza, ( 40) .. 
kat katili bulmaia muvaffak olama - Eskiden biraz sıkıştırarak bunu 
mıştır. Ferbanksın ihbar ettiği zanei- .,5 kurusa almak imkanını bulur-
ler sıkı bir surette sorguya.çekilmii- dum. 8imdi ise ondan mnht•tımum. 
lerse de gene bir ip ucu elde edirenıe- Şu ha ld_c:. 

mLştir. '""'Aı'f/;'-"""9r..... Lö Jurnalden: bile, daha ônce de söylediğimiz gibi, Eski hamam e~ki tas, demek .. 
Nihayet~ günün birinde. tiz~rinde Bu serlevhavı vatanda~ların so - bu netice hasta.lığa sebebivet vet'E' • I Kahve ucuzlar, ~eker ucuzlar, 

kan lekeleri ~ren .bir ~antalon, hay- ğu.kkanlılıkları;ı kaybetmemeleri i- nin kendı aleyhine dönmekte gecik- meyve, sehze, balık, mezE>lik ne.ı:ıne
van k~fe.slerının hı? goze. çarpnııya - çin çizmi~ değilim. Bu hakikatin ta rnez. Ier ucuzlar, bina kiralan düşer, gar
cak bır tarafına r•zlenmış olmasına kendjRidir. 1 TI:ıyalleri g·enis olanlar, divecek- son yevmiyeleri azalır, elektirik, Ru 
rağmen, meydana çıkarıJmıştır. Polis l\İuhayyileleri geniş ve Vel::ıin ki lN kL fakat a:,kerler düşmana· yaya- tarife!Pri indirilir. kanunlar çıkar, 
mütehasıslan tarafından mikroskop- taplarını okuyarak fennin ·ilerid-e- cakları haı-;talığa karşı önceden aşı- fakat alem yine ol alem, çarşı yinE' 
la yapılan inceden inceye tetkik neti- ki imkanlarını önceden l.ıhmın et - lacaklardır. ol çarşı .. 
cesinde, pantalonun üzerinde on may- mekten zevk alan bazı kimseler, Bu da l.ıir hayaldir. Ödeyici nşı- 90 kuruşa bir 29 kuruşluk rakı 
mun kılı bulunmuştur. İşte bundan müstakbel harpte, her türlü vaıı.ıta- 'ar, tahakkuk etmeleri icin bir ha:vli olur mu? 
sonradır ki, polis Ferbankstan şüphe- lar~ meşnı sayan, boğucu gazlarla 7.amana ihtiyaç göıı.tcrmekten başka Olur mu, ı.öyJeyin, olur mu? 
Ienmeğe başl~tır. Ç~nkü ondan alev atıcı makineleri keşfetmiş bir )i.iyi.i,k yığ·ınlar ü~erinde tatbik edil- Bu rakı değil, öyle bir zehirin ta 
evel, onun araştırmalara derin bir düşmanın, bize tayyareler vaı-;ılaRile ·!iği zaman, çok kısa ancak bir kaç kendisidir ki, içsen bir çe15id, içme
ıstırap içinde ve çok tabii tavırlarla milfrop ki.iltüı·lerini, kolera. veba, ti- ~aftalık bir Yikaye temin etmekte - sen bir çeşid .. 
iştirak ettiğini gören -polisler biran fu:;; ve diğer korkunç mikl'o,plarını dirler. Bu aşılar bir ı:ıari ha:stalık dev
bile failin o olabileceğini dOşi.inmemiş ihtiva eden bombalar yağdıracağım ··e~ini geçirmek için kafi fakat bli-
lerdi. "'5"" • ...,,~ tasavvtu· etmişlerdir. ti.in harp müddetince vikaye imkan- Frans. a ve 

Ferbanks, mnymunların yegane mü Bu şeytani düşüncenin, hasımla- sızdıl'. · 

ÇiMDIK 

f ·ı ıngı tere 
rebbisi ve bekçisi ve ayni zamanda rımızın aklından, geçmemişM bile YE'gane tehlike ~ düşmana bir~ey - Baştarafı 4 ncü Sahifede -
doktoru olduğundan ve pa.ntalonda da geçmiyeceğini kimse iddia edeme7.. öğretmiş olmıyacağından emin ola- Çekoslovakyaya karşı yukarı Si-
maymunun kılları bulunduğundan bu Mesele, bu itibarla, Fransız sıhhi rak söyliyebilirim - casuslar tarafın. lezyadan Moacaristana kadar, Fran 
nun kendisine ait olduiuna muhakak makamlarınca tetkik edilmiştir. Mü- dan insanlara sirayet edebil~cek has- olacak: 
nazarile bakılmıştır. tehassısiarın vardık lan netice şu - t::ı hkların hayvanlara aşılanmsıdır. saya karşı da Hollandadan Alplara 

?ok samimi bir hasbihal esnasında dur: Fakat bu hastalıkların miktarı az~_:>: kadar geniş bir cephe üzerinde giri-
polısler artık katili ~ulma.k ümidini Bu manevra muvaffak olduğu tak· Ve ı=ıirayet müşkül, hatta istisnaidiı-. şilecek taarruzi bir harbin daha ilk 

• kaybettiklerini ve Good dosyasını dirde, bizzat onu yapana da, dü~tna- Bu haı·eketten beklenecek nf'tir.eler haftalarında kat'i muvaffakıyeti el
rnahzeni evraka indirmeie karar ver· nı kadar zarar vermekten geri kal- bu işi rapmıya teşebbliı:ı edecek ola- de etmek lazımdır. Çünkü muharebe 
rniş oldukl .. 1.. 

1 
maz. Meğer ki müsman bir aract:ı. ol· nın karşılaşacağı tehlikelerle inttte- $şlaruktan s"önra liaftarar gecTrkçe 

arını soyuyor al'. · . d ~ ·a· , 
F b k , sun ve ona karşı mikropla taa1Tuz nasıp egı ır. arazi fethi o nisbette yavaş, müşkül 

er ~n sın ger~ın asabının ~u ha~ eden millet o adaya ayak ba!'lmarna- Her va~ıla~n mPşru ıo;ayan bir düş- ve zal'arh o1acaktı. 
herle bıraz süktlnet bulduğun:u kavrı· ya karar vermis bulunsun. Bu takdir- manej.an gPlebilecek kafi derecıede Alman erkanı harbiyesi evvela 
rıın memurlar, birdenbtre kanlı pan- ·ae bHe mesele11in su götürui· taı;afı hakik1 tehlikeler varda-, bunlara böy- Çekoslovakyayı kısmen işgal ederek 
talonu ortaya çıkarıyorlar: «İşte Go. vardır: . Je hayal mahsulü tehlikeler ilavesi- ondan sonra üç dört haftada Fran-
odun kanıyla bulanmış olan pantal<ı- Çi.iıı~ii aşikal'd~r ki, az ç~k t_<:>maı:ı n~ h~cPt yoktur .. Bu faraziyey·i,· ~am saya taarruzu düşünemez. Çünkü ilk 

halinde bulu nan il<i 'muharip lıır vıcd an h uzurıle, redcledebılırız. taarruz şüphesiz muvaffak bir neti-
nunuı! Biz herşeyi keşfetti~. Beyhu

de inkara sapmayınız!» djye ha,· kırı-.. . 
yorlar. Delikanlı, bu ani <la.rbe karş1 -

sında sarsılıyor ve suçunu itirafa mec 

bur kalıyor. ~·~~ -1( 

Toprağın azizliği 

ord.udan birinin karşı tarafa yapa- --=+=-- ce verecek. Fakat, ikincisi muvaffa-
cağ1 sarı hastalık ken.di tarafına· bu- T k d kıyebıizlikle neticelenebilir. Onur 
Jaşmaklan· g~l'İ kalmıyacaktır. fhı - . ra ya a . için hem ŞHl'ka, hem gnrha ayni za-
nun ıçın yalnız doğruda rıdoğnıya K f t k mı:ı,nda taarruz etmeı=ıi la:ınmdır. An-
insaJ1lar aı·asmdaki tema.~ları gözet- estane ve ıs 1 . cak o zaman tanı . çabuk ve kat'i za. 

mi)~· lt~ct:t yoktur. İki nwvzi urn~ın- f J • • fer Plcle edebilir. 
da gidip gE'len hayvanlaı· da, "-l~an- aa l yetı Dunun için de İtalyan ve Alman 

Stokholmde, "iffüai seven bir mü· 1 · ı ı b'. ki h t ı k d 1 F C k l k r. e ar, sıne, er, oçe er v. s., .. a::ı a ı · Edirne, (Hmm:-;i) _ Umumi mü- or u arrnm. ransız, . e os ova 
tekait, kırk senelik çalışma hayatının taşırlar. Sonra her iki tarafın alaca- f tt· l'k C . t 1 . T' Belçika ve Hollanda hatta Lehistan . e ışı çe azrnn t'f) ve zmır - ıre 
sıemeresile almış olduğu bir arazinin ğı esitleri de düf)ünmek ı~zımdır. · . . .. . . . ve Yugoslavyay1 hesaba katarak 
hiçbir şey yetiştirmemesinden. dolayı Hem şurası bil;ımelidir ki, bir havalısme gonderılmış olan Çanak- büti.in bu memleketlerin ordularına 

. kale ziraat müdürü Tahir Erman lO faik bir vaziyette olmaları tazım ge-
büyük bir sukutu hayale uğramış. hastalığı yaymak ·ic:in 1'rlikrop kiil· 
B t 

. . günHik bir seyahattan ı:ıonra Çanak. lecekti. 
ü ün çalışmalarnının bir fayda ver· türlerini ~toprağa, sokağa. "~ ·kövlere 

mediğini gören zavaUı adam, nihayet d''kriı k kaf" d ~ ·ıa· B · k .. lt··· 
1 

kaleye clönmüş, Biga, Bavramiç vi- Almanya, ÇPkoslovakyaya taar-
arazisini yok pahasına satıp hiç ol- 0 ~ e 1 egı ır. u u ur er layet ve kazalarına mühim miktar- ruza karar verdiği takdirde Fransa-
mazsa boş yere çabalarn,aktan kur - hayatiye,tini •muhafazaya elverişli da fı"tık ve kestane aşı kalemleri ge- nın da ken<lisine taarruz edeceğine 
tulmağa karar vermiştir .. Dir adamla suhuneti .kaybettiler mi ça1~çııbuk ö- tirmiştir. belki de hic ihtimal vermemiş ve bu
anlaşarak bir 'niukavelename ; sureti lüi:lef. Aırat!a filo rriikrobiı bileı" Ş~hir -Bu aşılar Kazdağ eteklerinde pek mı zayıf hir plfı.n olarak görmi.lşti.ir. 
hazırlamış ve araziyi alacak olan ada- ·ıerin su şel;>ekesi içinde oldukça sü- bol olan Şüphesiz, bu doğru bir görfü,tür. 
mı bekleme

ye b ı ·b T ı yaban keıı.tane korularile Fakat umumi harpte itilaf devletleri 
g aş arnış r. ar asın - ratle tükenir. • · 

da Yapt d - fak k lübe . . ... d l\Jeleng.eç ağaçlarına- tatbik edile - bu planı kullanmıslar ve sonuna ka-
ı ıgı u u nm onun e T " .. b' b d ı~b i k··ı · • · a.,11 ız ura a a ora ıar u - kt'. d b d t · 1 rd· B oturup dururken cam sıkılmış, kazma .. . .· . . . ce u. dar. a una evam e mış e ır. u-

Orta ~vrupa hadiseleri 
ve Türk ;htildli 

"Trampet teraneleri ile imz:ılanan mu
ahedeler, ancak f•rtınalar tevlid eder.,, 

' Bay Mussolini ve Bay Çemberlayn 
Sof.rnda çıkıtn Zora gazetesi «Tram biri~ci Aleksadr dı. Ruhu Ruslar:ı 

µet teranelerile imzalanan barış mu- has olan miôtisizmle hali işbaa gelmiş 
ahedeleri, ancak fırtınalar tevlit eder- bulunan AlekRandr, hıristiyanlık esas 
!er.» başlığı altında ve Dana.il Krap- larına cla,ranan eRki A nupanın mev -
çef imzıudle şunları yazıyor: kiini muhafaza etmesini istemiş ve 

Umumi harpten sonra Paris ci\'a- yeni başlamak üzere buJunan :menfi 
rında imzalanan bar1ş muahedeleri~ milliyet cerynnları nın aleyhinde bu_ 
nin ilgili milletlere mensup halk küt- lunmuştu. Rus imparatoru bövlelikle 
!erince nasıl telakki edileceği nazarı harplerin önüne geçmek ,·e hıı:ıstiran 
itihara alınmamıstı. Tarihte bu hadi- lık e.::.,~l·ırına cl:ı\'anan A\Tupa işl~ri~ 
"lelerin ve bunlarla muvazi yürüyen ni tetkik için ele bir akvam cemiyeti 

~ekayii~ ~ıy~ndırchğı birçok reakis - 'ı kt'.rm:.:k enıelind: idi. Bilahara bu ~e
} onlar 'aı dıı. mı.,·etın kuruldugu ve fakat galiplere 

1815 ıe Viyanada toplanan kongre, alet olduğu malumdur. Esasen inı
harp sonrası Paris muahedelerine pek parator Aleksanclr, bu gaye iledir ki, 
~ok benzemektedir. Bu kongre mukar- «mukadde/'\ ittifahı meydana getir • 
reratı mucibince teşekkı'.il eden «mu- mişti. 

kaddes ittifak» mensupları karşılarrn Fakat, kurnaz Avusturya başvekili 
dakilere ve o miletlerin mümesilleri- Meternih, imparator Aleksandırn bu 
ne insanca değil, hayvanca muamele güzel idealinrlen istifade ederek inhi
etmiş ve onların ayrı bir milletten lal etmekte bulunan muazzam Avmı
-sene bir his ve ruha malik insanlar turya imparatorluğunu takviyeye mu 
:>llduklarını nazarı tibara almamış - \'affak olmuştu. Bununla beraber bu, 
lardı. Yapılan muamele sadece bir çok ı.ızun süt·medi ve 1830 • 1843 ih • 
kemu•e.1.e vanıl.ıı..u...muamQ.)Pilı»ı lli:lo,ık• • A.ll•u:i • a.w~J.•u·i-!'ııhu..-"" D(li.tlu 

birşey değildi. lıu bnlı hadi--ıeler, Viyana kongresi-
Bu kongrede ihtilalci Yunanlılar- nin mahsullel'i~·di. 

dan bahsedilirken büyilk Avusturya .E ugii ıı ol'i:ı A vruparla Yukua gelen 
levlet adamı l\Ieternih aynen şunlan nasyonalizm hareketlcl'i ele bu kabU. 
-ıövlemis,ti: } • ı· l l . wc ıst• cı'< ir. Keza ~nhidi bulunduğu . 

- Ne'? Yunanlılar mı? Fakat «Yu- muz Tüınıaı Atııtlirk ihtilali de ayni 
'lani~tan» sadece coğrafi bir malCmrnt nıalıİ,\t•Hedit'. Harp !'onrası Paris ci
·rade ede~-. vanııda inızalaııaıı barış nıuuhedeleri-
Başvekıl MeternihJ.e müteveffa Kle nin bugünkü hali me>·llaııdadır. Ya. 

nıu~~o nazarında milletler sadece te- rınki vaziyetİeriııi ele göreceğiz. 
la vulde bulunan evrakı nakdiye vazi- .l\I illetler hiçbir za nıa 11 sadece 
fesini görebilirlerdi.. «coğrafi rnalümnl» ifade etmiş değll _ 

Napo!yon harpleı·ınclen sonra A vus lerdi ve bugi.iıı cfo cleğilllel'dir. BilAki~ 
'm·ya hükumeti Viyana kongreı'li mu- milletleri dil, tcırih, adet, anane .ve 
'rnrreralı mucibince şimali İtalyayı hislere malik i11sunlar terkib etmek
'endi eyaleti halinde elinde tutmuştu. tedir ve bunların her birinin avrı bi-· 

Maamafih Yiyana kongnresinde ele rer tarihi \'e mazisi varılır. · 
ıir Vih:ıon vardı. Çok yüksek ve fa - Vaziyet lıu mel'kezde iken bu ma _ 
'.iletkarane hhılerle daha o zaman ce - nevi varlıkların mücebbir sebepler 
'Yliyeti akvamın. temelleriııi atan bu tahtında ve trampet teranelerile im
tdam, «mukaddes ittifakı> ın azasın- zalattırılan muahedelel'le imha edilıne 
lan bulunan idealist Rus imparatoru ]erine elbette imkan yoktur. 

Spor kulüplerinin ça
lışma programı 

1
. l b' tuı leunden h~hsedn oı uz. Bu cehen- B l t . f l k' T k . v· t ç·· ·ı· sını eme a ıp ıraz oy;alanmak iste_ A k d . . b''. .. k : 1 ~t d . u vı zmır uarınc a ı rn ya na mukabil, Mıster ıs on orçı ın v 1. . 

• . nemı ma sa ıçın U\'ıı mıK ar a ıs- · . B F } G··ı • • • d d•• mı!. Se~elerdenberı bütün .. ilmitlerini tih~al edilebilecek 01·~m ancak bu ne- pnviJ•ommda üç yıllık fıstık aşıları- daha 1915 senesi başındanberi taraf a lffilZ • az 1 U ecın rıyasetırı e Uil 
bagladıgı b~ .hayırsızv topraga son kaz viden mikroplardır. Halbuki hakiki nm verdiği mükemmel fıstıklar teş- tar olduğu bir pJan vardı ki,o da • b• d f . 1. b• 
ma db~rbelsını ~urdugu sırad!la kuru - si:rayet, canlı bir uzviyetten gelen hir edilmıştir. şarktaki orduları Sırbistandan ve Se- parti IIlaSIIl a eyi Z 1 J.f İüp!antl oldu 
muş ır e ma agacının mey ana çıkan .. 1 1 · ı· · d ç kk ı · h·ı k ı ' l a ~ · k :t A s ·· · · 
kökl 

. . k b' • v t b. k .
1 

.. veya neşvunema arına e verış ı ma • ana a enın sa ı aza arı e e lanıktep geçere or a vrupaya por kuluplerımn çalışmalarını muştur. 
erının oyu ır l aa- a a ası e or- . . d b k 1 1 .k l'b 1 k d b' d d · b ı kt ı tülU ld .. h • 

1 
.. .. B' deler Gzerm e ıra ı mış o an mı - ı o u azasın a ır e eresı o ya- doğru alma ı. tanzim için, spor kulüp]eri idare he- 1 Valimiz, gençlerin denizcilikle 

o ugunu a) ret e gortnuş. ıraz 1 t ·ı 1 B' 'k b t' ı·k k 1 kla d . .. b. Al h 1 .• d 
d h k d 

·. 
1 

- rop ar vası a~ı e. o ur. ır mı rop, an zey .uı ı ve ortı u • r var n. . Bugun 11· man am esmı er- "etlerı'n'ııl ı·stı·rak'yle v 1. t• fazla alakachr olmalarını ''e de · .. 
a a azınca, soıua an vapı an tet _ . . 

1
.. . · . . 1 d h · . . .. . • " " ı a ı ve par ı ' < · nı11 

1.:ı. 1 ·d .. ~ ·ıa·v· h, .
1 

lı' . ancak yaşa.ma:-ı1 ıçın uzumlu muhı- Üç senedenberı aşı ve nı ama are- hal durdurmak ıçın boyle b1r plan b 1 B F' 1 G .. 1 . . . :=:porlarına bii\·iik ehPmmivet verme 
dK eı en ogrenı ıgı veç ı e, ır lıı. . • d' . . . . . y 1 . . . . 1 .. aş rnnı . ·az ı 'u ecın rıvaı-ıcl ıncle ' · · • t t b k .

1 
(k k te malık oldugu tak ırde fua.l kala- ketlerı çok ılerlenı ştır. a nız aşıcı l~~tbik edıleb1lırdı. talya da duşman .. . . · !erini tav:=:h·c rt miş ve Al ·ancaktakf 

unı a a a<ıı e ara sa ·ız) karşılaş- . . d t 1 1 400 k b 1 Af dun partı bmusındn bir toplantı ol-1 • · =-
nııcı: v h' .. h k k' b .. 

1 
. bılır. '\o'e bu ama us a arı . e çı mış ve taı•afmda u unuyorsa o zaman - deniz sporl::ı.ı·ı nırdunun. Al<ıanc"k 

b
. ·,: e d ıç şuph.be.yold :• oy e zengın Demek oluvor ki, l.iiı· insana, bu vesikaları verilmiştir. rikadaki İngiliz ve Fransız orduları 1 Üçol· D"ıı · · \t, k ... ' 
ır ma en sa ı ı o ugunu "'Örünce · . . .. . . . rupa,•ı bir ucuı'cl· n ··ı ·· · · l l '' ·~ 111·.spoı· \"l" 1 ı>sspor u-
r> •• ·~ ~· • 6 ~ekilde lftbora.tuar mikrolııle hasta - Bu·belgeh ustaların say1sı uç hını da derhal Trablusgarbı ı~:ıgal eder- • · ' '1 0 rnı ucuna rn- . , .· . . · 

bcıel,dsız to~ıaiını satmaktan he - lılt vermek oldukça istisnai saıtlnrn öula'caktn-. lerdi. dar on bir ~ene :-ıat·ına~ıııa mani ola- luplf 
1111111 Jol,alı olnrak :ıyl'lldıgını 

men vı.ızi'eçmış. ihtiyaç vardır. Tabii bir det:~ hasta· Umumi müfettişlikçe takdir gö. İtalyanın Munrı tehdidi mamıştır. Bugün ele mevzuu hahis mtijdelenıiştir. 
-=+=- lığı alan başkalarına aşılayabilir. ren zeytincilik. mütehassısı Zekinin Fakat acaba tlalya da Mısırı is- olan, An·upa~·ı harpten kıırlarnınk- Göztepedcki clrııiz lokalı, yakm· 

Beşler komİt.eSİ ır"akat bu takdirde sihhi teşkilat der- yetiştirdiği zeytin fidanlık ve ~ekir- tila etmez miydi? tngilterenin :\Tum· tır. da laııı~nnlnçııırnk vr lıu tla. noğan~ 
'hn l "işe müdahale Pder ve sirayetin de1ctE'n yetisen üç senelik zeytin aşı- ve y~kın şark ordllfm 20 hin kişiden Ft·an~:ınm nı·i.ik~elin kar~ısın· ğaıı,.,pıır n Alt·~ kuliiplel'inin istifa-

ÜÜİl dag"' ıJdı ününii almak için bütün ltizmn'lu ted la.rmda mahsul görünmesi dikkati ibarettir. Buna mukabil daha hun - da ve Vaterlo ynylasııın katini' ııza. desiıw talıı;is olıınacaktır. 
:birlere tevessül eder. çe.kiyor. dan bir kaç ay evvel İtalyanın Trab- nan biı' s::ı.haclrı in~a ettiği i.\In.iiııo 1 Denizbankııı 1\ar"ı.\•alrndn ynph-

Berlin, 14 {Radyo) -Dört·dev- Veba mikrobunu hamil pirelere •Çanakkale ziraat mtidürii ile ar- 1usgarpta ve M1s1r hudtıdlarında 40 hattı gibi istihkamlrıl· \'e bunları ı·nıtı lokıılı, ;ını:ııılnr kullı yle lıii-
~et sefirlerinden mürekkep olan beş- .bolca malik farelerin büyük miktar· kadaşları iyi bir çalı~ma ile bir çok hin, Habeşistanda Eritrede is~ 150 dolduracak olan raal kunet101· kar- iiin knluplcriıı l'r,;ıııı \, hirint ilik 
fler komitesi, Çeklerle Almanlar ara- da düşman tarafına saldırtılmasın - fidanlıklar kurmuş ve Trakyanın bin askeri bulunuyordu. :;-ısında Alman~'a Hollanclan doğru mii.~abaluılnrı için tahsi~ rdile<.'ektir. 
sında hasıl olan anlaşmadan bugün dan belki1 daha. ziyade endişe etmek büyük hareketini genişletmiştir. Hiç şüphe yok ki, !ngilterenin git- yapmak istiyeceğj hfr taanıza pL·k Spoı·c,ıl:ll', ll<'ııiıdınnl'1ıı teı·;,;nnesin -
haberdar edilmiştir. icap ederdi. Çanakkale ile Lip~eki arasında tikçe artan deniz ve hava sil ahları cesaı·et bulamıyacaktlr. İngiltrrctı in dt> ıı de isi i ı·,ı el P Pd I;'\ "'lilerclil'. 

Komite, iki tarafın uziaşmasın- · Fakat bu meteryalik teşebbilse ziraat vekaleti (büyük bademlik ko- mühim unsurlardır. Fakat İngiliz de bu hususta Belçika ve Hol'andı:ı~·ı I Allı ~!HH" kul.iiplPrinin de !zmit 
Clan sonra iş kalinadığını Almanya girişecek olan tarafından istimali ruluğu) için 13,000 lira göndermiş bahriyesi, Avrupanm en bOyilk de- teşvik ederek, kendisinin g1>1·maya gporcularının ata binme heveslerini 
ile Çekoslova.kyaya bildimıiı ve he- bir hayli müşküldür. Ve muvaffakı- ve son bahar çalışmaları başlamış- niz kuvveti olduğll devirde bile ge- ve ordu ile bu müdafaayı takviye et- arlırnrnsı ve elinde sporcu karne . .ı.i 
men daiılmııtır, re.tli bir netice almak mümkün olsa ır. çen asnn başlaniıcında harbin AV· mesi la~ımdır. 1 

- Devamı 6 ncı Sahifede -
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bo- Es • 
ı Mı ır Başvekili Zi

aşa nkarad.a ~ gaz ya Hil\AYE 
durup kendilerilerini seyre. 

iki adama s~ld1rdılar 
Yolda 

den 
Ziver pa a diyor ki: 

• • 

liir baba kızını öldürd;j 
Yazan: Muazzes Kaptano~lu 

Ertı':ii g-ıiııiı sizin tlc bildiıtiııiz koı·-' mıstı: istikbale ve muvvafal<ıyete en emın 
yollardan gid.yorsunuz, biz Şarklılar 

s:zinle iftihar ediyoruz 

kunç ciıı:ı.) et oldu. 
O biı· alçaktır. lı.ıkim be) .. nisıınlı

ıııı degil, kurınıı olclliulu. Bir kişi dc
gil. ki ki~i.) i oldurdtı . Karııın<ln Cıç 

:ı.) lık ) tı\ ı·uııuııu tıı ı:nn mesud bir 

enin kızın mı? • enin .. > di) e 
koııu mıık 1 tedl.. l'onu ;ım. dı. ÇUn
hıı tıer P) i mıluınıstı: h •r t.) i !. 

)'ut.ıg.ı \ U\ .ırlaıuır:ıh oldu. 

Aıık.ır.ı, t ı ( Hu ı:-ı ) -i P butun ar alemi iflihur etmeli- k~ıdını . 
.Mısırın ki. ıı • ıı rei:s \e l.ıas\I.'- dlr. :;\lı ır geııçligi b::ıstun lıa~m, Tilr- - Ne dedin, ııe dedin'! Cç n)lık 

, hıli Zİ\ el' pn a C'\ el ki uk am lstnn- hun her su hada kaznnclığı ve herke- biı· y.ıvru mu?.~ 
. dan rhrmıize gC'lmi \ e dlın grce n erisilınez sandığı l.Hlyük bnsarı- Hakim, m:ıılur, m tıkutltır liütilıı bu-
cle l'oro t hspresı\ iP llııl1.•lı1.• g'tmi - lamı temiz 'r 8nmimi he) et:ııııh le luııaıılııı· eııdlse) le ürperdiler .. Dcmln
tir. ınr~bu biı halclecliı'. nen di~ rlıllirinı denlıeı·i. ıilnıfüı gil.ıi, sessiz, hareket iz 

Zher kendi-,i) le goı·ii~cn gazete- ld impal'ulorlu •un en sn~anlı devirlf'- d~ı·aıuıd.ım, on 8özierlc deliyt> dön-

nuıılnrı ('\ leııdiı n1ezı.lim .. KuBm.ı 
edeıınıiyC>c k in! dedim. .'ebı>hiııı 

oı·ın.ıciıı n, kıwtılıır beııd n ... 
iki ay ark.-brındn dotu~tım. 1 'iha

~ t lıurııcin olctukl111 ını dU\ nrnl\ ko -
hım. I>ııh.ı f'\ 1 nm mi 1 reli. Son blı 

cilerc demistll' ki: ı indP lıilr• l'urkıyP hıı kadar umunıı ınlııı, mulhiş bir lıa) \ ırn gibi doktorun ı;:nm hızı mu, ) , vn ) nrn nnlnttım. 

1 
- Auupud.ı e) al alt 'elim. Çok \<' umıılhl bir eınpııti \e nlakn toı)- lıulıınrlu •u 'erf' nltılmnk f:stcmiştl. 1 (.füd ı lni nçm•nk diıılcıli beni .. tik e\'-

l'\ <ligim 'l'ul'ld.) <') i hır kerı·e duha lı\ .ınwıııı tır. Bunıınla lH' k:ıclar ifti- Kendilerini toplm uıı jnııılıırmnlnr, rnl · c Yıılmı, .) nlmı Ol iıl.) oı L\n 1 
gormek her A' rupn e.) aha timde l r et t>niz \ e ne kadnr iftiqar et!>.ek katili ~ cı ine olurttulıır. İı>\s'emle.) e .) ı- dl) c l.ın~ırdı .. ."onın ıın ıl oldu bllml-
benfm için feda edilme ine imhfııı :. f'l'idir. kıl un fhtf) ur: 1 rorum. (' hfmcleki t bnncn\ ı alıp ıı 

) olını) an bı iti) at hnlındedir. 1 te gc- H.ıl:n da\ :ı-ıi diploma~i tnrihiıH' -,Alı lıetbııhtlm·, bdhahtl. ı· ... ıliyf' te etli. ~' Hine nlıldım. Elinden tıı-
ı e bu m.ık adin •Uzel memleketiniz- bir ihrel dO" i te kil edel'. llcrkC' iııli.) ordıı. bı.n<'t) ı ıldım. F ık.ıt i 1 tPn gu~mı -
de Lulunu) orum. A ıl Turk milleti- 1 ekala hılİ\ or ki, eger Türkiye isle- Herke~ .ı mnı tı .. Doktor lıll , hir ti. J'ızım, \g'll 
rıin, l3tt.) ük Önder A tuturkf.ın ir ndı C\'cli uzun znman halli sürlincenıecle nıı için ncı mı uııutmuşıı benziyoı dıı .. nıı) ol'dU.» 
'c Tin k de\ 1 ·t nd:~.mlarmın ferngı t- k ·1 1 . . t k"' k ·e ... ~t. ,,. 1••1 O uım ın, udam: ltıti\Cır n<lnm, nef i ke imi gibi 
. . . n ali rn ı ı glll cı uçu ' ... ıw 

lı çalışmalurı ı-;u\ cısını.le bütun clunyn , . } 1 ti 1• ı.·ı·rdı' .. ;, -il ni diııle\'ln, clccli, lıaklknll Ol durılu. l'onu ntıık kuwLıti k im. m1ş· 
• • • . >il' 1111 f' < e sonn ere ıreuı ı . ,,.ı-

cı ·ı gıpta hıı.}ıd \e takclır hı lerı.}- tayn çıknı•mıık, bir JrnWi cer.almıdır- tı .. Afnındıııı iıl t r dnııcleri yu,·nr-
le her zu:ıırın lrnhiş mevzuu olmakta- fr.ri ı;u l h ) oli\'le arad 1 ve m uvn ffn k nıak için toplannnlnr. \' e en .. Kızı öl- lıııııl c ı·du. 

1 
· . cin oldu. Bu hfıdiso benim iizerimde • 

dır. Hu on scyahatın1cle gene Avbn~- çok biivCik bir tesir uynnılıl'mıstıı•, dlirclUğiiııiı. ıılrak bir katil oldugllmu ı:ıiğlı ıı ık sık inip knlkırordu. 
padn y~ik ·ek so:syete,·e mensup ır • öyli~ n zil\ allı gni'll.. Hepiniz beni .-eıı bini oylnmemi ti .. BU tun nn-
toplnntıclıı lııılunuyo;clum. Umumi lsü• bunun içindir ~d memleketime dinleyin .. l>oktorun da ·i;yJediği g-ibi, lattıldan (l\lesum bir sır} diye i im
maMıda .A \Tupa iya eti goruşülU- giderken Hataya ugrıynı·ak blrknç hn»ntıınızın üsliirıdc ıııcş'ıım bir ><tr lendircliğj i~tifhnml:wı çözememişti!. 
\'Ordu. )!ahım knrı,.ıklılar l>iı· mücl- gün kalacağım. hnliıı<le kı\·rılnn kııraıılıklan aydın- 11.ıkim orı.tu: 
det fikirl ı i işg.ıl ettikten oııru Tlır Size t-ıon olarak .. unu s<iyllyebili- latneağıııı. -P ki ... "için e\·lennwlerini iste-

.. ki) eden lıııh edilmege bnşlnııdı. Tn- ı im. l:stikbnle ve mm·ııffnkıyete (!n Diııleyiıı .. Bund::ın rirmi be~ ·eni'.' ml'diniz? Kadını korku,·Jn olcliıren ... 
Açlıktlıı bfribiı ini bo ~"?1- ~ •••• "" .. yqırı bii mubaha elerin bu tarafı beni bu emin l ollnrdnn gicliyoı·sunuz. Jlugü- oldu. Bir i · (lo}nyı. i~·Je yaptığım . e~·n-

1ngilterenin sarkı Afrika miı tem- lngllizi pnrçnll\ caklnrdı. 'alancı olan) nkınlığım dolayısile da .. ne k.ıdar olanlar _gibi hundan o~ıra hntteıı döodiiğüm zamaıı .. Annem be- Kızını liç aj lık ~ avru İl 'e oJmeğe 
leke nraıdleriı\den biri olun l'gandada Jlııvvnnlar otomobilin icini altu..,t hn fazla alıikalandıı eh. Can kulnğiy- t:ıh.ıkkuk edccc·k olan llerlemenızl. ni ni nnlndığını övlecli. l~endisini meebur ecleıı bu korkunç ır nedir?. 
tıir postn otomobili iki u aygırının ı ı a · :. h ecekler .• h iı> d'iı,•r le dinledim. Ornda bulunanların is- de lıuttin dtınya~·ı dahn fazla te hır çvk se\ digim için hnhrıııı kırndaclım. lhtiynr adnm yavaş ya va b::ı mı 
hucumuna uğı·amış ve otomobildeki ı):tk lerı de I arçalı)orlar "' çek' ip ti na ız hep i ele Turkiyeye knr:-ı hay edecek ve biz .. arkhları dnhn çok e. E\'lencljk ... Karımı hiç se,·medim. Z:ı- kaldırdı. Gozle?"indeki ı Jnk bnkı~ın 
iki ki 1 • vah i lıııy\•nıılnra yem olmak gidi) orlar. O znmana kndıu biri h""l- rnnlık hi.slel'ini öylcnıek için fıdetıı rindirecek \'C heyecanlandıracak ı~ ten hnyatını . cynhntle geçiyordu. acı ı, ôylo, derin. Ö) le on=->uzdu ki.. .. 
t.an bir te udüf e eri olruk kurtulmuş d ğin iç'nde, d'g ri , f'. nr•n : ra:sındn mU:sabakn hnlinde)·cliler. Ve hep i- ııız. Iliı· giiıı \nncloluııun \'esil bir kcı. n. 

· · k' · b .. \ · Ankarn\ ı içinden hiç gôrmcrniş - ' • · ·. X eclmııelle J,ıırışnn lıu acı kar ı ınd:ı 

korkuyln Ül'perdileı. Jlepili, ch.ıy:-ıcnğı 
fardır. nklnnmı ol: n ofor il ıı ta m mu- niıı knnnutı 'T'iır l.} enın ugun 1 , _ ' • . ı bu ındıı çok gıizel llİJ' çerkeı; kızını 

h f bi k 'ld olu ı·lıJ1•1ılııı en kuvvrtli ve nüfuzlu meın tim. Bu şehir 'f'iirkiin yapı~ı k.·uch.·et.ı- e\"ıı'nı, A,·lııı·cn pı·,·lclnıı ·,ı,·rılnı."~ık. :H dise guyet fu ıı r şe 1 e • ru otomohillniııiıı ha ın~ gelı~ c;>rlur, • - 1-J ,, •· " .. u 
ı k tl · 1 0· · ld • k · · ı en giizel ve bi\vük ·ıbıcle ıdır. hııklk11tten Clrknulş gibiydi. 

1)0 ... tn J)!>ketleı·ı'nd ıı b •• ~k ·ı cı'omoJ)ı'ı' e ·e erme en ırı o ugu mer ·ezın- nıı . , •. : k ı ı ~ ~ihnyet jşlerimin dııha fıızlıı !reri knl-yol': 
l gmıclıı ela :Munrar yn giden poslu ,., " -' ~ d' I> ·' 11 · h" f·ıı·k ·ız oJn r.- •eı· bıınu \':ıırnııl:ınıı l ur o < ugıı \d Cö 1 ı 1 h 1 1·l ı c.ey ı. il) ı.ıll' 31 ım ıç ' · ··- ,., • . mııma ı için 1 ·tnnbuhı rllıııerken, ken J .ım. ' z eı· < ete u" ıyen 

olomobıli, her gllnu \eklinde h r ket 
edi) 01·. Otobolııl, kupalı bf r kaım on t 

h"t·bir .z ı, r olm, mı ır. 1 > 1 ı n. t:lt> 

\ nm edİ\ orhır. l'ukat, h r h ıld, bil' 
ı ıık izlı>r kndnr benim de gofr:-;umu lıiliıım se, iıı ·anın hnr tten ınanmı- di ini ııldırncayıını . ıivledinı. loktorn, yuık·ri eneli·') le bunı en 
knb. rtnrnkt:ıdır. Buguııku ·ruı ki.) e '::ıcn~ı g-c•li.) oı·. ı:H~ doııduğ'lım znm:ııı. Belli kcınnıııı 

~eklindedir ve içeı i ine po::ıt P k t .. dnhn 'ol hı ı ı de dııı ıp u n\·gn·ı fll-
lerı• yuklUdUı. Şoförün ı m l l ) r tn g t \ b t rd r. 
po ta ınemuı u oturmaktadır .• of ör de ,Salihlide bel~diye intihabı ve 
Ugnnd ~ erlisi bır zencidir. S l~ / '' / • • 

Otomobil bUyUk bir bataklık arn m por RU Up etının ça· 
,1 • arazinin bir kı mı kuı ~tulı ra~. / 1şma programı 
bir kı mında beton k prnl r ın edı 
!erek .}npılaıı LH' yoldan gilm ktcdir. 

- Bnşlnrnfı 5 nci Sahifede -

Bazen iki ıaı fi 1 ında geııı~ u }Jil'i - olnıılnı ::ı pnrn ız o}ııl'.1), ;ıta lıinıııe 

ktntllerf, göller olduğu haldt- nıun fıı atını \ eı me i "'nrnrln tınlnu -
rnuddet gidi.}oıll', bnıen )olun iki ta- ıtn·. 
r fı öz lnbıldığıne ÇU.} ıı· \c uzlık \alim "· Cuınlıııı i c ı lı. \ ı-.ımı iı iıı 
<ıl rak d v m ediyor. dalın g ni mik.> u ,, h ızıı lık ) up-

Bu yolu h ı iı.ln idip lt>n lfngiliz mak ıııeı t> h ıtuıı kulııplL'l'e .) !iz clli-
JlO Ut memuı u ilt' z nri ofor aı tık ı· lıra \ r lın J ı b ıluıınıu lnrchr. 
ço ı.} i ahb p otom luı dıı·. l ı.un ~ol
e ulu un ) ekn klığuıı k in aı uk, 

\ ulimlz, tı.ı\, ti\ et ı:o teı meler! 

için butun 1 uluııler idıtrl• he.) ctleı·i gUlüp öyli.) eı ek unutuyorlu. 
O gUn d~ uz kt n iki u ıı) 11·1 j(OI' ıırn ıııda ahı:ıık ' fikir birli •i tP-

<lü leı ı amı:111 işi sr~n al \lu kar.ılı- nıiıı l'dilııı ini 1ı·ı1ı.1 "• ı tı·miR ,, 

yotl ı: 1 Lu hu ıı l ı ı ı ıhı fu\ <lulı tu\ı>i.} ı•

bir kulüp 

- Şunlaı ı çi ne.} ip geçelim! Di - ltırdc buluııımı tur. 

yorl ı-. 
Snlihli kuliibünün açılış törenind<"n Lir intibn 

Fukat, lıirnz dulıa )Okln tıktım on Mesleki te:lrisatta ta- 8alilıli, ( il U:il ) S ılilılic)P li'<lİ)(lllİ lıihlırıni.;tiııı. 'l'a~ııif ııl'lin

rıı guıil)Or)ar ki iki hn)\Elll miith f l c o eylııl JlOI' kıılulıu u<\ııı-
1Jir ka~~u)ıı tutu mu tur. Bu koca yin Ve ter İ er clıı lııı 1 ıılup ı ılmı tıı-. Yll\nnın 

f 2 · S ı 'f d kuluıl binnsrnd:ı \ e cU eli iki lıu)\nlllll ııltullu, iı:slu"'t - Baştaı a ı ncı n" e e -
boııuşmal rı iki yolcu} u ~ok ;:ılakadt r idm c i o~retmenliğin ., kıl de vnpılıımtır. A ·ı-
€'di~Ol'. ÇUnkU, u n.}gıı·larının lınznn Terfiler: lı ta ilcf'l: kı a lıir nutuk ovlemi , 
lJllh u cıkıp l i) ecek bir e3 bulanrn- okulu Li ki, oııu mut l ıp te kult\p lı11~knnı, ku-
dıl}I 11 2 maıı bö le birlıır eni ç r _ l ibıin ga.)C' İli· izah t>drıı lıir oylev 

pışmuları o ha valideki ah li ara ıııcla ' rm i tiı. 
mnlilrndur. Zenci de ko) une dondügli torü JlaH r o k ı , n ıı· a ·eccıti en • ilk umun 1 toplaıılı" 1111 uıı mı ku-
,.;nmnn tnnıdıklarınn anlatncuk güzel titü o dm k r(ı nı kı lüp, hıı J,nnlı •a Ali (' •ngizi, H' yon-
lıir mevzu bulmuş olclug ı i(n m m- dıı ı n 1 k 1 ok ı diHktoı u 1-.11 ·ul Lı lıld l'in d l\l<'l~f!1 Nl ) n: 
nundur, Otomobili ha.} rnnlarııı hı \ a- Ferit Suııt r, Kon} n mıntukn aıınt ..) ıı. ?ıl ·h_ııı. d Adıg ~z"I: Fıul,, '<' Alı 
nıbcı§ına kadar sokarak gilre~i se) re- okulu direkt..OrU Ali Hızn C:ül'kt11ı, 1) i ı•çmı ,tır, 1-.~ııdıleı:ıırn mll\ affa-
dfrorlnr. An icara ticaret li e l ) arcl rektörU kı.) etler tcmennı Lderız. 

Fakat hayvanlar yıınılıaşlnrmda in- Nih t, n) ar, Aydın nn.ıt okulu } nr~ 

incll' pnı timiz nam~wdlerı ittifak in 
rlc-d'' c Ü\ eliklenne ııC>cilmi:-.ılPrılir. 

Sı çill•n ar! •• da !ar ı'illnlardır. Parti 

l ı ,.ını G:ıliıl l\lu al, Knni, lchıl 
Nedim, Tecimrr llnmit Akiş. •ııza 

'l'ııvu , Esndullnh 1skcndnııi, Siller

ınnıı l'lns, doktor • 'atıl, • ·urc .. lrn

mi") oncu lh nn abalı. l\l u tafa l:y-
111. mnııifı turacı Sabri Knrnmrın, tu 

hnfi eri, ahin Ynlubık, mccli:si umu
mi ti ., i A. Vehbi ÜzgUr, Ahmed 
l\f uhlnr, ı ı ilmi, Saıni Srıyak, lJh·i Er
oy, Sıtkı Arıkan, Rıza Oktnv, Hn
rın Tıuıer. 

Muv:ıffnkı.) etler temf'nni ederiz. un eti du}·aı Jııı· dn birilıini boğazla -1 clfrektörü Orhnıı Jlızıroglu. İ?.mil' 11 Snlihli lıPledi.) t iııtihnLıııın olla 
mai d \' m ederler mi? Fmn agzı nnt okulu ynrdir ktorlerindcn Sabl'i ~--------------

gibi ~eni ye korkuç ağızlarını nçnrnk, BU)Ull \e Hııydnr Suntel'. Adanada yapılan 
derhal otomobilin iizerine saldırıyor - -+-
lnr ,.e araba) ı yolun kenarınd ki hen-

1
. h . 

dekten n~ağı )U\'arJıyorJar.. ngiliz eyetı h ı· 
Şoför, kendi kavğ larını bırakıp f b ava ımaıı 1 

otomobile hücum eden bu canavarla- Parista tayyare a • 
nn karşı ında ne yapacı:ığmı şnqll'l - rikalarını gezdi 
yor. Fakat, soğuk kanlılığını muhafo- k b ·ıd • LJ r 
2a eden İngiliz derhal otomobilden at Pnris, 14 (Radyo) - Birkaç gün Liman ço eğenı ı. nava seı er-
hvor. Zenci de o znmnn nrnbadnn fır- evvel burayo gelmis olnn lngil"ı ha- / k 
ıı;·or ve knçmnğa başlıyor.. va mnreşnl (Sir Ni)'UZ), (Sjr Dug- /erine Nisanda bas anaca 

Bereket ver in u rıygırlan otomo- lns) ve d h 1 ir çok t_nyyare subay- ' 
bilde pnrçalıyacak ve açlıklarını gi- lnrından mürekkt>p lngiliz hey.eti; Adamı (l lususi) Şehrimiz viin<lenl eri yaptığı tetkikntını bitir 
der cek bir iki şe) buluyorlar da, iki bugün (Pute )fabrikalarını gezerek ele y;:ıpılnn hava limanını tetkik et- miş olduğundan bu giin Anknrayn 
ad mı bırakıyorlar. Otomobildeki ı - tetkikntta bulunmub, fabrikadn ve- mt-k üzere Devlet hava ollnrı dönect-ktıı 
ketl ı· içinde yiyecek olarak bazı ş ı;- rilen ziyafette bulunmu tur. umµm miidurhiğü tarafından husu • b k' 
ler .,·armış. Onlar olmasaydı herhalde Heyet geç vakit tetkikatını bitir i surett• gond•rilen uçucu tel iz H yri Yalm~n' ~·aptırrı ~ ~et. ·ı 
f\l &j"iU'lanııd n biri :zenciyi, dii r. mi ~ b r } d ·nmu,.ti.ır . ba~ memuru Ha>rİ Y iman döıt l nt h!1l l ında dun lıır muhı.ırwırnı e 

~ ıf kQJl.ınndıı l eııı _do~D!Lın bi · J1 '-
1 um knı <ııl.ıılı .. Js.) uıılu titredim. Hı 
ku ·uk et ıı.ırça"ı, ;ıııdeiiırıiıı 

hir du' ur gibi dikilmişti. 
Giıııler geçti. Bı•ııi bu J,:/ılu \-. İ\ t' 

l<'ıı l,ııı·ıııı kuı tııı·dı. C'ı\ııku ııııı.ı sı:\'· 

ııı digııııi, <·oeUJ-{llrııdall ııf'fı et ı•lligi 

ıııi .ııılıırııı~tı .. (,,'ok nıugnınlıı. ~P\ uilı 
ııw ~ ıızılıgıııı mekhıplurı ıltı huluıın 

dııı·ııııı:ıılı, ı:;,. ııl,ş:ını oıııı fHle hulu 
rıı.ıılıııı. 1 :ır·ııl-tılrı hll' ııır.kl upta oıılrır 

!ılı; .ıl'Hlf11tlJIUllll. ıkisiııiıı ıltı lmııirı1 İı'ıı 

oldugu ıı u - so,\ l Ul on hı, 
Bil' uıı er eııılt-diııı. l•'ııknt, ' •ili 

nıiıı hıı).ıli, ) cıııdeıı kunıcuv.ıııı ~ ll\ ı 

nıııı .ı.ıtlelı lııı ı r t'ıııligi lll'ıneıı hııl 

dıı•dı. ı-;, leııcUnı. 1t-~'ııltu(Jı. l\ııı ın 

her ı>~ imdi ... Be~ "f'llfl \ w•.ıdıl,. Al 
tııwı ~rıw l\ıııınıı. <lıı(r1r1<eıı J,.ınnı ıil 

lu. \'ıılııız l\ıılnıı ' 1.. 
(',, ı ıı ı Çl'kti111., Aı ık h;ı\ııt•nıı '. 

,qııı;ı \.,ıl<ı'ı tıııh.(lm. l'sl<i Jqıı·ıı11 ı •l!f 

lıımı • r.ı·tı 1 1m ~:ırıı .. ov'.uınııı. (l 

(Ul:fl'lll, "lll'llıı lı 7.0 1 °1l (,ir ('İ Jıl, s.ı 

hilıi' ı l' it nıligini 'll\ ! ıiler. ) ıhı 
g ti .. lllr guıı kızım. bir doktrıı·ıı ' 
digini "o' lf'di .. Yeg:ine dileğim onuı 
~an !eti~ ıli. Onl,ll'ı hC'men l ·.şanl:ıclım 

Bir nk!lant ,Hthatt<>ıı clondugur 
znmnıı, e\ de klınse~ l lıtılamnchm. J >oh 
tor hastahnıw<len gelmC>mis, kızım el 
öteberi nim.ık iç-in çuı ı·aru g-itmi t' 
11 iznıetçi, doktorun nnne:siııin geldi 
ğlni O\ lt>cli .. 

K• ı mes'ut ı•ıleıı ııdrımııı ıııııw"i 

nl zİ\ ıret i!','in cıktım \'lJknl'ı. Oıla) · 
glrdlgim zrımıııı tıl lııslım. 1'Uylerin 
ii rpernıişU. lln tn ıln ıleli gibi d1Jğrul 
clu l ntııktaıı .. Gözleri korkuyln nçıl 

.u sözleri söylemi tir: 
-- Dört gUn ev\•el rnensup bu· 

lunduğum D~vlet hava yollar 
umum mildiirlüğü tnrafmdan tetki 
katta bulunmak liz~re şehrinize gön 
derildim. Ko. u yerinin yanıba~ınd<' 
yl\pılan hnva limanını gözden geçir 
dim. Bu liman 1 tanbul. Ankara, iz 
mir gibi yerlerde yapılan limanlnr· 
dnn hiç de geri <leğildir. Çok ıniiken' 
meldir. nıe\'kii chttınmiyeti iıibnrilr 
de yarmın en biiyi.ik h~ VA limmıla 
rından biridir. 

Önümiizqeki nisan nyında lstnn 
bul Aııkar;:ı - lzmir - Adaıın arrı ın 
de t-f rlr.rf' b, lnnacnktır, 1311 hu 

ust imdidf!n uınum milcliirlükc( 
her ti.irli.i tertibat lınrnıj.'.ır. 

baktı. 

z.ıklıırclıııı, dHirıl ıd n g hl or gi!Jiy
li Bu. h •uk in uı c\ugll h:.ıkıknt 

r t lllt' Çf'\ irm · tı. 

('llııl\lı, d ılı, ı\oktonm hn tn nn

H "i b<•ı lrıı ifl, kıııımdı 1 Doktor da oğ-
11 ili !. 

=+=-
Tunusta 

Büyük bir radyo is· 
tasyonu acıldı , 

1 .ıris, 14 (ll,ıdyo) - 1 unu ta 
>ll iik bir raci} o istıı vonu inşa t'dil· 
nistir. lstas) oıı: bııgün, Tıınus bt":· 
"inin bır övleviylf' • cılım tır 

Tunus bf'yİ. 1 raıısnnın Tunu n 
ıerdi~i <·lıc·rnnıiyrli tebnrüı ettir .. 
1ıis ve bundan dola ı miite f'kkir 

Polonyanın yı!dızı 
İdrojen 'e doldurulur

ken patladı 
\ nrsOH\, 14 (Hnd) o) - (Po

:-ınynnın yıldııı) ndıııcl<1ki biiyük 
mlon: bugün ilç ekip tarafından ld. 
ojenle doldurıılurken ansınn patla· 
ıı tır. lnsnnca 7.<,) ittt olnmmı ise 

le balon hayli hasara ugramı .tır. 

F-labeşistan mahsulatı 
1npoli, 14 ( Rnclyo) - Habe i -

nndn altın mndf'nİ bulunan ocnk
nrdan çıkan 69 f\ndık kumla beş 
iiz baly deri v~ Harnr mıntaka m

la yeti en elli bin kental knhve gel
·ni tir. 

Arzovud/uk f ' , se rrı 

Aııknrn, 1·1 (A.A.) - Arnnvuthı. 

tun v~ni Aııknrn elçi i JJ. A af C'n
•ı.tli buglln C'pnılıur pnşknnı Atatt\r
\P itinıntııırnıcı:;jııi tnkdim etmiştir. 

Hizm,tçi arantyor 
Hir nıbç <' Nlr ı:;nbahtan nk nmıı 

· nclnr çnlı-ımnk ilzf'rf' bir k:ıdına ıh
iHıç 11'l•dır. Arzu ı>chnlrrin R tıı

·ıktu ~ıhhnt eı z4h ııe ıııe mlh ncu
.ıtl.lP 



~'dl Ff 7 (ANADOLU) 

Radikaller de Müzayede ile f evka
lade büyük satış 

ızmir müstahkem mevki $atın alma kr· 

Halk 
misyonu ilanları 

caphesinin if
lasına kani 

İzmir Müıtahkeın Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
16 llktesriıı Pazar günü sabah 1 - Fdrcınit v,. Bergama garni:zonları ihtiyncı için (7600) kilo sa-

saat 1 O da Birinci kordonda Pasaport d • k J fi e yagı apa ı :zar 8 alınacaktır. 
Paris, 14 (Radyo) - ~lalk cep- vapur iskelesi karşısında (EGE PA- 2-Tahmin edilen bedeli 7592 lira 40 kuruştur. 

hesinin iflas ettiğini, radikal ve radi- LAS) otelinde mevctıd fevkalade 3 - Eksiltmesi ı 7 ı (J 938 günü saat 11 dedir. Ve şartnamesini gör. 
kal sosyalist pıutisi de tasdik ve iti- lüks ve nadide mobilyalar açık ar- ınek istiyenler her gün ve eksiltmesine girebileceklerin 569 li-
raf eylemektedir. tırma suretile satılacaktır. ra )0 kuruş teminat muvakkatalarile birlikte teklif mf'ktupla-

Komünistlerle sosyalistlı~r, hnlk Satılacak eşyalar arasında Kes- rını muayv"n saattan bir saat evvel Edremid Tümen Sutın Al-
c<"plıesinin yıkılmıyacağım iddia <"t- tane ağacından mamul miikemmel ma Koınif'yonuna vermeleri. 30 S ı ı 15 (3593) 
mekte vc- rnüşterek bir hareketle bu kristnl aynalı büfe kare anahturlı 
ceplıerıin kurtarılaca~ıın ileri siir- vernek mnsası, maroken iki kanape fz~ir Müstahkem Mevki Satın Alına Komisyonunclan: 

11
ektec.lirler dört koltuk, camlı ınavondnn mn- 1 - lznıir Tayyare alayı Komutanlığının göstereceği yerde (2826) 

mul kütüphane, muhtelif boyda yn- lirn 59 kurus bedel kt-sifli bir bina tadil \ e ıslahı nçık eksiltme 
zılıaııeler, fevkaladr liiks ına\ undnn sur tile rnilnukasnya konmustur. 
mamul modem .} ntak odası takım- 2 - ihalesi 27 1. te.ı.! . 938 Perşen;be giinii sı\at 1 S de Kıslncln lz-
ları, aynalı dolap, iki adet knr- mir Miistdhkem Mevki Satın Alına Komisvonuııda yr,pıl.ı-Dük Dökent 

Parİae gitti yolası maa somyusı komodinuııu, caktır. 
Paris, 14 (Radyo) - Dük Dö- rnavon orta masası, yeni bir halde 3 - Teminatı muvnkkata akçası ( 212) liradır. 

kent, otomobil sergisini ziyaret için iki adet maroken koltuk, mnsif mıı· 4 - Şartname ke~ifname ve projesi her gün komisyonda görtile-

Lugiiıı l ondradan buraya gelmiştir. voııdnn mamul aynalı tuvalet, ınulı· Lilir. 
telif bir çok yemek i kemleleri, ha. j - istekliler Tic:oret odasındn kayıtlı olduklarına dair vesikn gös-
sır kanape takımları, mavondıın terr.1ek mecburivetindeL9ırler. 

lzmir sicilli tica
ret memrlağun .. 

mamul iki kapulu kiristal aynalı do- 6 - Eksiltmeye i~tir~k edecekler 2490 ııayılı kanunun 2 ve 3 tincü 
lap, gece lambaları, İngiliz mamu maddelerinde ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve t~minat 
!atından 15 adet kesme bronz iki e-r muvukkatalariyle birlikte ihale saatınclan evvel komıs>•onıı 
direkli ve yarım karyolalar, i.izerinin rniiracnatları. 11 15 19 23 (q740) 1 

pamuk yatak v~ yeni bir halde yün h:rnir Mustııhkem Mf'vk; Satın Alma Komityonundan: 
battaniveleri müte.,ddid cibinlikler 1 - M.ıııi adHki Ti.imen birliklerinin ihtiyaı.:ı için açık eksiltme 
vatak ~arsafları, muhtelif ::;ekilcle ile mi.iw.kasaya konan erzakların cins ve miktdrı il.ale RÜn)eri 

dan: 
lzmirde Birinci kordoncln 148 nu

maralı yazıhanenin 16 numarasın
da ticaret yap"n [Galip Hanaylı ve 
J. Romano tirketinin] 1 1 O 938 ta
rihinden itibaren feshine mütedair 
mukavt"lename ticaret kanunu hü
kümlerine ııöre sicilin 2372 numara
sına knyıt ve tescil edildiai ilan olu-

İ 5 adet ki~istal aynalı dolapl;r, tek- teminatı muvakkate ve tahmin bedelleri af;ağıda Y• zılıdır, 
rar muhtelif renkli karyolalar, ve 2 - Sartnameleri her gün Tümen Satın Alma Komi11yonunda ııö· 
bir çok komodinular, ilzeri mermer- ri.ilebilir 
li Amerikan bar, yeni bir halde Fi- 3 - Eksiltme-ye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olmalara lap 

rijider buz dolabı iyi bir halde para zınıdır. 
kasası, büyük yaldızlı •alon ayımsı 4 - ihaleye istirak edecekler miinakaııa eaatında Manisado Tilmen 
ve altının konsolu, 9 lambalı radyo Satın Atma Komisyonuna müracaatları. 

nur. Miktar Tahmin B. Muvakkat T. 
lzmir Sicili ticaret memurluğu konsollu ve gramofonlu bir çok plak Cinsi Kilı.> Ura Kr. Lir~ Kr. 

resmi mühürü ve F. Tenik lariyle, muhtelif Amerikan istra- Nohud 20300 13 J 9 50 98 96 
hat koltukları, çok kıymetli muhte Kum ii7i.iın 12000 1800 00 135 00 
ııt yaglı boya tablolar, kadife kaplı Mercimek 30000 1624 00 t 80 

imzası 

şezlong, ~ ta masaları, ~içeklik ko· ihale günleri Saatı 
28 9 938 Bin dokuz yi.iz otuz !onalar, muntelif boy ve ebatta 30 l 7 1 O 938 Pazartesi günü 15 

1 ·- ~ukavele 

k. k' - - 15.30 
se ız senesi Eyllil ayının yirmi se ı· parça kadar Uşak Isparta Gördes 16 
zin.ci Çarşamba günü. sa~t on radd~. taban halıları yolluk ve seccadeleri, - - - 30 5 t ı 15 (3595) 
lerınde lzmırde Halımaga çarfıSm· ve saire bir çok mobilyalar müzaye- - 1 • .• .. - s=- • = . d . 
da meyveter gümrüiü sokağında d t. 1 t 1 kt zmu Muıtahkem Mevki Satan Alma Komıtyonun an· 
1 e sure ıy e sa ı aca ır. K 'f b d 1. 'b l K"t l d 2 14 sayılı d~irei rnahsusasında k eşı e e ı ( 107501 ) lira 45 kuruştan ı aret o an u a l}'l\ a 

T .. k' h . . k l .1 Bu fırsatı açırmayınız. · d"l k "k' h 'l .. h ı·- 3 1 O 938 t"r'ıhinde ur ıye cum urıyetı anun arı ı e ınşa e ı ece ı ı top angarı ı e uç cep ane ıııe •• 
vazife gören aıaiıdaki pıühür ve im- ~ırsat Artırma salonu talip ıuhur etmediğinden tekrar kapalı zarf usulile halesi l 1 1 938 
za sahibl lzmir Üçüncü Noter ve- Azız Şınık: Telefon 2056 S"lı gi.ini.i saat 1 1 e bırakılmıstır. 
kili F,hmi Tenik nezdine gelen ve D.2 ihalesi Balıkesir Kor Satın Alnın Komisyonunda ynpı)acaktır. 
ehliyeti ka.nuniyeyi haiz olan ve zat Muvakkat teminatı ( 6625) lira 8 kuruştur. Bu işe ait plan, ke-
ve hüviyetleri kanun dairesinde şa- Z şif, fenni ve umumi şeraitname ile eki ve ternel hafriyatı tafsilfit res· 
had~te ehil kimselerden hazır bulu- ay İ mi. Ankarn, lzmir ve lstanbul Leva2ım amirlikleriyle Balıke ir Kor 

nan lım' e ik ~ t lçeitmc lzmir easıaf ve ahali lianllaaandan allıı Alıııc Komisyonunda görülebilir. Ta İp erin anunun ve 
de 44, No. dn oturan H~seyin. ~ğh~ satı naldıiım 3 hiaae karıllıiı öd•dİ· iinrn maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale günü \'e saatındem 
Rahmı Babrak ve fzmırde Bırıncı iim 30 liradan 29/5/928 tarih ve lıir saat evvt>I teklif mektuplarını Balıkeeir Kor Satın Alma Komi11· 
süleymanıye mahallesinde 477 inci 13057, 6286, numaralı on bet liralık yona vermelni. 9-15-21-27 :3690 
sokakta 36 No. lu evdt" oturan Mus- ve 26/4/931 t•rih ve 35048 numa -
tafa oalu Mecid nam şahidlerin t~rif lı on bet liralık ki ceman otuz llra~~k İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
ve şuhadetleriyle anlaşılan lzmırde makbuzumu zayi ettim. Yenisini ala 1 - Bayramaçta bulunan lutaatların ihtiyaçları için llfaiJd11 c:in1 ve 
Birinci kordonda Hatip sokağında 6 caiımdan eskisinin hükınü olnıadı- miktarı yazılı 22000 kilo birinci nevi .. de yai kapalı zarf usu-
numaralı evde oturan Galip Hanayp iı illn olunur. tiyle ~kailtmeye konulmu4tur. 
lı ve lzmirin Karşıyakasındn banka Berrama kazasına hailı Kınık na- 2 - Ekailtme Bayramıcta aakeri gazinosunda 2/11 /938 Çarpmbıt 
sokağında 6(> 0 lu evde mukim hiyeainio Türk cedid mahallesinden ııünü salll 14 de Satan alna komisyonu tarafından yapıla-
.JoLef H.omanonun anlatacbkları veç· Serezll Musa otlu caktar. 
hile bir feshi srket mukavelename- Kara lımail Timur 3 ........ Teminat mektupları tam ıaat 13 de komiıyc>na makbJJz mu-
sının tarıtf ıırnıdan yaıılınasını is D. 3 kabilinde teslim edi!mi• bulunacaktır. 
lt"uiler. Adı. sanıları yukarıda vu:tı• 4 - Hususi fartn•meler komisyonda paratız görülebilir. 
lı şahitler yımında dıledikleri sorul· lzmlr birinci icra memurlutun- 5 - Taliplerin 2490 ıayıla arbrma ekslltme ve ihale kanununun 
dukta her iki11i söze başlı yarak: dan: 2 ve 3 UncU maddelerinde yazıla veıikalariyle beraber komi•· 

«lzmir lkinci Noterliğince muıı- l!ir uorct:ııı ıloln) 1 mnlıçuz \'f• fı- yonumuz& gelmeleri. 
ta2am 8 Te~rinisnni 934 tarih . ve rıncılığn mlltenlllk G3!1 lirn kıymetin- • Miktarı 
9~90 ~o. lu nn~k.av~)enamt"dt"kı se- ele lıir lıum11r lPkııPsi 1 O nded rw n i- Cinıı kilo 

Tutarı 
Ura Kr. 

T emin•h ınuvakbtası 
Lira 

raıtle lzmir<le Bırıncı kordonda 148 ki kürek bfl' mo h il cnnıehn bir A; Sade yal . 2~000 . 
n\lmaralı yazıhanede 16 numarada A ·k lı hnmur ) oğurma maklnc~i ihale günü ve teklı 

22000 00 
ve ıaah 

14 

1650 

ınev:wuoa dahil itlerle uğra§mak lı' ~1~1
1

1 ;;.I' b~ı· o\ektirik rııotoriı c•ş\'ıı·' 2/11 /938 Çar,amba gü~ü 
üzere 9 11 934 tarihinde tesekkül ıı s ık1 ı ·t1 '1'1'1 surctiYle İzmir ,.'eni kapalı nrf ile . . H 1 ,.1 nın nçı aı ı • . · . · . 
etmıs olan cGalıp anay ı Or;. u ve . l \)"'desl<'ninde l fi l O 93 
J · l 'k' .. muzınece" 

: Romano» un~an ı şır ~~ımızın tarihi~1e musaclif l'flrşaınlJa giiııiı . a -
Lır .teşrini evvel bıı~ ~okuz yu:z otuz at onda atılacaktır. l~lıu artırmnd:ı 
sekız tarihinden ıtıbare~~ ~arı~lıklı muhammen kıvmetin ytizde yetmiş 
rı:ıala.rımızl~. fesh ey.ledı~ım~~t~e beşini bulmadı~• takdirde satış 22 
o tarıhten ıtıbaren ~ırketın un ı o 9·•s tnrihine mtisntlif cumartesi 

lA l b ·· ·tereken ..; nnıame at ve ıesa at1nı mu~ günü a\ ni nııt:ı ve· ayni nrnhahlc 
t f • · k b 1 muvafakat · as ıye etmegı a u ve .. icra edilecektir. P:u·a peı:;indir. Fnzla 
u·· · · · be d · D ye soz-e ~g~mı~ı yan e erız. . e. malumat almak i tiyenleı-le taliple-

lerını bıtird"l B un i.ızerıne ya- . . 1 er. un .. nn mahnllıncle }ııılunacak nwmura 
zılan bu fe h" · k t ıkavt"lı·sını 

k 
8 ı sır e nn ınurucaatlurı iln ı olunur. 

açı ça okudum ve manasını anlat-
tı~. Kendi arzuları gibi yazıldığı şa- -----------.....--..... 
hıtler Y~nında her biri tarafından ka· İzmir Belediyesinden: 
bu~ ve ıkrar edildikten sonra kendi- İzmir Belediye hududu içindeki 
lerıne ~·e şahitlere imza ettirerek tas· sinamalar her seans arasında sinamn 
elik ettım. gösterilen aalonu mi.isterilerden ka-

Şahitlerin imzaları milen tahliye ederek • ( 20) dilkika 
alakalıların imzaları müddetle salonu hava aldıracak ve 

Noter Vekili Fehmi Tenik imza bu müddet zarfında içeriye hiç bir 
ve mühürü ınüsteri almıyarak ıalonun fenni te-

tsbu nrnkavelename auretinin mizliğini ve dezenfekııyonunu yap
d . ;roiz dosyasında saklı 28 9 938 tıracaktır. Bu itibarla her sinemacı 
v.;~h ,,e 28~9 No. lu a~lına uygun sinema aalo~~na. ve h_~lüne herkesi~ 

ta d • u tasdık kıl.ındı. Bın dokuz yüz kolaylıkla gorebılecegı ve okuyabı
ol ug kiı senesı Eylul ayının yirmi leceği sekilde giizel yazı ile seans 
'!tu~ ~eci Çarşamba günü. saatlar;nı gösterir muhtelif levhalar 
sekızın .. .. .. 28 9 938 yazdırıp astıraca~ v.P- Bele?iyeye ~.e 

. Oçuncu Noter Vekili qeans saatlarını bıldırecektır . Ru hu 
lzroır ~ ıı1Uhürii ve Fehmi kiimlere ııykırı hareket eden sinema 

resnll Tenik imzası ·ılardan (25) lira maktu ceza alına · 
kuruşluk harç pulu aktır Bu tenbihname gazete ile 

!(ırk kuruşluk dnmga lan t~rihinden muteberdir. 
oıuı pulı.ı (3797) 

15-20-25.30 (3794) 

lımir Müatahkem Mevki Satın Alma Komiıyonundanı 
1 - Çanakkale Müstahkem Mevki motörlü kıt'alarının ihtiyacı 

için asa~ıda cins ve miktarı Y&\Zılı benzin ve yağlar eatın alı
nac:nktır. 

2 - )halesi 1 1 1 938 Sah gUnü saat l 1 de Çan11kkale Müstahkem 
Mevki Satın Alma komiııyonunda ynpılacaktır. 

3 - İste-klilerin iheıle kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve•a
ik ve hi7.nlarında gösterilen teminat akçalariyle muayyen gün 
ve seatlardn komlıııyonumuza miiracaatap, 

4 _ Zarfların ihale ~ıaatmdan bir saat evvel Satın Alma komisyo-

nuna verilecektir. 
5 _ Znrfların postada gecikmesi komisyonca kabul edilmiye· 

cektir. 

Cinsi 
B~rızin 

Valvalin 
Vakum 
Gresi 
Gaz yağı 

Kilo 
58791 

ı 773 
5919 
1181 
,989 

Muhammen bedeli Teminatı 
Lira 
1026 

54 
178 
36 

Kuruş Santim 
23 25 
40 
40 
AO 
18 

15 ~ 20. 25 • 30 

9 

1303 
(3795) 

Tutarı 
Lira Kr. 

13668 91 
709 20 

2367 60 
472 40 
106 02 

17324 13 

- ~---- ~ - - -
- .~ Müıtahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

ı _ 26 Birinciteşrin 938 Çarşamba giinii snat 1 1 de ı;'ındıklıclaki 
lstnnbul komutanlıi'rı tıatın alma komisvonunda kannlı 7arfl" 
ihalesi irra kılınocnQ-ı Anndolu JZazet,.sinin 9, 14 birinciteşrin 
9 38 tarihli nii'lhnlariyl!" ilôn edil,.n (844000) kilo knru ot ilı~ 
tiyacının evsafında tadilat yapılacağmdan nlınnı1'qıprl, tl S<lrfı 
na2ar edildiği ilan olunur· (1796) 

·15 Birin<'i T rin C U:\fARTESl l!l3 

Viyananın meşhur 

P. ve C. Habig 
Marka •apkalarının yeni gelen aon Modelleri, en 
güç beienenlerin zevki selimini bile tatmin etmek-

Memleket Hastanesi Başhekim
liğinden: 

İzmir memleket hastanesinin 1/4/938 tarihinden 30/6/938 la· 
rihine kadar vefat eden e4hasın e•yaları 6110/938 tarihinden 26/ 
10/938 tarihine )<adar virmi ~n müddetle açık artırmaya çıkarıl • 
mı,br. Artıma günü 26/10/938 tarihine raılıyan çarfamba günü sa
at dokuzdan on ikiye kadar memleket haıtaneainde heyet huzurun
da satılacaktır. İsteklilerin mezkur &ün ve ıaatta hastaneye müraca• 
atları ilin olunur. 6-11-15---23 3667 

lzmir lise ve ortaokullar satın alma 
komiyonu başkanlığından: 

lzmil" kız li e 1 halıı famiı'atı keşfi 607 lil'tı 04 kuru~ olup 18 1 O 9~8 
tarihinde snlı gunil nnt lG da hükumette kilittir clirektorhığlınde 

toplunacıık olan komi yonumu?.dıl nc;ık ekailtme ile ihale edilecektir. 
llk teminatı 45 lira GO kuruştur. 

Bu işe alt lceş!f fenni\ e husu t enrtname tatil glln ve s:ıatlerincl n hn
rfç her gün kiiltlir clirektörli.ığünde komisyon ekreterjnden l?lirebflfr. 
1 teklilerin b ili gün \'e nattt> teminat nrnkbuzlarile birlikte komi yo
muu mlirncantlıırı ilan olunur. 857!> no 5 11 us 

Seferihisal' kasabası içme suyu 
eksiltme ilanı 

1 - Seferihisar kasabasına getirilecek içme suyu iti kapa la zai 
uaulile ekailtmeye lconmuttur. Yapılacak it: Suyun 9 kilometre me
s.feden İtaleai, dWo ve ka1>9taj İllfO•ll• tevzi ı~ke•idir. 

2 - Bu itin muhamme11 ketif bedeli «59672,60» tiradar. 
3 - Bu ite aid tart nameler ve evrak funlardır: 
A. - Ekıiltme .. rtnameıi 
B. - Fenni ıartname 
C. - Mukavele projeıi 
D - Bayındırlık iıleri genel p.rtnamesl 
E - Vah idi fit.t cedveli 
E - Keıifcedveli 
G - Proje~r 
lstiyenler bu fartname ve evrakı «2,. lir• ((98» kuruı mukabilin 

de Seferihisar belediyesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 28/10/938 cuma günü aaat on bette Seferihisar 

belediye dairesinde yapılacaktır. 
5 ........ Ekıiltmeye ıirebilmek için Türk tabiiyetinde olmak ve •ta· 

iıd.ki vesaiki ibraz etmek lizıındır. 
A. - Bu İf için «4238, 13» lira muvakkat teminat makbuz ve

ya mektubu 
B, r-- Nafıa vekaletinin 12/8/938 tarih ve 87 /11824 a.yıft 

ernlrlerine göre bu İf için alınmıt ehliyet vesikası ve ticaret odaaı v• 
sibsı 

6 - Tek lif roektupı.rımn dördilncü macldedl' yazıla aaattan bit 
ıaat evveline kadar belediye eksiltme l<omiıyonu reisliilne makbuz 
mukabili verilmeJi lizımdır. 3676/7093 7 9 12 15 

lzmir Orman 
ğinden: 

Başmühendis/i. 

Buca nahiyesine baih yıkık k~mer devlet ormanından 990 kta
lal pırnal "lııanın Vt Bornava nahiyetine bağlı Menıene devlet or
manından kereıteliie Ravri salih devrik 350 kental kuru çam odunu 
15 $rÜn müddetle serbest artırmava cıkarılmıtlır. 

Çolının beher kentaUnin muhammen bedeli S kuru,tur. Temi. 
nalı muvakkaleai 371 kuru$tur. 

, Kuru çam odu~unun muhammen bedeli kentali 6 kuruttur. ~ .. 
mınatı muvakkate11 158 kurustur. 

ihale 21 /10/938 tarihine müsadif Cuma ıünü ıaat 14 de izmir 
Orman baf mühendiı1iğinde yapılacaktır. 

FŞart1namfe';IAprolmjelekr ~r?'an bat mühendlıliğinden parasız alınır. 
aza ta ıı ata a 'lhyenler Orman bat m"he d' ı·w• " . A u n ıs ıgıne muraca 

atları ılin olunur. 9 12 15 20 . (3703) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Nafia atölyesinde mevcud ve müfredatı dairesinde mahfuz lis

tede yazılı 433 lira ?O kurut muhammen bedelli hurda et ya ile bir 
kamyo~ enka7.ı ve bır tenezzüh otoau 2490 sayılı kanun hükümleri
ne t~vfika~ on be, ün mü:ldetle açık artırmava konulduiundan iıtek 
hterın temınat akçalarile 18 birinci tetrin 938 pazartesi günü saat 
11 de naf aa atelyeıinde toplanacak komisyona baş vurmaları. 

6--15 3668 

Seydiköy beledİJ'e riyasetinden: 
Ekıiltmeye konulan it: Seydiköyde yapılacak cami duvarı 
Keıif tutan: 934 lira 78 kuruı. 
Bu iıı:e ait evrak 
A - Eksiltme ,artlU'meti 
B - Mukavele projesi 
E - Belediye işleri genel şartnamesi 

Bu tartname ve evrakları Seycliköy belediyeı;inde görebilirler 
Muvakkat teminat akça11 i(t lira 11 kuruıtur. 
Ek~t'tmeye mürPCl'"'t edeceklerin 28/ 10/938 Cuma Q'Ün\i sa 
ı:.l 16 d~ Seydikliy bel~diyeai encümenine müract-.at lan. 

(3791) 



Birinciteırin Pertemk l nl ' \ANADOLU> SAHiFE t 
KoatiJililik, 

1 Mant~ .ı.-lliıııımmı~~-:-.. ~t--or_ ..... ,rolivier ve Deatscbe Le- T ariş 
luk kutnaflarmaı Bakteryolog Şürekisı vante Lİnİe 

-'··" lbrahim Kaı;ak~şa , , 

bakmadan tİlma.yın. 
Son motla hasır man 

to, elbiM, ParalJ. 
Muıamla 
()dwıpazan, No. 12 

Fiatlndtu 

A. Kemal Tonay LIMITET G. M. B. H ~arapları 
Bulaşıcı, aal~n hastalıklar' Vapur acentaıı 

miltebasısı BIRJNCI KORDON REES Hamburg zmir incir ve üzüm tarım 
( Verem ve saire ) BINASI TEL 2443 cA THENıt vapuru 10 birincitet- sabş kooperatifleri birliği 

Bumahane polia karakolu Y.. THE ELt.ERMAN LINES L TD. rinde Lekleniyor. Roterdaın, Hain- tarafından, geçen seneden-
ninda 251· LONDRA HAITI burs ve 8remen için yük alacaktır. b · ıJ akta J fi 

Telefon: 4115 · <POLO> vapuru 19 eylule kadar cWESTSEEıt npuru 23 birinci erı yap m o an ne s 
11'--------~---rLondra ve Hul için yük alaUltbr. tefrinde bekleniyor. Roterdam, şaraplar piyasada daima 

mııııııııııııllllllll!!!!!~~--. .... -~- cALBA TROS> vapuru 18 eyl\il- Hamburı ve Bremen için yiik ala • 

M kt d~ ıelecek ve 28 eylule kadar doiru cakbr. e ep Londra için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT L1NES 
· clONIAN> vapuru 28 eyl~lde re- cEXPRE.SS» npuru 14 birinci 

k •t ı lecek 8 birinci te9rine kadar doiru te,rinde bekleniyor. Nevyor" için 1 ap arı Landra için yük ala<:11ktır. yük alacaktır. 
. ; . • c:raENTINO:. vapu.r~ 1 ~ biri~i cEXHIBITOR• vapuru 24 bi • 

1ı orta ve lıae kitapı tettınde ... aelecek 18. ~ırı~ı tetrnle rinci tepinde bekleniyor. NeYJCMk 
ı • • • .kadar do11u Londra ıçın yuk alacak- içn yü8' alacaktır. 

farı en ıyı fartlar ıle tır. cEXERMONTı. vapuru 24 bi-

k• t h LIVERPOL HA ITI rinci tepinde bekleniyor. Nevyork aVUZ 1 ap 8De• cBEl..GRAVIAN> vapuaı 18 ey- için yük alacaktır ·na ı k lulde Londradan aelecek yük çıka- PiRE AKTARMASI SERi 
S1 e safi ma • rıp ayni zamanda Liverpol ve cı.,. SEFERLER 

.:ı::.:..::. kOw için yilk al8caktır. cEXCALIBURıt vapuru 21 bi· 
tawr cCITYOF LANGASTER> v•pu- rinci ıe,rinde Pireden Boaton ve 

•------------ ru 28 eylQl~e gelecek 5 birinci ~er Nevyork için harekri edecektir. 
rine kadar Liverpol ve Glaakow ıçın cEXETERıt vapmu 4 ikinci teı-IL•----------.l yük alacaktır. •_.J_ Pi _.J_ D--t N k 

.... BRISTOL HAITI rı.... aıewn uua on ve evyor 
T T . u .... için hareket edecektir. aze emız cuz uaç cSELMA:. vapuru 20 eylGlde ıe-- EXCAMBION 18 ikinci te1-
H• T&rlt\ Tuvalet Çefitleri 

Hamdi NtJ~laetÇan~ar 
Sıhhat Eczanesi 

lecek 22 etlftle kadar doğru Briıtol "nd« Pirede Bo t» ·e Nevyork · • '"'- ıa:.._L n e n ı on \ 
açın yu-. a c.-.tır. · • hareket edecektir 
DEUTSCHE LEVANTE • LINIE ıçm EXCAMBION . 23 

cDELOS> va uru 16 e ltlde c . > vapuru ey-
i '- ••"it ka p ak y P" IGlde Pıreden Nevyork ve Boıton 
ece .. 3 .. çı rac . . . h k d '- . 
---------- ıçın are ete ece..tır. 

Den . Norıke Middelhavılinje 
FraıeUi Spereo osLo 

cBA Y ARD> vapuru 24 birinci 
111.---....---------~r Vapur Acentaaı tetrinde bekleniyor. Le Havre, Di-

ROY AL NEEJ..ANDAIS eppe ve Dünkerk ve Norveç umum 

Bqcluiak Blylk SalepciGilu 
_ Huı k&l'fUmcla 

KUMP..ANY ~I limanlan için yük alacakm. 
cSOKRATES• npmu 15/10 STE ROY ALE HONGROISE 

daha fazla aranmaktadır, 
T ariş şaraplan şarapçı

lık tekniğinin en modem 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa
rap fabrikasında yapıl
maktadır. 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dörrıisek 
cinslerini tavsiye ederiz . 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
vet verir. 

Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne
fasetine rağmerı fiatları ~hvendir. 70 ve 150 santi• 
litrelik şişelerde satılır, 

·Memlelret haiJtaneai 
6afoperat6rii 

M. Nuri AıbD 
• WdeDmelrte olup Rotetdam J)ANUBE MARITIME 
~ ve Hambura ffmanlan BUDAPF.sT • • • Siz de MET ALLUM ''0 Limbalanm is';n J8k •t.cakbr. cDUNA• nparu l 7 b1?1DC1 tet· , , alınam& 

Septo~· 
cHELRDERıt npuru 31/10 ela rinde bekleniyor Tum Bmenlvı i- Hem bol ıtık alllllf olur, hem iktuad etmif olur, hem limlaa dellttk .. 

Adres: ikinci Beyler ubk WdeDmete olup Rolerdlım Ham • çhı Jik alacaktır. tea kurtulur, hem de arfiyatmam ekailditlni ilk faturada a•• •"3 

Dif Miıifana .. 
Dişleıti inci aibi yapan 

tJerine ltuvvet, atıza acı· 
zel kolcu veren yeni f~ 
moldnrı 

ilim brp&. ~ ı•e'le" ıı.• n ........... liwmnlan için cSZEGflh npuru ikinct tepin 
J:7 kadar. Tele: .. ,_.. ,.. aı.c.lmr. · iptidalarmda beldeniycw. Tuna li-
laue 312 .. EYi 29IO SVENSKA ORIENT LINEINE manian .. yflk aJacakbr. 

cV ASLAND. mo11r1 11/İO cBUDAPEST• ftpuru 20 Wrin-
• Wdenaiebt ohap Roterdam d lefriDde bekleniyor. lakeacleriye 

ı------..--.. ı Hamlturı Damnarlr .. Baltık liman isin ,. alacaktır. 
Qoktor lan ~.~ ~ SERViCE MARITIME 

~.,- dURUL,ANif» iiotorG itno ROOMAIN ~-~----~~..-,-
Kemal Salih Ayaay da Wdemnete oıup Rotenlam B u c A R Es T 
Sari ve intani IWtalddar Hamhurs GciJnia Danıiı Dan. d>UROSTOR• npuru 10 lal· 

lliuk •• Balbk ~ için yfik r1nci tepinde Kaetence, Galab, .. 
alacaktır. 30/10 a kadar Noryeç Galatz aktarması Tuna linwnlen i-mtltebaHııı 

Beamahane poatahane için ~ blMal eder. P. ~ ... ca ..... 
kariaa1 No.. FINSKA A./ A.. JOHNSTON W ARREN LlNF.S 

Cumartesi gün
leri meccanen 

~ ........ 15/lO LIVERPOOL 
da Ası• .. Fmllndiya limanlaı:ı için cDROMOREıt vapuru 30 birin-
ytik alacakbr. d hıfrinde bekleniyor. Liverpool ye 

SERViCE MARmME:ROUMAIN An.-. limanlanndan J1k pbra • 
.-AJ,84 .IUUA» _,.,. 21/10 cak •• Bmpa, Ka.tence SuHna 

T...,_.ı GD ela lililanaDID pllp ~ MariilJa Galata limanluı İçin yflk aı.c.ldlr. 
liaıflll _________ lve Cenan linanlıari itin J6k •• ARMEMENT DEPPE S. A. 

,vlcu ahr. ANVERS 
ı.--ıııı1ıııım1---. .... ıı--..-.. -.ı :ADIUA.11CA SOCIETA AN di cMAROC> vapuru 8 birinci tq-

-~------• N:A. VIGAZIONE · rinden 12 birinci tepine bdar An-ı . D....:..1..-ef W t., DOKTOR cBARLETl'Aıt motirii ~2/10 ven (doiru) limanı için yük ala-
Deı~ u.;., M ŞE""" ux" 'R ela plip aJQI iift SMt 17 .. Pin cUbr. 

Çocuk bastaJildan • VN U.\:/ ICGrfu !Uwla Bnaclüd Yalana Vapurların hareket tarihlerile 
Dnç Gra.- Spalato Zara Fi-. navlunlardaki deiifikliklerden 1aeen 

1 moteba11111 DAHiLi HASTAJJD;AR 1iiedo •• Ve•ıA limaDlarma jQk ta meauliyet kabul etmez. 
'Hutalanm 11,SO daa lilre MOTEHAsslSI •• ,.,lcu alarak hanlret edecektir. Daha fazla tafailat almak için bi-

bdar Beyler 10kajmda Alae ikinci Beylei aGbk No. 82 1 cLEROıt lllOt&il 13/10 da ıeliP rinci kordonda W. F. Henry van 
_,.ıı L-L-• _..1 Telefon~ 3286 api sin IUl 19 ·c1a Patmo, Ltiro der~ ve Co. n. v. vapur acenta-mat.ba•uı-•ya•n•ı1n1~aa••&11UU1---İl-eı:. 1111, _____ ._____ Kalimno ı-.nköy Rodo. Bari Ve- bima müracat edilmeai rica olunur. 

• ..tik•• Trieete Umu.lan isin J1k Telefon: 2007/2008 . .,. ,... ... 
T.iŞBAMn~ 

1938 
Kacrük Cari Haaaplcar. 
lkrami'ie planı• 

4 adettOOOL 4000 L 
8 • soo • 4CO<'. 

ı 6 • 250 .. 4000 .. 
76 • ıoo .. 7600 .. 
80 • so. 4000 .. 

200 • 2s. sooo .. -384 ,. __ ---~"-· 
Kuralar l Mart, t ·Haıira-ı 
ı Eylal. l Birineikia\111 
tarihlerindt!ekilecektir. 
En az !l) · mevduab 
bulunan }ıuaplar kura
lara dahil edilecektir. 

lJ&ndaki bereket tarihlerile nav
funlardaki deiitildiklerden acenta 
mee•uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tahillt için ikinci Kordonda FRA
TEUJ SPERCO vapur acentahiı
na müracaat edilmeai rica -olunur. 

. TELEFON: 2004/2005 

Göz Hekimi 
MlTAl' OREL 

Adres: Beyler Numan 
sokafl No. 23 

Kabul uatleri: utleclea ne! 
aut 10-12 lfleden uma 

lS.30 • 17 Tele. 343& 

Pür~n Şahap 
T eai'rini tabii olarak yapan 

en iy.i milslıildir 

Eksir Şahap 
Buur memelerini g:derir~ 
Kun~i ittihayı arbrır. 

Baldroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tilrlG, idrar, balıam, 

bn ve aaire tahlilleri yapahr. 

lltaneaat y.U 
ıkb'Cl beyi• eokak Ne. 25 

Telefon: 3869 

Karııyaka Şemilıler 
k6yünde 

am tesisatlı bahçeve ha 
istiyenler okusun 

Karııyakanın Şemikler köyün
de altı dönüm kadar ıiyah üzüm 
bat, alb dönüm kadar muhtelif 
meyva ağaçları. yirmi dört dö • 
nüm kadar sebze yetiıtirmeie 
çok elveritli bir ikamet edilecek 
ev, hayvan damı, samanlık, 9 
beygir kuvetinde muntazam mo
tör, yük arabası ve hayvan icarla 
almak iatiyenler Aydan hattt ıey
yar muhabirimiz bay Yuıufa mü 
r1'c:ilat etsin .. 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik· Telefon ve malzemesi d•poıu. 
Siemens fabrikala.n mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 


