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Filistinde vaziyet Atatürk~n sıhhi durumu 
Düıl, biri saat 1 O da ve diğeri saat 20 de 

1 

Yer yer kanlı hadiseler vukubuluyor. 
Ortalık korku ve heyecan içinde 

1 k •• •k• • • tt• Paris, 18 (Radyo) - Bugün O ma Uzere 1 1 rapor intişar e 1 filistinde yer yer hadiseler de"\i"am 

;:~~şrti~.ık~7;~ıb;~a:o~:~el:;~~l:i)'fı:~ 1 

•• 
Ucüncü 

' 
tebliğ 

latanbul, 18 (A.A.) - Riya
aeticumhur umumi katipliğin

den: 
1 - Reiıicumhur Atatürkü.n 

sıhhi vaziyetleri hakkında müda
vi ve mütavir tabibleri tarafındep 
bu sabah saat 1 O da verilen rapor 
ikinci maddededir: 

2 - Atatürkün umumi vazi· 
yetinde büyük bir değiJiklik yok
tur. Geceyi daha iyi geçirdiler. 
Nabız 90 • 100 arasında, Tenef· 
füı 18, Hararet dereceai 36,4 dür. 

Dördüncü 
tebliğ 

lstanbul, 18 (A.A.) - Riya
seticumhur umumi ki.tipliiin- . 

'Vl 
!.---=~~~~-:-~~~~~--~ ~ 

v:r::i~deme- Kacliksten dönen 
İtalyan askerleri ltalya, Amerikaya./a 

tatmin edici bir 
cevap verdi Napolice büyük merasimle ve kral Viktor 

Roma, ı8 (A.A.) - İtalya hükli-
nıeti ltalyad:ı otuı·an Yahudiler hak- Emanuel tarafından karşılcnacaktır 
kındııki Yaşignton notasına Ce\·ubını "Napoli, 18 (Racl,\'O) - f~panya- kanı Staraci \'e daha birçok kimileler 
Amerikanın Roma bi.irük elçisine ver dan dönecek olan 1talran fırkasını bulunacaktır. j 
mi~tir. Umumiyetle iyi mal\ımat alan karşılamak için buı·ada hazırlıklal' Aı-:kerler, bizzat kral Viktor Ema-

nıa~filler lıu ce\·abın bugünkü şartlar yapılm~ktadır_. ~I era;:i.mde. h.ıı~·iciye Emanoel tarafıncl:ın karşılnn:ıcnk-1 
. . k d· . ml··mkt'·ınse 0 ka- nazırı Kont Cıano. fa~ıst partısı baş- laniıı-. 

dahılıncle ne a aı 1 ' ' 

dar tatmin edici mah i:rette olduğunu 

Rumen manevraları bildiı·iyol'. 

Almanyada' Dün Glas hava~isinde başladı. (Bek) 
Otomobil kazaların- d k 11 k k 

ve mü,avir tabibleri tarafından bu rap olmuştur. Devriye kollnr.ı V"' 

aksam saat 20 de verilen rapor polislerle Arap çeteleri arasında sid~ 
iki~ci maddededir: detli çarpışmalar. sokak muhare.be-

2 - Reisicumhur Atatürkün leri olmuştur. Araplar, Yahudi mii~I 
rahatsızlığı ayni halde devam et- esseselerine hücum etmişier, bir ma-1 
mektedir. Nabız 120, Teneffüs bede bomba atmışlard'İr. Vaziyet 
22, ve hararet derecesi 38 dir. vahimdir. ı 

B k•ı• • KmHis. 18 CRııdyo). - İngiliz as-
3ŞVe J ımız kt>l'llPl'İ. L'ski KudLİ1' ~t'hrini nlıloka 

D h ·ı; e ve Hariciye altımı ıılmı . .şl~u·dı~ .. Buıııııı S'.'i>L•bi, A-
a l y 1 rap çetelerıııın hik,(lm t'llllt'ıiltldl•IJ hıı-

Vekil lerile Parti mer- ıııl olun Pııdi~edir. 
• k Y~ııi Kuclus ~elıriııck ıh· lıL·.\ ı:c:ııı 

kezınde anuştu \"e koı·ku hüki.i!ll siırnıektedir . 
Filisfiıı 1111ı1tı•:-;11 

lstanbul, 18 (l lususi muhabiri- Kahi~e, .1 & ~~~dyo) -.-. Kadın- Ve bunda haklı.) ız. 
· d ) _ I3asvekil 8. Celal Ba- lar cemıyetı, Fılıstınde mucadelede . 

ınız t:n . b 1 l d . . b. . d . lngıllerr, Munihte ba ka millet-
yar' Dahı-ıı·_,·e \ 7 ""kı.lı' "e Partı· genel u .unaıı ara yar ım ıçın ır mne ef-

' ' - • leriıı hakkını te:slim ederk n fılisti-
sekreteri B. Şükrü Kaya, Hariciye terı açmıŞ; ve para toplamağa baş- ni unutuyor. 

Vekili Dr. Rtistii Aras bugün Parti larnıştır. Bir kaç gün içinde ıni.ihim Balkur planı, artık mazi oldu. Zi-

vilayet merke;İne gelmişlerdir. Ve- 1 
miktarcia iane toplanmıştır. rn Yahudiler, hlistinde azlıknr. 

killer, Parti merkezinde uzun müd- Beyrut, 18 (Radyo) - Filistin Bunlar, 1918 tarihinde elli bin kişi 
det kalmışlardır. müftüsü Hacı Emin Elhüseyn, (El- bile değildi. Fakat ondan sonra, su· 

---+--- mukattam) gazetesi muharririne be- radan buradan gelenlerle dört yüz 

Çemberlayn 
Bu~ün Londraya 

dönüyor 

.\ll'İI 1.,'e111btl'WlJıl 

/ 

yanatta bulunmu:ı ve şunları söyle- bini bulmuştur. Bunları Filistin top• 
mistir: raklarında tutan, ancak lngiliz dipçi

- İstediklerimiz aşikardır. Bu ğidir. 
hususta tekrar tafsilat verecek de- Filistinin hakiki sahipleri olan 
ğilim. Biz, tam bir istiklal istiyoruz. - Devamı 3 ncü Sahifede -

Tıb kongresi 
Dün de sabah ve aksam olmak 

' 
üzere iki defa toplandı 

Türkiye<.le ilk defa vlarak ioplaııan Aıık:ıra. 18 (llu .. nı:;i) - Mili tıb 
kongrenin bundan böyle her milli korıgı'L si bugiııı oğlcdC'n en el \ son

tıp kongre-.:iııi müteakip İ<;linıa Ptme- ra olmak üzere iJ,; toplı ııiı ;\. p ıı:; -
si kara ı-la!$tı rılnıı!'itır. t ı r. 

Ankara, 18 (A.A.) - Yedinci Kongred{' ırk hıfzı.;.;;ılıh "'1' griıı 
milli tıb kongresinin bugünkü top- mP\"7.llları goı·u;::üle<·ektir. 

lantısında Profesör ve Doktorlar Çocuk hekimleri kongresi 
muhtelif mevzular üzerinde tebligat r . An~.ıra. 18 (11.uırnsi) ' ~u ~ he
ta bulunmuşlardır. kımlen kuııgre:sı Lug-uıı açı mıı:;t r. 

Almanyada sevinç 
d b . · ·nJeölen· manevra s3hasın a ra a onuşaca an ırseneıçı u, · . . 

l l [ Bi.ikres 18 (Radyo) - Rumen Kral Karol ıle Velıahd Gran Loııdra ıx (H.nclyo) - na~wekil 
er ve yara anan ar ordusu, cİas havalisinde büyük ma- Doyod Mihail v~. büt~n ecnebi Nevi! ('emberlayn, yarın ~abah Ulll'H-

Ordunun terhisine başlandı. yarım 
evlerine dönüyorlar milyon asker :Rerlin, 18 (Radyo) - Almanya- nevralara baslamıstır. - Devamı 3 ncu Sahıfede - ra ~~t!lecı->ktİı'. 

da bu sene içinde otomobil kazalarm • ~ 1 Umumi efkar, derhal toplanacak 

dan 8 bin kişi ölmi.iş \'C yüz yetmiş ~ h k ft • olan kabinenin vereceği karaları dört 

beş bin ki:ıi de ağıl' ve hafif olmak un an u·· umetı 'gözle lwklcnwkt.t•dir. 
·· d Ynnııki kalıiıw toı>laıılısııııla Filis uzere yaralaumı~lur ır. 

1 ·· .. tin :meselesinin de ehemmintle tetkik 
Hükumetin, bu gibi kaza arın onu-

olunacuğı :<öyleniyor. 
ıı~ geçilmek iizere tedbirler almı~-

tır. il~ledi,·elt•ı·iıı !Pııbihatı hilafına 1944 
olarak faz.la süratlı.> ko~turulan oto

mobillerin lastiklerine zabıtaca ate~ 
erliJecektil'. 

olimpiyadlarının Atinada oy
nanm2sın1 komite~en istiyecek 
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Kuyucu Murad: 3 
Sadrıazam 6 yaşındaki 
çocuğu nasıl boğdu? 

çirkin vak'a tedbirler 

'' Görünmiyen adam,,la 
uğraşmakta imiş 

Otelde bıçağı çekmiş, saldır-

Hiç kimse Kuyucunun ne demek, ne mış. Meğer, deli imiş! 

k d • k d EHPlki l'<'('l' lzıııil'in K<mernltı duııda tcdm i edildim ve i,·ile.~liğime 
yapma isle iğıni estiremiyor u otellel'iııdt>n lıiı·inde g~ı·ip lıir vak'a dair elime lıiı· kağıd verildi, 1'ireye 

ulıııu~tul'. Tireli Kotalı:tş oğullal'ın- döııdllnı. Bcıı t•aktilP iyi idim, lzmil'-
Yazan: M . A y han dan il eh acı ıı. Mthl,,fa adında lıiı·i, de bit»inenıada ( Göı·ünmiyen adam) 

Sipnhi, nlının başını ~e\'iı'el'ek sii- ·uıılal'ını t•ğlt•ııclil'il', oıılan <·usu htıl'lı- otele ı•elerek gece kalacağını ~öyle- acllı lıiı· film gördükten "onı-a halim 
ralle ıreldi, sııdrıızıımı selamludı.. şa getirir, ol kefel'e;·i azdırdı ha'?. nıi~, otel kiılibi ikinci katta bir oda değişti, ırör(innıiyen adam pe~ime ta-

Iüıyucu ~lurad paşa, çocuğa lıa-I Eiçal'e çocuk, Kuyucu Mtıl'Udın a~nıı~. bu!'asınııı kendisine ai<l oldu- kıldı, nereyt• gittimse Leni ı·ahat bı-
kıyordu. ne dı'mek istediğini bile anlamamı~- ğunu söylenıi~lir. Kı.rnfeti oldukea rnknrndı, hatla bu ylizden Bakırköy 

• onra başını çeı·irı.li ve sipahiye lı. Sadnazamtn maiyeti ise, gizli giz- düzgün bulunan bu otel müşteri,;. tedavi yurduna du gittim. l"tanbulda 
sordu~ li \'e korkak korkak biriLiriııe Lakt- kendisine tah,is edilen odaya girin- bulunduğum sırada profe,ör Zatı 

- Bu da kim? .. Bu da ne? yo!'lardı: ce birclcnlıire yüksek Re,le: Sungtıl' adında bil' illiizıyoııUi tle 
- Bir e•ir devletlim .. A"iler ara- Pa~anın yaptığı vicdansızlıktı! E- - Ulı odaya kim girerse ~u elimde- geyrettim. Du adam, sahnede bazı 

smdan :ıldığımız bir çocuk.. "ir, yetim kalmış lıil' yavruyu bab.,ı ki lııçakla gebertel'im! oyunlar yaptı.b:tan •onra i"tecliği za-
Çocuk korkudan aiilamağn bnş- şeştar çalıırmı~. diye bu katlnr çeki~- Diyerek beliııden bir ekmek hım- man ortadan kayboluyordu. (Gö-

Jfttnıştı.. tirmek, üzmek \'e hırpalam;ık in•a- j!ı çıkarmı~ ve kapıya hiicum etmiş- rünnıiyen adam) ın bu pmfesör Zatı 

Ku,·ucu Murad çocuğa yukla~h: fa, merhamete, insanlığa uvmıyun til'. Olel kütibi, şa~ırnrak geri çekil- Sungur olduğuna hükmettim, beni 

- Behey k!iftehor zade -dedi- ne biı· şeydi'! mi~. otel sahibini haberdar elmi~tir. dul'nıadan ı·nhatsız l'den ve mütema-
ıığlar•ın öyle? .. Demek ki senin ele Altı ya~ıııda bir yanucnfrun, ha- Otel 8 ahibi, yukal'ı çıkınca tatlı sö7.- diyen peşimde dolaşan hu adamı 
tıabıın ıınıın ('~lali idi ha? basına ait i~lcı·dC'n ne me,ııliyeti o- lerlı' n. l\lıı.tafıı,·ı yohı getil'meğe yok etmeği çok dü~lindüm. 1zmil'c1e-

'?.ııvııllı meçhul \'e kim,e-:iz çocuk, lıılıilirdi1 çalışmt~sa da muvıırfak olamanıt~, ki otele indiğim zaman da (Cörün-
lıı tç1ara hıçkıra; Kuyucu çocuğu bırakıp a.ii:ır a - nihayet zabıtayı hııLerdar elmi~lir . miyen adam) odama girdi, ben on-

- Deiiil amucacığım -dedi- valla- clımlarla )•erine doğru yiirlidü. Su- Otele iki polis gelmi' ve otel mliR- elan kurtulmak için çaı·~ıdan 40 ku-
hi deiiil.. Biz aç kalmıştık. Kıtlık suyordu. Sipahi neferi çncu)ıu elin- tahdemlel'inin de yarclımile oda için- ruşa "iyuh saplı bir ekmek bıçağın ı 
vardı da, karnımızı doyurmak için iden tutup ayrılacak oldu. Tam bu de elinde bıc;ak bulunduğu halde do- almıştım. Onunla (Görünmiyen 
babam onların arasına karışmıştı. sırada Kuyucu gerire döndü ve sağ !aşan, kendi kendine bağll·aıı adamı adanı) 1 trpeliyecektinı, üzerinde bu-

Kuyucu l\furad paşa, çocuğu ko- 1 tarnfında duı-an iki cellada bağır - ,-akalıyarak elinden bıçağı almışlar- Junan bir vesikadan B. Mu•tafnnın 
hından yakalayıp Lir çeki~te attan dı: dır. Lir ay eV\·cl şifa yurdundan çıktığı 
indirdi:- j - Ne dtıru.rorsunu Ue hailller! IJ. l\fu'.'l.tufa islicvnbında ~u gnrip anla~ılmı~lır. 

- Padişahın lokması yok mu idi'? Boğun şu yılan yanusunu l. "özleri söylemiştir: \ \'aziyeti tehlikeli 
Padişahın imarethanelerinin kapısı- Herkes dehşetle biı·ilıirine bak - _ Ben deliyim. Ilir ay e\'\'~line tekrar ber:ıyı tedavi 
na kilit mi ı·urulmuştu ! tı: kadar lstanl>uldu Bakırköy ~ifa yur- rilecektir. 

görüldüğünden 

yurduna gönde-

Kuyucu :Murnd pa~a. zavallı ro- Altı ,·a~ıııda Lir yavruyu boğmak. ----------------------- -------

c Lığu i~.i kol.larındantut~ı;ı sarsa~ • lıa? Sadrıüzam, mutla~a delirmi~ ş• d • k d 45 000 
J ııdı. Cozlerınde g::ıı ı 1 btr tebessum olmalı idi? Bu çocuk kıme, ne yap- ım ıye a ar 
ı·ardı ve bu tebessiimle. içindeki kor- 1 t k'? ı ' 

1 ki ı
mts ı ı. 

!tunç dlişüııceyi mükemme eıı sn ı- İki celliid da ayni sekilıle ürıı~r- • ld 
yabiliyordtf. dile!' ve durnklad;la!'.. 1 ton u·· zu· m satı 1 

O zaten, hiç lıir zaman, en lıiiylik 

1 

. . . 
hadiselerde lıile tatbikata geçinceye Kt1yuau, el~ kılıc.m.~n .. lrnlııe•ınde, I 
kadaı· maksadını belli etmezdi. Vah \eelh1tlhıra dognı yuı·udu: • · 

şi: caı:iane ihtirazlal'I, ancak hamle\ - ll>llil dıırur<uıuz h .. '!. Ger:de kalan 30 000 ton üzümün de kı-
y.apacağı zaman meydana çıkardı. Çocuk, vel'ilen emri anlamı~tı. ' 

Kuyucu, kendi ~eyyiat hesabına Acı Lir çığlık atarak sipahinin diz- 53 bir zamanda satı~acağl tabi\ görülüyor 
kaydedilen lıiı· yııtın kelleyi de, bu }erine sarıldı: 

ela stıttl:ıc:ığı kuvvetle bhmiıı edil -

Suçlu ağır cezada 
makkiım edildi 

Yangın yer inde geceleyin misa
firlikten evine dönen B. Hüs<'yinin 
karısı Bn. Hayriye ile karanlık bir 
sokakta İbrahim Şimşek ve arkadaşı 
Ahmediıı tecavüzüne uğradıkları
nı, İbrahimin, e linde uzun bir çuval
dızla kocasını tehdid ederek kadın ı 
sürüklediğini ve kir letrneğe teşeb
büs ettiğini, Bn. Hayriyenin miima
neatı ve mücadelesi sebebiyle kaçt ı 

ğını dün kü sayımızda yazmıştık. 
Vak'adan sonra d erh al faaliye te ge
çen polis ler, suçlu lbrahim Şimşek 
ile arkadaşı Ahmedi yakalamış ve 
Adliyeye sevke t rnişlerdir. 

İbrahim ve Ahmed, dün meşhud 
cürilmler kanununa göre ağırceza 
mahkemes inde muhakeme ed ilmiş
lerdir. Muhak eme, süratle netice
lendi rilm i ş, suçu •ahi t o lan İbrahim 
Şimşek bir sene, bir gün hapse m a h
k um edi lmis, Ahmed, uçu sabit o l
mad ığından berae ı e tmiştir. 

Bn. H ayriyenin h ad ise· yerinde 
düşen çantasındaki 81 lira da zabıta
ca bulunarak kendisin e verilmi ş t i r . 

Keler köyündeki 
vaka 

Yaralı İsmail Hakkı 
inkar ediyor 

Cumaovası nahiyesinin K eler kö
yünde kad ı n yüz!inden bir vak'a ol
duiiunu, A li, Yusuf ve H alil adında 
üç kişinin, Manisalı lsmail Hakkı 
Avcı ad ı nd a birini bıçak la aiiır su
retle yaraladık larını yazmıştık. 

Vak'a, İsmail Hakkı Avcının, Keler 
köyünde H atice Zeybek ııdında dul 
bir kadının geceleyin evine ırirmesin
d ıı dolayı olmuştur. İsmail Hakkıyı 
:nırnlıy:ınlar, oıııın, kızl<ardeşi Ha
lice Zeybeğin evine girdiğini gören 
Ali olduğu, diğer sııçluların da onun

la birlikte hareket ed erek yardımda 

bulundukları anlaşılmıştır. Hadise 

hıhkikatına el koyan mi!ddeiumuml şeJölde evvela hiç belli etmeden, fa-
1 

. . .. . 'ı . .. .. . eziim \'C iııciı· "~ılı~ VC ihnı'('H[l, 
k b' el b' t lı' k 1 'lı' - Benı oltluıtme ... Benı ulduıl- çok lıal'aretli ılev:ıın etnwktedir. Ü -
:~!l. ırk e;o ı~e y:;t:cı ıı· tl}J an gı 1

\me '· zlirn piya~ası aC'ıl:tlı henüz Lir bıı~uk mekledir. muavini n. İl hami Sancar diin has-

a ıŞi~di şu;.a~: da.' !ıic kim'e Kuyu- ~e bu yiirpkleı· par~alayıcı fer- a;· ııet:t·,-,i halde 7<>,000 loııa lrnli)ı o-

cunun ne demek. ne '.·apmı~k i:.;ttıdi· )'ac.1, lıird(•ı1birt' cL.lhu )'fiddt>tlentli: lan l·~ırp lıidvesi lizlin1 rl·kolte··dndPn 

incir •utışları da iyidir. Rekrıl!e tahanede tedav i altın .Ja bulunan ağır 

2:10,000 çuvaal, yııni 3:J,OOO tondu!'. 

Euııuıı da 110.000 çuvalı tamamen s:ı-

yaralı !<mail Hakkıyı isticvap etmiş

ti!'. lsmail Hakkı, geceleyin Hatice-
iini ke ti.rem. iyord.u. . \ - Ren ııfactk eocuğum.. Betıi öl- 4'1 000 l«nu l:ımanwıı salılnıı~ ,.,, lıu- . 

' llt,'ıı da 2:1,000 tonıı ihı·!I'' edilmi*lil'. tılmıştır. Henüz salı imam ıs olan mık- 1 ııin evine gitmediğini, kendisinin Ro-
- Senı ptç senı -dedt- <lemek ı,a. tlu"ı·n1eı·ı'n .. All 0 hın1 ı... Öl 'L··ıı·me)·ı·ı1 ' k b' k kt J 1 1 · ı· F 

M u G"rive kalan üziim :)0,000 ton lrn- tar 120,000 çuvaldır. Eıı da l<ıl ıı·' .,, a yııı·a aııc ıgını söı• emış il'. a-b:m kıtlık yüzünden. açlık ve .<efa- . 
1 

• ' , 

\ d C 1. ı· ·ı h 'lt' beııı ... clart!ıl'. Euııun da çok kı<tı bir zaman- ,zamanda sııtılacak!tl'. kat tahkikat nctice<inde Haticenin, et yüzlin en e a ı gı nı una ı ı- ld · 
('ocuk, korkudan sap<nrı ke<ilmi~. ------------------------------ bundan allı ay evvel kocasının ö ü-hak eyledi ha?. 

Zavallı yavru, iı'i bir kartal pen

çesine d!işmüş k!içük bir serçe gibi 

titriyor ve hem ağlıyor. hem de yum
rukları ile gözlerini siliyordu. 

p .. I ü-ü, dul kaldığı, bir müdde~sonra İ•-büsbütün küçülmiiı;;, ma~um, da~·anıl- A ~ } t ~ rpa V:? yapagı Ü Onya UCCar arı mail Hakk ı ile sevişme. ğc b.aşladığı 
maz vaziyeti ile, l\fıırad ııasaclnn 

1 
ı ı 

Al·pa Vl' ~·.:ıpaj{ı ihracatı. yakıtHhl .. • ve ouu aru:-1ıra gece erı evln€" a c lw 
ba•ka hazır olanların hep,iııin iı;ini kontrol allına alınataktıl'. lluzırlıııııııı I U ZÜm, in cır Ve pamuk ğını, son alışıııda da kardeşi Ali ile 

yakmı~tı.. kontrol nizıımnamelni hakkında ~eh-1 isti orlar IYusıtf ve l!alil taı'lı~ından ~vele ~·ak.a-

-I-
('ocuklıın birt'ok mühlik ve deh

·'L'L veı·en hasta 1 ık lardıın konıvabil
me k, kul'ulun \'e yapılan orga~izas
yonların faaliyet \'e çalışabilmele
l'ile kabil olur. Bu orl!'Otlerin çocu k 
lan kanıma ~n\'aşında yapacakları 
ödevler pek önemli ve büyüktiir. 

('ocuk ha!lalıklarma karşı sava~ 
ynpmuk iı;in iki l>ü.ı·iik ,·ol giidmek 
gerek ti,·. Sun'l besinlerle be•lenen 
l:ocuklıırda öliimiln pek ~ok görill • 
me•ine en bii,l'(ik •ebep, çocuğa karşı 

duyulan bağlılığın çok azalmrn bu

luıımasıdıı-. Ayni zamanda anne sU

tiiniin •un'i besinlerle telilfi ve tami

ri mUmklin olduğuna dair halk a
ra•ında yapılan yanlış düşünceler • 

den doğmuş olmasıdır. Burada nor

mal emzirmenin müddetinin de zi

yadesiyle ehemmiyeti vardır. Son yıl

larda bu hususta pek büyük rekl:lm

lar yapan fabrikalar, halkı şaşırt 

mış ve çocuğu emziren birçok anne 

ler bu rekliimlara kapılarak çocuk

larını kurban vermişlerdir. Çocuk 

slitlel'i yapan bu fabrikalar, anne sü

!linlin ayni olduğunu, çocuklar için 

pek mükemmel, iyi sUtler, ve çocuk 

unları olduklarını etrafa y al

dızlı reklamlar yapmak suretiyle 

çocuklal'ın sağlıklarına pek derin ye 

büyük çarpılar urmuşlardır. 

Çünkü bu sun'i süt ve unlarla ç o

cukların uğramadıkları hastalıklar 

kalmıyor. Bahusus en tehlikeli ve 

büyük hastalıkların kurbanı yap

makt a büyük roller oynayorlar. 

- Arkası v ar -
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UZUM 

Çırı•al Malın ciıı.ıi 

1100 J iro ve Ş. 
1011 C<1 ter son 

936 t. Ü. Tarım 
743 İııhi•ar ida. 
646 F . Solari 
484 M. J. Taranto 
372 A. R. Üzilm. 
247 M. ır. Nazl ı 
194 P. Klnrk 
l 85 Ş. R iza If. 
l 63 S. Camel 
151 
147 
130 

ÖztUı·k Ş. 
Albııyrak 

J. T. Mııh. 
ı os E<naf Ban. 
1 O~ S. Celardin 

55 D. Ardili 
38 P. Paci 
30 Şınlak o. 
26 Alyoti B. 
22 :il. Beşikçi 
18 S. Remzi 
11 S. Bl'hun 

Kı'. S. K r. S . 
9 50 ıs 

10 85 lll 
10 17 50 
6 25 10 37,5 
10 50 12 75 
11 13 50 
10 
13 

13 
13 75 
14 

12 62,5 18 
18 75 

11 

18 25 
l o 75 
13 50 
11 
14 50 

9 12,5 
13 75 
11 50 
12 
12 25 
14 25 
10 
13 

13 75 
15 75 
14 50 
17 

9 12.li 
13 75 
11 50 
14 
12 25 
14 25 
ıs ıso 

ıs - Söyle lıakayım, senin baban ne 
~ yapardı?. 

C'ellfıdlanlan Liı-i, kaşlarnıı kıılılı- l'iıniz tüccar ve ihrncatçılannın ti •

1 

.Y lannrak ynı•alandıııı te,bıt eclılmış-
. I'olonyadıı \ urşo\'<ıda buluırnn ba- . , , k Al' , b rarak kPndi kendine m111ldamlı: carel od:ıHıııca mli!ııleııları te,bıt e- .. . . .. tır. \ak adan Ron ı·a açan ı, za ı- ----

zı n1ühin1 J ırinalar, ~ehrımız Tur~<:')- • kt 1 - Şe~tar çalardı, Şestar!.. Vallahi 
pnşa nmucn, •eştar çalardı. 

K uyucu birdenbire, azdı, köpür
dü : 

Sı·mclı' "tı çorııü-•ı bog<n1"l'l"n 'ı"" clı'lm'ı" ı·eı 'ktı 0 ·ıtl ı·ekı-ılelı'ıı" "o"ııtlet·ı'I · · caca aranma at ır. 
-,. '' ~· '" .. ·''· .. ' '°' 'ô • : 1ris müdürlüğüne mürncaat erlerek lz- --=+=--

:\Jurad pa!=:a~·ı boğnıağı bin kerre mıf!.lır. Ilazırlunan ~tandard pro.ıe~ı nıirdeki tüccarlarla üzün1, incir. pa-
teı·cih ederdim.. 1 Ü f' t ,iizerinde tüccarlarımızın nı(ituleal.ı- muk üzerine tical'et \'apmak istedik- e ırıe araş · rması 

Fakat ne yapabilirdi? .. Emir cık- 1 1 · · b'ld' · 1 d' -
~ rına göre l[lzım gelen nındclelerin iltı-ı e rını ı ırın1ş er ır. 

- Ne eledin, ne eledin, şeştar ça- mıştı.. . . 1 .. · I·· . . h . 'k' .. , . 'k 'l'ürkofis müdürlüğü, istenilen ııü- gerı' kaldı 
)ardı ha?. Celladlal'dnn hm rocuğu yakalıı- ı \Csınc ,n sonı a eı ı ' 111Z«mn,ıme ı - , . .. . . .. 

~ · ~ . ~ . . nıunelerı gondernııştır. Polonya tuc-
H li. diseyi seyredenler, şaşırmışlar- dı Çocuk lrncmak isth·ol' cabalı- !ısad vekalctıııden şuı·'1yi devlele 1 1 1 t ' · 1 "h' Çeşme sııhillerinde kara sularımız-. ' .. · . · ' · 1 . . car Ht'1n1n mem e \e ımızc en nıu nn 

6n26 
442529 

449455 
No. F'iyat 

7 10,75 
8 l l.50 
9 12.50 d ı: yordu. Bu mııcadelenın faydasız ol- 'evk edılecektıl'. miktarda mahsul alacakları tahmin da vaktile batan gemilerdeki altın ve 

duğunu anlayınca; celliicl!arın elle- ediliyor. gümüş eşyayı çıkarmak için M:ıliye l O 1:1.75 
17,75 

Bunun neresinde fevkaliidelik o
labilirdi? Diler Şeştar çalardı . diler 
ku d üm, diler ney çalar. diler<e se -
pet örer, dilerse çul dokurdu!. 

rine ~arıldı ve gözyaşlıtl'l,l'le, hıçkıra T k k • vekaletile mtıkavele akdeden B. Mah- 11 

hıçkıra, a as omısyonu • mud Alanyalının işe başladığını yaz-
- Sizin de çoluk çoctıihınuz )'Ok Takas komiH)'Onu, dün Türkofi, ine bolu faciasının mıştık. Çe~me sııhillerinde araştır -

iNCiR 

H erkesin hayreti, birdenbire Ku
:rucııııun şu sözü ile yırtıldı: 

- !labıı.n şeştıır çalıp Celiili mel'-

mu• .. Benim kadar çocuk boğulur-' nıiidiirliiğliııde yeni Tlirkofis müdürü duruşması malam başlanmışsa da havanın ve 
mu?. ı B. Avni Saknıanın reisliğinde toplan- İ - hk" denizin mu halef eli ve malzeme ııok-

. nebolu faciasından ma um edi- . . 
- Devam edecek - mış bazı prensıp kararları almı~tır. İ .. . , , h 

1 
. g;ınlığı sebebile devanı edılememış, 

Çuval Jlalın ci,ıı.•i 

No. 
8G2 M. J . Tarant 

79 
fl86 

• 
H. Levi len r.ebolu suvarısı B. ~ .e mec Ah t 

-ı ! . _ . . k B. Mahmut Alanvalı, stanbtıldan ye-
tmır agırceza mahkeme::.ının ara w • • • •• • 1, 

t · . . 1 · t· B nı malzeme getırnıek uzeıe stanbula 
rına em.rızen ıtıraz e nıış ı. u ayını . _ . l' _ IKültÜrpark sineması: Kibar halkın sineması olac:ıktır 729 

585 
57G 

111. ıı. Nazlı 

Tütü. İ. T. Şi. 
Hakkı Şeşbeş 
P. Paci 

" 
" 

" 

• 
" 

Dikkat 

" 
" 

• 

" 

Ailevi ve ictimai filiml~r IfÖsterecektir , 
Progrnmlarının mükemmeliyetile tema-

yüz edecektir 
istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz 
olacaktır 
Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 
olacaktır 
Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır 

Resmiküşada şimdiden hazırlanıı1ız. 

· · 'k' · t · h ı gıtm"'e karar vermış ıı. 
yıı·mı ı ısınde Ankara enıyız ma -

1 

° t 
1 

F. Solari 

kemesi heyeti umunıiyesinde B. :V1eh- Btı she.bepdl~I a'. ·atş trma ar, mtıvak-
. . kııteu te ır e ı mış ır: 

med Alının durıısması yapılacaktır. 
292 

Sıl\'aı·i, avııkatı B. Halid 1'evfiki An- - =+=-- 258 
ı ~8 Ş. Riza 
ıo Öztiirk karaya götürmek üzere şehrimize gel-

m iştir. 

- -=+==--
Belediye işleri 
Bt!lediye reiHi Dr. B. Beh~et Uz, 

dün Kar~ıyakada ve İımirde muhte
lif beledi.\•e inşaatını teftiş etmi~ti r . 

Belediye daimi encümeni dün öğle-

Seydiköy okulu 
Bugün vali tarafından 4.515 

acılacak lOSJG:1 
, 

Seydikörde inşa Nlil'•n ilkok ul 112~78 
Lina~ının açılnııı töreni bugün r-:.aat f 

15 te yapılacaktı r. \' ililyet, Külltlr(11ı·"J M"lın 

ve nafıu nıudurl~ri v~ K:tZt·t~L·il ~r. 1 fl5 Buj(day 
den sonra belediyede toplanmı~. yew saat ı .ı tt! ht1k ü rr ı '* t iirriindt'n htr •ltf\- :,!fı~ B~ı~la 

ııideıı La1.ı yollH1'111 iıışaı1'1111 nıllleah- lıll•le Se,ı·dıkrlye hH•ket erlec•kl e r- 1 il K. il. 

ci ıı~i 

Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiattı r lkiııei k~r.loıı " ; ,. •" '.i• h"Yli Fıızlı Güle~ tarafından lıir nutıı k 7~'1 B. Pamuk 1 
hicllere ihult• dmi,tiı·. diı·. Okulun açılma löl'•ninde ıa'ı P.. !\l '\,ıht> 1 

"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ilt?rl•mi•t'- ira.ıl eılil o c~ktir. ' J l H 

[\I'. s. r.: ... s. 
Fi at 
5 50 5 50 

8 75 11 
6 :50 12 
6 75 14 50 
7 25 16 
8 10 58 
!) 14 
6 75 14 75 
9 50 10 25 

7 62~ 7 G23 

Kr. S. 

6 

Kr. S. 
4 Wi!5 
4 ]~ 
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{i ·1-;~ 

•\ w .- -
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(Memel)deki Eski oba köyünde feci 
Almanlar 

Bu ay sonuna kadar bir Otomobil kazası oldu 
serbestiye kavuşmalı! Japon ordusu, Hankova 

doğru ilerlemektedir 
Berliıı, 18 (Radyo) - Almanya, 

Lit\'anyıt) n bir nota veı·miş ve ).Jt>

rııddt·ki A lrrntıılm·:ı Lu !ıy soıııın~ ka
d:ır lam bil' ~H·dıı·::ıii lıahsı•tnıüı:ıiııi is-

Beş çocuk yaralandı. Birinin kolu 
omuzundan koptu 

'J'iı'c kaza~ıııııı Eı-ıkiolJa 1-.ö\'liııde l'\'h•ı·iııdcn lıiriııiıı du\•arın::ı hnfifcc 
1 

focl Lir otomoLil kaza:;ı <ılıı1t1.".: .• ·ıg-ıı· 
1cıııişt i ı'. 

'' <·urptırarak gl'tmis. o ı-;1rada urgan-

K ı ı • k•J A H k h • • t k tt• Ed B Yl' hafif olmak üzere beş çocuk ya- l:ım :'Hılı çocuklar, kamyonla clu\·ar JZl Sa lp teş ) atJ, an OV şe filli er e 1. var eneş ralnnm11.:tır. Yaralanan çocuklardan :ırn;-;ınd:ı kalal'ak r7.ilnıi~lcr<lir. Dun 

Kantonda O 
•• rfı· .d ·ı A d·ıd· Amerikada oturacak "!riı'.iıı kolu ~mıı:wıulan kopınu~tuı·. !ardan ~J ehmed oğlu l o \':l~mda Tfa. 

J are 1 an e 1 1 \ nk anın üıfsılatı smdııı" 1·1 K • 
Prag, 18 (Radyo) - Sabık C'um- ,,,. . . • · • 1 1 ar:ınııı sol kolu omuzundan kop-

l · 1 .. ·f ']n ·ı· ı·ı · t' C" • 
1 ııe beledı\'('flllldP k:ındlı 20 s·ı 11 l · ~ ,., T< kvo, 18 (Racl.vo) _ .Jaııoıı kıta- .Japon ktıv\elleri Ifonkov l t>mıryo u- oı ı ıc .ın· ı aıı I:'( ı nw-ı ır .• ;ehrııı bom lıurrcb I?ı.lvar Bencş. \'akında Ame- 1 • • ' - tııııs, ıra ıını oglu !ı nısıncla :sezen 

f L .. 1 . . . t .. ı· 1 . 1 • · . ~ 1 ı k:ınıyon, tlitun 'iiklemek iizt·ı·ı· 1 • • :ıtı. l\~ınton cephe,,inde \:t,\ St>pin illi f,('smi~krdir. !eri lı:ıı·ekiit lmg-iin .ı)( ım,ıııı s.ı.ı ,\t!ullt'll 011 ~etlı)e ka- J'ikar:ı g-ıdect'k \'C ('eklerııı kl":<r<'lle Ek' 1 . . . . . ı!'l:;;ıııılıııı \l' )aııağ-ınthıı 1\rehmetl 
. t' l' l 1 . r· · ı 1 . 1 1 1 t . . • ı . ı •s IOJ[l kıl\tıll<' gıtmi lir K·ınll()JI ' ' . şinrnlindP dokuz kiloınrtre ilerlemiş- de de\11m ı•lnııfl ıı-. "aıı oııc :.ı uı· ı Ha- l uı :ısı al'lı:t. ı t'\:.ını c mı .tır. l nııg~a j l.ıuluııdukları şehil'ict·den lıit·i11<.lr ikn- 'l'atnr H l .. ·1 ~ . · ı . . . ' '. ",, oğlu Ali 8ıılu lı:ıs \'t• vtızii11Llı•n Ali 

lenlir. 'l'a.''''areler, IJiituıı lıu hıl\'ali- rı• il:m cclilmi.,tir. )rnı·ıııııı l.)()ııılı:ırdııııaııııHl!ı :W sivil öl- met cdt:ceklir . snMı c :ııc dıı. Sof<ıı LI dı' 1 (i 1 . , 
... l. b l 1 ,.. k 1 ııı(i:-ı. \l' .\.·ıı·.·ıl.·ııııııışlıı·. . r. .. h·idli Ali rığfıı llect'JI .Ezrandır. ı)~_u 1 '.)asııııla bı-nlıirn 8iikl' sol ba· 

de J ~ıplıkl.Hı hüik~•ıfl~lrda lıic Lir Şerırin tllll ı.m ım:ıııı 1 ı yt• :ıı ar _ _ 
r 1 • • t" "(J Ç'ıııı· o··ıı ıL"ı" Oııktııı, 1 u (R··Jyo) } ı,.Jk, 1"nnıyoııa tl~ltiıı dıı\,lt•ri yiiklııdik- l'~wı t•zılt'rP!- :ı~ır . un>ttc•. Mı·hnıerl 

yenle Çin kuv\ etlerine rnstlumuınış- ~tsı m;ız surmu~ ur. ~ ı ı .,,- o "' ... • / h k d / . 
lanlır. tiir. Pekçul, kiıtısder y:ıralanmı~tı•·. gıdasızlıktan sızldm'1ğa ba.~lamı~- /ngi İz Ü Üm ar arı ten ~o_ııı·~ı şoteır Rı teıı Ezeaıı, l.ifr ata- oğlu . ı•l,iı ) aşmılıı J~rııirr fncrouln 

I J k J.:l (l .ı ) ç· J{ ı tır. Jskocyadan dô'ndiı' ler ı.ık kö.y. kıılıvt">sine girmi~ •.. 'lu içmek .vihiiııdı·n hıı!'if ::ıuı·c·tt" ~·.·ıı·,·1l."nn1ı;;ı-.Jan~ıı ktı\'Vetleri Yançe cephesin- ıun ov. •'l ~uuyo - ın ızı , .. -s 

· T L · za"t"t s,'ılı'ıı tN.ıkilatı, s.<"hri tL~rk etme.re bas- ı· ·ı· ] · d 1 , ı~tt·nııştır. O sırncla şoför muavini !ardır. dı· eh· ilerlt•ınisler ''e u en '!" ' - "' • Hgı ız er, cıvar an ge en muha- R \1 · ı t · l · · k b Lonclra, l S (Radyo) - İngiltere Pcep 1 rn .. ·ofôrılen izin :ılmaclnn 1 Bütün kiiy. bir aıı<ln hir f;ıcia ~:ıh· tildeıı sonra, l!uıılW\':\ 73 kilometre amış il'. cır erın ıs anı için itaraf bir mm- r k . 
rakhısmıQl:.ırclıı·. japon 1-ıtaatı, günılt•n giine Hun- takanın tesisini Japonlardan istemis- kral ve kraliçesi ile prt>mıe,:ler, hu- < ıı·ı'. s1yona g-Pçerek l,nmyoııu tahl'ik ı:C'siıw cliinmiış. ~ aralaıı:ııı, lıacar.ı 
• • ':/ k 11 ı ı l leı·dı'ı·. · rrı·ı·ıı İskoç,nHlan Dukinrram sara.\'ınn elmış, fakat m:ıkiııe kulla~·ma.-.:ını PZilrıı. koltı koılan, ~·t'l•'.l"ı·ı· t."ııının.~7. Hnnkon, l8 (Radyo) - ngiliz te- ·ova yn < a ma' r.c ır. ., "' "' '· " ~ " 

· · s· T k 18 (R d ) · ı. Kanton, 18 (H.acl.vo) _ ç·ınlı'ler, tlönmi.işlerdil'. 'hi~m. :.clig!ııcleı.ı fucir_ı.ya .. e .. bebiyet \'eı.·- Lir hale gelen çocukların fen•adın:t lrnalnrının muhafazası ıçın ınga.pur- o -yo, \,a yo - .ıapon ~m·- t 1, 1 k 
1 ·ı· k . i-cj1J1·ülcri .nkm:ıira \'e demı·ı·j•oll"r1111 rn.ı~ ıı ~ 'nm~ oııc n ı tutun denklen- ana 'e bnbalarının nğlayıs.ları dn 

duıı bur:ıyıı iki tnlıur ngı ız a:; ·en vetleri ceııubı Çiııdc ilerlemekte de- "' .. ı · 1 1 k r d bozmağa ba;:ı.JanuH.lardır. M h • Ç kf V • nı rng ırnn urgan nrn küy çocukla- karışmıştır. Yarnlı cocuklnı'. Tire 
gdmiştir. Bundan baş a, ıman a vam ediyorlar. U acır e er &ana rınclan beşi a ılmı~ olarak duruyor- hn lahnne ine nnklerlilmi~leı·dir. 
bulunan beş kruvazör, dört destro - p ki h Kanton ahuli:-;inden bir milyon kisi d [ .. ·ı L ş f" · · 1 1 • 

Çinliller, n on şe rinden kaçar- ~·'hı'rı· terk eimı·. tı·r. - . aya yer eştırı ece 'l m. nş. o .. or muavını. rnmyon .. u hare.- Suçlu. ~oför ınum•ini Recep Akn 
yer. döı1: t~htelbahir ve muhtelif ge- . . .. .. . , • , . ... .· . .. ~~ k t t ı ki 

.1 1 .. kkcp lıgı'lı'z cloıı"n laıken butun cırnı kopıuleıı beıha\,ı ç· 1.1 .. d f .. lı L d lS (R d ) 1 'lt e e tırınce, ııı çocu nrı gorml'mı:; yaknlrınmıs, hnkkmda takibntn bnş. 
mı en E•n nrnre • ı , " - ın ı r•ı-. mu a ua ıcın i.lti.in terti- on ra, a yo - ngı e- • h.. · 11 t ·ı 1 . rl'kk . l"k 
nı.·ı fı'lo."tı, lıı'ı· t't)',\'rıı·e gemı's. ı·, <lu··rt 'ettilel'. J;ugün, varın «P:ıklon» 1 t } '"kA t' K d . . b' 'e ıı muc l E' ı er emı:'I, ı . ·at..;ız ı. lnıımı tır. Sofôr nrn:ı\'İninin c•hlivet.. .., • . ı~ı ı ıılınışlardıı'. re ıu ume ı, ana aya yırmı ın .. .. 1 k .. k 1 .. . ~ • 

. l l 1 mtıhaı·eb"'l•·ı· k 1 h . . . k b I" .. yuzunc en ·anıyoııuıı oıı ·ısmını rny ,;ı:ı oldugu anlnı:ıılmı~tır destl'oyer ve on tahtelbahirle takvi- şehri cıvarınc n .... ıı ı ... ... Onkon, 18 (Rndro) _ K~rntoııun Çe Aman mu acırının a u unu • · 
nı edilmistir. lıeklenmekledir. garbınclaıı Juponlarla Çinliler nrn _ Kanada lıi.ikCımetinden istemiııtu:. 
· Tokro, is R (nclyo) - Japon inıpa- Kaııtoıı. 18 (A.A.) - japon.\ a iler- ~ıııcla ~iddPlli ve çok kanlı 1..ıir muha-
nıtol'luk kal'argfıhının tebliğine göre, !emesi sebelıile dün gece Kantonda relıe lı::ışlamıştır. 

-
Bursa, önemli bir tu-

rizm merkezi oldu 
Filistinde vaziyet 

• lll.tler ve 118ussolı•nı• 'Jllacar Arapla~.aı;:•:a~~=~a~:~~::d7.ya-. ı· Y l j ' l Y ,J, ~ • hud da istiklallerini alacaklardır. 

l h kk k kl 
~~~::~=~~~r~rap, Yahudilere esir Bursad~ iskan l"dilm!şoJan Boşnaklar 

arın a ını oruyaca ar büt~~~t~·is;i~d~R;r~r~~a:ila~a:~~: hala Sırpça mı konuşuyormuş? 
lecektır. 

meskun yerlerde isyan Rutenlerle 
kereler 

çıktı. M Üza
başlıyacak Bratislavda tekrar 

Arap mehafili; İngi1terenin, fi· 7.ııurcııtı cıl:crıı Xrırn.~ti uu:ıtuıi-'duvnl'ıla a~ılı ılurnn genç krnhmız 
!istin ihtilalini boğmağa muktedir 1lİ1I lstruılı 11 l ltllll11tlıiri !J(l:l!fOı': 2inci Pircı'İn znrif \'C küçük uir fo
olmadığını ileri sürmüşler ve Arap- E!-\ki Oı-ımaıılı inıparntorluğ'uııun toğrafı oldu. nu mfüıalıede Leni n 

!arın istediği kabııl edilinceye kadar paytahlı olun nursu~·ı ı-;<ın :dyaı·eUnı ka.dur miitehns~i~ etti ki, nıtanımız
mücadele edeceklerini bildirmisler- esnasıııcln, lıi.:ı:im lf11·ihimi7.lü epe~· nlfı- d:ın ııznk lrnlunmıı:-;ına rıığmen. kll· 

Roma, 14 (Radyo) - P1'ejburg- rrılı Yal'clır. Çc-k polis memurlan \'(1 1 tc~inin bildirdiğine ı:töre yenid<'n dir. , kmn olan nrnhlclir taı·ihi eF-erlel'i gül'- ('tik ~\ııy:ınııı ta ortai-lıııdu, tliıkk:lnın. 
dıı, 8ıovaklnrla :Macarlar arasınd:.ı Sl:lvak gençleri, :\lucar milli mar~ını 1 başlamn~t muhtenıt=!I ).Jacar _ Çekos- Londra, J 8 (Rndyo) _ Mi.istem-ı mek fırsatına nail olllum. ela knılının fotoğrafını l.ıuluıılltırclıı
al'IJe.deler olmuş ve Çek polislerin - söyliyen Macal'larn suldırdılar. Teza-lıovk miizakert•leri l.ıu kere Komorno- lekeler nazın Malkum Makdonald, Kosonı nıuhrelıe"ind<' gchid dfüwn 1 Kuııdan clohı.rı genç ustnmızı tebrik 
elen birinin, ihtiynr bir kadma dip- hUrata btirak edeıı )focarlard:m bu- da değil fakat Brali,;lavada cere:an bugün Kral tarafından kabul edil- \'e kemikleri lıi\fth~ıre Hursaya .. nakl~- 1 etnwkten kc>nllimi alamadım. Fakat 
çikle nırnınsmdan muğbeı· olan lüılk. zıları tı•vkif t•dilıli. edecektir. mistir. Nazır, Filistin ahvali hakkın dilen birinci sultan :\Iuradııı tul'besı- nıın ,rurddaıı uzak bulunan \'e hU-
Çeklere hücum ctmiştil'. Arbcdeci- Rudape!?le. 1~ (A.A.) - _\Inear P•ıris, 18 (füıdyo) _ Çek tayyare- da ·Krala malumat vermiştir. l!İ zi~:ar.et dtiğinıi :-;oylcrsem. bu ~e- 1 kiimcl:ırını bu ~rkilde hntırlıy:-ın kim-
ler, Slov:ık hükumeti reisi Tisuya kü- Ajan~ı biltliı·iyol': !eri, bugün :.\!acar hududlarmı geç _ yahatımın ıw kad:.ıl' eııtre.ssan oldugt~ sl'lı>re. m:ıattl'e:s::;üf, pek az te:::adil! 
fiir f.'tmişlerdir. Hudud<laıı gelen h:ıberlcı·c güre mi~lrr ve 1\focar arazi.:,i iizerinde uç- ~~ı u11larsıııız .. Dund~ıı :-<oııra. esk~ edildiğinP rminim. nu geııcteıı ınaa-

Londrn. 17 (Rnclyo) - T:ıymis Rtıteııyııda hadisc.-ler gittikçe biı· i<; nıuş:arc1ır. Bu hadis<', Bud:.ııwşteLle turk \"e sırıı mılletlel' ıarasında ebedı cin J:Lıı-Rııdn yn~ı.nrn diğer Eo:01ııalılar-
g,ızetesine göre; Hitler il~ :l\lussoli- harbi şı~ldiııi alnwkt:ıtlıı. Biı· çı.ık jtı· clt•riıı •ıkisler ll.\·aııdırınıstır. hatıl'a lıırakmı Slav preıı.-.:eslel'i )lnr:ı la <l:ı gorilfltilm. Fak:ıt, lıuıılnr t'~kf 
ııi, .'flacaristun:.ı. verdikleri bir nrnh- ı·;.ılı vardır. Pal'is, 18 (Radyo) _ Ron gelı•n \'l' Marit;wııııı kalıiı·lc'l·iııi de ziy:ırt'l vat:ııılarırıclan ~E'lll'lt•ı·dt•ıılıeı·I n,.1, 

tını.da, Çeko~lovaky::ı ile 1.ekrar mü- . Hud•qll.:~t(•, 18 (A.A.) - Macar 1 haberleı·e göl'e. H.uteıılel'll• me>1kfın t>ttiııı. hııluııdukl:ın kiıı hana yabancı h!cıı. 
zukerelere lı::ı.şlamusını tavsiye etmiş- AJırnsı lııl'~'Pll ıı:ıznı· gliııü Poz oııyjobıı ha\•alidt• i~yan ı.;ıkmıı;ıtıl'. Ytiz Liıı ki~idt•n fazla IJir ııul'usa siııi Hı·dileı·. lhtiynrlaı· hala (1 ki 
lel'dir. Ayni gazete, müzakerelerin ( Hı·:ıstisl:ıvda) lıil' kilise öııniiııde l'aris, 18 (Hııdyo) - l\lacuı·ista- Yukırıdıı nııılik ol:ııı l:ıırsa ekst!ri.nUı• 'rıirkllet· Bosıı:ı :ııı:ıııt•ll'ı·iııi muhaf:ıza ı·tıııek-

Jl.hı.:·trhr·ı k tı• k ll 1 J J ki • k it• nwsl,fıııdııı·. Tlirk · Ytıtı<ll1 h:ırlıi - t J ı· ı· 1 .Bnıtisl:.ıvcln. l.ıaşlıy:.ıc:ığını y:ızıyor. . .. .. • • ' sı ·an ı :ı~ mı ı aı· ı nııı \'e oslovakya meselesindeki ııok- ı• \"L' H'IH ı ıı:1:111 aı·ını kull:ııımakt:ı~ 
Butlapeşfr. 18 (füıdyo) - ~Incarı.s y:ıpıldığıı_ıı _bildiriyor. Kili,;t• üniiııde tai ıınzal'llıı nıii<lafaa i(,'in Hitlerlr YENİ ııe k:ıdat· ı:ursııdıı l1ir kaç biıı Rıını. dıı·Jar. Ct•nçl<'l't' geline(•, keııılilerinf 

tan knbi~e~i, bngiin başvekil Inıredı- l\lacar mıllı ınan.:ıııı siiyliycn :\lacur- ~Ius:--olini aı·:ısıııd:ı :ınlasma hn~ıl ol- ~:rnwııi ve Yahudi bııltııınıaktaydı. k;ılıtıl rtnıi:'! olun dtıvletin lisanını vo 
B ~ 1 u ·~ Ç<>l· ı ı· ı ·ı L•ı k Tiir idaı'l' allıııd:ı ll:ıqılıııı sonra ltunı \'e Ernıeııi P!e- ~ ı 1 • ııiıı rb usetiııde 1oplanmı~tır. u loıı- < •• "" ıo ıs ml'mm· arı ı e ,.., O\'a mui?tm·. at f'l enııi öğn•ııme:ı·i ter~ih ('tmis ve 

1:.ıııtıd:.ı, s:ıLık l>::ışvekillerclen Kont ,g·eııçllt·ı·i hücum Ptnıi:;deı· Ye 11 i ağır J .A lnıaıı~·a, 1tnlyu ile mliı;ıtl•rcken maıılan hk•ı·pt ctmj,ıJerdir. Şimdi Dur e:-;ki aıınıH31eriııi yrıvn..- )'U\'U,ı; unut-
'Betlen de hazır bulunmuştur. olmak iizcre uiı· çok kinısclcı· yaral:.ııı- Çekoslonıkya hükumetine bir muh- AÇILIYOR sada l<•k bir Hum \"l'.\'a Ermeni~ e rast mağ':ı haslnmı,..tır. 

Alakud:ırl:.ır. bund:.ın sonra Slo\'nk nııştır. 1'ezahuı·atta bulunan .\Ia<:al'- !ıra vermi:şlt•ı· ve müzakerelere Lit· ı.relemeZ=-iııiz. Y:ılııız ck"l'ı·isf tiicl'arl Kiiçiik .Asynnın t'n sirin ~Phri nd-
. · k la 1 '1·• l·ıı·cl·ııı 111·1· c·ogrıı te,·J,·ı·ı· edı'lmı·~tı'ı· 1.11 1 L I t . I olan 1000 kad:ır Ynhııcli rnnlır. T>:ıh:ı <l'-'<fı'len Dııı··"ı "'I·ıı·ı11 . 1 . .., l · . l 

larl:ı ıııliz:ıkerat:ı gınşece · o· ı •1 .. - • ' ·1 • • ı e\'Vı· a:-; aııma:-ııııı a\·sn•c eve- ' • .~ •.• ı • .ı " l eııızınc 1111 

cari:<Üill delelgusroııunun başında Bu<lnıh .,te, 18 (A.A.) - l\Iacaı· nıi:-ılt>rclil'. . . t•:-;kiı!-cıı. no~ıı:ı ve Ifer:-;Pkin ilhakın - takl'ibt•n :rn kilometre uzakta lıulun-
Kont Bellenin lıulunacnğrnı söylüyoı·- Ajan:-;ı l.>ildir~yor: .1 Prşteı· Loitl gazl'le:ıi: müzakerele- ılaıı . .;nııra hıır:ı.rn gdeı·ek bkfuı edil • maktadır. Vnpur. fren w otomobil 
br Yarı re mı Pe~ler Lortl gazetcsı riıı. Bl'ati~lavda buşlıracağ111ı ve Çe- rrıi~ olan mii-;Jlim:ııı Yugo~lm·lar ecnl"- g-ilıi rah:ıt \'e modem \'esait srl\'e,;in-

.Bullı.ıp~sle, l8 (füHlyo) - Bi.iti.in 
1 
aşağıdaki l.ıa~makale~ i ncşretmekte- koslm·aky:ınııı. yirmi dört saat için- Prens .Şilbesko tay ya· bileriıı r:ızlasını L_ı~))l.dl etmektedirler. de hu ~ehir turizm merkezi olmuştur. 

Macat• ~·az~tt>lel'i, Çeko-ı)o\·akya :ıley-,dir: . ldr> iı-ıteklerini l.>ildireccğiııi yazı- re ile lstanbula vardı Dosııalı kıınll':oıh·ı·ınıız lll':l:-ill1da, l{C -ı İ:-;l:ınbulhılarııı bü,·ük bir kı~mı 
kt 1 ı R ı l\ILıh·ıJ·k"k l·ı A,·ı•tııı" "LılhLl l\[ll rek tkaret, A't't'ck \'iikst•k hlikümet })"Z 1 1 t'l' . el • . k ' 

nı c neşı·ı. • • · .. ak ı ııı'ht L. ı" noııı"t Pı .. ıg-rın clah·ı ·ız . İstanbul, 18 (flususAı) -Beyne!- nwmurıretlcrıııde gıpta edılecck z·ııt · .. .. lı h ı k l"l 
h ' tl ·,,.ti yapma acır ar. es-[ ' ' .. ' · " " - :ror. . . · . ".a · a ı ını ora a geçırme ·ve pn-
....... ~ "l r'lzetesi "enı muz ere er c ır ı ' :s < ' ' • , 

1 

. . . · esı gıınıı :-ı.a a ı c n er ı>nce c u ,. 
•

111 .v acıt!' g. · • · · ·ı 1 · ·ı 1 k k J }ı 1 1 1 1 b· '] sürer de neticevi takip kuvvetli hnr-nmlarına karsı kıRn doğ- R . T mı e sıvı tayyareci İ kurumu baş- me\' :.ı. e.~·e sıı ıp o aıı ar varc ıı·. kfınlarınn <Lnlet etmek iizere heı· cu 
.ı.,. al', U7.ll1l • . • • ı' . t . l ı· k'J . ·ı t hl'k. • . . umen manevra arı kanı Prens Bı"blesko tayyare ı'l S"'I ı,utun l.ıu eşhııs, aralarında \'e e\'- t . .. .. n k t l t eden Yirmi dört saat za!'fınc a ıs enı- ·u ve l ır ·ı mest ı e e ı eye gll'meRı . . • · e ,<- 1- . • • • mar esı gunu .ursa,·a a ·ın e nw, l'-

len a;·azi te~liın olunnrnz:-.n, :\Iacaris- için elde edilnıemi~tir. Çek hükumeti 1 - Baştarafı 1 ıncı sahıfede - rimize gelmis, karsılanmıstır. Prf.'ns lerınde i ugo:.hıv lısnnıle konu~m:ık- 1 
dirler. Bıınlardnn ~nn<ln ecnebiler 

1. et kabul diıllom ıt'k il ılacak müzake d \ letler atec;emiliterleri ınane a Biblesko seh;imizd~ iki crü~ kalacak- tmlırhır. Hatta IJazı y:ıbnncı nıuslii - 1 1 n . ·. t kt 1. 1 t:ınm hiç bir z:ını:ın me:-;u ıy • . ı. ı · yo a yap , . .- e' . ., . • vr • • .. .1 1 . b' . . < e tırsa\ ı zı\ are etme ec ıı· C'r. 
re! t k 1 k ı d b 1 t k t kt d 1 tır nrnn aı e en ızım lısanımızdan ba Ç" k" .~ 11 :k . etmiveceğiııi ,·aznıakladır. er ıçın maıı ı ·ı esa~ı eş ·ı e e ı-ı arı a ·ıp e me e ır er. · k h'. b'. 

1
. , . . · • un u guze ı · ve aynı zamanda e;ı-

\•61rsov:ı is (Radyo} - Gazeta lecek tekliflerini F-arih \'e dürü~t bir Varşova, 18 (Radyo) - Harici- ---: a I~ JI ı:-;.ııı l.ıılmemektedırller. ki o~manlı imparatorluğu devrinde 
Polskan;n p~ı;ıte muhabirinden: surette yazılmış bir nota halinde 24

1
ye nazırı Kolonel (Bek) yarın Bük- ş • .. Bl~ vatnl nclaşlalnmız ara:sında, gene; kalma gayet enteresun h:ırihi e ·er-

~ . t f uşıng mu~ um:ın arımız a ve me~eıa ç . . 
Çeklerle :Macarlar arasında yenı ~aa. z.nr ınıla ~focari~tana te\·di et-1 res.e harı>ket edecek ve oradan Ro· k 1 k .Zl' h ' e - ]er bu ,;e\0 \·nhları bılhn~ila celbetmek-

d t k 1 l n·tt G [ k h k ·og ova ·yanın , ın şe rinde bulunan tedı"ı·leı· •• 
bir konferans için Pragın müsai ~. mf' ıc ır. ı abi yapılacak bu nıiiza- manya Hariciye nazırı (Petresko e ece ay mu a eme Bata kuııdtll'U fabl'ika~ın<hı tahı;ıiJ et-ı . . 
lifi beklenmektedir. Müzakereler çar- kereler <le uzun :-.ürmemeli ve Prag Komnen) ile birlikte manevraların d .

1 
k . I' · Bur:-ıa bugun, Hıfnlı banyoların ya-

Ş:ımba günü Komargoda başlanaca·ğ·ı dev~imiz faali)·etincleki .seri ahenk-' cereyan etmekte olduğu sahaya gi- e l ece !mı} ~·e ·'ıuı-. alya m~.rangozluk makine- kınında bulunan. e.n modern otelle;e 
h f l t lh ı J d eı ını ı< aret e mutehnssı~ sıf•ıtile . . 

t<~hnıin olunmaktadır. Peşte me a ı 1 ~n 1 ama ma.ı ır. Eğer önümüzde- derek, Kral Karolla konuşacaktır~ Viyana, 18 (Radyo) - Sabık T" ·k·. . 1 Ak ., · · ' malıktır. Dundan 3-4 ~ene e\'\'elinP 
nıuzakerel · birkac giinden fazla kı saatle!' zn!.:fında Prağdan bekle- Avusturya Başvekili Doktor Şuşing, p,u

1
•• 

1).~~le ~ö: ~ln b' ·o.nılı Bay A\'do kaclııl' ölü denilebilecek bir vazivet-
.. erın · ·ı h k t k 1 · ııı Je\ ıç e g n ~e ılclım Bizim gene ' · 

SUl'IJ1enıesi arzusundadır. nı en !il'<' e \'U ·un ge mez İRe Ma- S d k•k gelecek ay muhakeme edilecektir. p " ,· .· ·. 1: · " · te bulunan nur~a bugün Yeni Tllrkı-
Pe~te, 18 (Ra(lyo) - IIududdnn caristnn böyle bir politik teyakkuzu Qll a J a: Sabık Basvekili itham eden, ken- ~1.t.~t:!\tc ımız ısıınımı.7.ı ve Çekçeyi venin en önemli turizm ~1erkezi nd-

gelen haberler, feci hadiselerin deva-. ive anlaş. ma azmi y.okl.uğundan doğa- di imzasını taşıyan bir mektuptur. Tm.~ı keın~~I konusnıakt:.ıc1ır. Şimdi de dedilmektedir . 
k 1 d h b - ur ·çe ogrenmektedir. . 

mını bildirmektedir. Slovakyaclakı ca • netıce er en ıç ır me.suliyet ka- k / l S. us.incr bu mektubunda (Bergez- JI . 
b ı t · k . A · ar c rmııehrinıizin yeni vatnnındnn ---:----

('ekıe1·ıe l\Iacarınr arasında kanlı çar- u e mıyece ·tır. merı a ı kaden) e ·orıa götürüldüg~ünü ka"_·- k Lı.zbonda p ı~ (A .. ço • memnu nolduğunu isuret etmek 
ııışmalnr olmaktadır. Pnzar günii nı- rag. .._ . .A.) - Slo\•ak halkçı h d•/ • • detmektedı·r. Bu, hıyaneti vataniye b · . . . C'·ı· t• v u l erını ence çok entere:;saı1 oltır,· çu"nkt1 mu-
kubulan tnu"sademeleı·de birrok ya- partısmın organı r l ıs ın ı a t 14 kk' d'l k d' ş 

:.· e a. 1 e 1 me te ır. maileyh :~rk ." Yugoslav dostlluğu • aropcıf ık Ve bağcı/ık 
himaye edeceklermiş --=---=- nun her ıkı mıllet nr:ısındn mesu<l ve • 

I . '· .. :_ ... ·• ...... -·· 

Elhamra sinemasında 
Dünya sinemacılığın iki eşsiz şöhreti 
GRETA GARBO -CHA RLES BOYER 

Ta.rafı~dan şahane bir güzellikle yaralılnn ~enenin en muazzam 
ve muhteşem filmı 

KONTES V ALEVSKA 
Şaheıetler ,aheseri yarın akşam saat tam 21 de takdim eclile

ı cektir. Bu müstesna gece için loca ve numarah koltuklarınızı 
evelden aldırınız. 

Vn~ington, 18 (Radyo) - Fili!'!tin Doktor Leyzner hayırlı neticeler doğurduğuna ~Hhid kongresı 
1 Yahtı~lilerini himaye için il;•an nza- olmu~ftıt. Li2bon, 18 (Radyo) - Beynel-
larıııclan birC'oğunun dn clahil olduğu Evinde ölü olarak . Hemsehrimizin diğer knrde~leri milel bağcılık ve şnrapçılık kongresi 
bir komite t;şekkUI etmiş ve del'h!ıl bulundu \.ugoiılav.\·ad:ı lıulunmııktn Ye kendilelbugün burada açılmıştır.• 
fan Hycte geçerek, hükumet nrzdin- nle ~~ekl uıı~ı~~nı.~ ~.~ı~dır._ l~ r.r ik~ !\E'ne-I Kongreye muhtelif ı:ıe~n leket-
cle teşebbi.isntt::ı. bulunmuştuı·. Viyana, 18 (Hndyo) - Dolfü~lin de lJJ1 .onluı l .. ı goı ıışmek 'e e:ıkı \'atıı- lerden gelen 1800 delege ıştırak et-

J\:omite. Cıımlıurre~i;;ıi Ruzvelte 
1 
kulliııde suçlu olnııl::ınlan l 7 ki~inin ııını zıyııret ı>tnıek li7.ere ~m·jeviç mistir. Bu rntinuebetle halka elli bin 

müracaat elmiş, ve Fili~tin Yuhudi-

1 

öliim eez•ı ııın l':ırrılıl'ılın~ılnrına kn- Yug-o~la\·ynya gidN'. kcılleh sarnp dağılmıştır. 
leriııt> lııgiltt•recc \.'nid oltın:.ın hakla- rar verr·ıı rn•ılıkı·rılt'.\'l' l'İyaset Pdt•n Btı Yugı,slnvy:ılı gı·nı: l\Iii:-ıliimıı- Portt>kiz, geçen ~f"Iıe lngilttreve 
rııı konıııın~ısırıı tt•ıııirı için t:ı.vus:nıt- doktur Lc•yzııı•r, hu~iin ı.•\'İtıde ülii 11111 ılııklrnıııııu girdigimılf' ilk gözii- on ıııilvon litre ş.ırnp ilıri.lÇ t:trniş-
t!l Lulunm~:ıını j9tı:miştiı. c.lanık Lulııııımıştur. me ilişen Şt-.}, rnuklnl'nin ustunJı:ki tir. 
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Jt,~~I lspanya~an ş-~nüllüler (M~~~~İr~;:~Y} 
Dikkat! Balıklar geri çekılınce! h d f j" tt t ÇILGIN ŞAR azalıyor ane e aa ıye e .. 

- Monfer; nedir bu uyuyan genç• 
tik? .• Nedir bu hareketsizlik? Hal· 
kevini biraz kımıldatmak lazım, bu 

Beynelmilel deniz tetkikatı cemt. 
yeti reisi prof~sör Joan Hort, büyük 
denizlerde balıkların rit tikçe a zal
makta olduğunu söylemiştir. Bu aza 
)J.fın sebebi motör ve pet"Vanelerin 
boyuna d~niz sathını dövmesi ve bun 
dan husule gelen su sarstntılaının 

balıkları rahatsız etmesidir. Balık-

çılığın tekamülü ve dPnizin derin ta
bakalarında balık avlıan vasıtalar 

balık neslini bir hayli azaltmıştır. 
Bugün denizler küçük balıklörla 

doludur. F a kat büyük bal;klar ağ
lardan aka.yı kurtaramaz olrrıuşlar

dır. Bircok balıklar da denizin daha 
der in tabakalarına çekilmişlerdir. 

Profesöre göre birkaç sene evvel de
niz sathına çok akın yaşıyan birçok 
balık cinsleri bugün 6 kilometre de-
rinliğe hicret etmitlerdir. 

Bu vaziyein doğurduğu buhran 
hayli ehemmiyetlidir. Fransada bü
yük balık avcılığı çok zahmetli ve 
çok masraflı bir iş halini aldığından 
birçok balıkç ı gemileri itsiz kalmış• 
lır. ProfesÖt" bu hale çare olarak, 
sık örülmüş balık ağlarının kullanıl

masının b "r. kanunla menedilmesint 
istemektedir. Seyrek deHkli ağlar • 
dan küçük balıklar kurtulabilmekte 

Çarpışmalar alel' ade bir iç kav-
gası halini alacak 

l ,ö Tan gazrle.siml .·n 

böyle devam edemez. 
Bunu, bir rakı mal\asaı başında, 

yüksek tahsil diplomalı bir zat söy
lüyor (münevver midir, değil midir 
bilmiyorum.) Arkadaşı. O da yük
sek tahsaini yapmış ; cevap veriyor

- Bi,·az şuur hareketi lazım. 

Şöyle, İçten, canlı , heyecanlı bir in
kılapçı gençlik hareketi .. 

- Evet, evet ... Ha ni, içmedin ya? 
- İçiyorum va lla hi .. . Ben, üçün-

cü kadehi yuvarladın., sen hala ikin
cisindesin ... 

- Ya! .. Öyleyse şerefinize .. Evet, 
ne diyorduk?. 

-Biraz gençlik ve cemeivet hare
keti lüzumunu konuışuyorduk. 

- Nafile çene yoruyoruz. Olmaz 
bayım, olma z. 

- Bırak Allahaşkına şu boş la - ' 
kırdıları. Biz mi bunu yapacağız? j 

- Fakat müteessir oluyorum .. 
- Neden müteessir olasm ; onlar 

'düşünsünler ... Allahaşkına şu piyaz
dan al.. Bak, ne nefis ? 

Diğeri bir kaşık piyaz alır ; 

- Hakikaten nefis.. Nefis degw il 
Fransız topraklarına iltica edenlerden bir kafile ' 

Hem muharrir, hem ak 
de musikisinas! 

" 

A h 1. 1 enfes hatta ... Hele bir tane daha içe- .. .1. B ve bunlar balık neslinin iiremesine vrpayı le <. ıcl C( t>n harl.;ı önle- cluğunu tericl etmiştir. Du not, nıil- r yazıcısı ve mu nıesııı ı, üyülü 
sebep olmaktaymışlar. ,m .. ek n.ıevzuubahb oldu·ğ· u zammı 'l.ec 

1
li.re.tçi İ=ıpanyanın İtalyan lejyonerle- ımK .. d hl 

1 
d" .

1 
• yeğen i ile, solda şatoda bir oyun gece 

ı~ ı 1 1 l a e er taze en ırı dı ve tokuş- S .. l . . . , .., B .. tÜ h [ l k· ruuesı yapı mı:ş o an toıt <evlet lıü-· rmın bu ehemmiyet li çekilişin i fi li- ld • ongun erııı sın<>maya ve iıyfüro-ı Çocuklaı·, hi 
U n ayvan arı a lkfımet Şefinin gÖİ'ÜŞmeJeri T11L'tOdll , 

1
yat Sahasına ÇikarmakJa, enternas- turu ŞU: f" . ya te"İl' eden :ıkis)PJ'İ içind, bunıtllll!Ş fiili gÜll Jaguc. 

l • d b •ı b • k 1 h 1 . - ere ınıze ! 1..ı· h l,;ı .k . ıt e e l en ır cocu 1 Enternasyona sa ac a nelicelerinı yon al münasebetlerin ısl::ı,hına mli- s hh ' il' ::ı ue ı ·C'n ımda<lıma Chıll'IP' Tre 1 katında türlu 
, 1 - ı . 1 l O t A . - ı atınıza ... t . (Ç l k ) 11 j"J • l 

A 
'k d K h • d b vermegc ua~ acı. r a vnıpa mese- essır surette yardım ctmt!kte \'e i.is- ne nın ı g111 şar ·ıcı Hl ı ı mı ar. 

merı a a onno ,e rın e e, 1 . • Dudaklarını sildiler münevverler .• 
• esı. acı fakat umumı sulhu kur tar- telik, bu noktada karışmazlı komite- .retiı;;ti. En çok bu i 

ya'.~da kl"dbıhr kızcağıb~~n .. kub'~ar.ın mak için elzem şartlar daire;0;inde si tarafından izhar edilen arzuyu ye Sözü ilk açan tekra t" başladı: Tıpkı mao:nllard:ı olduğu gibi bizi şey, teı clcnn 
seaını ta ı uauıunda uyuk ır ıs- 1 . . . . . . Bak ben hı·ç bu ı",.e karışmaz ol- · ı ı 'd d ld _ N k 

1 
. ha ledıldıkten sonra, Awup:ı. ııızaını rınc ,.rt•tıı·diğini ilave etmekt~dir. - ' " perı nem erill• ba~haşa bır:ıkı n btı şi- va! çntısı gorilr 

h a ı o ugunu evyor gazete erı . . l h t hl'k ı· 1 1 1 ır· d · . dum. Kitap, gazete filan okuduğum ir ve sihir doltı "!'lt'ı·ı·, z~t .. 11 Clıarle~.' J:ı.k, 'uı·ıı ])ı·ı· 
l
ıçın c a a az e ı ·e ı o mıyan, s - a ıse mühımdir, ve yalnız enler- '"' "~ ·' . 

yazıyor. 1 b h h ıı· I · d · da yok .. Okusan da ne olac~ k? • Bu- Trenet'en bnska hi,, kı·nısellcıı· ])e]:l•.'- .\-," "l\tl'-'a cı'ııle B k w h• . k'T· 1 k panyo u arnının a ı mese e~ı e, nasyonal vazn-etin salahı için değil L • y • • " .. " 

u ızcagız ıç muş u atsız o ara , şı·nıclı·,·e kacl ''r L l d k f k t 1 1· • l k , dalamıyun ben? •• Kenara çekildim, nıezdı'k. . n1eleı1 ı·naı1mı d d ki k ld d b" ü . " onc ra n arışmaz- a ·a ası 8panvo ·avgasının ve val 
k u a ~rı~ı . ~ırdatm~ :~. ut n lık komitesinin çalı;;mala ı· ına hfıkim nız milli ceph~sinden mütalea ~di- Kendi işime bakıyorum. Arasıra eş, Her gece radronuzun başında din- ki iki k;mleş ( 
Aut •~s erı:ı ~a 1k 

1 
e e ·:~~m~ş. olan zihniyetten mahsus Rtırette len İspanyol m eselesinin muhtemel dost toplanıyoruz. Biraz çeki,tiriyo- lediğiniz en şakrak havaların ve I\Ia- meğe karr ver 

.?ndeaı v~ 
1 
ad~aı Kız ar~nı Ho lı~ da : bir zihniyetle ele alınabileceği akla bir halli yolunda imkanlar yaratmış ruz, biraz poker oynuyoruz, biraz urice Chevalier başta olmak üzere (Büyülü 

&'On ermı, er ır. lZCA&'lZ o ıvu • . ı· İ ·ıt . R b .... k 1 . . l b. k . dans, muzik .• Garson, bir ,i,e da- dudaklarımızdan hı·ç du··şmı·'-'en "e ı' tı·- kontes va~ama d k k b .. dd • • . ge ır. ngı erenın oma uyu e çı~ı o an ır arar bızi ancak memnun ,, • ., o: 

d
a hoUuy~c~ f'·ıve ~. ~ul ~t ıç~~ıam- 1 Lord Pertin bugünlerde İtalyan dış edebilir. Biribirine karıstırılmaması ha .. Anlatabildim mi? En iyiai de barları hiç azalmıyan o nefis şarkıla- carın karısı ol 
e nerını ı m reJ11or erıne goster· , . • . . " bu! d - ı· Ch 
i 1 

• k b tl b" • • ı bakanı Kont Cıyonoyla tekrar baş- lazımgelen ıkı sev vardır : P ir enele- ·• rın eger ı yar1-1tıcısı arles Trent- rarı makıllılar 
m f o aca u aure e ır aınema tır· v • • • • "" • A k ) 11 h' E • • • d t' . I lamış rıl dugu konuştııa lar ve faşıst rın ötesınde iki seneden beri devam - ' o ıun va a ı.. n ıyıaı e ır. öldükten sonra 
ketıne kapılanacakmıf. h .. k. t• . 1 F k t d . . b O "al k ı ·1 ı · ı t • t • • • • • • u ume mm gen:ra ran o ara - e en sıvıl harbe, deolojik kavga per- u... , .• nız şar ı arı e, r oman arı e o~ ıı yap ırmış 
Bir Jngılızın yedıklerı fında h arp eden llalyan göni.illli le- deı:ıi altında umumt şumlilü haiz va- -Tabibi iyi ya, bundan sonra, v t:ılılolaril m h u r değildir · ";v-;n· a.~"~ 

Londrada yapılan bir istatistiğe , r inden «esa!ılı~ bir mikdarım geri h ib bir teh like yaratmış olan, yaban- sen de ayni §eyi yap.. Herşeye ku- zamanda Trent, Parisin yevmi gaze- hnmbelerf, sah 
.. • t" .. .. 70 ene ka çekmek husu~unda me>ıut kararı bu- cıların müdahalesinden meydana çı lak üıtü yat telerinde canla başla çalışan iyi bir dehlizlerile lıu 

bul edilmek f&rtiyle bir İngiliz bü· na delıldır. Dun Burgo<ıta ne<ıredılen kan bır Avrupa problemi vardır; bir _Hay Allah razı olsun!.. Ben de gazetecidir. bir hal almı<ıtı gore msanm vaıa ı omru • • . . .. · · - ·• 1 

.. h "dd . 
20 

b.. .. .. 1 bir nota, fiil kika. «baş kumandan de yalnız hpanyol milletin in tam kendi kendimi üzüyorum.. Haydi, Charles Trcnet tahsilini Perpi şeb- Sö~·lencliğin 
~~~ ;yatım~ ~ın;e u~~n o- iFrankonun milli~·etçi İspanyada on hlikiimdaraııisi dariseinde halletme- şerefe! r indP yapını~tır. O, küçiiktenheri sev- l<'ri giyen kon 

U,:' O ton e ; ' t~n et, 12~~~ sekiz aydan ziyade hizmet etmiş İta!- ğe hakkı olan bir iç İ'lanvol mesele::;i Ve kadehleri tokuşturarak cemi- diği bu küçük ~ehirde yüzlerce hatıra sahtedir. 
se ze ve m.eyve, ton fe er ve 'yan lej yonel'lerinin derhal \'atanla- va t·dıı• . F ransa ile 1n "' İ l ter e, ha rbm yetin sırtında okumadan, yazmadan, ve hikaye toplmlş; büyllcliiği.i zaman liite J agues 
yumurta yıyormu§. rına dönü~lcrini> ha:r.ırlamakta odu- daha ilk aylarında, umumi bir ka- hiçbir harekete iştirak etmeden, et- bunları gerek romanlarında, gerek ı !erinde lıüylitt 
Dünyanın en sağlam rışmaz1tk anıaşmazlık yapma'yı tek liye sütlüye karışmadan yaşamak şar~ıı~rı ~da. gerek tabıoıarrnda çok kadının pcnçes 

nok civarında dünyanın en sağlam lif ettikleri zaman, bu iki de\'let İs- için mutabık kaldılar. Daha doğru- nefıs mtıl~ah~rla tesbit etmiştir. ettik!Pri ( llü) 
• İnsanları in~anları olan Vey kabilesiyle karşı- panyol ~ivil harlıının bir Avrupa su bir muahede akdettiler .. Trenetın ılk filmi olan Çılgın ~al'- ziyaret etmek 

Nevyork hayvanat bahçeleri di - ]aştığını söylem iştir. Alimin tetkik- harbı, demokratik cle\•lptler ara.;;ın- Çimdik kıcı) cb da Perpide geren küçükliik Hazırlığa b 
rektörü doktor Holand Hal cenubi I lerine göre kanser, kalp, mide ve gö- ela bir harp hnliııe gelmesini önle- yıl!arının canlı müşahedelerini tama- ler tıızim etn 
Amerikada yaptığı uzun bir tetkik 1 ıjüs hastalıkları gibi beyaz insanlar lemPğe c:alı:;mak istemişlerdir. Karış ni ı;ekmeğe ten.hh li d c<l iyorclıı. Ayni men görürüz. 

• h · d d .varalmaktaclıı· seya atın en önmilttür. arasında sık sık görülen hastalıklar mazlık komite~inin karşılaştığı lıü- z:ımanda «İtal~·:rnın hiç bir nrazi ve * 
~ 1' 

Bu alim seyahati eana11nda Ore- 1 bu kabile arasında meçhuldür. tün giiçlüklere rağmen, bu hedefe politik emeli olmadığını ve İspanya- Char1es 'T'renetin ailesile filmde Ve bir gün 
---------------------------- --- varılmıştır, çünkU daha kötü bil" ih- ela, Balearh~rda, denişaşırı İspanyol gördüğümüz ~Iinerrni:ı ailesi arnsm- \'edn etmişercl' 

Zavallı papaz 
• • 

parası ıçın, 

.. 
Uç haydud, bir 

papazı öldürmüsler , 

timal önlenmh:tir. Fakat ~ura;-;1 rla toprak l arınrla veya Fastaki İRpanyol da bir benzerlik aramağa çalışmayı- Tepenin Ht'k 

doğrudur ki, hpanyol buhranı , al dı- mıntakasında hjç bir ekonomik im- nız ! Ancak çok müşahhas, ve çok göründükçe J 
ğı inkişafla, evelce Habeş buhranı- tiyaz peşinde koşmad1ğını ve bu mın canlı olan Minervois ailesinin haya- söylemekle Ye 
nm yaptığı gibi, b ilhassa İtalya ile takalarda ask eri kuvvetlerini ida- tına benziyen bir aile ha'-•atını belkı' " !erini okuma 

1 
Almanyanın gener al Frank.onun da- me etmeğe hiç niyeti olmadığını bil- Trenet; Perpi şehrinde tetkik etmi.<:: 

t .,. Sahte koni 
vas1 lehinde a l clıkl arı tavır dolayıı:ı i - diriyordu. ng iliz hükumeti, bu te - ve ondan epeyce not almıştıı·. 
le enterna~yonal vazi~·eti tamamiyle minatı n aznn itibar a alarak İngiliz- 1\.Iinen·ois ailesinin reisi, riyaziye 
al t üst etmek neticec::ini doğurmuş- İtalyan anlaşmasının meriyete g ir - ve kozmoğrafya profesörüdür. Bu 

retle şa tos um 
Göri.ilmesi 

oyunlardan b 

l
tur. mesi için dah a önce İspanyol m esele- adamın e\'İnde küçük bir rasadhane 

Fransız-İtalyan \'e İngiliz-İtalyan sinin hallini şart koştuğunu beyan e- vardır. Yalmz profesörün karısı almıştır. 
·münasebetlerinde bn yüzden husu le diyordu. değil, ·koca da ailenin iki çocuğu da Bu roldeki 
gelen gerginlik A\Tupada ciddi en- İngiltere ile F ransan biribirine dahil olmak üzere bunların hepsı· • l lıirclenbire yü 

-tdişcler geçirtti, çfüıkii Londra veP a- bağlıyan sıkı rab ıta l ar dolayısiyle, yarı deli - <lir. lır. Bu arada 
r is hükumetler inin garbi Akdeniz- İngiliz-İtalyan anlaşmasının btzza- d .. 1 

1 
b b · t · ı · d an guze Ce d.e siyası statükonun cloğrudan doğ- rur tına enzer hır Fransız - talyan Joyer erın en 10.000 kişinin geri a- ~ . , .. 

lı ·ı t 'hl~! 1'1 • 1 • 1 't · tt•V • l t' 1 INmıştıı. 
l
ruya ve~·a ı va!'lı a ı a e< t me;n an aşmasıy e ı mam ı ıcap e ıgı dü- ınması sure ıy e tabike konulması F·ı . 

·b · b. ·ht· ' k k d ·· ··ı ·· d B k t l p · kA h 1 mın ~011 ~ı ı ı rı ıma arşısına ·ayı sı z sunu uyor u. u ma ·su a ar isle ım anını azırlamağa çalışıyor. Ç .. k .. J· k .1 
·, kal mıyacaklaı:,ı a~ikardıl'. F.vveıa, Roma arasın d a görüşmel er yapıldı, Bu sefer doğru yolda bulunducru- un u '

1 ı 
o bir şiir ve m 

IfOndrn komit~sinin, iki İspanyol ta- fakat bu p,örilşmeler, Şansöliye Hit- muz ve İspanyol buhranının enter _ lamakta \'e 
ı·n fına h ı>i· tfü·Hi yabancı yattlıml:ll'ı- l<'r in Romayı ziynr et in in ertesinde B. nasyonal safhasından cıkacağmı u- t· l . 
·Rl teh clı de, azaltmağa, yok Ptmeı(e Mns:'lolini tarafından Cenovada ı:ıöy- mabiliriz. Bu netice bir !ngiliz-Fran- .t~ı~~ues rol 
m ntuf c:ahşmalariyle, saniyen Lond- lenen nutuk neticesinde akamete uğ- sız - İtalyan Akdeniz :ınlaşması prob net ifa etme ,r. il e Roma arn~ıncla mi.izakereler lP radı. fr :mlaşm:ığa mi.isait hava h e- lemini faydalı bir sekilrle tetkik et- bilhassa çok 
l'>tı hale çare bnlmağ'a gayret f'dilcli. niiz mevcut değildi, ve yeni İtalyan meyi mümkün kılacaktır. Pirenele- yeni esel')eri 
1 !1!17 ba~Jangıcıncla aktedilen centil- imp:ı. ratorlıı~hınun iki biiyük garp r in ötesinde devam eden sh·il harbe <lır. 
mens Agriment. l ııgiliz-lta l ~·aıı r e- de\·ldi tarafından tanıl masını bekli- gelince, bu harp hakiki sahmnna in-

Papazın fc.tnlerl ~e )t&ltaz kabeti ıı i gen iş ölçüde h afifletmeğe ~·en İta lya. İspa nyol me.;;elesinin h a l- tikal edilmiş olacak ve hiç bir zaman 
Fransada Muyz kasabası kilisesi- Üç katil, papazın k ilise yan ındaki yaradı, fakat itimadı kat'ı surette !inden önce, lngiltPrenin !talyan-tn- kaybetmemesi icap eden bir kavga 

nin papazı Louis P aul, h apiflhaneden evine girıneğ-c muvaffak olmuş ve zıı iadeye bu kftfi değildi. Onıın içindir giliz itilafı m er iyet P. koymaı:nnı elde mahiyetini alacaktır, çünkü cumhu
yeni çıkmış bulunan Uç h aydud t a- vallıyı odad~ bas~~rm ı ;; l ar, tekmeler- ki B. N'evil Çember layn Roma ile edE>medi. ).fnn ih konfer:ın.;;rnın inhtc r iyetri hükitmet, kendi taı·afında 
rafından öldürülmüştür. H üdise, pa- le ve clemıı· kurekler kullanarak-bir lngi liz-ltaly:ın anlasmagıı için ett iği enternasyonal salfih nihayet h ar p eden bütün yabancı gönülllile
r aya tarnaan olmuştur. zavallıyı öldürmüşlerdiı·. Fakat hay- ~mii zakerelere girişti, geÇen 16 ni~an bir yakınl a~mağa yarıy""ak manevi !erini kendili~inden geri göndermek 

B 
Kazan/ 
re fab H aydudlar , hapishanedeki son dudlar h iç bir şe~· almağa muvaffak da imzalanan bu anlaşma ralnız iki ve siyasi şartl ar yar atabildi. F r ansa karırnm vermiştir. Yalnız tsp:ın.vol 

günlerinde, mahkumiyetlerin i biti- o1amamışl ardır. Çünkü gürü1tüyii d evlet arasındaki h ususi meseleleri Romaya. bir elçi glinderecektir, bu kuvvetlf'ri kar~ı karsıya kalarnklım Snfya, lR 

rince ne suretle çarçabuk duyan komşuların ayak gesleriyle!halletmekle kalmıyor, munzam hi.i- İtalya kralının Habeşi~tan imparato ve artık chşarıdan yardım iimidi ke- m:ıyp;;iylc> 1 
para sahibi olacaklarını ber aberce her üçü korkmuş ve kaçmışlardır. kümler inde, İtalyan h ükumetinin r u ohu·ak tanılmasın ı icap ettirir, ve sileceği zaman. bir zamaml:ınberi ~an• f. brık, 
konuşmuşlar ve nihayet, k asabada., F akat çarçabuk yakayı ele ver - İspanyadan. ayni nisbetler d ahilinde faşist h ükumeti Lorndra komitesi ta- iki tarafta tezahür eden uzla!';mn te- çıldı. 
epeyce par a biriktirmiş olduğunu mişlerd~r. Halk, k atilleri zabıtanın yabancı gönüllillertn çekilmesi h ak- arfından k abul eıi i l miş olan l span- m ayilller inin üstün gelerek bütiin İs- Bulgar tH 
t a hmin e:tikleri zavallı papazı öl • e linden alıp paçalamak bile istemiş kında.ki İngiliz t eklifin i tasvip etti- yada çarpışnn bütün yabancı muha- yollarca kabul edilebilir bir hal su- rPkWrü Bu~ 

~.dürmeği kararlaştırmıştır. ve :zabıta, bu teşebbüse zorlukla ma- ğini bildiriyor ve Londra komitesi- riplerin vatanlarına dönmesi hu~u- r etine varmagı ihtimali kuvvı>tJene- 1 İtalya ham 
· nin tar in edeceği zaman gönüllüleri- sundaki İngiliz planını, İtalyan lej- cektir. ·,. hrik telgı· 





!_MEMLEKETTE 1 
Aydın vilayetinin 

mali durumu 

(ANAOOJ U) 

Müthiş şey! 

Bir baba 2 yaşındaki 
kızını öldürdü 

Fransova Ponse 
Ay sonunda Romaya 

gide>cek 
Del'lin, 18 (Rad\ o) - Fl'aıı:'anın 

bura sefiri Fr:uı ua Poıı~e. Roma e
f ııreti entıı) in edildlginden, Hitlcırle 

\ eclal:ısmak üzeı·e hiıktiml•lçe üıhı:ıi .. 

ıılıın:ın ta~) arr ile BC'rmıskadeııe git-

._ ..... _ ~A TTTFF., 

HİKAYE 
Çölde aşk Gelir her yıl 

artmaktadır l miş \ e Bitler tanıfıııdaıı kabul edile- Sakin ve pprlak bil' geceydi. Erte;;;i giinil Ahmed f atınayı .g-idip 
onu sev j yordum' diyor, aç ve sefi rek, uzun miid<let konusınuştlll", A~r, iri ~ıir portakal dilimini flndı- haln\SIJHlan istiyecekti. 

Frnnsun Poııse, l>u gec{! Jlitleı in rıyorclu .. Yıldızlar snn kıvılcımlar Ahmed, yaııı1ıa k~ndi ırıaiyelini ll-Aydın, (llusu l) - Yilü~ etimizin ] d • ·· ıd·· _] · · 
1 

ı h ı •tt' 
malt durumu her ~ıl ilerlemekte ,e Q ffi lSlTI ıye Q Uf .:JUffi mi~afiı'i olnrnk flergorknclendc knhh saçan gözlerini sık .·ık kırpırorlar- ıp Fatmanın la a11ına, re se gı ı, ve 

clı Su dukik::'lda çolde herse\' unı kızını ..\.ilahın ernri ile Pey~nmllerin ı~llrl de yuk elmektecfü. ~)36 mali cak ve ynrııı buraya diınecektit·. · "" ' ' "' • • - ka,·li ile istedi.. 
Hh vili\•et budcesi 785224 lira oldu- (Hadyo) _ Fran-::rnın mııktayclı. 

Homa, 
1 ~ Cecenin öl'ttliğii esmer ,.e naırı\i- F'akat magl'ur b:ıba. Ahmedi ken-

üu halde tahakkuk miktarı 827400 b ı ·ı· - · t '11 "Ciı'ln11· .. olan d' k ı:ı 'k b ı ı x. · · t I t ~ ura e çı ıgıne an ... "' tenahi kum yığınlarının arasından ı ·ızına {•YJ • u ırıac ıöı ıçın rec c e -
tan illt yekum\ da 815,240 liradır. Frnnsua Poııse, HY onund;ııı ev\'el iııcl' lıir sıı :'iizliliiyol'clu. Sunm fı - ti. Bunun uzerine Ahmed müdh~ş blr Gelirde ıörulen 42,000 lira fazla- 11 k t · 

lık 938 mali ı.·ılı biidcesine eklenmiş- '? y E i 
1 

ı· JT b · · 
1 

velerek \ uzifesilıe bnslh~ ııcal\tır. kırtısınp ~erini emek için dallarını hic c ete apı ıp reıse: 

" --:---- ırmnkçığn clnlclırnn hurma a~açln- - n m '" c ec ı. a ermız o ~un 
tir. Bu l\ıretle 914,000 lira olan için- rmın hışıl'tı 

1 
ela knrı~ıyol'du. l-i. eğer Fatmayı vermez eniz hem 

de bulunduaumuz yıl biidcerıi 952, MarsiJya Ahmed bir kayanın arki\-;ına sizin ve ht•m de maiyetinizin lımnıın 
000 Uraya ç1kmı ve bu da Çine, Ka- ,. ohınmıs . P\ ıdli-;inin gelisini bekli - gelecek' al' .. 
ncaau, ilç(ıjleriyle Dalama, Atça, Katil baba ile ke.rııı ve zavallı yavru Zabıta teski/at:n r/q yordu.. Arasıı.ı. pal'lak ~parlak J\<ılıile rei. i bu slıze sadece atıl-
lultanhisar kamunlarında yaptıl'll- l'cıı. Smıı· an~ tPs· <t•ıııoı: imi ordu. :\1nl'sil~a. 18 <Rndyo) - Zabıta- ııkuıı ı:ıu.,·a bakıyor; hazan <liisiişleriy mekle cevap \'erdi: 
mtkta olan ilk okul lıinalnımın ik - ab.~l~~ıı ant U~l~ııe <lognı Loon 1 - f.iı fon 1 o üml m. ~.az ~li t\~'ı~ı;~~~ cin mulıim bil' suiistımal llll') d,ıııa Ql- lü. l.ıir ruhu senıayn yollıyot1 şeh:ıpl:ı- '. 
mtUne tahsis edilmi,.tir. age kucuk kızı J...lıuıı · tıınıfınc .ın u- ku\\ctıınle mıılqı ı 1 lı.ııı e \ rn lı:.lm·ıınlıı. Arndan giiıılel' geçti 

Parti kon•N1eriı )andıııldı. bliane m\ıtemıulijen ok u- \ e ııih t oııun lı gn 1111 nrnkıısl.ı k I kımlmrntır. "' 1 Al':Hİ:ın Lir mıtcldet sonrn, kqmla- Her giııı geçtikçe, kabilenin lıOyiik 
tlbay ve pal'ti bakanı Özdeınir ru) ordu. tim \t I ııııııı olclılrrlıım. Poli.:ı nıliıliir muavini Stııes, v;ızıt f'-

1
,
1 

hırp:ıl:ırıı:ıkt:ırı \'f> zedelt•rııC'kt,. 11 Jrri ölııııı tehdidine muı uz knlıyıwlar, 
CUnday evelki g(ln Kaı·acasu) n ıci- Sııat be te bnbn kızım rrınınn ıhlı. 1 n nl 111 h c t ıc 1 lhıl t lrn c\ ·n :\~l- iıııl<'n uz.alda lırılnıış \'t~ m~ıhkt·ııH!- kol'kaı· gilıi hafit biı· aya\\ !'Ws! l\ııyun- \<' ;ı.,mrı çıknınktan korkar ık çadır-
dtrtk bu Jlçenin ~ ecli itibari kamu- Onu oo~~un lıir muhalıb tlc dptu lnt ıı J, ıtil. ı.. ııdı ini .<I' olıluı nwk. 1 ·ııı ·' {' \'t>l'llmistir. ı·n, i ·ini lntlı lıir iiı·ıwrnı<> k:ıılİ:ıctı. l:ll'lıın kapıııııyoı·l.ıı-. ()ltım korkmnı 
n" kona1·elerlncle bizzat bulunmuş- Ve karısilJP. kendi arnsııuı kuç1il\ kızıııı peııceH\ \ll~~n nn. 1 

t' d hunu rn ı-1 Zahıtn :iıniı·\C'rindrn l:ıirt"ok kim- {luııdıi i \e se\'Kili:-ıiııi karsıl.ıınilk ı~tn hı•p inin lınşlıuındn bir ni7.~nr tribl 
t 'ır k 'k · ı k bu"tlin l t' · k k 1 clı' · ı c L <'clenwml t ıt · · k l'· ıl< Jn°1• < ı·,111 ur. emen ~ ı ·sız o ara H~r eş ıı·u ·en aı ı ı unn uıııı u\ ı: • • 

1 
. t 

1 
·r 

1
.
1 

. t ' . ı, 1 ,.clrıı ft\':ıga n ıdı. ı , ".• ı .. 
1 1 ı <) J'ılı 1 ı elıııl• lnnlı lııl' nı.ık.ı '' " 1 e\" ıc 1 ııııs 11 • ı · L'I ı 11 ı 1 b

0 dtılesıee.rin i tiraki ve lıirçok partili -Cocuk nr.ınıızd 1 ~ı -ı .tc~ı · nıı 1 
• 

1 

1 
. f ı·i •rı·nr , t' :ıtı·:·di \'Lil'ııdıiıı lıirllıir!- • rılı.ı) ı•t k.t ı f'ıt n ıt ~ nı· arı ır t } . l k.f t . it I' \ı• Jı 1 -- - f\. ,., 

,. 8 hAllnn da dinleyici olnrnk bulun- knı·\ olu ııın ko,· ! . tu 
11

' • • ' •
1 

<'\ 
1 

<' ~111 - · lll ı;;nnlılıvıııı, , :dııız lnınna ılallal'ı- ~ıra~ ıı gC'lel'ek rei~e ~ittiler \'e hu 
.1 ~ k 1 d 'lb lı tü ı <lı' llu ihtar uzeriıw Lf'Oll 1 e :ıg', lıır ]ıİ lıııll('\t':-i \), r·tıı~ı .. lenl ı ı·. . Polonya Almanya 11111 arl,asıııdaıı'ı.dzlı•ııı•ıı \'l' iri lıiı· pol' \'azi~eti lıil' k.ırııra \'t',\fl bir netl<"eve uuaıu ongı·e eı• e ı nv u ı - k 1. Lır nı· g.ız:ı<la ı d: I'<' .. l . . lı .,, ı •I ı·ı . 

w den bire Eliaııe'i yakalı) arıı ~ere ır- · it.kal <!ilimini ancl ırnıı hı lal it~: gol~i'-ı .ı .ınınn~ını ll~ N ı eı. 
lekler i\zerinde köylülere izahat ver- tattı. Ye onrn l\l'ndi~i de lrnryııladnn nıcı~ıııı~ıı olqr:ık <'.ı~ısı',r.r(lıı .. \~):1J yı~ın-ı ı:f'rliıı, 18 (l~ııd.\'o) - .\lın,ıııy:ı ilt· lı·ri ic:iıH' c;ıiııılirı·ıı ,.

1
, h~rse,rdt>ıı Jıllıa- .MN·lis kıırulılıı: VP Ahmf'cllıı hlr 

mi, ynpılma~ı Yiliiyetçe knLil olnn- ntlıynrakz:l\':ıllı küçu•uıı Lo•ı,zııwsn- clıı ı ıl \~r. C'lrııı ı. J•lııııı.~·dC'll <'\\rlll'ııloıı.':t nr:ı ınıl.ı hir kr•ıli ,11ıta·m:ısı lıc>rrııiı;;gilıi gonıııeıı ınııul, glırılıllcli- hilt)lt• olddrdlnıosiııc> kıunı· \'el'il-
lım da bizzat not almı~hr. rılçlı. dog,\ ı hır Çl•Çug-11 mf'ıWnJlllt\ll ulmlı imıa'aııım tır,. ı vlon)a, hu ~ıııl\\~ıırn lt:l'., ıll. 

ll1
·ny ..... parti bncıknnı .ııonimlcırclo Anne bu ani hiıcıım iı.111ndf' ı ır- tıj. j • • Eı·tı ,..j ~ııhnh ~ıl) lr hir lınhı>r (llrnfn 

u" '" ·•T ,. .\H µ-oııı·cı Alııı:ıııııı\cı lıil' c;rıh ip:ıri -

1 
, · ·, . 

ele ~ol< hı\ ~l\A clau nmnktn, t'Çicile- m1 bil· h ldo iken, ı,or, ) erdeki hıın- I : ı 'l.' lıır ıır.ıhl, sıı lJC\ ınnttn lııı . • k . . A lıııl<'<lle l· :ıt mn l>ır ~C'ııc-ılt'ııbc>rl ,\fi.' ıl<lı. Hoi"I il ıızı1n cin lııclf'n bin 
ı·ın hiçbir tesir ,.e mudalıaley ma
ruz kalmamaları \'e vlcdnnlarının 

P'mriyle hareketetmelerl için telkin 

Jxı) ı y,tkalı) nr:ıl~ Ollll rh lııı ıııa \ur- ltıtıınu ·tıır ~ 1 1 
\t ıtre tıı · . . Pvi-ıl\·rıı·l:ırılı. ı ılı•\'C tı'f'liı•c•m• kı?..ıııı 'cı ocok !> Dl-

'· ı · · · 1 · · l'ıı hıedl uıılııı-;nıa:>J ıl.ı d6\I t cıı•n- . mıya \e ... encı·ııuıı c uzenncı )ll'U- llC'r ~ Hle lınnn cdlet cli.\oı•- • ııelıkaıılı lıo~lu poslu,gf'nl..,omıız- )e. 

meğe lı11~lcıdı. hır. u •ni sevn horlaı. (..'~ılı tırrım ınn- sıııclaki nııınaakit tk:ıret mııkn\'t'lı:'si lıı. eı•\'ik \iieudlü ıli; iııc.P sh·alı lıı-1 l>cvı•lf'riıı llıızaıı l•i11<.1lnrlen <ılmn~ı-
Kn 1111 ~nrı cıpl ık hir ,, zi~rtll ocln- VIH'.ı <lnn nrtıl, lııkmı l.ıiı· lınlcle' im. l·'.ı- ilf' .ılak:ıdar <k •ildir. , ıklnrı \ ' C' il'i k:ıı·n J«JZl<'ri yılzıınc> yıı- ııııı s;ırt konulnrnsınn ehep 9U illi: 

dan eh 111\ fi fıı lııdı. kat lıp kıı lıjl' l rıle İ · bulamıuı l 'llll ~lll:'!Hk fokcıl caıı)ı hİI' f'llZf'llik \'t'l İ- lfıızıta\'H gid11blJnıC"k fı>iıı lıiı• dC>re-
Dı.in polis lrnrnkoluııdıı snrgU:\il ce- içiıı buııısını ter';: edomiyorıım. Tı'rk AJ l~onlu. f:ıtma,·n ~C"lince; kıvl'nk \ıi- ıieıı J!l'<'mı>k 1. zımch. llnlbuki bu de-

ve trşad\ar ynpnrnktadır. 

Konireler çok samiml ve ıcak bir 

kil ıı 1. 011 Le ıı e u ifad lo bulun- cd k oı nm Eliııne ııç k hcıı'• ır. I\ı manya r.udi~lc ''ı:> sh· nlı gözlerinin pnrlnk r•'niıı ch·aı·ıııdn daimi ~uı·ete beklf· 
du: lı\rnı "lhlırn I\' ,\ O\'İ\ orrtuın. Onu h.•r 1 · • 

1
. ~ 11 11 lıiı• nı·slnnl:ı lıir ~ ılıın lıulıınu\'or. 

hava içinde dernrn ediyer. 

Edirnede bayram 
hazırlıkları 

" C k / k "/ lı~ıÇn ile l'ol ufuklarııula lıiı· laııı•yı ı .. K.ıı·ını k ıçtıld 111 ımı r, kızım ruıı gi\cl'rc> ı. ) e lirı:>ıı. i .l n b n,liın , , e :>S OV!l ya l e ,111. K min \lllu onı~n ehi. mü~ e bir 
l•'ntm,rnm lınlııth.I k:1lıiloııi11 reisi olııp . Eliııııe,in tekrnr uzcrin çullandım. Ve Fliune.ııı d il lrnııcli ·'ııi. fotoi(r.ıflaıı- an/as. '.Y ı r I dahıı g<'rl ılııııın<'nıiştı. 

elimd \d kalın\ azo) u oıntt1 lla ınn \ Ul'· m bilr J,fıin:.t an kı..,kanırdım. cıvaı ın on zonı:rin ndnmn dı. Ru plan n\'e!lincle Ahmed kolay. 
dum. Çocuğum olmü\·orclu. nıı df'fnJ Fakııt ne nıpıınm ! Roma, 18 (Radyo) - Iler1in- Alım<'d. lrnlıileııiıı ı·el!-!İ kııclar ~1\11- lıkla oı·t:ıclnn knldırılnıı~ oln<'aktı. 

• 

/ıkeçeden elli kişilik 
bir kafile geleceb 

yeı deki kııçuk ma .ı\ lo Fli:ıno'in hn 1111 Ctı 1 i'zcıl mahluku uç' fil v<n· - den haber 'erili.> or : vin clı·ğil nmmn onun lıazincll'ri ka- Hei~ iki ~·iiıı sonra deliknnlıvı \A· 

kırmak i tedim. Gen IJ klediğim ıı •- mC'l,tt!ııs , (llclurm ·j tl'rcih eltim. E- Almanya ile Çekoslovaky.ı nrn- clnr 'l.t•ııgin lıir l\:ılhe \'C mert Liı• nı- ğmp im tl•kllfi lılldil'di. Ahmed terr<l 
tiCO.}i alamadım. jvet, L um biler k yll)ılıffi. < unlHI kı ı sında, Posta telgraf. tel•fon ve de hn !\hlp 1.. dUd lltrera.elt a-det-Jı&alA.AWl}l_d al. 

Aıtık aıı·a 1car·ô'ı~.rıl gfımf!ti. mı e\İ\Or(hnı.> miryollar hnkkında bir anla~ına lın- ı C('ne iJd .l'vgilinin lrnlu~tlı "u ge- mak ilzeı-C' )ola çıktı. 
İki ya rn<ial\i kızırnm lrnnol ı llll hn-\ AclliH•cilor, {~c {l"oııin lıir w•· lıi sıl o1mnk iizer~dir. cPlenl"rı hil'İ irli.. ı füıtUn )olhıı'<ln Pntımrnın hm•alinl 

Edirpe. (Hu u ı) - C'umhurivct \'aHlll kıılchrdım ve t kı-.tr \'l 'f' li hrau ııe · i hı c'n•ıHti \nıı ırıuı l'rı • I (A.I'\.) l'r~ır ı· J'ı·p se, o gN~e Fatma} la .\lımecl C'\'leıı - ro .. rı.-k sldhordu .. Se,gillsini \'e a-
bnn·amındn merasime ve gdirnclile- ba ·!adım. Kızım bir türlü olmck bil- iddin etmcktcdirlcı wızPtP;;İ ÇekoHlr>\Hk\ n ile Alm: 11 ~ a mt'k İc'iıı m<'sele\"i ı <.!ise aı;mııırn ka- rııletiııl, a kını cHisiıııtt) oı. Bu sm•pt. 
rh; seyinçlerine iştirak etmek uzere __,, _____ .,...,...,.,..,..,... _ ____ ___,,.... ____ __.,...,........,... ___ _____ • • rn ınrl, ki ıniız kere er·n ıı· · ı>ltphe- , nıl' , eı·diler.. le artık Fntmn\ n tnmnmiyl knnı!\-
1sl<eçeden 50 kişilik bir kafile ile bir siz .\:!kında ild n1C'mlc1 et d minrılıı . rllll"I fılf\('f\Mı llrılhnki. beı·i ınrnftn 
.poı· takımı Edirneye geleceklerini sı·la" hsızlanma mes~ 1 ~sı• l' e po~la mü~ı< 'iC'\ırtlcr.in~ıı noın1ı .lle::1- t J onu lıe\·liyen akılı Hen tamami\·le 
~Iikndar makanılnra bildirmişler - ~! ~ rnt>si ıle ııetıeclı·ııeccgını lrn.r< 1ociıvol'. ""g .. t ~re rıe habersizdi.. 

dir. 'l'rcı•1leı· Lilhn..,"<ı Prng P.el'li11 'e Pr:ı• 1 Yolun ynrıı:ıııın. yani cl11r('nin bu hın 
Bunun lizerine yapılan toplantılar nruııo rırn·.:ı1dtlkiller r::ıhn.lı i-' m - Küçt k çocuhlar~ <hıi'rtı ~(']"(' g-elcli .. ri \'akit l\orkun<:' bir 

da do t Yunanhların bu samipıi alfi- Hitlerle Çem her layn ar as. nda vu ' { u bu ı.re IJ~' 'l 1\ Hl': kt.11', ~:,. 111'• h. tı h·ıll•ıı maske v "f İyor 'ı\\'hn dııydtı: lııı kiıkremeyi mfltea-
kal.arı memnuniyetle knrsılanmış. • M r ''H nın · ınalıı de v ı h d ·dh - · kip kosan\(\ kumları bulut gibi knldı-
derhal haıırlıklnra başlanmış ve ) • 1 • •• J "' J t t J l İ 1 iı<" ılefn k .,j' mi tir < 'elr -ılr.\ ı k t l'en- Lonclra, 18 (Radyo) - l liik,\ı- l'fln n 1',;laııı giirrl ü. 
kendilerine de miisbet cevap veril- an gızJJ mu a ~a l con uş Uı mu s ur 1 ri i' !mn l t nr ık .IJ'J11dı1 H! .A 'm 1 .. ,,,,. jl." iir V"\<:ların..ınki C.OClll·dnra AhmN'I lrnrknrnclı: kClettk bir he-

mi~tir. Son clefıı Almanya <levlet rei i Ilit- Uu ~ırnda Bcrliııt> "Oru'nıı uallP'", 'r ıı l ·i d Ç •ko l ' loı\r tkları n cl. tevzi edilmek \izere, iki milyon m.,s- c:an bile chı\'mnclrıq kılı<·ıtıı krnından 
1 keı;cliler. Eclirneclc iki giin, lerin ilahların tahdidine dnir lıiı iı;ıa tahriı-i ol:m 1• bir < <'\'ap ;ıhııamı-;••r. Y le ı <ılıp ' rm·,·ec. ki rcl'l'. 

1 
kt ıı<!~ırı nıı:Jtır. rekti, ve ar~lanııı thtüne hucum et-

üç iece l\alaçak 'e Edirne ft\dbol ta- rette bulunmasınn karşılık Almnn Alakaclıırlard<ın bi ·i11·ıı (tql: ttığın{l • ti.. 

klmlııriyle iki maç yapacaklardır. siya i mehafilinin İngiltore \' (' Fraıı- gort-, «Almıtn) a. hakikat )Juzu iızı>- ç k b ._ •• •• k Ynrım -n:-ı1 1 i 1\ bir nfi :ırn11ıln11 ~on 
K•tilin nıuhakenıefi: s~dan CC\ ap bekledigi yolunda Ber- , rinde harcıl{pt etm('kten z "rade. l<ı- o - Sf ari p -y ~um ru r:ı, Ahmc·d bireok yerlerinden nıı·n-
Saka .;'\li ve kal'}Sını öldürmçkle lı~d.en çıkan haber, Lond.rayı ehem- ~ ı_cla b lagı.ıtlc. lrnnu ·ınllğı tercih c-\ """""" _ laıımıcı 0 tı\uii·ıı ha itte, ar~1'1nın'canına 

maznun Hilminin Edirne Ai"ırceza mı) etle meşgııl etmekte<hr, 1 eh.\ ordu \ pzıyet hor le Qlnınkln lı<'· k k l ~ 1 f d • ld • okumıı<:tıı. 
mahl\emesinde el Un muhh~kl e~e li~e Hitler, Sport pala ta SÖ) !celi rf Lir r. l1f'l', Jlitler 1 fl'1G dıı ll) ııl tC'klifı ~ - l" ~ ç::ı Ç! 'ı ~l . {eş e 1 l 1 n:ı~ll'dnıı P'N'en lııı vak:t\'I ~P\'!!'llf· 
devam edilmiş ve bazı ~El ıt erın l ırı- nutukta, sil:ıhlaıı tahcli<I ~tmek lıu- ~ 1(:1 ..._,, ·inf' aıılatrn:ıl, l\l'ZtMivle gohmJı>bini 
lenmu.i için mahkeme talik edilmiş- niclen ilcl'i tiı mb tiır. 1 (·ık:ıl'ılı. \'ı• keııdı 1 aııh lf' giimlf'fiı\iıı su uncl eskiden suı feıti -ri g.ı) r tle- r· I f ı. t ! lif" · L il· d 
tir. •ll < l' :tl\ı c ' ı ı 1

'· ıı• o sa C'l'f' } } iı ·tllııc·. :ıı·~•aıl'ıı n\ı1<·atlPl('•4°rıl nıılntır 11'-'!!lll!!!lllml-Pııııpıl,...~=---~- rl '\('d~u. ~n~ l':tlt\e kim enin cıldın straltjik bir har •kf'ttil'. Son hadi ('- Porselen elektrik duy arı pirinç i uzun hir k;ı-;İclf' \ nznrnk hunu bir Mem eket haıtaneşi etme ıgını a il' H nııştır. 1 . . . po,.;fııc•ııııı1 Plinı' \'t'l'ip \ oll;ırlı .. 
Ilundnn, on el fa Bitler ilo 'em- lcı·ı gozclen ge ırecek nlııı· nk. bo\·- d "b• •• ••kt' • •ı• d 

J h •ı • .&f L fil k Uy CJ'• } O"Uffif U " en g ~l'JrJ JV0f U 1 C:omlek, F';ıtınaııın hnha~ının eJfne aa ı ıve mu enaas berıa,•n nrasındn cereyan eden gizli }(' dii iinme ·te yanılınndıgımrnı gci- .. !it ı: :""\ ~ .... ~ 
t? . g'l'<'t i. D C )"} y k müzakerelerde iluhlnnmıı me ele i- ri.\rurz. 1 tnnhul. ıs (Hu~u~i) - l'zun .t'- clıklal'ın kfımilen porl\elenle mıil'Ctlep a ar in T\ahilr rC'i"i k·ınl:ı \"ızılını<ı olaıı ka r' e nln koıll\ı>ll\cluiu ııetice 1 çıknnlınak- Lakiıı öııtıllliıZl' k<ıııulıııı nw ı • le ı) ııt•lel'cl('nlll'ri hnz.iııcnin Z:tl'ıll.llH\ ola- dıı\ lııl' 11ldu •u gfıriılnıii~Hlr. 

• "iılı•j i ohıyura lll'P<'l'fli. \'l' lılh le k·ılı -ı tadı!'. kad.ır ha.': tı ki. derh;ıl ve taınami- rnk bir kısım ith;ılf\l tncil'lni \'C' .,.iııı- lhıııdaıı sonl'a lııı isin diiğümii Ö)-Muayeııehae: kinci Beyler · 1·nııınn \ıjr dı•I i~ al' l•\·a k ı\'(nıcı 11lclıı· 
1ngiliz gazetelcl'inçleıı Nh uı Kro· le tetkH· ctıııekli'iıniz li\zıındır. Mu- rlık konıi-.yoııruları tarnfındun tnt- kn· ~öziilınüsttir: <ltPdı•ıılH•ri lıci.\ it> • Sokak No. 25. Telefonn:39SS _, ''\11\\1 <W nıı~n·k pi "" nlık ~f'tinlı 

nikl lnı mevzu iızel'inclc )azdığı lın _ nilıtr Bıtlor ile 'eml erlıwn arrısınııa bik cdilf'n hir kaçakçılık ~f'kli mey. yııks~k re imli beranııamelf'r gum~ lkitHi lıiı· ıılilıı\ tf'hlikc> irıılen oıu 
Evi: Göztepe No.1018 maknlesinde diyor ki: iınzJıl qı ıı pakt ın merivrtini, bi- dana çıkarılmı~tır. l'llğe gelmekte vo onrn kil~aılda :ıın- kııı·ıı rnwl\ ıınl'e lwnwıı \o},ı cıktı. 

T 1 f 254.. s·ı · ı l 1 cl1ıı·l 1 ze ·ıı1c•ık ~ı'l•ılıl 11'1 hh<licl otnıPk> J>,tı k.•tr,·ık<·. ıl1gwrııı lil".vcl:ıııa çıkmnc;ı lıntajııı il'İnıleıı :ıl<.·:ık re~im.li hiı· mal t" 1 !i e e on: ;., « ı a ısız anma Yarı· <uru - · • • • " ' • • " ., " p
1 
"" 1111~ lll'tl \'P 1<:n11·' ıızf'rı,, 1

11-..ııİııİİ•m•iiiıilıııiıii ....... 1111111 
.... ~ ... 

1

1 madıkça, nihtı) et silııh ızlanmağ" s;ibi- bil' tıetice Hrdl~i tııkctirdc nıılı- 11 aydal'pn~a giimriiğtinde şöyle bir çıkın en Le) an namede tnııhıhııt yaınl- Tanı hu sırncln kıımlarııı listilı\c\P 
11 ANADOLU dQjru gitmedikçe A \l'ttpacln hakiki n\cağız. tesadüfle olmuştur: j makt:ıclır. \.iinıl'iil\ re mi yiiloıek olıın zıııı H' knrkııııc hiı· hıqıltı (lu\'lıl<lıı 

sulhun tee us edemi) ce!'i muhak-ı \ok, h·r iki memlrkN ele biri - rumhuriyetin on besinci yıldönıi- birçok sanclıklnr ve~n hnl)fl\fır ka- Birı\('n aı·k,ısıııa doıımc<' nzj!ııı. 
1 k~ ktır. hirlerint knı ı u.ıhlmım~ıkta liı:n 11111 mıi ıniına ebetile memleketinıizt• kıl!- rıstırılıırıık 1,~umd C'ğel' l.nınlara h•"l:ı- si~ ıılı hiı· nlaııpı keıtc'i--iıw s:ıld 1' 

Gi.\nlük s!Jasl gazete Muı1ih nnhısmH:o;t Hl}Hlclıktıın\ıeri, N'l'Cck ohıı lar:sa, bu •ııııkt-. ııı lıic: 
1 1 1 

kt 'k 
1 

. duf ederııe biıtun mııtırırın l'f' minin rna~ 
1 
h<tzırlandıgıııı r l dıı 

1 '" f'I k ti ı kt li) et i miktaı"< a e e · ı·ı • ma zenwsı 
silahlanma yarışının durdunı ma ı uıı· 1 ı 1

) ıne 0 mıvacn ır. incl1rildıgvi, eğer) iık~ek ı•esıimU mala Giir\iltin·li cln,·an Ahmecl h n •1 Swb •• Bq•ubın&r4 gelmektcdit'. Bu meyanda Haydar-
Jl.4YDAR RÜŞDÜ ÖK1'EU yolunda, Almanya mulıtelif surettr te adUf edeı·se o znnıan esnı:ıeıı lıe- kostıı ve yıhıııııı knf,1sıııı ''Jlknhvnra'k 

biıl yokladı. 'fhından bir hafta evel. Gı"den/er pasıı ırhmrugiınden geçirilen bünik b ı r ı 1 - kılıri.ı iP ''iinıclııııden :1\ ı dı. l'muwi rıttfiyıt •• yaaı itl•ri 1A'4, \an name un ara g,ıı·e ~ "P' c ıg-ın-
d .. •u" Hamdı" N"-b•t ru~...... llitlcrin ağır toplıırın i timıılini tah- bir parti içinclo tnrifenin porselenle 'claıl .,

0
" çıknı·ılm"clıgı anlaşılnıı~tır. R •i · ~·: , 1 t>Jdm·ıııı ıff trnnk i<"fq /. ı1 - ,.. .. .,.._,... 8ehrinıizde lıulunnn Denizli me- "' .. •• 

.,._ clid etmek, zehirli gazı menetmek \ c mürettep duy pozisyonu üzerinden Giimrilkte kti ctd her sandık ve hal- nwcle t:ırzifr nrcli. 8n• r: oıııı L 
JD AR~ HANE l mticlafaa ız şehirleri bonıbnl'Clımnn bu u B. Yusuf l>enizliye, Aydın me- br.) nnnnme \erilmiş, fakat açılan yanın Cleğll aı'alarından iesacHifi bn- ntııchn iincwek dama<llığa k ıhul etti-funir İkinci Beyler ıok.ak etmenı'ıl öniine gfçmek uzer<' etraflı ht-1 u H. Nuri Anlına gitmislerdir. 

1 'ıı·ı· •ıı1dıkt0 poı· el<'ı1le degw il, ı)irin"- zılı\1'111111 açılmaffi şuretile ~ apılrlı-C.H&lk Partisi biaa11 içiode h 1 1 w l 'l ı· · t' ' •• .,. 
bir plan azır uc ıgını H ( ll'ml 

1 Kt. ra' ık ev müı·otteıl dil.\ oldu<•u göriiHince gındnn hf!zimmiı1 bfü•lece ~·apılan Telgraf: İamir - .A.~ADO(.U b J •· · i 1 'it ,., 
Şimdi u me,·zu nr uzerını c ngı e- 'Jtıntın glln11'ük rc:-ımi çok daha a~nğı lrnçakoıhkla miitenuıcli\• eı\ znı·ar C't-Ttlefcua 2716 .• Poııa kututıa: 4 n re ve Fr.an anın noktni ıınzarının öğ- t' · t b' ı·ı · t• 

Bi.:ı'ün asri konforu haiz 5 olduğu için munyene memurları he- ığı es ıt N ı nu~ \1'. .. .. 
" ABONE Ş'EtlAf 1 t renilmek istenildiğine dnir emareler odalı ve içinde elek~riği, suyu rıııınamedo ta hihat ~apmı~lnrdır. Sehrimizcle bulunan Gumruklı:>r 
}&lh~ ı4oo, altı ayJ.ıtı Hil-j gitl'ulnıckteclir, ıanyosu, fevkalade güzel nenreti · Saııdıklar k:qJl(lnn çıknrkf'n tek- umum müdiirii l\lnhmtıcl Nedim hu 

kuruıtur 1 St!ahları tahdid hususunda, Al - ılan Güzelvah 54 üncii sokakta •ar e\, f'lce ftçıln119 olan aı\clığ'n lın- va~ivctle hilhası-;'1 atakadnr olnrns 
- manvanın teklifte bulunuşu ilk <lefn B S k ) 6 ı ı k 1, ı k YMancı aemlehller için ıteoelik (Eski Nuri ey. o . numara 1 'olmııı \'(\ J)İl'İnçle mıırcttrıp <h\ylııı· <in ve ou ~\Cf\"cı ıı,rın on\HI? "l'rtn<' • 

aboae ücreti 27 lir11du \'tıki olmus bir şey degllclil'. HlS
5 

e- ev kiralıktır. -conilnuiştUı·. Bu sırnclıı lıaskn lıir mA- için hel' kal~111 kiisndıı tabı tııtulm'I 1 
ne inin mayısınc\a, HitlPI'. hu tnhrlid Her PÜn öğleden evvel ayn• '1Uruıı <lif{cr sandıkıar \'az!ın elik- l(i ., ıımu buliln ~ılmı·lll\lcre Lil<ll i -

" ı.: .. "'OLU 'lATBAl\SlSD \ t", lebı'nd" bultınduğu gibi hir ha\·a . . 
A.6~&11 "" • • " " f\Vtı nıüra~:.-at. atini celbetmiş, o za.mnn ctill'QI' şan- mı,tır. '•••-• ... B.AS-IU1l••jiı'T•I•R-----· miukı aktedilmesini dP i.stemisth-. ... 

l 1 'k"I• 1· 1 Araıfon hır n,· 
ı·ı.,ivlı> <lr"'<'"' ı .. ı 

T•QI' .,ı, ·ıı ,,j; 
1 • I' • ,J l \ 11 1 ı, •. 

''tnrla ılnla · ' ·n 
k·h-f' iPİ" 1 ' ıın 1 

, " a ı, ı · ,oi ıı ı ıı ' • 

hir is ~·aı r" ' 

ı. \(l\ıl .. ı..; _ 

1 :ı 1. • 

c' ' ·1 t ı. l 

', 'll 

,. 

• ,.., t·; ı : "' ,,., .~ . 
\ (' ('(ı· o l u . 

ı · ! .• 
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/Küçük haberler; Zabıtada 1 ızmir müstahkem mevki satın alma kr· 
---- 1 • • misyonu ilanları 

Jor • B A k Kumar oynayanlar zmır müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
J one n :ıraya Yı ng111 snhn ırıcta !\hllnt~ alı !\Tch- .Jstanbul komutanlığına bağlı olan ve olmıyan birlikler na?Tiına 

bu ay gelemiyor meıl. Aııtnl.' ıılı Ahme<l. İzmirli Ah- ~?mısyonda mevcud evsafı dahilinde binek nakliye koşumu, rnakineli 
P " . 18 (il' (I ) 11 • • med, Yuıım;, Tralızoıılu Iiiiseyln, fz- tufek koıumu ve mekire hayvanı paz"'rlı'-Jı.. pt•n alınacaktır Hayvan .. rıs, qı yo - nı·ıcı\ e ıı:ı, . t . , A h" ) · · h . .. " • "' • ' 

J • 1, . k · mfrlı tırnhım ve El azıklı l\l ehnıcd sa 1P erının ayvanlarıle birlikte Fı d ki d komutanlık sahtı alma 7.ıı·ı . orJ Joııenın, mu arrer olduğu k . n ı ı a 
iizere bıı fi\ onunda Aıık·trw·ı git zar at:ıl'ak kunınr oynarken znbıtn~n omıayonuna gelmeleri. 4,,_~l4...-lQ 3645 
ıııiyrceği siı~·leıııyoı·. • '· • - ynkalaıımı.,, Hdliyt•.rn SP\ kcclilnıış. İzmir Müstahke M k" S Al v · d 

lel'dir. 1 f . • m ev ı atın ma ~omısyonun an: 
A 'k At/ f ·ı O - .zmır fayyar~ alayı Komutanlıoını" oöatere<'eg"i yerde (2826) merı a as l osu züm hırsızlığı 1 ;9 k " • •. 6 .. ' 

1 ıra . uruş bedel kesifli bir Lina tadil ye ıslahı açık ekıiltme Xen11lk l (Dn 1 ) " t t l\fnltızlar çarşı ındn zınlrli ?ıfeh- 1 ~ 
• • l\u( j.0 - n.srı~ve e ' .suretı.e miinakusayn konmuşt\lr. . pre !rRZete ino . A .k · h.. med oğ'lu Hnsan, k:l\':\s Snm,.,unlu H.

1 

il 1 27 ku~ett Atlns 
1 
~~r~ : .. men "\k u- Sıılihin muhnfnzn ettiği üzüm çuval- - - 1~ esı .. I. teş. 938 Per,embe gün\i saat 1 S de Kı lada lz-

teıı ı"hd'n 
1 

. { e1ı1l
1z~ ıçı3n3 muvn a- lnnııdıııı iiaüm çalarken znlııtacn ya- mır J\.lust,ıhlc.enı Me\ ki Satın Alma Komi yoınında yapıln~ 

o mı o < ugu parça ge- k 1 t [ caktır. 
miden . kı- . n ıınmış ır. 3 T . 

.• m\ıre ·~ep donanma fılosunu, Bıçak taşımak - emınatı muvakkat(\ il.k;ası (212) liradır. 
daım1 lirette me kur denizde bulun- . 4 - Şa.r.tname lresifnamo ve proı·esi lıer glin komi:ıvonda görüle· dur k b fil 8 i d h .1 A Tepec~kte uırıumh~11Hıler nrnsmcla bılır. J 

lJfl · ~6. ll oyn gem ı\ a ı u Erzurumlu J\adir Acar ye Dolnplı-
ve e ~ce tır. ktıyu<ln fznıirli Alide birer bıçak bu.. :) - fstekliler 

7
icaret odasında kayıtlı olduklorına dair vesika gös-

/ sp rınya Fasında hııml\\Ş, .zpbıtarfl nhnmıstır. t:rr:'ek iT ~c:quriyetindeclirler. 
•Jd ı • / [ Sarhoşluk 6 - f:.ksıltme 'e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

Şl et l ze ze e lkif'f'Slll!1 lik C'llddesinde Ali oğlu maddele ·inde ve şartni;\mesinde yazılı vesikah:\rt ve teminat 
Melil[l, 18 (lfadyo) ~ Akmıl ı-ıeh- I mail. nrhoş oll\rak gfüültü ynptı- nıuvakl.atalçı.riyle birlikte ihale saatından evvel komisvona 

riiu:t~ idc1etli bir zplıele olmuştur. ğındnıı z,ıbıtncq .rnk•ılunmıştır. ı , ~n~raçr .ıdarı. • 1 1 15 19 23 ( 3140) ~ 
Il:ılk; bu gibi lıiidiselere pek nz şn- Kadının di§lerini kırmı, lz~ir Müstahkem 

4

Mevki Satıp. Al~a Ko;;;\;;~~~~dan:'' . a ' 

hid olduğundnn, son clerpcfl }ı(lyrca- 1kiçeşmelik cııcldesinde Torlıahh 1 - lınıi~ Tayyare alayu1da mevcud altı ad~t mµhtelif fqbrika 
ııu )rnpılmış \'e şehri terkederek; n. :\f ehmecl ktzı 3G yn mdn Al (l ile te2gçı,hı te~hhiidiinli if~ edemiyen müteahhid nam ve hesilbı-
çıkhmı ilticn eyl~miştir. :\f chmed kızı Hafize arasında ka\'gıı llil Açık örtınna suretiyle atılal·aktır. 

Uluslar ~osye(esiP' çıkmıs, Ay e .nırr.rı...kla Hafizenin iki 2 - Jhale~i 7 İkincito~rin 938 Pu7.tırte i giiııü saat 15 de Kı fodn 
llisiııi kırmıstır. lzı · l\,ıt·· t 1 k '"1 k •f/ nır ·4us arı em " ov i Satın Alfl\a KomisyonunJa yapıla-nin ı ası ,...,,...,_ caktır. 

T~fıboıı, l (füıdyo) Portekiz Bir mPmura takdir- 3- ~E\lı~in edilen tutarı (3600) lirt\dır, 
bnş\•eldli Sahdllr i h\tg{in mnthunt ~ ~ 16tnınat ~u, akk~ta akcası ( 270) liradır. 
mumei j!Jel'fllİ kııbul etmis Hı fngil- name V '?~ildi J -?<1rlr\?nıe~~. ht>:ıı gun konıjsyoııda göriilr.bilir. 
tel'f' ilo Porteki~ lll'fü!llldul\i nıiınn- Rulh r 1.n mqhkC'ıncsi b:ısk:'itipli- (ı - lıoteklıler r l<'ar~t o~atıııH.la k.\yıtlı oldıı~l~nna dair \esik" göıı-
seL11tın, son uerece dostane olduğu- ğinrleıı mihldeiııınumilik kııleıni bnı-;- t"rnıek meclnırıyetıdedirl~r. 
nıı be~ırnd ll sonrn, Uhı hır So~ye- kittipliğiıw teı·fi <'ttil'ilen ı:. Sabri 7 -Artırıııay~ iştirak odecflldcır 2490 şayılı knııunun 2 ve 1iincii 
tesinhı ftrt~k ırl&s ettiğini iluylemiş- Alı ığın, c• l~i \ nzife inde gi)~tı'rdiğ-i nwddderıııde Vt) şnrtnanıe iııde ynzılı veşikp!Ç!rı ve teminAt 

tfr. ntll\'nffnkı) ı•tten doları \Ha~ {'trn tak- ıııuvakkatalariylt' birlikte ihale saatından evvel komisvonıı 
YCJhudi al"yhtarlığı ctırname ile ıuıtif edilmesi karurıaştı- -1~11a<"·nnııan . 19 2s 30 s c3s41> 
Ronıu, J8 ( füıclyo) - ttıl) :\ m{l· rılmısftl', İ:ımir Müstahktm Mevki Satın Alma K~isyonundan: 

arif netnreti, 1talyndaki muhtelif Dalıkeslr Kor nwrkez birliklerinin senelik ihtiyacı olan 520 ton 
tıniversitelerde profesörlük yapan K.ı" ., f [ unun kapalı zarf Uiluliyle eksiltmeye konmu tur. 
90 yahudiye yol vermiştir. om_ur .. ~~ ~ ~ ~rı <::: Eksiltmesi ,3 11 938 Perşembe gi.inü sa~t 16 da I3alıkesir Kor 

. h d. Orman nıudurlugu, şımdıye kndar • ..rıtın Almn Konıisyonunda yapılacaktır. Mezk\ır unun muyakkat 
Pragdakı ya n l mm taka ormanlarından 7,5 milyon teminatı ( 4110) lirndır. Taliplerin mua) yen oJnn giin ve saatmdan 

~azetef er ki~o .kömiir .ima~i için ruhsatiye v:r: ~ir saat e:vel kanunun 2 v~ 3 üncü maddelerinde vazılı belgelerle bir-
) y h a·ı mı tıı·. lzmır pıynsa ında halen ıkı lıkte teklıf mektuplarını Kor SC\tın Alma Komisyonunil vermeleri 

Prııg, 18 (Ruıl~o 1-} ilnk~ı ı e- nıil~on kilo konıiiı• \':lt'clır. DPJıiz yo- Evsnf ve s<1rtlar Aııkurc1 f:;tnııbul ve İzınir Levnzım amirlikleri'l.'le ko: tin ~·ıkmıhkları gıızete f·ı'. ı ·unıcı- . .. ~ . 
1 

•• •. . · < J . . . . . . l lılı> kom ur gelmege de lrnşlnmıı;.tıı•. mısyonc u gorulebil:r. J 9 21 27 30 (3825) 
ç~ tatıl edılmı~tıı · .. .• . Kdmiir sntışlan toptan kilo başına 1 -1---:-M:;---h • !"'" . - ' -

Al[ıknclur mehnfilıle soylendıgıne 5 k . . Il· 1,, k" 
1
.. . .- • ı zmır uata kem Mevkı Sahn A.hna Komışyonundan: . 

. . ı d b .. uı uştuı. .ı vu ı nıa n etı ~.<>. 1 İz ·r T . . -1 b" l"kl . ·ı . . . ( 100) s· .k k V.Öl'" komıinı:ııt p~rtıs e. ugun Y - • 0 k, t S t .: 1 . 
1 

- mı a}' nre •• ~yı ır ı en ı ltıyacı ıçın ton ım' 0 · ,., . , ııznmı .., ·tıı·us ur. • n ıs tıat erınt e k.. ·· ·· ı. k ·ı · ı · k 
:trn lut'oedllecektır. 'ht"k 1 lı b"I J"k d omuru acu. e ·sı tme sqretıy e müna asay::ı konmustur. 

• dı ,
1 

ulr ) aptı nhukı .k1 ı.ıte eb 1 
el a ıı ·a ar 2 - ihalesi 5 lkinciteşrin 938 Cumarteııi günü saat 1 O da Kıslada 

• nıre erce n ·ı ·a a as anmıstır. 1 · :'l.ıı· · hk "',, k" 5 l ,, · ' 
Mı• t ..: zmır ınusta em i~~ev ·ı atın A ma Komısyonul\da ya~lla-., ---"T"=- caktır. 

Cakıarl 50 Yaşında rktisat V Pkilimiz 3 -Tahmin edil"n tutarı (2900) liradır. 
A ,...._Teminat muvakkata akçası (21 7) lira 50 kuruştur. 

- Ba,tarafı 5 nci Sahifedt" - Berline _gideeek 5-...Sarl{1q{llC~İ her gün komisyonda görülebilir. 
meşhur kadın simıılarmdan Liri olnn - 6 - istekliler Tio.uet odasında kayıtlı olduklann~ dair vesika gös-
M is Foyl ismiııdeki bir genç. kadın , ileri:~· .1. ~ı:~~ly~) .~. ~iirk.iy~ .ik- tcrmek mecl:ıuriyetidedirler. 
ç:ııı(n•ını lır. 24 yışında ol:\n Mı:' Foyl, tısııd \ ckıl.ı Ş.ıkıı ~~ı;ebıı • mıllı 1.k: 7 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 v<ı 3 üncü 
Landranın eı\ ui\yük kütüphanelerin- tısad nazıı ı doktoı Funkuıı clavetıııı maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veşikaları ve temin~t 
<l 1.ı· · i · ı t' her w edebh"ıt kalıul eclel'ek, yakında buranl iCle- muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komişyQna mü-en ıı·rn ış e ır ve ' . . • ce kt. . . 
''e nnat mensuplarını bir ııraya top- _ 

11 ~ _ rac;Qa!!arı. l 9 23 28 3 (3838) 

lıyaıı ziyafetler tf'ıtip eder. Hu top- Emlak ve Eytam Bankasın.~an.· 
laııtılnrda ekseriy~ binden fazla da- U 

· • ~ 19 Birinci T cşriıı Çar!amba 1938 
. -
Izmir Müııtahkem Mevki Satan Alma Komisyonundan: 

1 - lzmir J\lüsttı.hkem J\levki merkez kıtaatının (27700) kilo sade 
yağı ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

f. - İhalesi 7 lkinc\teşrin 938 Pazartesi günii saat 1 S,30 da Kışlada 
İıınir l\liistehkem Mevki Su tın Alma Komıs) onunda rapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutan (263 l S) liradır . 
4- Teminat muvakkata akçası ( 197~) liradır. 
.5..,... Şôrtnttınesi her glin kornis •onda görU!ebilir. 
6 - istekliler Ticnret odasında kayıtlı old\ıklantl~ d"lr 'eşika gÖ• 

termek mecburiyetidedirler. 
7 =- E'.kailtmeye iştirak edecekler 2490 aayıh kam1r.un 2 ye 3 üncü 

maddelerinde 'e> ;ıartnarnesincle yazılı vesik~ları ve teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saahndaıı en az. bir saat evvel ko· 
misyona vermi~ bulunacaklurdııı. 19 2S 30 S (3839) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma KQ111isyonundan: 
l - İzmir ı'\.1füıtahkem Mevki merkez kıtal\tının ( 107000) kilo ke· 

sılrniş sığır eti veyahud i\Q)'Un etl veya burulmuş keçi eti ihti
yacı kapalı zarf usqliyle mUnakaşflya konmuştur. 

ı - lhalesi 8 İkincite§rin 938 Salı aüııü saat 16 da Kışlada lzmir 
Miistah~em Mevki Satın Ahn::ı 'Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (28890) liradır. 
4 ,.._Teminat muvakkata akçası (2167) liradır. 
5 ..-- Ş.ırtnamesi her 8Ün komisyond~ görülebilir. 
6,,,.,,.. lsteklller Ticnret odaaında ~ayıtlı oldnklarına dair vesika g(is

terınek meclmriyetidedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24C)0 sayılı knnunun 2 ve 3 i.incü 

maddelerinde ve şartnameaindo yazılı vesikaları Ye teminat 
ve teklif mektuplarını ihale sa"tındnn en az bir saat t-vvel ko· 
mis) ona vermiş bulunacak! rdır. 19 25 30 S (3840) 

1 _:_ fzı:ıir T~~yare 
1

At~3;ı b'irlikltıriı\iı\ ( 1 s°OOO) ki1p kesifmis s\ğır 
eti veyalıud koyuıı eti 'ey& burulınuş keci etl ihtiyacı ac:ık ek· 
şiltıne sureti/ le mlinnk<\&{lya koıınnıştur. 

2 - ihalesi 5 lkiııciteııri,, '138 Cuınnrte»i g\inti Stıi'l \ S,10 ela Kıt-
1.ıda lzwlr !\1iistuhkeın ~lı \ki Sutın Alnırı Konıisyonıın<.l~t va• 
pılucbktır. 

3 - ' ! rılııniıı edilırn tutarı ( 48(;ı0) lir~dır. 
4 - Teminat mu\•nkkata akçn ı 3(ı4 lira 50 kuruştu1. 
S - Ş•.ıtlnıırnesi lıt-r ~tin komisyonda görülebilir. 
6 - fstf'kliler Ticaret odasında ktıyıtlı olduk)~ nı1" dair 'l!si1'a ..... 

t~rmek mec.buriyetidedirler. 
7 - Ekiiltmeye i~tinık edec<ıklor 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

m:lddelerinde ve şartnamesinde } azılı ve ik~ları ye teminat 
ın\n'< kl\t\tt\lt\riyl~ birlikte ihale saatındu_n evvel komisyona 
mür~caatları. 19 23 28 3 (3836) 
~ 

İzmir Müstahkem Mevki Satm Alma Komisyonundan: 
1 ....... fzrnirdt~ Tepecikte ikinci muhabere <\lnyı karargahında mev

cucl ( 1000) çift köhne fotin paznrlık sureti le satılacaktır. 
Z - Taliplerin ihale günü oh\n ı4 Birinciteirill 918 Pazartes\ 

(llİnii saat 1 O dp Muhaber~ alayı karargahında müteşekkil ko· 
misyon~ miiracMtlt\n. (3837) ----- -Selçuk merkez nahiye muhtar .. 

lığından: 
Köyiimi\zde temeli ahlmıs hamamın 350 metre mura~ınd~ 

ve 7 5 santim kalınlığında duvarlıınn i~çiH~i münakasaya kQnul
muştur. 

Kireç, tuğla, kum. Yesair malzemeainin köy heyeti tarıafındLm 
müteahhide \'eritecektir. 

7 11 938 Pazartesi günü öğl~den sonra ihnlei k~t'iyesi yapıla
cağından taliplerin yevmi mezkurde SC'lç\ık Köy odaıundl\ hazır bu-
lunmaları ilan olunur. 3830 

a za a o e x as ew • mu ,,,..,.. __ _ 

lzmir Cumhuriyet Müddeiumu-
mi(ig., inden: \'etli b\tluıwr. Esas No. YERi 

'.\1istinget de bu ny verilecek ziya- No.ıu Nev'i Sepelik Depozitosu 

fette bllll\ıınrnk uzert' rlf\Yet edilm.i: 
tir. Fr1\n. ız artisti toplantının en ıtı
Lardnki imalnrmdnn birini teş~il 
edecek ve yemeğin sonuncla öyliye
ccği bir nutukla kadehini Başvekil 

Çenılıerlnynın ierefine kaldıracak 
hr. 

Kirası T. L. lzmir Ahk"mı ti\h&iye nıahkemesinde katiplikte Çf\lıitırılrnnk 
A · 727 Göztcpe Mısırlı caddesi No. 458/429 Ev 150.-- 22.SO üzere ayda 40 lira ücretli bir siivari miib~1~irliği ile Menemen muha-

Zayi hı'sse s~nedi 
'rlıı esnaf \'C nhııli bp11k:ısınclnn 

nlınıs olduğum 7362, 7363, 7:164 mı
tnar~lı üç ndet his e senedimi zayi 

ettim. Bu enedleriıı hükmü olmndı
iını ilun ederim. 

Denizli cezae\·i luışgnrdiymn 
il~.} rr.;ddin Tan eri 

l>. :1 

----~~_,...--~---:-

lzmir 2 inci Aıliye Hukuk dai-
~•İnden: . 

D<tVacı Y ~ni Tiirldye şokağındn 
11 numaralı hanede mukim Hida
yet tnrnfından koca$! müddei,1leyh 
Arap f ıtınında hQstaha.ne cadde$in: 
de 73 numarada Mustafa Remzı 
aleyhine açtığı subutu talak ~a' u· 
sında mi.iddeialeyhin namına gonde· 
rilen davetiyede kendisinin gösteri
len adreste bulunmadığı \'e zabıta 
marifetiyle yapılan tahkikatta ika
metgahı\llll meçhul kaklığı anlaşıl
mış olduğundan d<i\vacınm sebk eden 
talebine binaen müddeialyh hakkın· 
d~ gaaetc il~ ilanen tebligat icrosına 
karar verilerek bu baptaki mahke
Jn• 28 1 O 918 tarihine müsadif 
Cumn giiııü saat ona talik kılınını~ 
olduğundan tayin edilen mezk\ır 
günde rnüddeialeyhin bizzat \ e)'a 
hud tarafından musnddıık bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hakkında 
~ıyap kararı çıkarılacağı tebliğ ma~ 
kamına kaim olmak üzer-e keyfiyet 
ilf.n olunur. 3831 

« 326 Bayrı:ılçh Bornov;:ı. caddesi 13 Ev 12.---. 10.80 kemttainde on lira aııl maaşlı bir aabıt katipliği açılmıştır. 
« 691 Balçova Yeni köy « Tarla 30.- 4.50 Memurin kanununun 4 üncü rnaddeşinde •ro•tl~n evsaf ve O'! 

« 701 /C Karala4 9 Eylul Sckak 116 Ev 56.- 8.40 raiti haiz taliplerin 2-1 1 O 938 pazartesi giinü şaat 15 ~e imtihanları 
« 701 /B Karatas 9 Eyliıl Sokak 114 Ev 60.- 9. yapılacıi\iı11dan ,.imdiden Adliye encümenine müracaat etmeleri itan 
« 310 Bnyındırlı çar,ısı 3 Dükkan 38.- 5.70 olunur. (38~4) 
« 62912 Kaıutaş 9 [yJul Sokak 157/1 Ev 90.- 13.50 -·------

« 923 Karata, 9 Ey)ul Sokak 136 Ev 90.- 13.SO TA S H 1 H - Ccızetemizin cHinki.i niishasının 6 ınc:ı ~ahif~si 
(( 693 Balçova Yıink böy Tarla 200.- so.~ 7 ve 8 inci si.itunlarıııda neşredilen lstanbul Tele fon müdürhiğiiniin 
« 701/ A KariAtaf !l Eyl\H Sokak 112 Ev 88.- 13.20 muhtelif malzeme mübayeası ilaı1ındr1ki (l\öpri\ raptiye) cıleneceği 
« 23 J Oımaniye \'.adde:.inde 64 Dükkan 76.- 11.40 yerde bu kelime sehven ( Raptipe) ol<\rak tertİH ~qildiği görülmek-
« 1149 Güı.~lyalı Tıramvay caddesi 1119 Ev 186.- 27.90 tedir. Keyfiyet tashih olunur. 

C 202 Mimar Kemalettin Cad. 17 Na. 1ttanbul hanı 3 Oda 93.- 13.9~ Birinci lc_r_a_m_•_m_u_r':"'lu_i_u_n_d_a_n_: __ -:-lı:-m-ir-Bi-.r-in_c_i_l="'c-ra_M_•m-u-rl-uğun 
« 226 Karata• Tıramvay caddeıi 178 Ev 147.- 22.05 lzmir Esnaf ve Ahali bankasına dan: 

« 39 Gü?.P.lyalı Urla nddesi 1025 ~: 25S.- 38·70 rehinli olup paraya çe,•rilmesine ka- Ziyanın alacağından dolayı 19 / 

« 188 EJJtaf St'hi Mah. Samlı sokak 6& Dükkan 24~·= 3:·s:s rnr verilen ve dairemiıin 38 11161 1 O 938 sant onda Yeni mü:uwerle 
« 51/3 İkinci Sultaniye Eırefpaff Cad. 725 

1
:

2
· 

2
a sayllı dosyasına ~it (50) lira kıyme- hcdest~ı1ir\d~ şatılac.a~ı bildirilen 

« 249 Fatih mahallesi Dı:ğirmendaiı Clld. s7 ii~kkin 
94 

·= 
14

: tinde Omeaa mark?lı ( 14) <\Yar al-' fırnwılığ? miit~lljk 639 lire~ kıl met-
« 267 Eski Balık pazarı Tuhafiyeciler GQ 12:_ 10:

80 
tıq kol saatı ve ( 18) ayar altın ıaat 1 li e yfüun depodon ınüza~ ede bedes-

« 289 2 inci Sultaniye Nt>zaket sokak 15 Ev 5 ı kl 
« 202 Mimar Kemalettin Ca4l. İstanbul han 4 Oda 78.= 11. 70 bileziği 24, gram ve { S) lira kıy- tenine na i bilyiik külfet ve nıasrn-
« 88/4 Gazi Bulvarı 4 ve 8 inci sokak Apartman 186.- 27.90 m~tinde f'lmas ve pırlantalı altın fı ptucip o\ncağırıç{an gerek ~ <.) ı O ı 
« 258/7 Knrl\ta• 176 No. lu Aile evi 7 Od. 4'9.- 7.35 kravat iğnesi, ( 4) lirfı kıyrııetincle 'ı 938 gerekse 22 l O 938 tar-il\lerin-
« 258/ l 3Knrata§ 176 No. lu Aile evi 13 Oda 49.- 7.351 bir çift filigr~m giim~ş kahve fi.lcan de yap,ılacak her iki artıı nıqsındn 
c 12 Karşıyaka Alaybey Günaydın spkak ıo Ev ~7.~ 13.0S z~rf ~tı .t.nLa·g·ı (8} !ıra kıymetındel muay~·cm 7~~nnlArPf\ es 1un bu-
« 258/11 Karataş l 76 Na. lu ailt ovi 11 Oda 49.- 7.35 bır gümuş fıhgrnm i\Ylla. Jundugu: Cuzelyurt Şan sokak 1 O 
« 258/3 Kııratas 176 No. lu Aile evi 3 Oda 49.- 7.35j Ve 38 l 1757 11~yılı doııya.ra ait 1No. h~ clepQdn yppılacağı tashihen 
« 259/1 Karata• Tıramvay caddesi 178 No. evin 178 78.- 11.70

1 

(148) lira (50) kurus kıymetinde ilan olunur. 
alt kısmı 118,80 gram ve 20,5 ayP.rında (12) -------,_,_ _ ___,_.......,. __ _ 

« 177 /l Kasaba Turan mah. Su bası Sokak 182 Dükkin 24,- 3.60 aqet altın bileıik ve ( 107) lirn kıy- nrtırma ile s&tılacaktır. Bu artırma· 
« 178/2 « Cami kebir mahallesinde Diiıkkin 36.-. 5.40:metinde 97,40 gram, 18 ~ar altın da 11'\\lhafllmen kı)metl~rln '• 75 
« 242 Aydm Hasan ef. Mah. istasyon Cad, Pükkin 42- 6.30 zincir, ( 150} lira kıymetinde bir şini bllhnf.ldığı takdirde ikinci aı tır-
« 144/2 Manisa Gazi ll'Şa Mah. Muammer bey ıokak Pükkin 63.- 9.45: adet tek aakılı elmas pantatif, ( 40) mesı 28 1 O 938 tarihine müsadif 
« 56/8 izmir İkinci kordon 49 Dükkan 206 . ....- 30.~ , lira kıymetirıde bir adet tek taşlı y\i- Cuma güı,ii ayni saa~ ve l ~rde satı· 
« 96 İ:ımir Güzelyah Urla ca~de•\ 9.85 Ev 249.l4 ~7,37 1 zük (2.25) lir~ kıymetinde bir çift hw~ktır. Artırmayf\ istlrak t'decı·k-
<: l46 Manisa Attar Hoca IT\ahall~si 9 Ev 9Q,- 14.40 tek taılı elmaı küpe ve (ıOO) liral lerin muhammen kıi metinin '' 75 i 

C 231 Manisa Alaybey Çömlek tQkl\k 57 Ev 78.- 11. 70 kıymetinde bir adet bi\yük tf'k lö~- nisbetincle p.c , qknısı Yf'Y• 1\ lilli hir 
« 187 « Şehitlermahallesi 22 Ev 84,- 12.60

1 
lı kafesli f!lmas yüzli~. , . ı •~ankanın teminat ınektulnı vernır•lc-

« t71 « Dere mahallesi M. Ali çıkmazı 17/9.22 Ev 54.- 8.10 938 l P79 dQıyaya i\lt (50) lı- 1 rı la7ımdır , Satış, dosval~rıncfo hulu-
<~ 126 « Alaybey mohalleai 4,4, A Ev 159.- 23.8S rq kıynwtinde tek ta~h elınas yüz(ik nan ımrtnameleri dalresınde )npıla 
« 266 « Çarşı mahallesi Park c~dde•i 134,136 Ev, di.ikk~ll 120......... 18.--.. ve (50} lira kıynırtinde çift f\ııkılı cnğından mezki'ır .artııamelC"r 1 ~ 

izahatı yukarıda yazılı eaYTi menkullerin kire.lan 24/10/938 PAZARTESi gtinü SAAT ONBIR otuz tawlı elmaa n~ntatif 24 10 9~8 10 938 tarihinden itibaren d~irecl, 
de ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konulmuttur. . • . tarlhinC'! miisadlf P"ıArlf!•İ günü tta- herkese açık buhındur·.-l<wnrrı il.1n 

lateldi olanların hi.ularında Y•zılı depozito akçelerini ve2rıemıze YJhrarak artırmaya ımnol'fı. 13 19 nt 1 O da kuyumcular çarşısındn açık oolunur. 3535 
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Kostümlük, ·Manto
luk kumaşlarınızı 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar

miltehasısı 

( Verem ve saire } 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

Telefon: 4115 

=-------~------------Me tep 
kitapları 

ilk, orta ve lise kitap 
farı en iyi şartlar ile 

Yavuz kitaphane-
sinde satılmak

tadır 

(ANADOL.U) - .. ------.--
~-------------~--·-------__,,_..,. _____ . ,_,,,,==--......,..__.,....._._....,....,_ 

Olivier ve Deutscbe Le- Tarı·ş 
Şürekisı vante Linie 

V L1MITET G. M. B. H Şarapları apur acentası 
BfRfNcl KORDON REES Hamburg İzm~r incir ve üzüm tarım 

BiNASI TEL 2443 «ATHEN» vapuru 10 birinciteş· satış kooperatifleri b:rliği 
THE ELLE~MAN UNES L TD. rinde bekleniyor. Roterdam, Ham· tarafından, geçen seneden-

LONDRA HA TII burg ve Bremen için yük alacaktır. b · l k J f' 
«POLO., '\-apuru 19 eylule kadar «WESTSEE» vapuru 23 birinci erı yapı ma ta o an ne .s 

Londra ve HuJ için yük alaca~dır... te4rinde bekleniyor. Roterdam. şaraplar piyasada daima 
.:ALBATROS~ vapuru 18 e'ylul- Hamburg ve Bremen için yük ala· d h f l kt d 

de gelecek ve 28 evlule kadar doğru kt a a az a arann1a a ır, • ca ır. 

Londra icin yük alacaktır. .. AMERiCAN ~XPORT UNES Tariş şarapları şarapçı-
clONIAN~ vapuru 28 eylulde ge- «EXPRESS» vapuru 14 birinci J k t k 'ğ' : d 

1 k 8 b. · · · k d d ~ ı e nı ın n en mo ern ece ırıncı teşrıne a a:- ogru tefrinde bekleniyor. Nevyork için . · 
Londra için yük ala~ktır. yük alacc.ktır. . ıcaplarına göre ve sıhhi 

« TRENTINO» vapuru l 4 birinci «EXHfBJTOR» vapuru 24 bi • şartlara te f k T · 
teşrinde gelecek 18 birinci teşrine rinci te9rinde bekleniyor. Nevyork ~ ı an arış şa-
kadar doğru Londra için yük alacak- içn yük alacaktır. rap f abnkasında yapıJ-
tır. «EXERMONT» vapuru 24 bi- maktadır. 

LfVERPOL HA TII rinci teırinde beklen!yor. Nevyork B'lh 
cBELGRA VIAN:ı> vapur~ 18 ey· için yük alacaktır. t assa halk tarafından 

ı.ulde L~ndradan ge.lecck yuk çıka- PİRE AKTARMASI SERi sevilen Sek ve Döm!sek 
rıp aym zamanda Lıverpol ve Clas. SEFERLER . . . . . 
kow için yü.k alacGktır. «EXCALİBUR» vapuru 21 bi- cmslermı tavsıye ederız. 

«.fdTY1<?1d LA~ ~5[~~.~ ~apu- rinci te!rinde Pireden Bo&ton ve Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
------------ ru .. ey u .ege ece ırıncı ~e.ş- Nevvork için harekt·l edecektir. t · 

rine kadar Lıverpol ve CJaskow ıçın -EXETER 4 'k· . t ve verAr. 
·------------. ..k ı k « · » vapuru ı ınct es-yu ::ı aca ur. • d p· d B t N k 

lbrahim Ka;akaşa 
'#'.._., "....__ .. ._, -- .__.._ I 

bakmadan almayın. 
Son moda haz:ır man· 

Taze Temiz Ucuz İlaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 

Sıhhat Eczanesi 
to, elbi•e, Pardsü ' Başdurak Büyük Salepcioğlu 

Hanı karşısında 

BRlSTOL HA TII ~ı~ e ıre en oı ?" ve evyor 
ı A 1 ıçm hareket edecektır 

«SELMA:. vapuru 20 ey u de ge- EXCAMBİON 18 'k' · t 
• w B . « » ı ırıcı es-lecek 22 eylule kadar dogru rıstol • d p· d B t N -k 

· · ··k 1 k rın e ıre en os on ve ev}or 
ıçın yu a aca tır. . k · 
DEUTSCHE LEVANTE • LINtE ıçın hareket edece tır. 

DELOS 16 yluld ~EXCAl\11310N> vapuru 23 ey· 
1 c k .. k >kvapurku e e ge· lulde Pireden Nevyork ve Bo ton 
ece · yu çı araca . . . . 

ıçın hareket edecektır. 
---~~~~~~--~~~~ 

Den Norske i\tiddelhavslinje 
OSLO 

~ Y. • -· af ulı.ı apıld•CJ' ,.... bM~"~ 
"' Kurumu ~ııraP fa 

Şehıtler ı<•O iz.nur 

lduşamba 1---~--=--
Qdunpazarı No. 12 

''I..;; 

Fiat riıaktu ... --------------Memleket ha!!tanesi 
başoperatörü 

FratelJ· Sperco 
Vapu7 A c.enlas? 

ROY AL NEELANDAIS 
KUMPANYA~I 

~BAY ARD~ vapuru 24 birinci 
teşrinde beklenıyor. Le Havre, Di
eppe ve Dünkerk ve Norveç umum 
limanları için yük alacaktır. 

Her yerde açık 
fasefne rağmen 
litrelik ş~şelerde 

ve kapalı olarak satılmaktadır. Nee 
fatları d1vendir. 70 ve 150 santi· 
satılır, 

• 1 ... 

Septolin · 
.Diş 

Macunu 

M. Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler sokak 

fırın kariısı.. Kabul saatlan 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
hane 312 .. Evi 2980 -----------

STE ROYALE HOı 'GROISE 
DANUBE MARtTtME 

BUDAPE.ST 

«SOKRATES» vapuru 15/10 
da beklenmekte olup Roterdam 
Amaterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. «DUNA» vapuru 17 birinci te,. 

«HELRDER» vapuru 31 /10 da rinde bekleniyor Tuna limanları i
beklenmete olup Roterdam Ham • çin yük alacaktır. 
burg ve Amsterdam limanları için . .«SZEGED» va~ur.u ikinc ! teşri~ 
yük alacaktır. ıptıdalarında bekıenı.vor. Tuna lı-

SVENSKA ORIE.t\JT LfNElNE manları için yük alacaktır. 
«VASLAND» motörü 15/10 «BUDAPF..ST» vapuru 20 birin-

da beklenmekte olup Roterdam ci tefrinde bekleniyor. İskenderiye 
••---------•-- Hamburg Danmark ve Baltık liman için yük alacaktır. 

Doktor ları için yük alacaktır. SERVI E RITIME 
«BİRKALAND» motö:ü 30/10 ROUMAfN 

Kemal Salih Aysay da beklenmete olup Roterdam BUCA REST 
~ari , e intani hastahklar Hamburg Gdynia Danzig Dan • «DUROSTOR» vapuru 10 hi • 

mark ve Baltık limanları için yük rinci teşrinde . Köıtence, Galatz, ve 

Dı.Şlerı· 1• IlCİ gibi nınteha ısı alacıtktır. 30/10 a kadar Norveç Galatz aktarması Tuna limanlari i-
Bumahane postahane için yük kabul eder. çin yük alacaktır. 

Yapan etlerı.ne ku. karfl&I No. 30 FINSKA A/ A. JOHNSTON \VARREN LINES 
PLOHDJAMA» vapuru 15/10 UVERPOOL 

Vet' ag"" ıza gu··zel Cumartesi gün- da Anvers Finlandiya limanları için «DROMORE» vapuru 30 birin-
yük alacaktır. ci teşrinde bekleniyor. Liverpool ve 

k k • lerİ meCCaüell SERViCE MARITIME ROUMA1N Anven limanlarından yük çıkara • 

1 

0 U Veren yeni «ALBA JULIA» vapuru 21/10 cak ve Burgas, Köstence Sulina 

formu•• ldu·· r. Telefon: 
4223 

da limanımıza gelip Malta Marailya Galab limanları için yük alacaktır. 
----------- ve Cenova limanları için yük ve AHMEMENT DEPPE S. A. 

·------------ yolcu alır. ANVERS 

'

------------. ADRIATICA SOCIET A AN di • MAROC~ vapuru 8 birinci tes-1•-•-••-------111 Q NAVIGAZİONE rinden 12 birinci teşrine kadar A~-
Dr. Behcet Uz D KTQR «BARLETIA» motörü 12/10 \'ers (do~ru) limanı için yük ala-

• M ŞEVKİ UGUR da gelip ayni gün saat 17 de Pire caktır. 
Çocuk hastalık.lan · Korfu Saranda Brendizi Valona Vapurlaım hart-ket tarihlerile 

Draç Gravuıa Spalato Zara Fiume navlunlardaki değişikliklerden acen miltehassısı DAHiLi HASTALIKLAR Trie•te ve Venedik limanlarına yük ta mesuliyet kabul ~tmez. 
Flastalannı 11,30 dan bire MOTEHASSISI ve yolcu alarak hareket edecektir. Daha fazla tafsilat almak için hi· 

kadar Beyler sokağında Ahenk ikinci Beyler sokak No. 82 1 «LERO» motörü 13/10 da gelip rinci kordonda \V. F. Henry van 
matbaası yanında kabul eder. Telefon No. 3286 ayni gün saat 19 da Patmo, Lero der Zee ve Co. n. v. vapur acenta

Kalimno latanköy Rodoa Bari Ve- lığına müracat edilmesi rica olunur. 
- nedik ve Trieste limanları için yük Telefon: 2007 / 2008 

----------------------- ve yolcu alır. 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 • 500 " 4000,. 

16 " 250" 4000 it 
76 • 100" 7600. 
80 " 50 " 4000 • 

200 " 25 .. 5000 " -384 " 28600 .. 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eylal, 1 Birinciklnun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 illa mevduab 
buluna:ı heaaplar kura
lar& dahil edilecektir. 

· .. 

ilandaki her~ket tarihlerile nav
lunlardaki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafsilat için İkinci Kordonda FRA
TELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 

Göz Hekimi 
l\llTAT OREL 

Adres : Beyler Numan 
sokağı N o. 23 

Kabul saatleri: Ôileden eve] 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 

........................ 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlil, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Maracaaı yeru 
&kinci beyler ıokak No. 25 

Telef on: 3869 11 ...................... ... 

1 
Karşıya.~a Şemikle';l 

köyünde 1 
anı tesisatlı bahçeve ba 

istiyenler okusun 
Karşıyakanın ·Şemikler köyün

de altı dönüm kadar siyah üzüm 
bağ, altı dönüm kadar muhtelif 
meyva ağaçlan, yirmi dört dö • 
nüm kadar sebze yetiştirmeğe 
çok elverişli bir ikamet edilecek 
ev, hayvan damı, samanlık, 9 
beygir kuvetinde muntazam mo
tör, yük arabası ve hayvan icarla 
almak istiyenler Aydın hattı sey
yar muhabirimiz bay Yusufa mü 
rnraat etsin .. 

Siz de MET ALLUM ''Ü,, Lambalarını 
alırsanız 

Hern b.ol ııık almıı olur, hem iktısad etmiı olur, hem lamba deiİftirmeJİ 
ten kurtulur, hem de aarfiyatınızın eksildiğini ilk faturada cöriiraWUl-. 

Elektrik - Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

.,,. 
/jT 
I" 


