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Sulh · müzakereleri dün 
Honkong şehrinde başladı 

• 
Japon askerleri, Hankova girdiler. Bir lngiliz gam-

botu bombalandı, Mareşal Şan-Kay-Çek Çinin 
selameti icin cekilmeğe hazır olduğunu söylüyor • • ..................... 
Yeni nizam 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Meclis reisi ve Vekil· 
fer Ankarada 

Ankara, 24 (Hususi) - Büyük 
millet meclisi reisi B. ~fustafa Aptül
halik, Dahiliye Vekili B. Şükrü Ka
ya, Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştil 
Aras ve Adliye Vekili B. Şükrü Sa
raçoğlu, bu akşam İstanbuldan şeh
rimize döndüler ve karşılandılar. 

İstanbul, 24 (Hus'usi) - Başveki
limiz B. Celal Bayar, iki güne kadar 
Ankaraya döneceklerdir. 

Romanyada 
Esaslı islahat ya· 

pılacçık 

lngiltere 
Beş senelik silahlanma progra

mını üç senede bitirecek 

Macaristan, Çekoslovakyadan dört 
büyük şehir koparmağa çalışıyor 

il~ mıızakereıerııen ııır ınrıo" 

' 

Münih anla~maaını dört büyük 
devletin dünya üzerinde bir hege .. 
monya teaiai için yaptıkları bir iti .. 
l.i.f teklinde telakki edenler hala ne 
dütünüyorlar bilmem; yalnız aklı

mın erdiii bir fey varıa Münih an· 
latrnaıına, biçare Çekoılovakyanın 
Naıraddin hocanın kuıunu bile göl
gede bırakacak bir tekilde parçalan
masına rafmen, cilem gene ol &lem, 
devran gene o] devran• dır.. Orta .. 

da hala halledilmit bir fey yok. 
lnııiltere bilhaaaa Münih anlatma
aından ıonra silahlanma faaliyeti
ne aza i hıx nı v rd~ F ransa • 
nın da müttefiklerinden geri kaldığı 

yok. bir taraftan lngiltere ile 
Almanya arasında lnııiliz • ltalyan 

Budapeşte, 24 (Radyo) - Macn-ıcnrlarla mesknn b!lt!ln ·erleri geri 
. ristan hükümeti; Çekoslovakyanın i tediğini bildirdikten sonra, yeni 

Romanya batvekili patrik MMiron ~on teklifleri uzerb e bugü n P rag nıctalebat için de aynen bir liste ver. 

Kriıtea hükll.metıne bir nota verm \e 'a- \ - Devamı 3 ncü Sahifede -

anlaşmasına müıabih bir itilaf ya· Japon askerleri 

pılacagı şayiaları ortada dolatıp du- Tol<1 ı, 2:1 (A.A.) - DomPİ Aıan· met daircleriııi, il' i•atı \e kıipr•ileı· 
rurken öbür taraftan Almanyanın · b 1 1 1 l h ı 

'111111 Jnp.oıı mt.'n a arııı< aı.• a' ı •ı a- tahrip etın ' ve ikinci derecedeki ı,,. 
pek yakında eski müıtemlekelerini ı ı ç ı. 1 ıer ere gore ııı •ıta arı ) nngt. • cep- 1 1 t ·ı · · 

1 
k'I 

geri iıtiyeceğı', hatta bo"yle de deaı'I•, h · ti 1 · d lna ara < a a e~ \·rrı nıı.ş \'e o\ e c;r ı · "' e~ın e urnunıı ril'at ınlın t; lıuıun· . . · 
onları geri alacağı iddia edilip du- maktadır. Çin kıtaları şehrin ~imal mış~"" 
ruyor. ve cenup sahillerindeki ilk hat ınevzj.J Kanton, 23 (A.A.) - .Japon onlu,u 

Fikrimce Münih anlaşmasından lt.>rini terketlikten sonra cenuba doğru dün öğleden sonra şehir ve civarının 
sonra m~ydanda bir tek hakikat kal· çekilmektedir. !!icat hııı·eketi Han- işgalini tamaınlamı•tır. "' 
mıthrt kov - Kanton demir)·n)u \'e \'u•ung- - Devamı 8 nci Sahifede -

Biıkreş, 21 (Radyo) - Adliye na- r------------------·-------, 
zırt lliyamandi; bugün gazetecilere •• 

ııcraııatt:ı bulunmuş \'e .• ımdire ka-ı Ustad Ku••şterı• 
d ı· g çen hfıkumetlerin, e'lı~lı hi~lıir ' 
iş )':tpnrndıklarını, :il iroıı Kri.tea hli- d ' 
kumetıııin, şimıli)e kadar çok muhim per eyı· açıyor 
işler l' ırdiiiriiıni ve bıımlan sonra dn • 
e~a~dı ıslnhat ) apacnğııu soylt.!ml- tir. - + • -

Oipnıundi, lıundıın sonra Roman- Karagöz perdemizi Cumar-
yada münaka~ulara ve fuydasız mu· 

nuza:ılara meydan kalmadığını ılave tesiye bekleyiniz! 
eylenıi~tir. 

Umumi harp mütarekesini mütea· Yosu volu bol'unca da gerilemekte ve ---------------------------
kip galiplerle mağluplar arasında japon °lay)·ar;leri ricat!e olan kıtaları 

Ckurlar1mızın 4{eçen s ne büyük bir bir a1Aka ile seyrederek neft'• 
lendikleri «Küşteri perdeaİ» önümüzdeki Cumartesi gününden itiba· 

ren kendi sütunlarında açılıyor. imzalanan muahedelerle kuruldu bomharılıman eylemektedır. 
aanııan dünya nizamı yıkıl mı§, or- Hongkong, z:ı ( A.A.) - J aponla
tadan kalkmıftır. Onun ··~rine henüz rın Kanton üzerine ylirüyüşl i gö;
hiç bir fey konmamıttı; !erdikleri sürat itibarile hayret uyan-

. Mün'.h .anlaımaaı böyle genit bir dırınışlır. Japonlar dokuz günde 200 
nızam ıhtıyacı arı111nda sadece bir kilometre ilerlemişlerılir. Kantona 
ilk temastan, 

0

bir tek noktanın -biraz giren japon ordusunun mevcudu .. otuz 
da taslak halınde- muvakkat bir ka- binden ve motörlü kıtaaattan murek-

- Devamı 3 ünüc ıahifede _ keptir. Çin kumandanlığı bütün hükü-

Pazar günkü maçlarda 
hadiseler çıktı 

o 

lngiliz kabinesi 
Dün, • 

yenı bi~ siyasi faaliyet haf
başlanğıcı idi tasının 

Yılda bir ay: sırf ramazan münasebetiyle a("ılan bu perdeyi -ge-çen 
yılki gibi- zevkle temaşa edecek ve u . ..t yinei devran» ın göıtereceii 
uSUret:ıt leri her gün yeni bir nete içinde görecekıiniz • 

Şeyh Küşteri perdesini temaşaya hazırlanınız .• 

G 2 Büyük Ca-
• sus Romanı 

Dizz1t Amt'rika ı·ntdict•mı ı;ıervis kumandanı yazıyor; 

En korkun~, intikam, kahramanlık, kan dolu bu caaualuk faaliyetini 

bugün okuyacakaınız 1 ( C. 2) o aırada Avrupada bulunan Amerika 
casuı tetkilitınm ismidir. 

Dördüncü sahifemizde arayınız 

Doğanspor Y ~manları 2-1, Ateşspor 
da Demirsporu 4-0 yendiler 

""'·'ç:iıcı·i·rarı· .. ·oürıya~·~ .... 
Salahiyetli bir muharririn emsali hu
lunmıyan bir şah eserine başlıyoruz. 

Amerika, Asya ve 
Afrikayı dolaşan, ku
tuplara kadar giden 
.ngiliz muharriri, ka· 

/ııqiliz ~·nbf11esini teşkı1 edenler "l • • d 
L ı .,

5 
(AA) _ R. Çember-'deceği merkezindedir. rz erını Ünyanın en 

onc r::ı, ~ . . 1 b " k "b / • 
!ayn bu s::ıbah Geker.<den avdet ede- Londra, 24 (Radyo) - B::ış-:-ekil UyÜ garı e erı Ve 
cektir. Murnaileyhin avdeti yeni bir Çernberlayn, !skoçyadan dönmüş ve tezatları ile karşı kar· · 
. • f l' . t haftasının başlangıcı kabineyi toplıyarak, bilhassa Filis-

sıyası an ıye . ş b kıyor onun 
olacaktır. Resmi rnahafil kabinede tin mesele ini uzun ~zadıya konuş- ıya ıra , • 

• yapılacak yeni t::ıyinler hakkında muştur. la beraber, dünyayı 
: bUyük bir ketumiyet göster~~kt.e 1 R 1 gezeceksiniz ve hayret 

Dofan apor takımı ise de siyasi rnahafilin umumı ıntı- amazan • • J k l k f 

G P
"""r günkü lik m::ıçlarında dılar Doğanspor \'e Atesspor B ta- baı şimdiki dominyonlnr müsteşarı Bu ırUn ramazandır. TUrk ·ı rçın e a aca sınız. K" ı .. 

eçen ·~u ' d · nlar na l; ' ç • A t 
Y 1 )or ve I>eınirspor kuluple- kıınları da sereınonile hükmen galip DUk Dovonshayrın omınyo • müalü..,an okurlarımıza mübarek evıren: 51 ffi U Ur 

aman dl'. ı • A 'd :!\Iargessonun ' 
rı k' takımlarını sahay::ı getinne- ilan edildiler. zırı olacagı ve vı • • · olaurı l 

dik;e:~;'nd~ıı B takımları kar ılaşama- - Devamı 5 nci Sahifede - bahriye birinci lordluııunu kabul e- • '----------------------------J 



(ANADOLU) ·ı 
? 

ALLAH 
1 Ş ~ lhı Dır Da lfn ü D ü lfn ©ı lb) ~ır o eır ü "'I Sıhhi bahisler =:J 

1 lJaıııli hastalıklar müte/ıa.,._.ı Dr. 

·-==---------------~-=~------~~---:0:::"":!'--~-..,,.,,..-------Yi Şet'l.·i UğMr diyor ki: 

Bir mecmuada, fikrin uzviyet üze-! -«Ey İncir ağacı! s~~:~ ~::ka:ok Pazar günü Kemerde Kızılçullu okuluna Çoçuklarda soysal 
rine tesirinden bahseden Bay ibra- çalıştın! Sen ki hayatın büyük fırtı- 1 k t I b 
him Alaeddin, profesör Laubry ile nalarını ge<'irdin! Sen ki benim ru • be • t ld a ınaca a e e tedbirler 
matmazel Thereseden misaller veri .. humu takviye ettin ve onu korudun! ır cınaye o U 
yor; ve irade kuvvetiyle kalbin da- Şu halde bu manasız ve bot olan Vekalet imtihanı ka- Yii 
rabanını azaltmanın imkan dahiline dünyadan elini çekmenin zamanı gel. Doğuran annelere ve çocuklara 

ııirdiğini •Öylüyor. mittir. Şu anda öl, ey İncir ağacı! Kag" ıthane caddesi, b h zan 'lnları bildirdi yardım etmek ıçın bunların fakir 
Fransız romancılarından Jagues Yer yüzünde kalma!• sa a ın T.• 1 olmaları şattır. Yardım şöyle yapıl-

d k l b 
n.ızı çulJu köy okuluna alın11cak malıdır: 

Chardonne, on yıl önce methur bir Hitabını yapar, ve taze incir ağa- OnUfl a an ara oyandı tıılebe için arılan imtihnn ıwtieeleıı- I 
k ' 1 1 · 1 - ' - Dog" uracak anneve dog' um-an etçıye tun arı söy emıtti: cıda o anda yeti yapraklarını düşü- mi~. evrak \'ekaletçe tPtkik edil~rek d 

1 
, 

-« Amellerimizin heyeti umu· rerek kurumag~a baclarsa, bizmi ro· Pazar ırünü, sahahlP.\'İll s~.at on· ('p üzerinP '.·iirt·ınıt.is VP ı'lı•ı·ı· ~·ı·ı· "· ,-,t~·- k ı 1 an uir ay Önce ve doğumdan bir 
'f b -' ,.,~- ,.., o ·u a SP('İ t 1n taf Pbflnin isin1leri şrh· b k 

miyesi (fikir) den doğar. (Fikir), eş- mancımız da karilerini şaşırtarak ... • da Kenwrdtt Kağıclh:ııH' racldesinclc leıımeğe başlam!'. mukabele görliıı- rimiz maarif müdürli!ğtin<' bildiri!- u~u ay sonraya kadar günlük ma•· 
yaya bile tesir eder. Tibetli rahipler·! Bu satırları yazarken gayri ihtiya- bir rıııayet olmus, cadde orlasırıda ce lııçaii;ıııı ~ekerek sağ meme•inin mi~tir. raf arı t~mdin edilm~li<lir. Bu ma•· 

~ l•a paygamb•rı' hatırladık O da lı ti-•. 0 ı·ı'ıı 0 ·aıılamıe .. ··cıl kt'ı'ı·""'ı' .•ltııı- •ı · 1 ra azamı er.-cede olmak icap edar. den bazıları (dütünce) )erini etya nk d' . ' ç ' ' ir adam öldllrillmii•tlir. K:ıhl, Sii- '·' ' " ' ' "'' " - •' u.,a rnkayı kaz:ıııaıılaıııı ı.,imle- 2 ' 
en ıııne müracaat edf'n anadan _ ) dan da \"aralamı~tıl'. rini yaz;,\·oruz: - DoW-um masrafının bir defa 

iizerinde teksif ede .,de onları kımıl· d . k" 1 • .. . b k le,vnıaır U!'.IU llo,ııalı I..;yrnımlır. · · · y·a k~r·) k 1 k .. k" f' d 
ogma or erın gozlerme a ar; on· füı;·ranı. yaralıırının nğır olma'l- ()dt'mİ•m I\aram:ııı kö\''lnden TTıi- " 01 ı 0 ma uz re ·a ı et<"· 

datmaia bile muvaffak oluyorlar. lara, ~Jııktul ele Co. nalı lliiseyiıı oıılu Alı- · 1 • ct>de yapılma<ı sarttır. 

Hiç bir harici müdahale olmadan -• Ey gözler, a~ılmız! tun:ıhnı:ııı Okandır. Yaptığımız lıirl' kalkmış\'" 0 da lıuJı'ııcl"ıı lıı'ı• bı- 1 , h 3 - Liizum görüldüğii takdirde 
1 

na r:ıgnıı•n c üştiig-iı ,\'PJ'cfen bil'c1rn- r-;pyin oğlu fı;nvt>r, 11.Tolln :\Tu~tafa oğ-

, • • • u »le med Ak~ay, Çaylı kıiyiinden 
yalnız fikrin tesiriyle e•yanın kımıl· Der, ve kör göz!Pr acılırdı! tahkikata gure ,. na.vet •iı.vle olmuş- rak oıkarnııs,·, ALturrahmaııı altına 'f h 1 gebelik zamanında doktor ve ebe 

• • ' ' " e mec ('akır oğlu l\Turnd C'nkır, 
daması her suretle hayrete tayan· Anadan doğma kötürüml<'r d .. o· lur· alıp lıır:ığını ra•tgele viicudilııe .•ap- Re.nl:ığ k/\yün!len Mu,tnfn ·oğlu masrafı olmak üz~re de lazımgelen 
dır.• lnun emriyle aya~a kalkarlar, Vf' ko- :\laktııl liusP)'lfl ııiilıı Alıturr:ıh· lamaii:a lıa~lnıııı ·tır. Etraftan )'Ptisi-. )Tn•t:ıfa Yıııııcı. Km·makcı köviiııden masraf Ynilm~lidir. 

Cene bir mPcmuada, Bay Hü•eyin ,arak evJ.,rinP gid .. rl<'rdi. 
1 
ınnıı, kalıvehanl'y<' !!'İlmek uzer<• e- l.ııı·ı.,ı·e kad11· Alılıırr:ılınıaıı iilnıii<, llsrııail ~m·us oji;Ju lllt"tafa. A.daj!'Ü • 4 - Do!hımdan •onra liç ay ka-

Cahidin dört beş makalesine mevzu Ya incir ağacı?.. vind~n <:ıknıı•, Kuğıclhane c:uldt·•ırt- \'aralı llıryraın d:ı ora;·a diisnıii•lliı·. me kö;·ilnden lTi!se;·in oğlu F.kl'em dar çocuğunu annf'•İnin kendi•İ 
tf'tkil eden maruf münf'kkid Jean Kuru incir ağar•nı bir hamJ,.de c:en ge~e ·k-ıı 11, yrama te•udlif Pt- Yakaya clerlı:ıl mlidclı•iurııumilik Ril!<,'İn, Kiraz nnhiye,inrlen Snılflttin emzirme•İ sartiyle giinlük lazım ge-
v. d'd h b' ki d · 1 · I' 1 1 · · d 1 t 1 kn " J t • k t'J ı t ı lf'n masraf ve ,·,·cr•tı'nı'n a~.am·t mı"k· 1gnan a, me-f ur ır romancının ye,e>rte-n v«' yapre. arının arasın an nuş ır. ,ıınc un Hl" nıu 't• C\'P .. ~ \'az ı.\.P( e n11~. ·n . ı la-. a ıune\·fl oı{hı lf'mal, Knraburunun Çatn1kn. " '· 
ıahsiyetinden bahsederken ,unları taptaze incirler rıkartan hazreti l•a r1<ıııın lıa"ıııı kt>•eı·I" ~ardı~ı ıcin a- kaldırı!mıstır. T.ılıkıh:ıt::ı <h•\am o- ~·a köyitnclen lliiseyin oğlu lh,Rn Sr- tarda verilm.-si İcap <'der. Tesİ• t'di-
kaydediyordu: da acaba bir (fakir) yahud bir (Yo- ralan arık lııılun:ııı Ha~·ramı görün- ı 0 ınmaklaclır. 1 f E lecek doğum ve lolıusa evlerinin, an· 

- •Ü, daima bizi 9afırtan bir ıİ· gi) d.,ğil mi idi? ' ı' e ' TcJ!rlenh_ocn kiiyünden Ah~ed neyi muhafaza ve himayeleri temin 
o{!'lıı it•eyın Sa,·a•. ll!u•tafa oglu d'I ı·d· ı ı • b 'b' 1 

lıirbazdır. Tıpkı (fakir) ler ııibi. Na- Asıl meselenin rarip ciheti, Avru- T kk T s k f !mail JT:ıkkı; Tirf'nin G"k k" e ı me ı ır. natta u gı ı yurt ardan 
sıl ki, fakir elinde tuttufu İpten mer- panın en benam fikir adamlarının Ür uşu • • ooperati - . ' '0 

çKenh Ot· çıkarılacak annelı-r kimse•İz oluroa 
yiinclen Halil oii:lu Emin, a ara 'd k 

1 
. d b I 

divt"nİ bird .. nbire havaya atıyor, ve ıon zamanlarda bu gibi vakalarla } } • kiiyiind~n lhrahim oğlu :ITn•tafa; ve gı ec.-. <'V <"rı e u unmazsa ço· 
havada istinadaız bir vaziyette du • ,idd .. tle m"ıııul olmasıdır. P 1r aşÜtÇÜ eri eri ye-:- i depola fi Cesmenin C'ift lik kiiı·iinden TTii<eı·iıı cuk anne<ıyl" berııb~r açılması temin 
l"&n merdiv~nin üz~rine tam bir ser-; Maddf" _dünyasın ın göz döndürÜ· .. • ·ı ovı'u l{fimil. Zlıvtine~i kü\Tiinden T1h .. edılen v~ya edil~cek olan anne 
bestiyle çıkıyorsa, bizim romancımız CÜ tnakkisine rağmf'n, ondan har- Dun An ha rava snft, er B .. rııhim o)(ln. o,,;, an, :N'ohu.dnlan kii- yurtl~rına. gönderilmelidir. Evlerin-
da karilerini hayretl .. r içinde bıra • be, ölüme, ve her türlü fel&k .. te k"r- Aıık;ıı· ,ıJ:r >·:ıııılııc.ık htl; :ık g-ı' • ugunferde tamamen , iinclrn Ka<ım oğlu Nryir; Ba\'ındı- de kım~esız bulunan ve doğurmuş 
karak .. » /tı tek bir ümid ve tek bir necat el- çid rPsmine j tirak etmek üzere şrh- acı/acak rın Arıkha<ı köyünden Mehm~cl oğ- an".eler~n. ]~~usalıkl~rı zan:anında 

Jean Vignaud, daha sonra bu ıa- de edemey .. n zavallı yirminci uır, rimiz Türkku'Lı ucncıı \'e pıırn•ütçı!- .. ı . hı hmail ~Tercan; Bergamnnın Dun-ıev ~şlerı~ı go~t'~ek hır hu~~~ı bak'.cı 
tırları da başta.kilerine ilave ediyor: :•İmdi yeni bir Allah aramak pt'Jİn • ,erinden otuz ki•ilik bir grup cliin 

1 
. l3u .gı~n Ortaklar, . Ger~nencık, dnrlı köyünden Şitkrtı oğlu Halil, Ur- tayın :dılmelıdır. icap. ~ttıg; takdtr· 

-. •O, (~anı, bahsolunan roma".- d .. dir. . . . Aııkarnya gitmi tir. 22 ki. ilik bir k.ı- Erbeylı, K?~apınar_v" Ödemış, yarın Jıının Kızıllı:ıhçe köyünden l\Iustnfa de dogum ve lohusa ıçın lazım ge-
cı) b'.r <:ogı) yed~ be."z~r. Nasıl kı,ı B~ Allah b ... lkı Çınde~, belkı de file llt' lıuı:üıı gidt•cektir. Umurl.n, Ko~k fncır Tarım satış~?- oğlu Mehmed, Dikilinin Demirtaş len çamaşır ve Ç_?cuk çamaşır~arını 
(fakır) ın ba,ka bır cınsı olan (Yo- Macınden teşrıf edec .. ktır! ı 'per<1tıf.,rı depolarında yapılan ıla- köyünclen Seri( oğlu Sami. Torbalı- parasız olarak dagıtmak gerektır. 
gİ) yeıil ve taze bir incir ağacınını Lakin oralarda da, şu anda kan p } k t VI' pavyonlariyle y~ni in a edilen Su! nm Öjik kiiyüncleıı Ali oğlu Yu- - Arkası var -
önüne cidip de ona, göğdeyi götürüyor!.. r azat ı SIZ Sa ış tanhisar ve ~tça incir Tarım satış ~uf. --=+ 

Yeni otobüsler Zabıtada 
Şehir Meclisinden tah- ";rsızlık 

Slsat İsfe'1ecek 1 Kı-çecilerclP :\Iııharrem oğlıı ke-
. .. re,!eti fsmailin bir kerpNleııiııi ra-

Releclı\·e, Guzelrnlı, Hnlkaıııııar, 1 \' ı· - 1 Ah ı k ı • · an l' ı og u n1eL Ya a ann11s-
diğn hatlnrdıı is,letm•k iiure 25 o- t · · 

ır. 

tolıiis daha getirtmeğe karaı· wrmi·-
t' ş h' .... . t • . · ı 1 ıı· e r ffifll:1ısın n eşrını .ını( fi ya. 1 . "an1azguht:t 1drı oglu O nıan, 

Pantalon çalmış .. 
pacağı toplantıda, otolıü,leı- için l:'i- fırıncı Ahmeclin bir ceket \'e panta-

zımgelen tah•i.~at istenecektir. lonıınu çnlm ,tıı-. 

Yen' getirilecek otobil•ler'.le~ iki- t _ Bı.ça_k ç~kmit 
si eyyahlarn mahfüs olacnk 'e he- Kemerde T"tğHlhaııe r.Hlılı• . 1 

ınd~ 

J. tooperatiflerı depolarının, öbür gün Haf ta tatiline av kırı Kontrol dev-:ım e 7ıvor de gene yeni inşa edilen Bozdoğan' J' 

Pazarlıksız .-utış kanıınıınun tatbiki incir Tarım satış kooperatifi depo- Urlada feci bir hareket etmis 
miina•ebeti;·Je e•ııafın koutrolüne be sunun küsad resimleri yapılacaktır. Karşıyakadn terzilik yap~n Emin 
lediyece devam edilmektedir. Bele.! İzmir incir ve Üzüm Tarım satış kaza oldu oğlu Alinin Pazar günü dilkkllnını 
el ye. bilhnMa etiketinin kontrolU kooperatifleri biriğine bağlı olan bu açarak çalıştığı zabıtaca görülmüı; 
iizriııde fnzla durmakta. e.•nnfın sık koop<'ratifler açılış törenlerini se- Bir din~mit parcası hafta tatili kanununa aykırı hareke
sık hunları cleP;iştirm~'mc mani ol- vinçle kutlıyacaklardır.Merasime bir cocukların e[ind' e tinden dolayı adliyeye verilmiştir. 
maktadır. Bu hııfta z:ırfıncla etiket lik namına salahiy<"ttar zevat iştirak , -=+=-
kontrol i~i tıilil'ilı>'reklir...J~undn111 ROn "deceği gibi mahallerindeki resmi, patladı 
ra ><lfi<i;·etler n·nzarı itıllaı'<' alınnca- içtimai ve siy;:ısi teşekküller m~nsup
ğı gilıi. kadın . erkek sh·il memurfnr 
tarafından da ayrıca pazarlık yapı
lıp yapılmadığı kontrol edilecektir. 

Nes' et Yılc11rrn • 
1dhalut glinıı·ügıı nuıh~~Phı' nıtım11r

luğ'unn, <~irı un gii•ıırliY.ıi nıııhn""t"l.ıe 

ları da davet edilmi,Jerdir. 
Kooperatifçilerim.izin haklı su

nırlarına İştirak ederiz. Üzüm böl
g.-sindeki d<"poların in ~aatiy le Ma
nisa S<J.rnp fabrikasının in<_:;aatı henüz 
lamambnmamı. oldui'>undan · bun-
1,.rın açılış tiireı;leri bilahare yapıla

1'rlad:ı feci bir kaza olmu~. iki 
mektqıli çoı·uk yolda lıulduklnrı bir 
dinamitin infilıt.ki neticesiPdP ynrn· 
laıınıı~lardır. Kaza şöyle • ııu~tur: 

l"rlnııın i<kele mektebinde okuyan 
tahaffuzhane ~ofiirü Şah:ının Ilamıli 

ve Mehmeıl i"miııdeki çocukları, mek
!ı>µten çıktıktan soıırn eve gelirlerken, 

İzmir - Karşıyal<a 
vapur sefer eri 

Yeni tarife için tasav· 
vur/ar var 

h~r: elli kişi alabilecektir. Bu oto· bir ularak meselesinden . ·uk oğ:ıı 
l,ihlerin Uzerleri, i<tPnildiği zaman Naciye bı~ak çeken balıkçı Jlecep 

dÇılabilecek, ynzın nçık olarak kul- yablaıııı L<lır. 

ı,~ııılacaktır. Seyyah otolıiigleri, se-
1 

Eorarrılık 1'nıt-nıırhırın l~n f~ . ~t' ·'ef 'ı~lldıt'an 
ta,\'iıı ı•tlı tllİ'.'il ır. 

c·aktır. 

---:---- lalıaffuzhaııeııiıı adayı kııra)·a !ıağJı. Denizlınnk İzmir mUdüı·Hiğil kör
yan dar yolu iizerin<le bir diıı:rmil bul- frz vapurlnn i<letme idaresi, İzmir
rıııı~lar ve oıınıılıı o~·ıı:ını:rğ-a ba~l:ımı~- 1\:ırşıynka ara'1nd:ıki Y:tpur seferle
l:ıı-<lır. Dinamit Hamcliniıı elinde iken rinde tadilıit ynpmağı clüştınmekte
!ıiı·ılenlıire pallırmı~. Tfaıııdi parmnk- dir. TT enfiz tasan·ur hnlınde bulunan 
larnıdan, J!t•hnıeıl de a.ı:r~ınıl.m ;·:r· ııı·ıı.iP;'t• Jriirr, - nhahlan s:ınt ona ka

hıı·de ~alı. tırılmıyacnk, gelen ya- 1zmil'li :\lurad oıılu Ahmc•dP lki 

hancılan Rerg:ımn \'P F.Fe• hal'flhe- çe<melıktl' e,;rnı· gutan anwle '.\leh
lerine götürmok !izere i timal edile- mrcl y::ıkal.ııımıştır. 
Ctklir. 

--==-;-=-- Hayvan~·t bahc~si 
' Kız kacırma • 

Kliltuqı: rktuki lıt•lt•ılı~·e ha~ rnna 

Yeni Ası 
H 

v~ 

Haps;ı mahkum 
olan ş:ıhid 

. kı'1 Sesi C'e•nll·nin Ilıca r:ıılcl«. iııcle, kiic'iik rııl:ınnıı<tır. Yaı-alıl"r ılt•rh:ıl hnıir dar\'!' nk•nmları ıl:ı clıirt bııçııktnn 
. e ifin k:ıhyphaııc«iııcle lıir lıaıli•e nwmleket hasl:ıhaııesiıw ııetirilmi~- ~·edi lıuçıı.i(a kadnr bu hatta iki vn

Yı·ııi \ ır \'e llalJ. n ~"' i g:rzPto- olnııı,, :\lehmeıl vr ~Juhnnem Ya<e- lt•nliı·. T>in:rnıitin ııı•reut•n !rl'lcliği tııh pur dıırmnclan cnlışacaktır. Runlnr-
ınin j,;miııclı·ki iki kişi lıir ıılarak nıt'· kik eılilnıektı·dir. elan lıiri ynlnıı Konak ilr Knrşıyak:ı 
!'\t'İPsindı·ıı ka\"g":\ t·tmişlı•ı·dir. nru - nrn:-ııncla gidip gelt•('Pk: cliğ'eri Kar-t:rlanın Rii tem malıalle•incle 

il•ri, \'ekıtler lleyeti kararrylı'. birer 
cHi•llnUI- J ı 1 lıuı:uk ay nıiidılı•llt• tatil <'<imi.~ el'-n- bahçesinin geııi~lı•lilme<i 

turıın Ha.an kısı on Uç ya,ında Şe- mı•ktediı'. Bıı iş ıçlıı lıelt·d vı> lırıcl ,. 
rifeyi kaçıran Sıra mahalle.inclen sinden nyrılae:ık t.ıh.<i .ıt ılP AHıııın

K~v~talı Ali F.rkük ciirnıii mt>•lıtıd ıları vı• Fraıı adan vah<i lıuyva !ar 
halinde yakaıılaıınıış, adliyeye veı-il
mi:;ıtir. 

DOGUM 
Belediye reis ımıav'nı, •ehir mecli

si azasından B. Suad Yurclkorunun 

g-t• ırilt1tt•klil'. l!iı k"!ıÇ eııı· :t.arfınd,ı 

1zmir, rrürki~·t1 nin )"f'Y,fıne hnyvanat 
lı:ıhçı- ine "ahip ol:ıraktır. 

İstanbulda kış 

dır. 

Bunıın ı lıf'hi, fznıir \·iJuyı•t nı~kR· 
ııllııtn g·:ızt'lı·ıııiztı vaptıYı tt>ldi.rdp 
, surr.tle ifadt• .-dilıııt->klPtlir: 

lzıııinlı· ~ık:ıu llıılkın ~l' i !<,'aZl'
!l'•i 17-ıo.a:ıx ""Yeni Asır guzPtesi 
1 fi-lfl-!l::~ tarihli nüshxlarınıla lıii-

kumet teLlig-iııi tahrif eder k memle
kt•tin umunıi sij u~flline <lokuıınr mn. 
hi;·ı>t!e nMı i; atta lıuhınclukl:ınndaıı 

ha!TP!ll. kaı·ı"ı ı«ııusııHla nl'lrnılası-1 İncir hırsızları yaka· Pasaport - Als:ıncak ara•ında 
nııı J,;ı•rıı.ı '<ıııılalvr fıl'l:ıtnır•. \•:rka 1 isliyrrekfir. P.ıı ~urcllr Karşı;·aka-
~·ı·rin<' ;d' r-ıı jaı;ıl.ırııı~lar kı•ıHli.<i- I vakalcrndt dan İznıirP lırr )'İrmi clnkikncln lıiı 
ııi .>:ıkalatnısl:ırılıı'. 1 c') 1 . ·1 11 11. 1 1 ki vapuı· ol:ırıtk, a;ııi znnııııHln gerı•l 

< ı nıı:-; ı• n1ıı ı ı• ı ın·~ız ı ar \"n· 
lt:rdi <' karakola nksı·ltiklı·ıı sıııı- Ilı 1 . . 1 11 Ti · Pa-<aJııırt n "l'rı·he Konak sPfel'lt 

rn, yaka şahicllerin<l•n Tl(i,eyin oğ

lu :\!ustafıı ela ifarlesi :ılınmak ii?.ere 
karkol:ı <hl\·pt edilmi•, fakat ~uhicl
lik yapmak i. temeıliğinılen, kencli,i-

pan rn 11n1 OJ.! u a~an \'fi a~an . ,., ~ . 
· 1 '1 h ı il · · · d 'k· k' j ı·rıııle ıam.ınclan azamı 'Irı·ette ıstı-og u ... l e n1t'C everı ısının e ı ı ·ı· . 
· k ı dl' ·ı . t' facle !'dıtecek n seferler her on 

şı ya n annıı~. n ı,Ye)'l' verı mı~ ır. ı . . . . . . 
B 1 ı r 1 k Ö 1 . k lclakıkava hır ınclırrlecrktır. un nr, Hon < c n o ara c emı~ O· . ~ .. . • .. 

t f. 1 1 · 1 ·ı·ı - \[ Bır mııclclı·ttrnhrrı . alc\oken ter-opPra ı ııu rn ın· ('.tı\ ıı VP (,'ı ,.., . s. . . 
ııi rnğırın:rğa giden janclarma ,.,, 1 1. . . 1 1 t k'I . sane.srııclc Uınıml« lıulıınan Bıınak-a anın st.\rgısın< en c f' o uz ı o ın· · 

bir kızı dünyaya gelmi~tir. B:ılın ve l ıtanlıul, 2·1 (Husu•il - TJm·alıır, Vekiller hr~·,.ıiııin kııı·ııı·ı ile cbil'er bekçiye hakarette bulunmuştur. Bu cir plnııshnlır Jı ,·apıını ıla lı•ıguıılrrıle kızaklann-
anasını tebrik eder, yavruya uzun aırnzııı soğudu. Dün gece tle ~iddel- buçuk> ar nı•hldetl« talil l'!liln,!iŞ- vaziyet üzerine şahicl hnkkında der- • · ' · . _ cak \'e altı +,.mızlenı!ikten sonr:ı ikin-
örntırler dileriz. li bir fırtına cildu. tir.> hnl znbıt _tutımuş, cürmü meşhud 1 -- .- -- cilesriıı pticlasında seferlere buşlı~·ıı-

'ı•------------------------------• • -----'\ mahkeme•_ıne verilmiş, otuz lira p:ı- Dolapbhuyu köyünde- caktır. 
ı a ceza'1 ıle otuz gün hapse rnııh- k. Denizlıaııkııı ,\lnıaııyadnn getirt-

M M 1 ı ktim oınıuşt~r. l V '"nt:l'ln tiiti Suı· ''e F.f '" yapurlıırı, burada 

ükemmel localarile.. ükemmel ko.tuk ari e -=+=-- Ödemişin Dolaplıku~·u kiiyiiııdr hanız lrnlunmadıfrı için hnnıza gir-

y k • k} Ali Çimenin sıımıtnlığıııd:ı )'angın mek iizerr l•tanlıula gicle~eklerdir. 
- an esıci ÇOCU. ar çıkmış, etraftan yetişilip sünclürii-'Ru \apıırlar•n hm·uzlanmak için to-

RU HA ZEVK VEREN DEKORASYON İLE La·[e • d lünceye kadar <amanlık, ev ve elam tnıılınlıı giinderilmelel'indeki sebep, 
sınemasın a bir tamamen yaıımı~tır. Yangın dürt sn- trr,anecle kız:ıı!a çekilerek örselen-

Cennet içinde cennet 
' .. 

donen yuvasına 

KUL TÜR PARK SİNE AS il 
Büyük Film .. Harikülade sürprizlerle bir 

kaç gün zarfında açılıyor .. 

1 

cüzdan aşırdı ·ar at sürmüş, etrafa sirn)·et etmemesi melerine meydan \'erilmemek !sten-
ııliçlükle temin olunnıu•lur. Yangı- mesiclir. 

Pazar günü Liıle sinema•ıııda bir nrn, samanlıktaki kiremitleri aktn-
~·ankesicilik vakası olmuş 14-16 yaş ran Nuri tarafınclnn siincliirülmeden 
nrasıncln dört çoc uk, kişeden bilet nlılan bir siğıırııdaıı çıktığı anl:ışıl
nlmak üzere cüzdanını çıkarnn Hü-

mı~, Nuri yakalann1ı~tır. 

-==-=---= 

939 Fuarında 
Eğlence yerleri 

hazrrlan -:rcak 

seyin oğlu l\hıstafanın sekiz lirası
m çulmı~]nrclır. Kadri, ı,nıail, Ha
san, Hayreddin ismindeki ynııkesic i 
çocuklar yakalanmışlardır. 

Alm:ınya 
Bir mi!ıldettenhPri Avrpncln 1 lıı

Costarİcaya kredi açtı nan lw!Nliye miihen<li•i R, Tlur,icl 

D ,,t D . Al . ·eııited Pre gıızete,;inın yazdığına şehrimize rlöıım !ştür, B. nur.iri. 
0 . ., OY emzr göre, Castaricn hükfımeti Almanya- Avrupııcla bulıııırluğu müddetçe muh 

1 !
Resmi küşad da vetiyeleriı Dört aydan beri Almanyada me« dan 1.300.000 marklık kredi almı.- telif oyun yerlerini gezmiş, burnla

leki tedbirlerde bulunan arkadaşı- tu·. Bu para, her sene 26 bin cll\·al rın reeim. pl;in ve fııhrikalnrın tel,. 

ffi • • şimdiden bel leyini mız doktor Bay Demir Ali, şehrimi- kahve gönderilerek örlC'necrktfr. Al- liflerini gPtirmistir. ıı:ıq funrııırh 
iZi { Z ze dönmüş, hustalarılll k:ılıule lıaş- man •anayicile!'İ. San io<eıl<' Llr e- eğ•pree yel'leri fazlıı nhu·ak, ycpyr-

Dikkat: 
,_.19•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' lam ıştır lo ktı ik fııbrlku.ı kuruta klun.lrr. ı.ı eg «nct'ler buluııaca ktır 

1 " 



• 

--~~l=l=Tl=F~F,~~=:====::-~~~~~~~~-==~===-~~~~~~~~~~~~~~~~~(~A~N~ADOLU) _..:::::::.::::::::::::::::::.::::--;-----;:-;---::----:-------""";"-~2:5:._::B~ôı~-i~n~<~i~T~r~t:•·ı~n'._,:S~A~L~l_:..1~:·3~g~-

r, __ D_u_"_şu_"_n_d_u_' k_l_e_r_i_m_J - B~~~~il i~ii::~c -
~·~. ·. ~ ·-?;, ·. : ··' ,· _.- : .. ·-~: ~. :: . . . . .. _. Çek-Macar ihtilafı 

devamda t}·: ~ .. ON ... HABER LE R 

Almanya Memel ile Dan
çingi de geri alıyor 

ı ı 
rara raptından başka bir ıey degil-Dgi tere, durma- dir. - nastararı ı inci , .. ıı.recıc _ 

B J d' mi:tir. 
unun a lİnyaya yeni bir nizam 

d "ı"' ·ı · \·cko~lo\'ak.\·a bariciy\' nazırı Dr .. an mag up verı mış olduğu kanaatine aaplanan-
1 k 

Vabkofskı. ~lacari,tanın ııota•ıııı a-
. ar endi kendilerini aldatmaktan 

1914 - 1918 harbınin en büyilk ~a- batka bir şe 1 1 lınca ba~ı-ekil geııernl Sıravıyı zh·a-
• • . Y yapmı' o maz ar. 

libi lngıltere, arım düzinelik aulh ve iyi veya ko"tu" art k b 1 h ret etmiş ve nota etrafında uzun 
- . • . ı un arı mu a-

zafer muahedelerını ımzaladığı gün- keme etmek tarihe 'tt' F k müddet fikir teatisinde bulunmus -
• .. . .. aı ır. a at umu ... t 

denberı, mutemadıyen teaelıul eden mi harbı tasfiye eden muahedeleler ur. 
bir mağlubiyet devreıi yaııyor. ortada yoktur Al a k 1• • Söylendiğine göre. Çcko,Jovakya . m nya, e ımenın b 

Hele ıu aon iki üç senelik hi.diıe- tam manasiyle ıerbeatiıini iatihıal aş\·ekili, derhal muhtar Slovak ve 

Litvanya ile dostane mükalemelere başlandı. Alman
ya, Danzigte Polonyaya bir mahreç bırakacaktır 

ler içinde, akla sığmıyan öyle İngiliz etmiı nufuıunu k t' . . Rııten hükümetleri ba ·vekillerini 
... ,. . • • . , n ve uvve ının ıcap P d 

maglubıyetlerı vardır kı, mukabıl ettirdig·i mevkı" al t M . t raga avet eylemiştir. Başvekillel' 
ı mıf ır. acarıa an 

blokların radyo dalgaları ara11nda kollarını bag"lıya T . h gelince, derhal bir kabine toplantı -
,., • • • • . • n rıyanon mua e· l k 

adeta, hır yarı ııtıhza ve ııtııkal ıle desinin ahkimından küçük itilifm ~;ı O aca · ve 1\tacuri:;ta.nın notn ı mü .. 
Berlin, 24 (Radyo) - Dançiğin 'için bir mahreç bırakılacağın'. v.e ).Temelin iadesi için Litvanya ile de dünyanın dört köıeaine yayılmakta- karariyle k t 1 8 lk zakere edilecektir. 

Almanyaya iadesi için Polonya ile bunun, Almanyaca da kabul edıldı- dostane miıkalemelere başlanmıştır d H d h .. H h d' 1 1 . uru muıtur, a an dev- Budapeste, 2!1 (,\,A.) __ '!••aı• .. _. . . .. . ır. em e er gun. er ava ııte, et erı Bulgariatanı N · h d · • ' .. ~ "'" 
A )manya ara<ında muza kerelere gını haber verıyorlar. 1 Bu mukalemelerin vakında sona e- h ·ı d h d'ld . • oyyı mua e eaı ajansı bildiriYor. . 1 .. ' ~ er veıı e eve er ı en... nın aakerı ahki.mınd ti k t • . . 
başlandığı söylenıyor. Son habe1'1ere gore, Ver;;ay mua- receği ve lllemelin AJmanyaya iade fnıriltere topyekun b'r aya eti ı d' 8 . an ı a e mış- İyi habPr alan Macar ahf'll " 

Al.!lkadar!ar, Dançiııgde Polonya hede,inde Almaııyadan koparılan edileceği kuvvetle tahmin olunuyor • 1• 1 ' ff 
1 1 

1• s b'e er lkır: b ınaenaleyh umumi harpten nin •övledikl~;ine •g• ı.' Çm k hı .. ekıOı-. mag up o muı, muza er ve ga ıp ır eve ı eynelmilel vaziyet avdet et- . ~ · 0 e, P U -

devlet vaziyetinden inmiş, eıkilerin mittir. metı bu sabah Pragdaki ::II:ıcar elçi-

Mandalar komisyonu ahi.dınaa dedikleri halk gibi, bütün Ancak tunu unutmamak lazımdır sine ren.i Çek proje.sini ve buna mel-

Filistinde vaziyet d 
H devletler araaında oturakalmııtır. ki, umumi harbe gel' k d fuf harıtaları tevdı evlemiştir Prn-

un C d 
ınceye a ar . .. · · enevre e Milletler cemiyeti tekkesinin ba- Avrupa nizamı Napol 0 d ıe hususı kur~·e ile bu gece yarısına Y n avaıını d ... , 

top[and nisi ve ıeyhi lngilteredir. Halbuki in- tasfiye etmit olan Viyana muahede- ogru Budapeşteye gidecektir. 

Dün üç Arap asıldı. lkinciteşrinden c 24 (R d ı giltere evveli. orada mağlup oldu. ıine İıtinad etmekte idi. Umumi harp . Buda~eş~e .. 23 (A.A.) - ::lf:ıcar 
enevre, a yo) - Man- Ondan ıonra da ııra ile mağlubi- bu muahedeyı· parçala • aıansı bıldırıyor: 

d J k · mış, yerme • t•ba k "' k t ol b 1 a ar omısyo.nu; bu gün, Belçika yetleri tevali etti: Prusya davaaını taıfiye eden bir Ver- ~ek mukabi~ teklifleri Pozsony 
ı ı ren as erı 0 f aş ıyor ~urahhası (Pıyer Hod) un riyase- - lnıriltere Almanyaya karıı, ve, ıay muahedeıi ikame etmitti. Bu- ~yı.tra Ka.ss~ l:nzvar ,.e .lunkoc~ 

Kııdü•, 24 (Radyo) - Eski Kudüs den bırakmamak azmindedirler. tın~~ toplanmış ve mandalar mese- Versayya rağmen, mağlup. ırün iıte ortadan kalkan, bu muahe- gıbı en mühım _::1ı~car. sehirlerin!n 
şehrinde asayiş iade edilmiş ve şehri Kudüs, 24 (Radyo) - İkinciteşri-jlesını ~onuşmuştur. - lngiltere Akdenizde, Habeıis- dir ve onun icabatıdır. Çeko•lornkya hukumetındc bırakıl-
. gal eden bir tabur İngiliz askeri, nin birinden itibaren askeri kontrol (Pıyer Hod), uzun izahatta bu- tanda mağlup. Düne kadar ıöyle b"yl b' "f masına matuftur. J d k j o e ır nu u- H . . 
idareyi mahalli polise devrederek başlıyacak ve pasaportu olmıyan kim- un u tan sonra, ngiliz delegesi - lngiltere ispanya hi.diaelerin- za malik olan Milletler C • t' arıcıye nazırı Macar hükümetı-
çckilmiştir. Relerin, Filistine girmeleri kat'i su-j1H(Lo

1
rd) H1ale~1 ye söz vermiştir. (Lord de mağlup, -bilhaaaa Münih anlaşmaaiyl:'."~~:; ne yaptığı tebligatta bu teklifiu mn-

Kudüs, 23 (A.A.) _ Eski Kudüs rette ya•ak edilecektir. y \e j. ng~ te~enkinb, Filistinde yeni - lngiltere, Uzak ıarkta mağ- var ciımi yok anka kuşuna dönmü§- ~~~.e~elerel e•.as_ ola~ak telakki.ıedil-
şehr'nln temizlenmesini ilerletmiş İdama mahküm olmuş üç Arap, bu-1 a u ı mu acır a ul etmemek ka- li'ıp. tür. Avrupa nizamı Veraay muahe- ~gını \:e . adıl ımkanı bulundı ğunu 
ola'1 İngiliz kun•etleri şimıli gayret- gün hapishanenin önünde asıldı. rarını vermekle, manda hakkındaki - lngiltere, Mıaırda mağlup. deıinin doğurduğu itte bu Milletler bıldırmıştır. 
!erini Yafa mıntakasında temerküz Araplarla beraber tecrid edilen üç taahhüdat~nı i~lal edip etmediğini - lnıı:iltere, Filiıtin ve Arap i.le- Cemiyeti eaaaına dayanmakta idi. B'.ınıın. ~zer;n: ~!arar 1'0k0rr.etl 
et•irmiştir. İsyan hareketi reislerin- yüz Ynhudi, yarından itibaren açlık anlamak ıstemış ve komisyonun, mi kartmnda mağlUp. Büyük devletler her hareket ve ka- teklıflerını kabıne toplantısında in-
den alınan malümata göre Arap da- grevi ilan edeceklerdir. Bunlar Tel- b.u. nokt~yı bir kararla tesbit etme- - lngiltere Totaliterlerle çekiı- rarlariyle oemiyetin bütün madde- cı;clen incr\'e tetk k ettikte11 •onrn 
vası lehine esaslı vaidlerde bulunul- avive nakillerini istemek~edirl~~· , sını teklıf eylemiştir. mede mağlup. !erini birer birer parçaladıktan ıon- dıplom~h~ yol~an en kısa zamanda. 
madıkça mukavemete devam oluna- Kudüs, 23 (A.A.) -_Asıler du". Ya- Cen~vr~, .2J (A.A.) - Millet- - lnıriltere, eaki ıiyaaet idare ve ra bu cemiyetin bugün İçin hiç bir Prag hu~~metıne mufassaal cevabı-
caktır. Filistin meselesinin halli için fa ista•yonunu ynkmaga teşebbus et- !er cemıyetının mandalar daimi ko- hakimiyetinde mağlup. manaaı kalmamııtır. nı vermegı kararlaştırmıştır. 
Londrnda başlıyan müzakereler ümid- mişler~ir. . . mitesinin 35. inci celsesi bu gün B. - lngiltere, Amerikayı Avnıpa Avrupanın yeni nizamı neye iıti- Pari•. 

2
4 (Radyo) ~ l1Iacnri"1::ı-

!er uyandırmakta ise de mesul Arnp İtfaıy~ ateşın yayılmasına manı Orts (Belçıkanın) başkanlığında itlerine karııtırmak cehdinde maf- nad ediyor?. nın; ::IIacarl:ırln meskun yerlerden 
re' !eri müsbet garantiler elde etme- olmnğa muvaffak olmuştur. Hasarat açılmıstır. ı· Her hald M" 'h 1 d başka Çekoslovakyadan Pozoni, 

• v. • • up. e unı an atmasına e- ,. 
dikre 1936 daki gibi silahları ellerin- mühım dcgıldır. 1 _ lngiltere, hatta müstemlekele- g" il ı Yukarıd d · t tt'.. . ll!unta•, l: çaz ve Bratislav sehirleri-:ı •• a a •tare e ıgım gı- . 

• 
. Mu .. stakı"l Uk rinden fedakarlık yapmak ıuretiyle bi Münih anlaıma11 kuvvet zoriyle nı ~ısır:an .istediği .. söyl~niyor. Bu 

K l 
- J ranya mağlup. tahakkuk etmek üzere olan bir iddi- şehırlerın nufu"u· dort mılyondur. 

den, milyonlarca ölü veren ve harp bir •ey yap · t B' 1 h dar teyıdıne ımkan ha>1\ olmamı' Orporasyon mec ısınae\ Vücude getirilmek Harbı umumide milyarlar sarfe- ayı ıulh yolu ile hailetmekten başka Prag'.2~ (~.A.~ - Şimdiye ka-
• • ".il' mamış. ır. ınaena ey .. . . 
ıstenıyOT sonraaından beri de mütemadiyen yeni nizamın meanedi olamaz. olan haberlere gore Macarı~tan ıle 

T b l 
• b k dı'dı'nen ve teılı'hat maırafı batı d A d'" . b" . Slornkva arasındaki müzakerelere 

r
a U S , a eŞlS an Ve a a an QŞ a Ynrşova, 23 (A.A.) - Ukrnnyah- n an vrupaya ve unyaya yenı ır nı· . • . . . - a•an lngiltere, bugün mag"lubiyet sa- ı· d V b . b' h k' bıtaraf bır toprakta \'e hıç şOphesız 

J l k 
Jarın İvovun cenuhuiıda kfiin Stı'ı'de :r zam azım ır. e u nızam ır a •· "\'' haric, teki talya rılar da tP.msil O Unaca haıının adeta bir rökortmenidir. San- kat oluncaya kadar Avrupanın bu- ıyaknadn bugiln vera yarın başla-
muazzam nilmayişler yapmış olduk- k' h b · · k d • ·ı .. k" k k .. d naca ·tır. 

b 1 
ak ve İtal'-·a har·c· dek· !tal . . ı ar ı umumıyı azanan o eeı' gun u arıtı , ıçın en çıkılmaz va- .. 

Roma, 24 (Radyo) - Martta top- u unac , ı ın ı ları haber alınmıştır. Ilepsının yekO- bir Almanyadır, bir Ruıyadır, bir ziyeti ve onunla birlikte milletlerin Prag, 24 (Radyo) - Sudetlerle 
]anacak olan İtalya korporasyon yan tebaa_sı da, ayrıca temsil oluna- nu 800 bin kişiye baliğ olan He nilma- ltalyadır. Franıayı mevzuu bahaet- azami derecede ıili.hlanma faaliyeti mes~ün yerlerd.e~ kaçan Çeklerin 
nı~cli•inde: TrabltBgarpla Jıab~şis- ı' caktır. yişçi grubu müstakil bir Ukranya vü- miyoruz. çünkü lngilterenin her mağ- devam edip duracaktır. yekunu kırk bını bulmaktadır. 
tandan ve 12 adadan mümessı!ler cude getirilm°'i lehinde bir mitiııg li'ıbiyetinde, en büyük sarsılma hiue- Hamdi Nüzhet Çanrar 

akdetmek üzere ayni zamanda şehre ai Franıaya aiddir. O Franıa ki, ihti-

Rumen Ordusunun dahil olmuşlardır. ~:rme';z~~te:~ P:~~~~:~.in mahkum Çekler çekilirken 
Şurki Galiçyada kain Lubakbovdıı 

Bütün bunlara inanmıyan inıan LJ l buğday stok· 1 da diğer bir nümayiş yapılmıştır. . . na kın 

yüksek ka bi İ yeti Radikal ~ Sosyalist
1

:0f ::.::::~.:::::..:: 10~~ .. ~: ,f<O:~'ımü~~:, 
k
. ·ı·k b. . f 'Kongresi Marsilyada yonu da o niıbette ıiddetli olacak Ajansı bildiriyor: 

b 
.. Şl I If zıya et mı? Hudud mıntakalarİndan gelen 

Dün Glasta eş yuz 1 toplanacab --· -7---- son haberlere göre Bergszaszda şeh-
' d G "t mi yapılamadı Paris, 24 (Radyo) - Başvekil c k l k riterkedenÇeklerhalkınbütünbuğ-veril İ. eÇl reS . Daladiye, bu gün (Levi Maren) le , e OS OVa ya day stoklarını müsadere eylemiştir. 

J 
•. 

1 
Kn-ı 7.irnfet t ;.a.,ında harbıye nazırı Komarnoda Çekler mahkeme ar•İv-

24 (R::td\·o) - ,ra · k · d t de konuşmuş ve bu suretle, parti Yıenr· bı"r ı"sr"m alacak , Bükreş, k • y~ğmurlu olmasın- general Süperto bır ııutu .. '.ra e - !eri de dahil olmak üzere büt\in res-

fJ'Cllr~ClDE 
, .iMS.MA'I 

:1!7 10 938 

PERŞEMBE abamı 
AÇILIYOR 

A~ılış programı: 

3AHRA KIZI 
LEYLA 
Tl'I'.KÇE 

Sözlü Ye şarkılı bUyUk 
ŞARK filmi 

rol; havanın ~~evralardan sonra or- miş ve Kralın orduya verdıgı ehem- başkanlariyle başladığı mükaleme- Prag, 23 (A.A.) _ Pat Ajansı bil- mi dairelerin evrakını başka yere 
dan dolayı, m k rer manevra- miyeti sitayişle anmıştır. !eri bitirmiştir. diriyor: nakletmiştir. Çek leı'yonerleri ".ene- ---------------

ma~ı mu ar . . t r. 
dunun yap ç.ilmesini irade etmiş- Kral Karol, harbıye nazırının nu - Başvekil, bu günlerde Marsilya- Parlamento mahfillerinden alınan ra~'. ~~efanekin heykeli ?e gi.itürül- Bulgar Sobranyas 
l~rdan .~.:~·~a tertip olunan beş yüz 

1 
kuna cenı)l vermi~ ve Romanya. ha- ya giderek radikal ve radikal sosya- maliimata göre kanunu e,a8 i projesini muştur. Bu suretle şehır p3rkında ' 

tkı'r"ı~: ~ı:vafet.' öğlende Glasta ve- nedanının orduya ~arşı bkesled~ı~l~- list partisi kongresini açacak ve dö- hazırlamakta olan Huristler komitesi yalnız Macar muharriri Jokaı ile Dün fevkalade ictima• 
ışı ~ . · u ziyafette; kral Karo!, ri tim adın eski oldugunu, en ısının .. . . . Macar generalı Klapkanın hevkelle- k J ! 

rilmıştır. B \' .. d Miahil prens de cedanını takip ettiğini ve veliahda nuşte kabıneyı Elıza sarayında top- şi.mdi devletin müstakbel federal ma- ri kalmıştır. , ını a aettı 
yel nhd Gran O)\O 

1 
' atese- ela anıi telkinattn bulunduğunu söv- lıyacaktır. hıyeti göz önünde tutulmak suretile d .k Honrolen, nazır ar, , • . ' • · D . ism· . t ,. . 1 . . 1 Rutenyadan gelen mült~cilerin Sofyn, 23 (A.A.) - Bulgar njan-

F~~ L;;~er ve bütün ordu kumandan- lemis. Rumen ordusu.nuı'. yüksek ka- Edvar aladıye, kongreye ahval,- , ~~ın a; ını mese esı ıle meşgu ~I: bildirdiğine göre ihtilal hareketi azal· sı bildiriyor: 
mı 1 hazır bulunmuşlardır. lıiliyetini tebarüz etlırmıştır. hakkında uzun uzadıya izahat vere- ma adır. Bazı aza Yugoslavya gıbı mış değildir. Bilakis yerli halk ara- Ba~vekil B. Köse kanof dün Ml\t 

]arı 1 cek ve yapacağı yeni işler İçin par-' hareket ederek Stredoslavya yani or- sında gittikçe daha ziyade genisle- 15 de meclbin fevkalade t'tıplantı 

Dod
°'- Bag" dadda tiden müzaheret istiyecektir. ta Slavya veynhud Zapadosavya yani mektedir. devresini açmıştır. Kralın nutku a-LeOD Başvekil, Fransız milletine hita- batı Slavyası ismini teklif etmekte- yaktn dinlenmiş ve mebuslar tarafın 

Bl 
.dd l Yahudi aleyhtarlığı ben de bir beyanname neşredecek dirler. K d" l N. chıı uzun alkışlarla kar ılanm1'tır. 

Leon uma şı et e ve yardım talep eyliyecektir. Projede cumhur başkanının selahi- ar ına ıçer :lleclb genel kurmay ba,kanı gene-

hücum ediyor Bağdad, 25 (A.A.) - Havas yetinin genişletilmesi derpiş edilmek- Hitler aleyhı"nde bir ral Peefin hatırasını taziz ettikten 
Ajansından: ı• ] d ı·kı tedir. Cumhur başkanının iki parUi- •onra gelecek celsenin ruznamesini 

l'aris, 24 (Radyo) - Kralcılar- Arab Filistin lehindeki hareket ta ya a şen ı er mento devresi ara•ında kararnameler şey düşuHnmedi kabul etmiş \'e celse tatil edilmiştir. 
dan Leon Doe,d bugün Aksiyon B "d dd ··h' b' k" t k'I -ag a a m.u ım. ır. ye un eş .. ı Roma, 24 (Radvo) - Bu auı_n 28 neşrine ve parlamento tarafından ka-
Fransez gazetesinde yazdığı bir ma- y h d k il k d , ' Viyana, 24 (Radyo) - Kardinal 

eden a u.ı e a_ıye'.ın.e arşı uş- inci ve 29 uncu günlerinde ltalyamn 1 b_ul.edi.lmiş olan kanunları talike es- Niçer; dün bir sfü.·lev vermiş ve D. 
kalede, sosyalist partisi başkanı ve manlık şeklıne dogru ıstıhale etmek- her tarafında •enlikler olacak ve bu lahıyetı olacaktır. 
sabık başvekillerden Leon Blume tedir. Geçen hafta şurada burada '. . . . .· , N. B. nin neşri;•atına hücum ettik -

.. f 't .k I k d d'I . t. mevanda, asken geçıt ıesımleıı ;apı- ten •onra, kilisenin, 18 marttanbcri 
şıddetle hücum ve kısaca şöyle de - mun erı suı ast er ay e ı mıs ır. · 

harbi İspanya 
Valansiya dün de bom· 

bardıman edildi rnektedir: Ez .. I 'k' f y h d' h · lacaktır. B } d• • • nasyonal so"yalistlerle i) ı gı•çinmek 
. cum e 1 ı maru a u 1 şa siye- Ayın 28 inde yerleşmek üzere Trab- e e ıye reısı için her çareye b::ışvıırdugunu KOY· 

- Leon Blum, Fran•ayı uçuruma tı ortadan kaybolmustur. Geçen gP-
1 

b .. d .1 ek olan uirmi bin Yı k ı · ,,. h.d. 1 • d Paris, 24 (Radyo) - Frankistyler, . y . ·.. .. .. . . : usgar a gon erı ec < .. u arı h 11 l d - eınış, s~n • ıyana a ıse erın .en 
gev ketmiştir. Bu itibarla bu adamı ce de hır ahudı kulubunun ıçerısı- kişi de merasimle vapurlııra bindiri- ma a e er e mutt essır olduğunu Hitler aleYhın- ehin de \ alansiya limanını bombardı-
siya,etten uzaklaştırmalı ve Fransa- ne bomba atılmış ve üç kişi y .. ralan- leccktir ki inş · a l tetkı·k ettı• ' mıın etmi~ler ve Madridin ort:ı ma-
nın mukadderatına karıştırtmamalı- mıştır. Yahudiler arasında heyecan · bir zaman bir ,ey düşiinmedi. hallerini topa tutmuşlardır. Zayiat 
dır.> çok şiddetlidir. ı belediye mühendisleriyle birlikte ğini ilave eylemiştir. henüz a'llaşılamamıştır . ... ;;. ___________________ , __ ~ Berlinde yukarı mahalleleri gezmiş ve bilhas- Romanyada UHC tayya-
.,.. G RET A GAR B O sa buralarda yapılmakta olan lağım f • f M ı· • 

c HAR LE s Boy ER Müstemlekeler icin bir,'tesi.satını .tetkik etmiştir. Parkın il- aşıs ec ısı re kazası 
f d 

.h • . d•ld• zerınden merek denize akacak olan Bu aks,,...m tekrar rr n 1 ı t r [ t rtıp e ı l , . .& Bükreş, 24 (Radyo) - Bugün ya-
l ara l an oynanan ıTa e üçüncü •antral lağımın inşaatı ta- ' 

l 
"ulan harn manevralarında iiç kah-

NTES VALE' C!KA Berlin, 24 (Radyo) - Bugün, müs- mamlanmak üzeredir. Muhtelif kol- top anıyor 
Ko 

J za olmu,. biri Gla•ta ,·e ikisi Kösten-
temlekeler için burada bir ihtifal ter- !ar da bu liığıma bağlanacak, bu su- Roma, 24 (Radyo) _ Fasist mec- cede olmak üzere ilç bombardıman 

filmi muvaffakıyetle EL HAMRA sinemasında tip edilmiş \•e e•ki Alman müstemle- retle şiddetli yağmurlarda Rabriba- iM, yarın akşam •aat 22 ılf. Mussoli- t.ın·yare•i düşerek parça!· n ıştır. B ı 

g
öterilmekte devam ediyor. keleriııde bulunnıuş olan bütün ku-

1 
ba önünde su toplanmasına meydan j. ııinin riya rtinıl t krar toplanacak- k acl.ı 1 \ 1 are_!l~kl!U.!!n.ı;ı !illlaDlLJniı:nl=-

'\ııa•••••••••••••••••••••••• ••••" nıandaıılur iştirak eylemiştir. verilmi>ecektir. il!'. 
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.,- f'i ,, ... TetriPl SALl 1938 (ANADOLU, --~....- A r, 
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1 r: i .,, ) T-: E R j 
Hikfıyei hal 
filmaz! 

Ş~hir inşaatı ı çiMDiKLER ı Pamuk piyasası 
Boşuna davet 

bJşlıyor 

Ramazan irdi, Eskiden huna «Ra 
mazanı ter'( a, •mağferet ayı» cbere

ket ayı «ibadet ayu derlerdi. Elle-
rind~ uzun uzun dt-ğr.Pk ve omuzla
rında iki la'l"aft. heybem~i çuv31Jar 

a:ı'ı, yaelı b ıJı körlıe-r ye-di !t~kiz lci

~ilik kafi!• halö~d mohallel.,ri do-
laıır, goygoycu'.uk yaparlar ve- bir 
J. yli oİ!·inç VP ıoğ•n, bu'our ve u.,a 

r:i" asil e'"2'ıık tn.,tayın b1'ihara da 
lı kkal'ar tar 1.ard•. Dil•~ ' 1 i~i ti
c ırel vasıtası yapan bu kafileJ~n bi· 
ri: 

Bizim Bahri Savcı, Türk san 'at· 
karını yeni bir görüşle, Anadolu ha
vası ve r~alite içinde eser yaratma· 
ğa davet ediyor. 

1 T enbel. işin alayında bir talebeyi 

1 
derse kaldırmağa benzi yen bu da-

1 vet, benim de hoşuma gitti. Fakat 
l.ıu davete, bizim gibi, alın yazısı 
sevki ile Anadoluda oturanlar müs
tesna olmak üzere, tek muharririn 
geleceğini hiç sanmıyorum. 

j Anadolu, onların muhayyileleri 
içinde, antika bir nesnedir. Hem 
onlar, yalnız t~nbellik ve itiyad sev-

.1/,• •,ılıbll • ;,·,. old "'" """ tıplııılı ı ,,,;, ıuıi•f ı k·ı d -·1 b k L- l ı d A · · ı e egı , as a seucp er e e na· 
r;"ı ,, "rlr/, W " 1 r" '"tlirtlı Ş h!r ['nzınc ı :ır•n. ına k tl'lı'orak nın esa lıırı, la dik eılilmek üzere );'3. dolucu olmak ist m zl O t kd. -f ,. ı , · .. el . • e e er. a ır 

11ırı r,. ı 1 "'· (bii:;ük •h r olPIİ) in~.""" lı'r lııı· ıı , r ·a •tıne gon enlmıştir. de ikinci sınıf muharrir veya san'at 
di., m"dlıiyel r 
de: 

, 1 O,l'I bes k1tlı olııcıık, 1 10 oıla. ı bu- k• l ı t b l · · okur ve diğerleri c-uk '"" J ·•c,.ır lın 1 :.ıı~e·k'ır. <.üze! 
1 

k · O I ar o ur ar. stan u gazetelerının 
"'':·ca ıı'. te n :dt kısmında muh- b. t t b. · d d 

•anatlar akademisi pı-ofes0ı'lerinrlen ••Jıf o·e.,i• -:donlar ~ .. ıpılucaklır. Şe- k'.r ;. aşr~• t ad ıdrı v~ damAgasıdvalr ıro 
1 •'!im"ı· 'ı·ı·r il knı t 11·•1' •. ·ı)· l·•ı·.·ıl'ır.- 1, • ı· ""n . F ı, a ıstıp a evrın e na o uya _, " "' • " " ıır n.r ı, '"" •ene"' ııur sezonıınn ·1 · . O 'hl d 

'} ~,, l rı ır, ı ro 

r.nk "'&t nı tut 1 u?"u""lart1ı. 

Bundan otu·"'. ~Pnf'! ,.v,.Jdi. Air •iln zeteleri>, «taşralı ınuharririer> di· 

çok hararetlidir 
Akala cinsi pamuklar, gittikçe artan bir 
rağbet görmekte ve iyi satılmaktadır 

dan lı:ızırlaı:.,11 pr ' ı iır.· · p':ını- bdor ;kıno' edilecektir. iven mıştır. tarı er e «taşra ga-

bahçemi2i karma.~• g~len mahlfe· I ye andıkları bizler, cumhuriyet boy 
me•cidinin müezzini «yarın ır•le- c [ " t b k pos gösterip fidanastığı halde, e-
n1em, evkaftan mec•idin ramazanı... UmTt UY ~Y€ ayraml a- veıaııah, saniyen onıa·r haıa ve hala' 
vaıtımını ıılmağa ridec•iim• dadi. bu damganın altında yaşıyoruz. 
Ertesi günii •ordum, IPvazımı aldıiı· I b , • Evet, biz taşralıyız. Anadolulu, 
nı Ve mescide V tİrmİyf"rek f"Vkafın u re( mı programı yani! 
kar,ıs ndaki bakkal,. aynen sattı§ı.1 - ~ Ben:· bazı !stanbul san'atkarları • 
"aciyledi. Demek oluvordu ki, o za. \'ilayetç,. hazırlanan Cumhuri: kontrolörü, Maadin irtibat memuru, nın, Bayındırdan Rodosa donanma 
ınanlar bu leva>ımı lıtanbuldll .. v- ye• bayramı programı aynen şöy- Ülçii ve ayarlar baş müfetti!i. De· kaldırdıklarını bilirim, o baska.. 1 Tarlalarda denklere dol durulan pamuklar 
kaf idaresi tevzi Pder, müeuinler ledir: nizbank fznıir şul.ıesi nıiıdiiru ve Li- fakat gene, kelli felli r~mancı- Akala pamuklarının gördügil rail kn<lar satılıın ınikt 1', hu ı.; i lıor"<>. 
d b kk ı 1 ı p bl • ·ı· d ın··n r~ 1·••1 1 b·ı· · k' k b d ki .. lıel, ghııtlen gııne artnıaktııtlır. ı ·iituııurnıızdadır e a a a aatarmıo. - rogramın te ıg ve ı anı a- ~ ~, . ar ı ırım ı, aya asma ı arı, yu-ı · 

Bıttabi utma~ıp da cami,. ır,.tiren- vet lıiikmiiııdedır. M) - Sıhhat miidürii, f.kAn mii- ziinii görm<>dikleri Anadolu ka•a· Son zamanlarda, lıu cin pumuii'un Alukatlarlanlan nlı!ığıll'.'ız mn • 
J.,r mü•teın~! O 2amanla~.ı kirama 2 ~ Cumhuriyet b:.ı}ramına rast- dürii ve l lastane l.ıa~ lıekınıleri, Sa_lbalarından ve onların k .. ndilerince istilıllitı ~ok artlı. Hatta, uıı seneld llırıı:ıla goı't>, ııaınıık ılırnrntı. geçen 
zanlards herk .. ıin r•,.•cidind,. bir ıyan 29 J O 9 38 cunıartrsi gunu lıil Sılılıiye baş hekimi. tamamen m<>chul yns:ıvışlarının j. pamuk rt'koltemizin yansın elan faz- yıla ııi. lıt'llt' lııı St•ııe daha fazladır. 
deii1iklik olur, .. ~ıiıi, b•l.&.rı pi.t .. ye s<ıat 8 den 9 za kadar a_ağıdaki sıra .. '.J -_Giimrük ve !.nhi arlar_~ş çinden romanlar çıkar~;,ıard:r: lıa.ı, Ak:da ciıui teşkil eylemekte_ llu ililııı~la •. f'_)n•. rın birnz. tlahs 
•arılır, pestırmalıır, au~uklar, pirinç- .

1 
k , l . I k mudurlerı, şuLe ve mues~eselerının Onlar Anadoluyu, Babıalıdeki dir. Y 11 ~'.~lm<Sı. ıhtımıılı ktı\'\Mlıdır. 

!er. Ya:>ıar, r•r•ll#r, •ı'mı'dl•r, ı e aLu r'"'qmı )t.:ıpı ..ıca tır. m· dL·· ] . k h J • 1 . d ·· ı ( ıllC"dl'rını ·ı·ıı · 'k•lıı •ınm k r 
• <,~ • • < u ır erı. ıra~t ane erın pencere ı-rın en go- Ak . , . . . . . . . ' · •· · •"' •· • " n ı-

z•ytinlPr, cör,.kl.,r, ı:ülli.çlar, j A) - Vilay<'t merknind~ ml"V· C) - Vakıflar mtidürii lzmir riir ve uzaklard-ın lstanbula gelip al.ı. p,ımııkları 1 ~ 111 lıır ıkı hal- 111 mıl aid bir '1•kilıl~ ~ c .~ı ·ebilme-
börekl~r fazlalatır ve bunların rud "ayla•lttr. Müftüsii. ' te Babıaliden geçen köylü ve tasra- t~.dunlıe~ı lı~şlı~:ııı talepler, giindPn

1
1eri ııukta'Jrda giı lerdikleri liyııknt, 

ıatı !arı çoğalır, .. t tahta11, t.,t B) - Müstahkem l\1e,ki komu· lı halkın ç~hrelerinden, kıynfetl~rin ırLıne ur mag~ aşla~lı. !Hin, Babnh-ılukdire ~ayandır. 
' b küp kapa;;.•, kuyu çık • P) - Umum: mecis ve Encümen d h t 1 1 itan ~aat on lıır lıııçııga kad:ır boı·sn- llıracnl tıiccnı·lnnnı en e~k Aka ola ı, ... tLını ·v~ Kara, l lava v,. Jandarma t'"r- en a ır ar ar. . . . .. • ~· • 
1xı, r•çel kavanozu gibi a7ası. A d 1 1 · · b. k fd • da Akola e•ııısınden ellı lıalnı ı•amuk l:ı C'insl pamuk nr:ur:ılar,. lııı cins • esyanın l:an ·e ümc-rn.ı sııl.ıavar. R) n d. , , B l d' na o u, on nr ıçın ır a agı· . • • • 

1 · - oe,. ıye r~ısı ve e e ıye d D t 1.. kt r k t •atıldı. Fivatlar, kırk cliirt kurustur.ıııamuklann, az zaman ici de mem-
eakil .. rl terk v .. yf'nileri t<'darik t>dl-/ C _ \'c-kaletl•r miifettişleıi. E .. 

1
. . ır. ave e uzum yo ur. a a .. · . . , . . · 

Hrd;. Davullar, %Urnalar, karagöz •
1 

D) \dl. L k l (C' 1\
1 

'ncıımen ve mec ıs azası, Baro, Zı· eğer kalkar da· Alırı!uı. gp~en hafta oldugıı gılıı, lPketımızde Aknln pnmuklannın ta-
- r ıyc- a an aıı, . . r cıt odaaı heyeti. •San'atkarl~rı Çamlıcada m<'h • tHin dP ~ok i~tihulı idiler. Abama :ımınıiın et!Prı ğinl ı:u termtktedir. 

\er, kuklalar, açılır, bin bir ayak blr U . · 1 'k' 1 ) S) C h 1 [ lk p .. ,
1 

d 
1 

. , .• mum .. ı ve ıa ıın er - um uriyet a artiıi, tap saf asına davet,> yahud da c Ya-
•tune, camı er o ar, Kayserılı, Nıgj F) D f d 1\1 ı· d · · \'']' 'd h f' • J d L· ·1 y 1 B • B f • .. - ,. ter M, "ıye aır<""' ı .. yet ı are ey<'ti ve ıalkevı id- ova a ır <'genceye.~ « apur a ır U f[ar gazetesı yazıyor: 
eli bal<1<allar unırinlP4İr dört ik- . 1 . T L' 1 s· ·ı . . 1 ' .. 1 At' N ı· M ·ı p •ı::1•-=================::ıı:: amır erı, apu, ~a<. u~tro ve- ıcı man ct-mı)'elı l'rnır merkt'z he;•eti ~oy e ına, apo ı, ar~ı ya, a- 1· 

!imden gelen diJ.,nciler ~ami kapu.' , ··J·· f 1 ' · v 1 o da " k 1 1 • • t°• A (Jrup mu ur ve n1ıılıa iL drt Vf> Avrılar kur11n1lurı. rt! e ~ n r cıga car t.ltr gezın ı 
!arına, köprü ki4eleri civarına di2i- Kaınbivo miidiirii, 1 t"I kiki itiraz ko ı 'J') _ K l k . . y~> davet eylersc-niz, <'mnim ki 
, b b ~ . ızı ay, çocu esırgeme I . d . 1. h tl .. f d .1 k ya - Y akınşark 

lır, ağ ıran al ırana, alan alana, n1isyonu rei~i \ f' azası. k 1 l 1 k . lt'psı e ıs ıra tl erını t' a ı e o~a 
. , . , . · unım arı. ı ava urumu, Muallım- k • l' 1 

vPren verene, ulan utana, kılan kı-t I·) - D.ılıilıye d..ıır~lnı (\alı l ı.,· 
1 
.. , l\I ı., l. V o .. ı ge ır er. 

1 ı. . h .. d . 'd d" muavini, idare \,eyPtİ iivelni. M .. k- ı-r ır IRl, at ıı, t ~r :.ını, ~rem Anadolu onlnr i~in o kadar uzak- Dı"g" er bu""yu·· k devletlerı·n . .... 
. tupcu l~rıınİvt"t, ~ lukuk isleri .. üfus, m\ıca e e-, a \.1 gazı l!"'r, L\i ute- aı- tır ı, \t~tın u çe a~ arı oner, za-ana ır arran aurra ır, ıı:ı er " · ' ) ·· d 1 M 1·1 ·ı •1·· k · k. d" ·· d'·k b 1 d" l a 1 

Hıç unutmam: · J.' · k · C ·· k fk il 1 d. 1 ' l lususi mulıasehı· S.-f,.,bnlık mü· ını as erıyl', zıım urumu, tı- va ı arı ne ıye yora ımr f bb •• ] • }"" ft "b • 
Yt.>nİ camide !Poadüf t'lliğim bir diiıl ri, İstutist k ~tidiirii ve \'iliı- sad V<' t;ı arruf c~miyeteri, EtiLba ÇlMDiK eşe us erı a an l aretmış 

vniz eHne kocaman bir •Opa almı~ t · t 1 ) l . . ) M A l Sofyada rıkan «Slova» gaz•t6 oı'n. l 'ht ''l • P. y~ ıni.iıye rnt"rnıır arı. oc ası reısı ve lt"}·etı. L ..._ .._ o ın ı ırnrı mn rnc ur ,n,..a mu • 
lıem vaiz ediyor hem de •Opayı iki G) - f.'iiltiir Jir<"ktörii !.ise Z) B k l .. ısır- vuslura ya den: knlıil Almanyn uıı m•mleketlerı·ıı . . 1 ' • •. .• • - an a ar ve nııı,.ssc-salı . ' 
tarafa oallıyordu. Bekledım. Koea ıh· Orı" okııllarl ı bıı ıll'rer<"d .. kı dıırer 

1
.. "" f .. .

1 
d. k.. LJ h t • b [ Alman ıktısnd nnzırı Dı·. Fıınktın makine ve bilılmııor t knlk .e'l"azıma-

. ı k 11 . k .. 1 . flk k 1 .. nıa ıye, ·'" ıa ınııın .. ssı v.- ıre tor· nava seya a r as ıyor k kt b' _ . 
tıyar vaizin sonunu (her kimki ik- o u arııı dırr· ·tor erı, o ·ıı mu . . • . , . . lya ·ın ~ar' :ı ır <e\·ah:ıt yaptıırı. bıı tı hu il nnd:ık, IJıt!\'nçl:ı~nı temin 
ram ederse ona da ikram olunur) fetti ini ve B.ıs i)w«tnıeıılt'rİ. 1

1'"'' \'~ dıger cemıyet r~"1 ""· lfo Loııclra, 24 (Radyo_) - 1\lı<ll'. A-111'.'r\':l·ıclıı ı:ıer·ıle-.e·ı'TliZ" ıle 11'-.l'n<lı;·ı e)·ieıııektrclir. n g!l'1 c• i n~ olur-
dU.turuna bağladı. y., kadir gece•i' il) -- B yındırlık direktöıii, lıanıhası vustıırulye seyahnlını yaparak olan nıaliımduı·. Sayın nazır iki günden - 1 •ıı nlsuıı, Dulg:ııi t:ınd., kııll:ınılaıı 
mendilini doldurdu. Vilayet ~'o"ta w t,-l<>ı.ıf miid_iirii, Na 1 Y) - . 1 lalktan ar~ıı eden uvat. dört .. 1 nıı}liz .. bo.m b~r.llıman ta~·r.aresi, '.ııeri şehrimizde ?lup re< mi b:ızı ze-! maki.nelerin y(izdc ekseni .A iman 

Teravih namazından ~ıkanlara fıa koınısrrı, !) .. , 1 t D~rnıtyoll ... rı 3 - 9 1 O - 9,S5 Konsoloslar ktı- bugun Knhııe_Ye h.neket etmı~tır. vatla ela ekonnmık teşekkOllerinıizin •nnaı nıüe"e ele•ini'I mnm•ıliitıclır. 
r·uma geceleri (alna) balıııdan bi- 8 İnci isl~tme miidiirii lnnir r .. le· Lul ediiecd.tir. s ... ı·ahal, lııç lrn· yerele dunılnınk- "1\liıhi\'Ptli Reflt>riyle teına,Jarda hu- nıı . .rakın •nrk mel?'!ekPtleı inin di. 
:~r bardak feri.et ikram edilmeainin fon müdiirii~ J 4 - Saat tam 10,30 da Cunıhu- ızııı olacaktır. luıınıukladır. Dr. Fuııkuıı bu •eynhn- ııelerinde el€ lıo)I tir. Yaııi ş, \'ey:ı 
ve yazın bu terbete bu2 ve kar da K) - Ziraat miidürii, Orman riyt-t meydanında buunulacak ve- İngiliz tayyarecileri; Rıı~ların, tine, haklı nl:ırnk, lıiiyilk bir ehemmi ~Pkilıle ,\Jmıın Mnayii, b yllıırlen 
konmuının, Yeni cami vakfiyPsinde lxıs nıiilırııdi i, Vet•rln°r müdürü. l1bay Komutanla birlikte orada top· :\foskova - San Frıııı•i•ko rekorunu yet verilmekte ,.,. lııı clol:ı•mn, lıii- geı ı ),almış hıılunn• memlekF inde 

1 ) ., ... k f d ·· T. j j k k ] l kırmag· a 0 :ılıs.·ac:ıklanl · ı · ı k yazılı olduğunu da sonraları gör • ~ - ur o is n1Ü iiru, ıcar~t anmı~ o an ıtaatın. me tep er t 'r llin Avrupaca c a f'hrmmıet e ta ip \Üı::.j pnz:ırlar ku mu'"a ın vst.fak ol-
düm. Atna ka2aoında bal o derece ve sanayi odası Rs. ve heyeti, Tica- halkın bayramını kutlulavacaktır. edilmektedir. Çünkü; Almanya son mu~ lıuluıım:ıktaelır. P.u mm•a'f:ıkı • 
mebzul olmadığına röre bu bal h .. r r .. t ve •anayi odası, Tiirkofis v~ Bor- 5 - Kabul resminde siviller frak Et "b k •• d •• -;;- hadiselerden muvaffak olıırnk çık- yet bllha'"n Anşluştan \'e 8üdet ar::ı-
halde (hemtinin} balı ol•a gerek. sa U. Katip ve komis .. reri ve Boroa giyer<>klerdir. (Siyah yelek ve b~ ı an mu uru mış vr keMli pre•tijini kuvvetlendir- zisinin ilhnkındnn Mnra daha ziyade 
Asıl ıurası dikkate ,ayandır kiı oruç h~yeti ı• dair~si .4 iincü bülg~ 11miri !_'.az boyunba,....ı, iis!Ü diiğmdi rogar Lo' ndraya gı"ttı" mi• htılunmaktadır. ıırtm:ık istidadını nrzrtmektedir. Çiln 
tutmamıt olanlar da oruçlu gibi ıı:ö- ve miifettişeri, lktısad V~kal~ti ~ef potin vıoya ba;;Jı siyah potin). Alman\·anın rakın şarktaki eko· kfi; Almnn}'n}·n iltil>ak relen bu nrn-
rünür ve •iğaraları ba,ka tarafta içip 6 - nıı mnasim dısında kalar fs"nnbul, 24 (lIU<U8i) - Etib::ınk nomik tesirleri on •enedenberi hi•- 7.ide de kUHPtli sımnı. ıniie"eselni 
evliya ribi bir tarafta dururdu. Na- bir zavallıyı muhakem~ edip bir ay tnr~nler kutlıılama komitesinin umı 'lllidilril B. İlhami, madencilerimiz golunmakt:ıdır. llilyük bir endiletri- mevcuttur. Rıınd::ın ~ada bu yerler 
sıl ı .. euür duymıyayım ki, ben bile hapse mahkum ettim. işte ıize hika- mi programında gösterilmistir. 'çin Iiizımgelenlerle tem::ısta bulun· ye malik bulıınnn Almaııyamn hnm iit<'denberi nalkan rnPrnleketİerivl; 
0 sıralardaki vazifem icabı, oruçau2 yei hal filmazi. /,mir l'nliı ııak üzere bugün Londraya hareket m:ıddelere ve bilha. a y:ıkın şark ekonomik tenınslnre'a 1 ·ılu ııyol'!:ır-
olduium halde (nakzıoisyam) etmit Yiıaleddin Fazlı Güle~ etmiştir. memleketlerinin zirai istihrnlıitınn 1 - Devamı 8 nci SahifPde -

"•, Ser knsabacığı civarında Amerika- 1bulundu, Ayni zamanda Krop fab- da, umum kumandanlık bit:ır:ıf dev-lm:ırniyle kıı•ıırsuz hi;iyorc'u. ,\yrır:ı 
1 '1ın insa ettirml"kte olduii;u ve ame- rikalarında yeni imal edilen toplar !erden toplamış o!c\uğıı binlerce bir cok kUçük d vır• rin Ji a !aı•nı 

lesi lsviçreli, Maltalı, 8eçikalı ve hakkında da malumat elde edildi. ameleyi de o civard:ı yerlrştirmişti. 1 dn konuşuyord '· Co'< :ıçık goz yen.\-
!ıillıassa f•panyol olan hc-nzin ve pet• :. Bu amelelerle, tnn·nre hangarlar1, zik bir nd:ımdı. P·€'ro i ini tasıv.rn 
rol depolarına ıı;önderdi. Yakalanan lspanyollardan be- askeri hastahnneler, ve zemin nltın- bıı m(i tesnn imıı P.on lırinln şarn-

0, bir İ•panyol grubu arasına ~i dıvanharp mahkemesinden idama da muanam clt"polar inşn ettiriyor- hını ~nk ~O\' yorcl •. ı\\·ni z:ı,...~nd ı 

( Amer:kıı eııtı-.fr n<1 l'mumi harpt~ 

G.2 llCASU Sll 
ROMAN I 

1Kahramanlık, kan ve dehşet c1ü~m(iştü. fspanyollar, kendisindenlmahktım oıduıar. diğerleri lokantacı du. !•evire •aıın,; a11am aı·11 nı·kada 'ıır.ı 
\,, _ , •• • şüphelendiler ve çok ~iddetli bir sor- kadın da dahil olduğu halde ağır kil- Bu ::ımeleler t pnn;·ndan Skandi- ela kurnazlığı s~ ·e inci ço'< i; di. 

\azan: (Tomas Consou) Am•ı-ika nıtıl'reııs .crds kıwıaıııl"ııı gu açtıl~r; ~iiçük bir söz hatası onulrek cezaların:ı ça.rpıl~ılnr. Dışnrdn na\•ya yar;m adn•ından. t. vi~reden Bu sebeple Piyetzn nınht li' w.~llet-
- 5 _ mahdebılırdı. kalnn hpanyollnr ı•e bır dnh:ı casus- ve Merkezı Avrııp:ının muhtelıf yer- 1 me~sup :ım 1 1 1 · 1 . - , . . J ere · e c er e za :ın 

Anı .k d . . . e" Nıhavet spanyollara emnıyet Iıık yapmngıı cesaret göstermedıler. lerınclen toplnıımışlnreh. f el k 
Hı l • . 1 <'tı an or usunun ıçıne gırm ge - b k. b . . f . zar ın :ı te\·eccCihlerini kaz ır•rn U asa. . ff k l t O nla geldi. Hal u ı onlar da Almanlarını Ve u suretle cıvardakı spnnyol en- Muhtelif Jısnn konu~an bir k:ıl:ı- 1· t I l ' • muva a · o muş u. ntı vura r, . k" ~ . . c o n < u 

Romanımızın dört aünlükhuli.- b. d s· l Le t k·t· b emrinde ınsanlardı. Geçen trenler-,su• teş ılutı t:ıbıatıle dağıldı. Fakat bnlıktı. Fakat o kalııbnlıii':ı el:ı ihli-J p· . • ce ın e c ıper mu la ra > ı d ını p . . ı.rC>tronu'1 knz~ .-{ı'tı clo •.,r n • 
sası ,udur· b ld 1 deki askc-rlerle konusup gidecekleri tekrar . R. ısınıne a\·det eden Ped- yaç vardı. Ru amelenin krnmı kiilliisi • 

· u ıı ar. 
1 

. . . ı p 111 1 S 11 " S 1 b. d h . . 1 . . rn<ıncla en f'lzla ıın~n·ı ılikkn l'lı 
1918 senesi mayıs gecesi .. Fran- B k.t .. b .. t f · yeren not edıyor, •eyyar satıcı hır ro ııntı. ıca e .. -,ır-.er<e ır n :ı kendı lısan arından hask:ı lı•ıın hı!- lL •• . I 

, u ı ap o ur ara a geçmış ve B 1 . . l 
8

. .. ·d t t . t d' . 1 E' ce eden Kııhn ncln• lı\ hır pnn· 
sa hududunda Kantini cebhesinde- k .... k b·ı :\l 1 h · ·· e çıkalıya verıyor ardı. ır gun bu a'i e e cesare gös erme ı. mı~·orlnrc ı .• ın:ıen:ıleyh onl:ırl::ı mev- 1 . 

uçu za ı ı man ara erşeyı soy- B 1 'k 1 ··ıd·· ··ıd·· k .1. h tj , d 1 d 1. .. b . 1 . k yo dıı. Tlu nclam Arnerı'c lı arırı bi• 
ki Amerikan askerlerinin isgal ettik- l , !saydı o s bahk. A erkan e çı a ı o uru u, ·atı ı mec u • • cu o. :ın ma c ı munase etım zı -o- ıı· . 11 .. ki . 

l 
. '! d b. k' ... k- b. f emış 0 ı· ' 

1 
a . 

1
1 m dı kaldı. 2 lspanyol amelesi, bina du- 1918 •enesinin son baharında es- !ayla~lırınnk için ayrıca terdiman 1 ı<manı ıc çun vn n•nnı Amerı 

erı mevzı er en ır uçu za ıt ır- 1 taarruz p anı amamıy e mey ana . . . B • kalılar i•ırnl eltilkerı zam n <"aelan 
l Al 1 

. d - k kt varlarının ıçıne konacak ağaçların kı urgunyn taraflarında bulunan kullanıyorduk Cünkii biz el~ !1'avet • 
ıyor ve man sper erıne ogru çı aca ı. 

1 
• . . .• · · . · ' . . flı·aı·n merlıur k im· ~rıınvncl:ı cin 

k B k A 
.kal O 1 d (G 2) • aralık arına yangın bombaları ko· Bon numındakı Fransız şehrı lldet:ı tabıı olarnk onlarııı Jıs:ınlarını lıılnıı- , • 

oşuyor. unu, anca merı ı nu vuran ar, o sıra a . na• l d 1• • lı r lrnvr,:ı nctic ·nrl mi~ ln\'1111 öl-
iki küçük zabit görüyor. iki el ateş mı altındaçalısan Amerika casus yuyor ~r ı; Nıt.ekı~ bazı yan~nlar Amerikalıla~mıstı. Yolları ceph<>ye yorduk. C:. 2 bu fırsattnn btif:ıde ecir. eMrmüstü. · 
ederek onu vuruyorlar. te~kilatına mensup idilrr. Çünkü çı~tı .. \aka faıllerı yakalanıp ıdam gönderilen VP yahud cepheden avdet rek te,kilatınn men< p blr tercCimnn _Devam edecek 

Sabah erkenden Amerikan top- (G. 2), ondan şüphı-lenmişti. Jedıldıler. leden Amerikalı neferlerle dolu idi. giindercli. Bu terciiman ayni zaman-. ______________ _ 

Bir savlavımız öld•i çusu, Alman cebhesini şiddetli bir Artık Avrupada Amerikan casus! Şüpheler P. R. nın üzerinde top- Bon ~ehri Amerika a•kerlerinln en cl:ı nlcyhimizde çalı~an olur. n takip 
bombardımanla hırpalıyor, Alman teşkilatı (G. 2) geniş mikyasta fa-, landı. O da vaziyeti direktörüne bil- bi\yUk merkezi idi. Askeri ha•taha· edip yakalıyacaktı. Terciiman 
kuvvetlerinin bir kısmını imha edi- aliyete baslam1"tı. Teşkilatın reisi, dirdi. Zabıta elebasılnriyle, amele neler, muvakkat tamirh::ıneler, hnttıi olarak gönclerilen Rahı.~ Amc·ı·ik:ı.lı htnnbııl. "1 (llıı " i) \!ııi!:la 
yor, bir cok ta esir oluyor. P. R. namındaki casusu, çok mükem lokı.mtaıındaki bir kadını tc-vkif et· ihtiy::ıt kun•etler bile burudn idi. l•:ı!ynnelı. Lhan hil •iMi de ı'1e•rr say! ıvı n .• • ıri T ıı bur n >ılll'' • 

Halbukı öldürülen küçük zabit, mel lspanyolca bildiği ve [9panya·' ti. Yakılacak binaların, Almanyaya ller z::ıman Bon şehrinde bulunan 'ıir ~ahsiyetti. lngllizreılen madıı, tılr, Cenazesi yıır n k 'lır ine k • 
' ' ı ı. • Almandı, f kat .ı zun müddet kaldıiı i~in d - ır- ı<;n.l$rilmok i.iz~r• ol.m krokileri de binlerce Amerikan a3kerlerind•n ma· •' rıımı2c:ı, ltaly"nea, Alm:ıncayı tıı- tır. 
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( A NAUULU, 

ıTaşJa başını vurun-Atletizm müsaba-ı 
ca çocuk. uyu- kaları pazar gü. 
yuvermış! nü yapıldı 

İngi l terenin Bergvi} şehrinde bir 
zenci çocuğunu iki kardes birlik •• 
olup suda boğmuşlardır. • Ucok 

Ferman ve Le na adında biri oo- ' 
kulübü birinci
liği aldı 

Z5 l3irınci 1 eşrin SALI 

Hayatın g~~ip cilvesi! 

11 milyar franklık altın 
taşıyan adam 

Pazar günkü maçlarda 
h3.diseler çıktı lan, öteki kız, biri dört ö teki üç y:-

~ında iki küçük bahçede b ir zenci Cumartesi günü Alsancak ~aha!'\111 Şimdi F ransada ayda on beş frank 
çocuğu ile oynıyorlarmış. Bunlarla da başlıyan bölgemizin ntletizm bi-
zenci çocuğu arasında kavga çıkmıs rincilikleri Pazar günü nihayete er- J b• bA d 
döğüşmeğe başlamışlar. Döğüs es~ eli. Neticede 78 puanla Üçok Jıirinci, a an lf IÇare İr 
nasında zenci çocuğu kızın ent~risi- 73 puanla Alsancak ikinci, 20 puan- Rı saıısaııdon l'cıı i Soiı' [Jıı:ı tcsiııcı 
ni yırtmışt ı r. Bunun üzerine erkek in Yamanlar üçüncü geldiler. yrmlıyoı·: 
çocuk yerden bir taş kapm ış ve zen- Alletizm birincilikleri Lu Rene Resmini görcliiğliıı[ız lıakı Laclet, 
cinin başına vurmu::;tur. mev imsiz apldığından alfıkn uyan- Dezan-:on kasalııısı s:-ıkiıılerindendir. 

Bakınız kliçük o~lan sorgu haki- clıma<lığı gibi, atlett.>r de mntazam Son znınmıl:trda :'llarsilradn nıkubu-
miııe neler söylemİ:;>tİr: çalı~mış bir vaziyette olmu<lıkların- lan nllııı hır~ızlığı do in); ile bu adamı 

- Ben ta~ ı basına vunıncu ço dan alınan dereceler tabii ki çok elli- ziyaret l'tlik. 
cuk uyuyuvudi. Babamız <ı:Bütiiıı ..;iik oldu. :'llfo:abakalnrın verdikleri O, ldi<'ilk biı· J,ii}l<'gilc> n eliııcl ld 
7t>ncİ}erİ ö}dfümeJi, koyunlarımızı Çil llC'lİCeJer ŞUnlaı·dır: kı!>fonln ağır ağır Dt:>~flllCOll R11Jı:ıkla-
JıyorJar» demiş t i. Biz de Lena ile 100 metre !'!tir at: Bil'inci Üçoktan rıııı gı_•ziyor. keııdisiııı· iielanı ,.0 r0ıııe
birlikte zenci çocuğunu kolundan Fahr i r ekor 12 Rflni,re, ikinci Alı:tnn- re t•li!t' nıııkalıl'!~ Pcli~ıırdu. 
1 1 k 1 k cnktan Fethi, ii"iineU Ü"oktnn Crt- Sorduğıınııız ı; ıı:-ıllı•ı-e b.ıb.·ı f,!'l~let 
JacağınL a n ya a adı · ölJ iirınek için ~ :.· • " 

k 
\'ll!'-1,0gw]ll . ~iiylt'Ct' ('t'\':t l l \'(•J'df : 

çaya attı . 
---~- - 200 metre silrnt: P.irinl'i i~~oklnn - Ih1 n ele klilçe h:ıliııcleJ,i :-ıll ınl:-ın 

ılt' fl<lenwclill"I', Bıı ıle\'l'etlt! heı· iki tıı- Fahri, rekor 25, 1 saniye, ikinci Al- \"ag·cmlrırıı st-\•k Pd<'rdinı. Hu kill<·elı•r 
ld m :-:ar fp[ tik lı•ri 1"U~Tel f' r:ığnwıı gol ·""11"' nktaıı Felhı', t'lçı"ı ııct'I AJ,.nncnk- 1 ., ., 1 • ....... ~.. "' nı,,ırn mı yoıı :ın·:ı, hatta mih·arl:ırea 
ı;ılmrnılı. De\ n· O-O beı·ıı!Jere bitti. totn Liitfi. lira kı.nneti bultırdıı. ı lı;lal'-:tığım 

İki tıl'İ Llt:Vl't' Yaman hı rspoı·un. Do- ı ı 400 met re ~i.irnt : Üçoktnn Fnhri, reı· er <' ı·an;o;anııı İ<; \·il.ıyetlL•rilu J:;\'eç 
.ii'an porun kol ·~ine kndar cluyanan ve re lıtıcltı(il.·ıı·ıdıı·. 158,8 Mın iye, ikinci Alcaktnn Liltfi, 
l'nlrnl -<emerc vermiyt-n ~el'i bir nkı- ilçiincil A lsuncaktnn NurP<ld in. Ililiı·:-;iııiz ki, altın JW8Ü1('1fıı'.:'1 dai-
1•ile lıaşl:ıclı. l>oğaıısı)orun hil'ihirJ rnn tel1lı'kelı'clı"ı·. l',•'n, k.·ıl.·11·111 en ".'<ııı 800 metre yan slirat: Birinci Y n- ~ .~ 
ii%ı•ı·inP iııki .ıf e<leıı mııkalıil iki nkı- ı ı ı nınnllıı·clı.m Ali rı>kor 2.18 clnkikn, \'ılgoııuııc n n ııı·< ııııı. Elr:ıfınıı ce-
ııı anıtla ııl'liceh•ıııli. O,nın birinci · ı · l 
1 

. . . ikinci Ü çoktan Kl1 nı:ıl tiçiincii üç- \'ıı·en çanta nı·ııı kını e rııil.\ onl:trl'a 
l ı•\ retle oldııg-ıı g-ılıı lıakı>ınııı htık~ız kt İ b h' ' jliı"ı uslıı uslu \"l'J'lt•ı·iııık ~ ,·ı',·ıı·l·.ıı·tlı '· 

1 

.. ı ı ı ı · - n an ra ı m. • • . ' muta ı:ı ı' erııw r.ıg-nıeıı normul va:t.i- . . . . 
YYukarıda hakemler , aşa ğıda Yamanlarapor y~tiııi muhuf:ızu ediyol'llu. ı ündi ela- l ~O mımı:ılı: .~ırınC' t ~.l.ı-:ıa~caktan -----.------.---- • c:aı;il'lı'ı'İll lıe~ ııini p:1tlatırclım. 

A ~~~~lt·~:ıf1rn1t'ı ~anlcai k~aıhi.fedı·~ .,-() l ~(~~~·t:ıl;;~~le~;~ .. ~~~l~~e s:;:~ıkı!~~~~e~~~I~ ~::.:;~~~ i~:;~ıı\~11~~le~:~~~lt;~~~~~·;~lC1"kcolal'· ~:~ ·~İi~~ee~~~. ~~~\~~:u1 1ç~~;~c~ ~;f~~~ Ha pısh aneyı yıkıp 1 giirı:ı:~;;!~y<~/11.0;\~ıı \:e 
1 :~:u1!ı\ 1 ı 1-

• ~ J .ı nı ı .,.~ c e - 400 · 1 R' ' · r kt k l Demir.spoı· _ Ate t"k l . . h:ıkk:ık Lir fıı·:-;atı lmçmlı. ~O inci da- kikaclu Jloğnnspor birildri Uzerı'ııe ı'k' manın 1: ırıncı J ÇO. :-ın aça at ti tıııl tl" içindt• yaı;a<lım. l>u ııniıııu k', ş "ımmıııın nı.ı- 1 F h · k ı o 1 k'k ·k· · TI e <'İl<" btı~lundı. Bu oyunu Yamnıılarspor kikaılı:ı. Ateşliler ortadan aktılnr\e hir l kornı·ı· kazandı fal,:ıt hunlar da neti- arı re ·or. ,l .ca ~ı .a. ı.:ıncı Al- • lıiilUn i.imrlimce tanı (tt) ınlh.ı nltm 
dan .n. Esad idaı·e etti. 'rakımlar c:öy- ~e~·.bes.~ vıırnş kaznııd:lnr. Ömer tııpu ('e;o;iz geçti. 1:3 ncü dakikada ve ht>r iki sı:ı.n~aktan Hılı:ıeyın, üçtlncu Üçoktnn Am~rikadn Vilyan Vörk adındıı tnsınıış bir .ıdamım. Huni. r 
ll' dı7.ilmişti. " u~c·u .dl::a olnr~k ~gfaı·a taktı.. j taraf rekabet edercesine miiteacl<lid Şef ık. . • , . . \ kuvvetı ve heybetiyle taaınmış bir kı,.;nıı 11ordoyn kadar gelir, oıa<lnn 
• llemirspor: Fehmi, Adil, Hasan .. )ırmı uç Ye .yıı·mı .. altın('ı ıla-Jır;-;ntlar kaçırdıktan sonra Yamanlar . 1 ~0~ m etıe ~arı mu.kn..,::met. Tiı- atlet vardır. Bu sporcu, geçenlerde An~eril,ayn ~olhınırdı. Bnzıl. rı da 

l\l•nan, '.)ftıhanem. Rıd\·nn Refet 1,ıkalarda Demırspor ıkı korner ka- takımı hakemin gürgüsiizlü~ünden is- rıncı 1' amanlarclan Ah rekor 4.47 ı um umi bir yerde rezalet çıkarmıs, İsvıçrc lıaııkalarıııa Y• tırılm, k üzere 
Tahin, Fethi, Ruhi, Raif. ' ·ı~anclı. ~aknt h:r ikj,.dnden de istifade tifade ederek 8ıtğnçıklarının ayağın- d.~ki~a, ikinci Üçoktun !brnhirn, ü-,mahkem eye sevkedilerek üç gün ;o;u\k edilirdi. 

Ate. spor: İbrahim, Sezai. Şeref. I eclemeclı bu clakıknı.lan so~ra oyun sonu dan lıir gol kmmnch. Bu gol Doğan- çuncu Ü çoktan Kemal. hapislik cezasına çarptırılmıştı, bu Umumi harpte tr011imiz giı J bir 
Salih. Ömer. th~:.ın, Ferid Sll"ı· ı JTa- na knclnr A tesspor Demır,,ponın kale- 1 Elporluları ani ~ekilc\e harekete aetı·r- 5000 metre mukavemet: Birinci son derece kuvvetli adam h · . lıcınıbaı·dımuıın uğl'aclı. • · · .. .. ı l · 1 l l!!i ~ ] R . ' apısnne 
!il, Rahaeıidin, He.şad . ~ı. oıııınc en ııç ayrı n~aı ı ve. 4:l ncü da- di. 16 nc ı cfokikada Yamanların lehine :t amanla re an asım l'ekor 20.05,9 nin bir odasına konmuştu. Obü::.lerclen birisi va~onl rcl. n m 1• 

IIa\·a bulutlu ve oldukça serindi. kık~d~ tekrar Ön~enn a:.·agmdan 4('ü verilen bir firikiki Hikmet çekti ve dakika. 1 Fakat sporcu mahklım bu bo uk hiın lıir kısmını pnrçaladı. 
S:ıhııdıt pek az seyirci ntl'Clı. golıınu ~ıkar~h . bırazdancla oyun 4-0 topu avuta göndenli. Ru dnkikadan 10000 metr e muknvemet: Birinci havalı dar odnda çok s;kılm ı s z ne nim altın rnganuına bir e~ ulmndı. 

0.nıııa Demir:-ıpor başladı. Ve clPv- .Ateş ı:hıne bıltı. 8onra Doğansporlular oyuna hakim Yamanlardan Ra~dm rekor 40,58 da- 10 ]ur!'la olsun kacmaan k . ' · _ O giin yanımda 25 cnnta vaHlı. Buıı-
renin 7 inci dakikasına kadar Ateşin no9mı.<ı~~nr .!.- Y<unrııılıı~·ı:ıpnr 1: oldul:ı.r. 21 neli dakikada Yamanlar kika. tir. Fnkat odan;ıı k:pısıar::~i~:~:!. l:ı.rdnn her hiri S 10.000 fraııkı ihtha 
n_ı~ıf scıhasından ayı·ılnrnrlığı halele ne- H~ıkem ııç oktan ~· :'ıf u:;tıııa ~en kal- k:ı.lesinin öııiiıılin karıştığı lıir sırncla Yüksek atlam:ı.cla: Birinci Alsan- rın bulunduğu tarafta ofcluğ~ için. ediyordu. Yirmi bir mil~ onluk , ago _ 
tıcP nl m dı . Atesliler ğ k lh nlılık- clı. l· akat rahatsızhınndaıı yerme Ba- Fuad ayaklarına kapanan kaleciden caküm Suha rekor 1.50 metre, ikin- d k . _ h d k nuın obii le P<ıı·çal: ıısanlı lıeıı onları 
1 1) · h:ı Krn . ı t' p 'h • 1 • ı·-· t 1 · .,~ kt , 1.1 ü ... .,~ k ora an acamı\acaoım esape ere· . :ı t mır porun hiicıınılarını ıızaklırn- · > uı. Jl geç 1• ı:ı :ı. 11 :ıresız ıgı opu ,urlttnlı \'\:! t:ıkımınıı bPnıhefligt cı "U~O nn •lC ı, çuncü ı..ço tan . l b k. · fl d _ O na"lı\ topln abi\irdim. 
tırıyol'iardı. 8 inci dakikfül:ı Atef; ilk \'C ~nnlıs k.ıral'ları yüzünden 1akım temin etti. A\·aııta.iı kacıraıı Yamaıı- Falıri. · )O u .~ş " tara ar a aramı:;;tı~. • D'. · 1 . 
seri akımnı yaptı. Ye 2 dakika R~nı·a oyuııl'ıılarını lıirilıirinc kapı~lınlığı 1 ıar llizıımsuz yr.ı'l' nıilıiafi Ahmcdi Sırkla irtifa: nlrinci Alsancaktnn danın uç duv,mnı muayene ettıkten .ıı zmnnn gc dı, artık nltınlnn 
·ıı f 'b" · ·ı · ] k h C°' h sonra arka duvnra b"L" k t' J IIıwrc limnııına gfiliırıniJc ha!'.'l.ıdık. ı \ nvulli lehine kazandı. F:ıkat De- gı ı seyırl'ı eı·ırı c e ·avg~ya tutuşma- mu acim hattma ulc!ılnr. Fakat hu de- ;_:,u a 2,50 metre, ikiııci Als:.ıncaktan • • ' • u un uv\'e ıy e • 

· ı - • 'k k ı JI " kl · t ' O d }hı müddet zarfın;ın bn5ıınıd n e nıırsporun en iyi rniidnfii olan sol mii- lHrıııa ı:;elıep <ıldu. Hc·rekel versin po- 1 gışı li · Jiı· faycl:ı temin l'İm<'<liği gibi üseyin. y u enmış ı r. uvnn ortasın an . . . • . . 
ılafi Adil her iki tehlike~·i kııı·l:'ıı'Clı. ı lis kaıst ı. Ye miieı-ısit' lı.ıtli:-<elt•rı.> Hyuıııııı lıfü;biillin Yamaıılar nl:-<ıf sa- C'l"id: Tiirinci Alsanc:-ıktnn ~uh::ı. çökü rterek öbür tnrafo geçmiş, önü- h~mııııyetlı bır hadhe geç~1edı. Ancn1 
l ıemirsporlufar enPrjileri sayeı:;intle meydan vı>rilmecii. Gariui şu ki, ~ıjaıı- lı:181.mı ~ec;?wsiııe ~t'L~·ıı qldıı. '!.7 i ııd 42,li!i metre .. i~in.ci ~çoktan l\:C'ııan. ne çıkan demir kapının parmak- bı.r J.!~1.11 \·:ıgonumun ~rnlımli~ kaıı~ ı, 
tekra1· nisb'i bir hükimiyet lesi!le mu- larduıı hit:birisi ılt• sahada yuktıı. 'l'u- llul\lkudu "ı anııın lnr hır koı·ıH•r<le ıı i:-;- <iiillE': Bırıncı Cçokfan Suha.

1 
J ı kların ı bükerek hapisaneden uzak-

11
'
1 bıı elııı. d~kuııduguıııı Jıı ettım 

vaffök oldıılar ve l:i iııı'i dnkika~ll Jrn- kımlnr :jO,\le eıkı?ll<ılı: · llifodP ı•clenwıli. l.!u clukikıulaıı 40 ncı 1 0,fi.~ mPll'e, ikinci Oçoktırn Atıf, }aşmıştır. Kaçark~n de, hnpishan~ J~erh:ıl kl•nclınıı lııplı.\aın), l,uJıık J, • 
dfır Ateşin ııı:sıf sahasından !l) rıl- Y<ımnııhırsptıı· : · dal,iJ,ıı.\:t kaılıır n.\ ııı ı nıii~m·i \'e ~e- iil:iiııdi Oçokt:ııı Nihad. /idaresine lıi ı nbeıı ynzrnış olduğu kfı- ::.ıld:m. . 

rn "tJıJ:ır. 11 Jnzh S l il kk l l . eo· 1 nıerl•siz akııılul"ln gı.>el i. 4:! iıtl'i claki- ' l\•k aılını: Bİl'İnl'İ Alı;anc:ıktrın g~ıdı kapıda Lırak ınıs lı r K,~ö-ı t t•ı stı Lıı Pi. \agon kapısını gıttıl,çe },, k-
.. 1 n .ı. :.ıı· . • ı·ı·vt• . •ı · ı . :.ıv ı·ı . • ~ıı ev- • ~ · "l!> ' •• t · · I ,. · "f · · 
Fakat muhacinılni iecrı'i"Psiz ,.e Al 1 lf'k .,_,.· .... "' . katla \e Jlogı.ıııspol'lulnı· htkum vazi- Sııha 5.7\) mctnı, ikind Cçoldnn \'ı•- cümlf' okunmustur: llapisnne hintı- ııı)ılltu. nzı C'mı dıcılınl )npm:ıJıy. 

v ıııan, ınıt'<, ı mel, ."jı\.tzı, ,,feh- t' d b 1 • .. .. . i~ _ · dını· 
"\·ni zamanclu ağır oldnklal'llıılaıı Att'c: l o l . Al 1 • yt> ın e ıı untlukları l.ııı· unılıı Fıın<l dad, uçıını'Ü cokt:.ın Canı~og-lıı. lnrınızı biraz sai7hm vnptınn ~ . ... ·. ıneı · ,,a Jı·ı. ıııwt · n w ·k ·~ · .,.~ ı · • "'· · • · Ynknrım ı Yngondnn n 11 l,n)e'3İ önllııdeki vazivetlerden istif:ı.I 1 ıogarı :-; pur: ogaıısı.ıoı·~m ı ·iıwi go~iiııü çık:ı rdı. l;ı: ad ım : Ririııei l H.:oklaıı Veclaı H Jk hh t" } -;- • · ,. · · .· • \ 1'1 

d d 
f'l . B d k"k 1 1 . . Hu g-ollı \ aııı:uılılaı· ofsarrl tt"l:ıkki 12.10 metre. ikiııei Al~:ıncakt:ın Su- a ın Sl a ıy e Ll. ııltııı v,1 oıııııııın kaııı ınrlnn ay 

e e emec ı eı · u :.ı ı uc Rn nıırn A- Oıııer Resaıl Fel hı ~·ıııf :\hcid · ı ı '!' ı · h 1 - w 

tP liler dört korner ve iki ol!'!· f . . . ' • ' ' ' ' . ' .' I tıiler \•E' haJ,eıniıı hııkım: kııl'al'lıınn- ha. rı 1 ı. aııım.ı< ıgım u ne aın : •ır agır 
Ş _ g ı' n,.nt Abdullııh, Alılı.ıs, "ı ıı,;ııf, Funtl, S11nıı, . l· .. ·l 1 • l , , I· . l .. · oynanmaz \Hg·ııııılnıı uzakl.ı tı. vakaladılıır. Bunu ragmen 0,· ıını "I ~· .. . . r .ııı sııııı l! ımış cı nıı o) ıııH ıı .ı ı ııı ı- 4X100 lın~Tnk rarı~ım Sulın. F'd- . 

• • ı. ~ 11·. ''O '. 111 .mu "ı~.ızı. jbiriııe giı·tliler. Dtnreııiıı 20 lııci daki- hi. 'I'ufan, Lütfi All'!:ınrnk lakınıı kn- IHıtiın bu zorhıklarn, \'(' n:tınlnr 
s~natını uozam.ıl 1 "'1• " ııın <hlkıka- Onııı sPl"İ ,·c gU%t'I koııılıinezoıılııl'la . .. \ Karı:-;_·ık aıdn mndde1eri snt•ıııl .... r ic.,incl~ '.'n!!.nn1'1mn ı·rı<mı 11 l> 11 ., • n ı . 
l t 

Jd . t .· L' · . kasııırlaıı lııışlı\'an \ı' 1 ı·ılwııd(• otııraıı '• lllılı. Rckrıı· elli ~nniyt• Uc,:ok f[tkı- t'> • .. • ,.... .. /\ 

t !l A e;? :ıo an )ap ıgı seı 1 ır nkıııla lın-ıladı llk l'l'ıU 14 iiııdi d~lkik:ula · · · · · l ıakkındn aüır cezalar tertİil edı" l ı 11esı·, lıal !ıııln 150 fı·.ıııl' \'t rı·ı·J .. ı 11·. Sunı·."· 
• • .. .,. • w 1 "' • • • • n St',\.Jl'CJlı•rt• k:1tl:ıl' lllllkaJ t'dt•ıı ka\){41· tnı ikinei. " ' ~ - " 
ılk golllnu kazandı. r;11ıleıı1 ıeı·t• nıtıg-, Jıoğ·rnspııı· lelııııe wı·ıldı. 1X dıı-;ıııdnıı ı . ı ı· 1 1 1 1 alnk.ıclnr mukanı lnrdnn ltızıma. e len- Llnn haftııhuım 500 fı•ııl •ı ı'IJI , cclı"ldı'. • :ı ı 11ıa:ı L'sı• :-;11~ 1111111:1 rn :ı •ıl'ıııa ,ııt ar 4.X400 lıuy ı·nk ~·ıu·ışın<ln F:ılıri, "" "' ' ' 
lup vaziyete <Hl .. ~n Derniı:sııoı·Jıılnr ct•kilf•ıı top ı:t'~a ~ir ~·ımı$l!l ,Y;.ınıaııı· rl:ıpııdı. n~l't'ket Li. oyıııı 2-1 llıığaıı- flırahim, Ctt\'ll~. Adil. Üçok takımı if're enırolunıııu~ ve h.ıl krn sıhlıntini gJı, .. Rlı,\ lcı lıi·~ 1 lı:ı\ ntım İ) i ıreçi-
nwmt ga~·ı·etltı hııı>llmfl gectıler t':ıkat l:ıı·:-;prıı· kaJr:-;ıııııı ıızerıııılı·ıı :nııt olrlıı. lsıırı ı · lı•hint• lıitli tk !'P.\ in·ilı· ı· .•ı ı·ıı.-.:ı ıı- konımukln n1likellcf hulııııaıı hii- ~ordu. 

ı kıı7.ıınılı. Rı>h<ıl' 11.01.2 clnl,ika. Al-
:ık~ine olnrak 3G ncı dakikıııln Ateşin ~o inci dakik:td~ı :ı,\ ııi ~ı·rait :ıllııHhı ıl:ı t·ık:ııı k:\\'g-:ılar ıl:ı ııilı:ı.ı· 11tt> l'ı·ııı·. Lü n menıurbrın. bu hwıus t.ı son cle-1 IHı· ı•ıııı lı:tı-ı ııtt•mur h0nl .\ nnma c~ 

1 

"'aıwak tııkıını ikirıci. 
ikinci golüııii yediler. 40 ncı dnkikııdu Y:ımaıılaı· lıir fırsat .kaf:ınlılar. Biraz /• ı /d . k . . . rece titiz clnnanmal.uı isten ilmi;:;- ğırdı: 
J>emirspor istlfa<le etlemediği bir firi- soııra Yamanların sağaçığı Hikmet slan U a spor Dısıı ·: :-ı~ · ın~ı .. ı\~aııcaktan füıha, t' J - J~:ıhtı Lnvlef, tl<'tlı··, :•rlık nltın 

t :lO metre ıkıncı l: kt At f .. .. ır. 1 
• " 

'<ik kazandı. fena lıir \'Uruşla topu Doğaıısoonııı stııııbul, 24 (Ilu!'!ııs ı ) - ne~iktnş- '.. • .r.;o an. 1 
• uçun- --------------- knlmadı. Senin de vazifen buglind n 

İkinci deyeı·e Atc~f<pol'lın Rl'mere boş kalesine alamnrlı. 22 \'e 2-1 üncü 1 Galıı1a .. arayı ll-2, Vefa ı~tunlıuhıporu cu Alsancaktnn Nureddın. z ıitilınreıı bitti. 
k 2 ı a.vi \'ermiyen hilcıımile ba~lndı. 1 inci da- unkikal:-ırda Fuad iki fıı·s:ıtı ~ütle :~-2. <:iiııf'Ş Top ııııı.\·ı • w J•'eıwr - Tnbii bu h:ı.vnıli. ten col< miite-

k:ıikııdn Ateşin kazandığı lıir krıı'nt'l', kar~ ı l.ıdı. Fakat kalec:i :\Iazhar her lliliılı G-0 Yt'ııtliler. u rlada bir kavga Eb<' nıektelıiııclı• talı..;ilt' lınRln- e .. ir oldum. Demek dfin~ ncla nltııı knl-
ielılike iz geçti. Bu devrede Ateş ta- ikisini ele yakal:ıclı. :ıo uncu dakikada T k• d "'J clığ'ını \'akit tıp fakiiltPsinc~ ycclcli- maıııı::;tı. JH!nwdıuri,\ ı' v t?.it'emcl0n 
kıını dah~ı canlı idi. Oyunu üımı.ımile Fuacl topla beralıel' iki miidafiin ara- e l " ag l l'rlanın Ynkn nıahallesiııch•n Qg. ıne verilen hli\'il'l var:ıkıı:-;ını lıir cok :ıynldım. 
ncmirspor nısıf sahn,.,ınn geçirmişler- sıııdan f;ı.nılarak k:ıleci ile karşı kar- Türkive başpehlivanı nrnn oğlu !13 yaşnHlu l\ln~tafa Alnk ewnklrmm arnstııcla karLt1ttim. l\İez Fakat (11) mfl.rnrlık nltın içinrlı' 
di. Dem.irspotlular rlizgiirı lehlerine ~ıyn .knlrlı~ı halele trıpıı lrnler.iııin eline ile Bulgaristan göçmenlerinden :'.1ıı - kür fakülte clelrnnlığına müracaat .rn:ııyıın (ben), bugün kı:ı.ç p:il'alık bır 
almıs olmalnrına rağmen sağılan sol- verdı. Bu kurlal'l:~ı korner trıkip etti oldu tafn, Ü çel eğirmenler mevkiincle bir ı>ttiğinıden k:ı~·l)()Jan hikiyet \'ara- adamım lıiliyol' mu~ıın? 
dıı.n .. inki!;n.f eden hasım akınlarını fakat hıı da semCl'e-.:iz g-eçli. ~6 ııcı da- 1-ıtanbul, 2..ı (Jfusu~i) - Tekirdnğ- zc~·tln meseleginden kavga etmi:;ıleı·- kasın111 hiiknıii olmadığı ilan ohıntır. (A) dn on ı,e,,. fr.ııık nlnn zm· Ilı 
zorlukla ke;:.iyorlarclı. Demirspor an- kikada Doğansporlııl::ıı· hiı' firikik ka- lı. :\fıınisıılı Hıılili yenerek. Türkiye diı'. Gl:içmen l\In ·tafa ihliynl'I düğe- Karataş Yahudi ha. tahanesi bir ndıım !) 
cak ıs inci d~kikada 0yunıı bir~ız nçar znndılar. Fuk:ıl bu fırsattan da i~tifa- bac;pehlivanhğmı knznnmıştır. ı·ek yınalnmıştır. Elw l>onıırı ______ .... 

Bil' ~n iç;rn; ,1.~;ret no kadnr de-! r 
ğişmisti? Biraz ev\·el, şu silfıhlı asker
lerin girdiği salondu, sonsuz bir zevk 

ı1J (t /0 ı 

'"'\ herşt·~·i öğreııdiktlen nnı·~ı m det ed ·1 
onlal'n da malumat vermeği , adetti , e 
:ıyrı ldı. 

ı Gemi Rahibinin avdetiııi ı,ekliven 
bir nes'e ka~·nıyoı Llu. Fakat birdenbire 
sahne değişnıi~ti. Ve o anda cereyan e- - ya zan: Aleksandr ou·· ma :'lfer.ecles \"C lıalıanın geçirL!lklcı·i h r 
den hadiseyi bilmiycn her hangi birisi j dııkiku onlara lıir :ıt>ır kadnı· uzıın 
salona girseydi. sa!ondnn biraz öııce Oğlrııııza kim dü~mun olabilir. Omm bir nıasanrn iizPrine lrnpanmıştı. 1\ ğ-1 hiş \'~ ~eyecn111 herke:-ıten fazla ii. için uğr:ıı:;ueağ'ını. gorUnüy ordu. ~ ·ih:ıyet kapı nçıldı \ 
lıir ölü çıktığını ~nmıcaktı. Edmonclun fenalığını kim isiyebilir. Bununla be- lıyordu. Sevgilisini kollanndn nlmış-,Bu hıkayecle kendi mesuliyeli de çok- Da\'etlilerin lıüyılk lıiı· kı!!mmı bııh- .ı.\ T cırel gôı·ümlıi. Çehrc~i fenıı ha\: di _ 

l}l
.
1
.tu"n nrkadaşları pederini teselli et- raber düşmanları ol~n bile clogt!an ve !ardı. O ne yapnıışh '? Kimler onun hı. Çiinkti hu vazifeyi tabiutile Eli • riycli idi. CL!mİ snhibi ~Tor0lin ::\Iıır- ll'r g tı· 1••. . ., 1 • lu 

1 1 
h kt 

1 1 ? ı . l! rt ıgıııı gos erı\ııı·r . 

mekle Ug~racııyorlardı. nrkndaş arı la a ço · ur. Baba, bir aleyhinde şah:-ıdette bulunmuş arcı· m?n~ a değil, eski kaptan Leklere \'er- sılya Lahrh·elileri arasında ıılifuzu 1 ll k' : 1. · • . . 1 t 
'i b' b k nı d ""l" Ed d n t l\I k • - :ı ·ıkalı ~o' l\"Ccegımı vnc <' -_ ırnsterih olun- diyorlardı- Ed - defa ıze a ~ı .z; az egı ız, . '• mon- Kalbi çatlıyacak derece e çarpı - ;ış ı. 1 e ·tubu Lekler götürecekti. Ve pek çoktu. Bu ::;özlcriırn bahri,·c!iler . . • · ~ 

. ·e ienahk yapmadı. Binn- dun başına bır fenalık gel~e lııle onun yordu. Zihnini binbir dilşiince karış- hibe adasından cevabı dn bizzat ken- . . y • mışlıın. -dedi- :\le-ıc'le korktugumdan 
mond kımse~ . k . A k t . ~ k 1 d' . t ' . <lerhııl ıtaHt ettılcr. 1 nlnız Edmond 1 h f . 11. t 1 l"k lld" 

d 
ise avdet edecektir. emrınclen çı ma) ız. nen o nkdır- tırıyordu. Genç kızın tel.ışı o n< ar ısı ge ıreeektı. k c a n azla cı< ı ı \'P e ı ı e ır .. 

enaleyh nere e · . . 1.. ı h 1. . b b l\I . 1 . ve :\fer-.:ede in en yakın ar ·aüasları • hicbırşey bılmiy\l· de vay ona c uşınan o anın a ıne !. çoktu kı, Edmondun zavallı n a~ı oı e hır :5aat geçtiği ve genç kap- u • • ~forcl. Edmonclun nonnıınrtın tt:'s-
- Ev1adlarım.üııl~r yaşıyoruz. Qğ Danglnr ve Knndorun bu cümle- teessiirüne rağmen Mer~edesi teselli tanın avdet etmNliğlni görilnce dn - knldılar. Cemi ımhıbı 1\Iol'el genç knp- kilnlına hiınwt ettiğini :'löyledigi z~ı -

~um. Çok ~en~:ndisini düşmanların- leri işitir işitmez bir fırsatım bularak e~meği kendine bir vazife gny?ı . ~ite· vetlllere bir tavsiyede bulundu: tanın babası nonte~. l\1er. ede;:. ve bir man ihtiyıır ])onteı; teessürlinclen ye-
um gençtır.~ .

1 
fr;or.. ayrıldılar. Fakat onların ayrılışları kım bundan evvel de ayni ,•azıfeyı zn- - Çocuklnr, en iyisi. ihth·ar bn _ knç arkndaşile yalnız knlclıktmı f;On- ye yu\·nrlandı H' lıayılclı. 

dan korumagı bı .~ duşları ve dostla- ötekilerde ştiphe uyandırmıştı. valh kız görmtlştü.. bn~:ı ve nişanlıyı yalnız bırakmakl ır. rıı bizzat kn rakoln mi.l rneııat eçlece~ri-1 (,.'iınklı o ta rilıte Fran ı;ncln bn nclnn 
Edmondun nı n Saat ilerliyordu. Emdonddan he- Gemi sahibi 1Iorel biiyük :N'npolyo- !stırahate ihtiyaçlal'ı vardır. Siz gi- ni ve genç kaptanı ne sebepten dolayı dnh:ı bu) Cik bir sııç olanı: zclı. 

11 hep bir ağızdan: mı? -dediler· nüz bir haber ielrnemişti. )ler.sedeı nun mektup yak'asını bildijfoden ta- diniz '<'e müsterih olunuz. Ben herşeyıyakaladıklarını soı·acngını silyhıcli ve, - n vnm c,1ecek _ 
- Dilşma~larınd5n 
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25 Birinci Teşrin SALI 1938 
(ANADOLU) 

·faklar ve dostluklar tersrRAMA"ZAN-
.. .. . d •• •• ? j FIKRALARI yuzune mı onuyar. imamla bektaşi 

~---YAZAN----.. --------•- • Vakti hali yerinde oldukça zengin 

1 1 
Orta Avrupadaki diplomatik faa- bir bektnşı babası bir Ramazan günü 

P• D • • k mahalle imamımL mu allat olmuş. 
ıyer Omllll ı • tl •b• ı •• d •• ? imam tera\'ih namazını kıldırmak i-

ıye er ne gı 1 gaye er gu uyor. çin camiye giderken mutlaka imama 
llllİıım--~.---------- ~· .. • ... ._. bir söz atarmış. Mesela: 

l a l_van, Leh, '/il/acar bloku mu.? - Emeklerine acınm ... Zahmetin ,l ~ ~ ı r.1 ~ beyhude, bu soğuk ha\'acln rahatına 

~A HJF'F. 

·Loid Corç 
• 

Deyli Heraldın hücumu karşısında 

r diplomat neye 
kızıyormuş? 

bakmıyorsun da... 1 

devlete bnğlanması lazımclır. Çekos - Gibi şeyler söylermiş. Gazeteye göre, o, yeni düşmanlıkları ve 
lovakya veya Macari tan,a. İmdi aşağı imam da cevaben: harp/erı· daha 
Karpatlar Rusya ının ekseriyeti Sov- - Hnltetmişsin zındık herif!. .. Çe- O z amandan biliyormuş 
ret do. tudur. Ve gozlerini daha ziya- nen knpan:"ın !.. Dilin tutulsun rafı- E t · ·· · · d r esı gun ışçı partisinin milli i 

e l\1o kovaya çevirmektedir. Mem- zi !.. heyeti cPrensip ıslahı> ndan bahs 
leketlerinin şimalinde Polonyaııın bo- Gibi mukabelerde buluıılırmuş. J>lı · h d > mış ve mua e enin cBazı hususi 
yunduruğuna istemiyerek tahammiil hal tem bir ay <levanı etmiş. Ramazan d A "k C 
d Leh 

a merı an umhurreisi Vilson 
e en Rlitenya:ı vardır. İçlerindı bitmis, ha'-Tram gelmiş .. lmam bn'-· _ be 

• J J yanatına muarız> olduğunu sö 
bazıları kendilerini ·ovyetler birliğ ram namazını kıldırdıktan sonra ca- lemişti. 
içindeki kardeşlerile birleştirerel\ ~ miden çıkın_ca bektaşi gene imamın O d b 
}{ 1 ; ı~ . . _n an ir iki hafta sonra işçi pa 

arpat ara kadar uzayacak olar karşısına dikilmiş ciddi bir tavırla.· 5 -
b. tısının ağportdaki milli konfern 
ır Ukranya ta arlamaktadırlar. - İmam (efendi) -demiş- senden 
F k t k b. h l · sında da, muahede tenkid olunmu 

a a anca ır aya dır. Şimdi birşey soracağım, bana doğru cevap k 
lik yaşamak Jüzımdır. Yani aşağı ver: ve te rar gözden geçirilmesi iste 

Karpatlar Rusya:;ı şahsiyetini muha- Ben Ramazanda hiç oruç tutma- mişDti.. 1 
f 1 emek « ngiltereden hiç bir s 
azaya ça ışmaktır. Bu emelini Le an- dım. Bir defa olsun camiye gitmedim. 

k Al yükselmedi?> ha Mister Loyd Corc 
en manyanrn müşteri. i ve mütte- Bunu hatta hatırıma bile getirmedim. 
f .k. h l" ı b" Çe Loyd Corc, Almanynnın bu'0 tu0 ' ı ı a ıne ge en ır ' koslovnkynnın Allahın indinde cürmümün derecesi 
çerçevesi içinde tahakkuk ettirebilir. nedir? harp masrafını ödemiye mukted 

Amiral Horti Ber lin ziyaretinde ı Leh - Macar volitika ı İmam biraz düşündükten sonra: olduğunu ileri sürmesi veya bun\ 
Bay Hitler Burada bir Macar - Leh politikası _ Yolun cehennemdir. temin etmesi hususundaki mesuliy 

Alman\ a b" ke <I h k h ı ı·şe k ı kt ı Jt ı ı ·· h tini üzerinden atmıya çaısıyor, dı' . ır re u a ço ız ı ar .,ma acır. a yac an muza e- Demiş. Aralarında muhavere şöv- • 
•tn · t Sild 1 • J yor ki: gı 11 r. et me e e mi ortaya ret gören, Belgrad ve Bükreş mahfil- le cle\•am etmiq: 

ko) h ğ ı zaman, devletler emellerinin !erince fena bir nazarin görülmiyeıı _ Pek iyi· imanı (efendi), bugün «1ntihap mücadeleleri esnaınnd 
g ııi ligini fıırketmediler. bir politika.. bayramdır. Fakirliği yUziinden elbi·e Birştolda.ki n utkumda temas ettim. 

Ar u"'unun, e kiden Habi burgla- 1 Macarlar yelkenlerinin şistiğini Polonya hariciye nazırı Bay Bek al h k 1 L d C Loyd Corc, öyle-ndiğine göre, b • amıyan ne mn zun a an yirmi ye- ory orcun Versay muahedesi nutkunu B La 
rrn t b ı olan iki üç milyon Alman hi edi) orlar. E. ki Çckoslovakyadan Bir ltalymı - f,,cJı - lif acar bloku tim çocuğu giydir em ve se\'irıdirsem hatırları Avrupada biiyük bir aln-

1 
onar 'la beraber ha· 

Alman~nya katmaktan ibaret oldug-u- 700 bin nüfus alacaklardır. Fakat bu İşte onun içindir ki, bir 1tal)·a-Leh Allah l.ıe • • 1 ··k;.f tl d ? k ·ı k zır arnıstır. nı nası mu u a an ırır. a ı e arşı lanmıştır ve akisleri hfıia G ·· · J } k . 
na inandılar. Halbuki bambaşka şey- onlara kflfi gelmiyor. Neden aşağı ~Iacar bloku fikri isterseniz, Belgrad - Oruçlarını affeder. devam et kt d" uze ··· a nt acaba hakıkate 
er meuuubahi ti. Karpatlar Ru yasrnı da ilhak etme- ve Budapeşteden geçecek bir Roma _ - Pckfiliil imam efen Mahallede Umum~ı le et ır. Ih unutur mu? Mister Loyd Corc Bris 

E 1 ç İ ··· ıarp en sonra su mua- t ld ·k· k .. I . . ~\\ cı a eko lovakyanın bolünmesi, sinler. Bunların slii\• olduğu itirazı- Varşo\'a mihveri fikri tesekkül t _ bulunan dul kadınlara ve fakirlere hedesi imzalanırken lng"liz b k" bo a ı .~ _nutu soy em ıştır. Burada 
sonra bu Çekoslovakyanın muhtelif na kar.şı, muhtariyet vaadleri ve stra- ve banla t . B .h " Al eme kömür ve erzak dag-ıtsnm Allah bana J ı' ve Versay mt ah de

1 
•• nşve ı- ahsettıgı nutuk asıl kendisinin söy 

1 Al il k t . "k ··t 1 1 1 J ~ mış ıı . u mı ver manya- • ı e sını yapan ı d. - · . B 
un ur arının manyanın g mrü ve eJı mu a en ara cevap verivorlar ne sevap yazar? dö t h.'kA t · · d b. . 1 i." ıgı, yanı onar Lavdan ayrı ola 
k ·k · · · k 1 \T p 1 ç k 1 · · nın şimali şarkiye dog-ru akısını der- r u ume reısın en ırı o an r k h ı d - d y b e onomı çerçevesı ıçıne so u ması. c o onya e o ovakyayı bir kere • _Namazlarını affeder. L d C b h I h a nzır a ıgı ır. e gene u nut. 

\"e bu un urlar üç taneydi: Evvelfı daha taz.} ik ediyor. hııl durdurmak iddiasında olacaktır. _ Şu halde ramazanı şerifte işle- d 
0 ->: b~rc ~ ~tıra arını, mua e- kundadır ki, Almanyadan harp taz. 

. Çeklerle mc kOn Moravya bohemyası Polonya ve l\Iacıırislım tarihte dn- v.e tabiiidir ki, manevra.}'1 kuran ve diğim günahların hepsi affoldu de _ k::11Ç ~r ~etıcesı olarak o~t~ya çı- minatının alınacağını ve bunun için 
veya Çek ya; Slovnklarla me kfin Slo- ima dost kalmışlardır. Bin sene müd- n!zamh~:an üç devlet RUtenyayı ~faca- mektir. Şu vaziyete göre senin tuttu- h ~- os.~va~ya meselesın~n. en Almanyanın «ceplerini boşaltacak-
vakya, 712,000 nüfus içinde yalnız detle iki millet müşterek bir hududa rıstana ılhak ettirebilirlerse çok usta- gvun <> k ld v b . araLretdı Cgunlerınde neşretmıştır. larını> söylemişti. 
100 000· M 1 k·ı . R b. . kl ruç ve ı ıgın namazın enım oy orc bilhassa Yersay m R h k , ı acar o an, öte ı erı usça malik oldukları llalde hnrp etmemiş- ca ır ış yapmış olaca ardır. Tabii . 1 d'v. , 1 . ... . h d . d k. ' A ua- usya a ·kındaki kısmı yazar-
ve Okrence konuşan Slavlardan mil- . . . ~ . . bu sistem, Almanyanın Rumen petrol- ış e ıgım sernp a ~ilsavı oldug~ aşı- ~ e~ı~ e 1 .ahkamı ~oymıya ken- ken de mi acaba vanıldı? 
rekkep bulunan aşağı Karpatlar lerdır, bılakıs, bır çok defalar yardım leri ve Ukranya istikametindeki ha klirdır. Budala herıf hayvan gıbi aç dılerını hangı sebeblerın sevkettiğini Meseleye 19-19 kA .• 
Ru \ a ı. 

1 
ıaşmışlardır. Tflrih Macar teklifine: reketini derhal durduramıyacaktır~ du~acağı.na, ~ambaz gibi yatıp kalk~- anlatmakta ve. mütalealarını cMua- sonunda, vilsonun tekl~f7un:::r7~s; 

Al a maneı•rası. müzaharet eder. Fakat tarih burada Fnkat bir tevakkuf clıırbesi indirilmis cagınn bıraz ınsnn olup ta sen de fakn hede f~nn netıcc verdiyse, knbahat s t h .. k A f h l"f 
Birinci de\'re: Almımya südet Al- ancak bir vesiledir. Hakikatta l\Ia -! olacaktır. Onun içindir ki, Almany~ olaııl:ıra yardım etsen olm:ız mı? maddelerinde değil, bunları tatbik k 

0

~~~ht"~J ~~ .. ~~e vel mu te ı mu· 
m nl rını ilhak ediyor, Pragı topları- cari tnn sarih bir gave takip ~tmek i Rütenyanın Çeko Jovakyadan alına _ - İyi amma benim param yok.. etmiye memur olanlardadır.> esası a .

1 t ~ kı ul cı u udmet ~redko.n1 fernn-
J - k Ô f " h ] k Üzer· d t ) kt d Sa iŞ ırn lllSll un a gon crı en Ca• 

mn tım aha ı içine nlıyor, evelce fe- tedir: Büyümek, daha kuv\·etli bir r~ :!\facaristana ilhakını hiç temen- - Ye ıse at arıstırma, Allah ın e op ama ay ı. . vetten bnşlıyor. 
el ralizn yon yoliyle kendini kurtaı·a- . ııı etmiyor. Hatta·onıın içindir ki l.ıu- ile kulun arasına girilemez. Loyd Corcun, Versay munhedesı H·· ... 

devlet olmnk ve yıırınkı I eh mtittefi ' ı· · · hf·f k · · « usnumyetle g" • 'l b t L bilecek olan bir devleti, idare edenle- . . . . J • - lıa mani olmak i"iıı elinden geleni :rn- s G mesu ıyetını ta ı etme ıçın yaz- mşı en u Cfeo-
. . . kıne guvenebılmek ıçın Polonya ıle 1 

• • • • dk b" k k. ] t f d büs ff k · · rın arzu u hilfifına fedaralıze edıyo- . . pıyor. ı arı, ır ço ırnse er ara ın an muva a nehce vermedı. Bolfe-
yor. Çekler bugiın madenlerinden, kö- mü terek bır hududa ahıp olmak. l Dostluklann 111kılmmn 1m? Şamlı bir ffiÜeSSe• büyük itirazlarln karşılanmıştır. Bu vikler muarızlarının herhangi bir ni-
mUrl ıinden, cam ve kristal fnbrika-j J>olunyaya !JPliııcc: .ı ·etice itiLarile dostlukların teı·si- a.rada lngiliz si~osi muharrirlerinden zam nameye sahip oldulclarını kabul 
Jaııı d n mahrumdurlar. Tam hudud Poloııynya gelince, o şimdiye ka- ııe çevrilmesi gibi lıir vaziyet karşı- senin müracaatı Ever de vcDe):lı 1 lerald > gazetesin- edebilecek vaziyette d ... ld"l 
üzerinde bulunan Skoda fabrikaları dar Almanya ile Ru ya arasında bir sında bulunuyoruz. ŞUphesiz ki, Şan- de yazdıgı hır yazıda eski lngiliz l l .. k egı lmı er ve ör H"tl T . k" . on ara muza ereye razı 0 azlar-
bund n bo) le ancak Almanya hesabı- set çekmekten başkn birşey dUşiinme- ıye 1 er « ek dostu> Benıto Mus- başve ·ılıni tenkid edior ve mütalea- d 
na ç lı~abilir. Slo\•akyada Almanya- mi,.tir. Romanya ile ittifakı ve Leh - oli~in ?o Uuğunu her gün hararet - Tüccarlarımızla iş !arına cevap veriyor. Yazıyı nakle- ı.» . 
nın ekonomik tahakkümü altına gir- Baltık politikn ile buna muvaffak ol- lendırmıye çalışıyor. I;-akat belki de k · . d. ı Halbukı 4 şubatta Sovyet hüku-

~ B M ı· · ·t· d 1 - h. tti yapma ıstıyor ıyoruz: t" b d miye mahkumdur. Almanya, Çek, Slo muştu. Rutenya Çekoslovakyanııı çer- · usso ının ı ıma sız ıgını ı.se - "'·]· L d C y me 1 u avete cevap vererek der-
-··· d" k" b"" ı k n ,." ş d · ıı·· ··k b ıv ıster oy orc ersay rnua· h 1 vak \e Rüten milletlerinden kendine çevesi içinde kalır a, bu, Polonya - gı ~çı.n ır ı oy e. oııuşuyor. · mus- • nm a ış yapan uyu ir tic:ıret . . . . . .. .. .. a müzakerelere istirake ve bazı 

iiç müttefik yapmak arefesindedir. Bu Rumen mafsalına karşı Almanva için solııu muhakkak kı sadık b1r do ttur. müe sese. i, mıntaknmızclnki tiiccar- hedesı bahsınde çok sınırlı gorulu- .. h. . . 1 k" h 
J F k · 1 1 1 1 · • 5· . I k kk ç·· k .. mu ım ımtıyaz ar ter ıne azır takdirde Almnnyanın ilhak edeceği bir nüfuz ahası olacaktır. a ·at aynı zamane ıı ta yanın men - arla tıcarı münn ebet tesis etmek is- yor. ınır enme te ha· ·ı var. un u old - b'Jd· . . M" L d 

iki üç milyon nüfus değil, on beş mil-' Bilakis, Macaristan Riitenyan il- faatinden başka birşey diişünmiyen tediğini 'I'ürkofise bildirmiş ve ihra- görüyor ki bu giin Versay muahede- Corucgbunu 
1 ırtmıstı. ~ster oy 

· bil •ilk b. d ı ı 1 · ' unu unu uyar mu .. 
yon insan olacaktır. Gerçi bu on beş hak ve Leh - Rumen ittifakına .. laca- ) ır ev et ~camıdır da. mdı. catçılanmızın adre )erini rica eyle- sini kimsenin dinlediği yok. j Gene unutu or m k. ·b •·• 
mil) onun hep i ilhak edilmiş olmıya- ri tan da omuz verirse, Leh - Rumen İtalyanın menfaatı Polonya ve l\laca- miştir. L d C } d d k d. . · v·ı Yb ·· u Aı u~kun u · ta lTk d" . . oy orc mua ıe e en en ısı- zerıne ı son, ugun merı anın 
cnktır. On iki on üç milyonu serbest mafsalı, )1acaristan tarafından koru- rı nın po 1 ı asına mua ıl bır polı- H • h } . .. .. . , p · ı ·s· 1 B ıı· y·ıı· 
kalacaklardır. Fakat Almanya tara- nacaktır; daha iyisi bir Leh_ ) !acar tika takip etmeyi amirdir. angt ayvan ar nın de buyuk mıkyasta rnes ul oldu- arıshede çı~.1 ~an. du ıt .. ı ıknmı1sudlh v ·ı · ·· d··kı · · b·ı· b mua esı uzerın e muza ere er e 
:fından muha ara ,.e himaye altında ittifakı tasarlanabilir.Bu vaziyet Po- B. Mussolini, şimdi mihveri i tese h • d " k gunu ı erı sur u erını ı ıyor ve u- b 1 k .. M k 
bulunacak, mu takil bir ekonomik lonyayı son derece kuvvetli ve Baltık ele, mihver idame edilmiyccektir. dngı se ayı çı arır nun için kendisini müdafaaya çalı- u unmal\1· uzerBe ıı·os Lova.ya yollba· . . . . . . ı t mış ve ıster u ıt, enın ecne r 
hnyat ıdameye gayrı muktedır ve Ma- devletlerıne kadar uzatılmış hır sıste- tnlya, spanyada meşgul bulunduk insanla d ld - ·b· k 1 şıyor. 1 d 1 ti 1 b l öd" k k . p 

1 
. . . . . Leh ,.1 ta r a o ugu gı ı , uş arın Ona gö Ve h d . k eve ere o an orç arı eme a-

carıstanla o onyanın tehdıdı altında mm merkezı halıne koyacaktır. ça - ı• acar rafını tutmakta pek d kA dT d A d re rsay mua e esı ço d h . 1 k . . . 
Berlinin himayesini nramıya mecburi Drang nach Ostcnc kargı ziyade ileri gitmiyeceği kabul edilebi- 0~. ze asıd ved 

1
b1

• vahr ır. vr~pı·a :1 ak ilane ve adilane bir muahede idi rarbını a n_ıu !e~~ 0 an ço ıyı hır ce-

t . r F k t . . upon a ın a ır ayvanat a ımı, Ö · ıva mı getırmıştı ... 
olac ki rdır. Burada talya ı,.e karışmnktadır. ır. a ·at panyadakı kıtalarını gerı ku 1 k ti dT d I yle değilse bile 0 günkü şerait B· h f A k 

Rüteı ya me elesi: Şüphesiz İtalya Roma - Rerlin mih - çekilmesini tacil etmek ister görlinü- şka~ı~ ve ur ~~dınd ı ınbee~ ani a· içinde bund . .'. 1 zd B d Klır a ta sofnrad vam I amba.rasın 
İht.!Af ta k k~- .k d" . d h 

1
A 

1
. il h f k '-"Or ma ıçın uzun mu etten rı ça ı ş- an ıyısı yapı ma ı. u- a ayns tara ın an soru nn ır su-

ı a or ya çı ma ı.u gecı me ı. verın e an ro un mu a aza etme - J • k .d . d ı 
Muhtar bir slovak hilkOmeti teşekkül tedir. Fakat anşlus bir İtalyan mağ _ İtalya, İngiltere ve Fransaya karşı ma ta 1 ı . . nu a kabul. etmezsek ka.bahnt Kle-

1 

a le ~~vap v.er:~:k başvekil Mister 
etti, bu hükOmet l\facnristanla müza- lfibiyeti olmuştur. Ve ne elenirse den- bir dereceye kadar itimadsızlık vazi- k Bu zat, bı_r çok hayvanların ve mansoda, Yılsondn, 1orkıfde Foşda, Bu1lıtin getırdıgı Sovyet kararının 

. . . . . . t" 1 k uşların hangı sedaları rıkardıkları- K d · L d C b k mahiyetini b"l d·- · · ·· J • • kereye gırışmıştır. Macarıstan Slo - s111. Çeko ·lovakyanın Alman nüfuz ye ınc e aldıkça, Orta Avrupada, Bnl h . k r 1 . lA,. .ki eynes e yanı oy orçtan aş a ı me ıgını soy emıştır. 
,·aks nın geniş vadiliklerinde ve mm taka ına girişi onun için ikinci k:ınlarda ve şarkta i tecliği gibi hare- n_ı .. an~~ e ı~e .erı te affuz ettı e- herkestedir. Halbuki Amerikan murahhası 
Brati lavanın şarkındaki mıntak-a bir mağlUbiyettir. Triye~te ve Viyana ket edemiyecektir. Fakat Fransa ve rını t~ ıt etm ıştı~. . .. .. Müdafaadaki bu hitabet kuvveti- bundan Loyd Corca .~.hsetmiş ve 
da oturan 600,000 Macarı kendi içine iflas etmiştir. Almanyaııın Adriyati- lngiltereye yakınlaşmakta olduğu gö- Duponun tetkıklerıne gore k o- d. k k K d .. h kk ı bunun cson derece muhım> olduğu 

k b ··t·• 1. h fI · k b'ld· ne ıyece yo en ısı a ında · . . almak i tiyor. Fakat Bohemya ve Slo- ke ayak basmasını önlemek için, Bay rillilyor ve Romaya bir Fransız elçi- pe u un ses ı ar erı çı ara ı ı- .. d·-. · . d rıı . h . na ışaret etmıştı. 
vakya, kendilerinden bir iki toprak Mu solini, Avu turyaya \•adetmiş ol- sinin gönderilmesi bu evolü yomı ği gibi g, z sessiz harflerini çıkar- ~oster 1~ masum~yet e 1 en akı-ı Loyd Corc, Kamaradaki beyana· 
parçası koparmaktan daha fnzln ı is- duğu serbe t !imam ona vermenıiştiz:. tezahürlerinden biridir. makt?dır. Fak~t bu iki harften baş- ate~ ço ~uvvetlı.. . tında . 
tenemiyecek kndar kuvvetlidirler. j ) Iacaristan da Alman tesiri altına Bu y:ıkınillşma nereye kadar gi<le- ka, h,:ç bır. h~rfı k.ullanamama~tadır. \ aracngı~ız netıce korkarım ~ı 1 - Rusyadan hır Ameriknn gen-

Her ~ey halledildikten sonra 8 mil- girdi mi İtalyanın ezeli kAbu u tnhak- cektir? Bütün mesele buradadır. H atta bu ıkı sessız harfı da hıddetli şudur: Ya Mıster Loyd Corc kendı- ci bir cevap alarak geldi amma, m a-
yon ırnfu ulu bir Çekyn, takriben kuk etmiş, Alman - Avu turya - l\la- Her halde, İspanya derdinden kur- iken çıkarabilir. sini müdafaada pek aşın gidiyor, ya- hiyetini bilmiyorum> demişti. 
2,G00,000 nüfuslu bir Slovakya kala- crıri tan imparatorluğu dirilmis ola- tulduğu ve Parisle Londranın ınliza- Kedi, sesli harflerden maada, f, hud ta hatırası kendisini aldatıyor. Mister Bullit, daha sonra Senato 
caktır, :fakat aşağı Karpatlar Husyası 1 caktır. Yeniden Viyana ltalyaya mu- heretini his. etiği takdirde, İtalya, Al- v, r, g, n, m harfle r ini de ç ıkarır. Mesela Loyd Corc diyor ki: komitesinde izahatta bulunurken 
Yeyıı. Rütenya meselesi daha naziktir. halif bir vaziyete düşmektedir. Alman mnn ihtira !arını kolaylaştıramıya - Örümcek ise yalnız tok, tak sedala- «Pariste su lh konferansı devam I Loyd Corcun bu hareketinden şu 
Bu me elede bir çokoslovak görtişü hududlnrından 70 kilometre mesafe- cak bir manada harekete geçecektir. rını çıkarabilir. Kuşlara gelince, kuş- ederken muahede esaslarına karşı sözlerle bahsetmişti : 
bir Rüten görüşü, Polonya ve İtalya 1 de olan Triyeste doğrudan doğruya Roma, Tuna üzerinde son sözünü söy- la r, öyle zannedildiği gibi ayni seda- lngiltereden hiç bir ses yü kselme· - Bu, halkı aldatmanın çok fena 
d:ın müzaharet gören bir Mncar gö- tehlike altındadır. llemiş değildir. yı tekrar edip durmaz. Mesela kar- mi,tir.» bir şekli idi. Belki ömrümde böyle-
rüşü ve nihayet bir Alman görüşü Çünkü unutmamak lnzımdır ki, - =+=- ga bile, o mahutcva k l vak !> lariyle Doğru m u ? sini görmemişimdir ... 
vardır. İtalyan limanları olan Triyeste ve B • d } t• yirmi beş muhtelif kelime kullanır. Hayır .. çünkü, sulh muahedesi- Biraz insaflı davranalım ve Mis-

Riıtenlerin gönlşil: Vicence Avusturyaya nazaran, Polon-ı OrSa l are leye 1 Bu yirmi beş kelime corada, sağda, nin maddeleri bildirildiği zaman, ter Loyd Corcun çok meşgul, fikri 
Rütenlerin gorUşu şudur ki, ar:ı- yaya nazaran Danzig neyse ondur. v f l solda ... > kelimeleridir. cDeyli Herald~ bir yazı yazmış ve dağınık bir adam olduğunu kabul 

lnrındaki Macarlar çıktıktan sonra Danzig Alman dil ve kültürüne sahip ' 6 arın op anıyor Bundan başka bülbülün sesını cSulh sayılamıyacak sulh> başlığı edelim. Belki, hrıkikaten unutmuş 
geri kalacnk olan 610,000 nUfusile bir Leh limanıdır. Triyeste ve Vicen- Borsa idare heyeti, önümüzdeki de tetkik edenler, dilinden anlama- altındaki bu yazısında şöyle demişti: olabilir. 
RUtenya kendi kendine bas bir bayatı ce İtalyan dili ve killtürUne sahip A- çarşamba günü Borsa reisi B. Mu- ğa çalışanlar vardır. Bayştayn, bül- «Bu hayrete §ayan ve manasız Fakat, daha birçok unuttuğu şey
ve ayrı bir hilkQmeti olması lazım ge- \'Usturya - Macaristan limnnlarıır. zaffer lzmiroğlunun riyasetinde top- bül sesini tahlil etmiştir. Bülbül: hükümler yeni düşmanlıkların, yeni ler olduğunu görünce insanın haki-
len bir millettir. Bununla beraber, Av- Dernek oluyor ki, Drang noch Os- lanacak ve Borsayı alakadar eden cTiv, tiu, şepsiyon, takua, t io, t io, arsa kavgalarının, yeni silahlanma- keten ona acıyacnğı geliyor. 
rupanın ortnsındn yapnyalnız yaşa - teni Macar hududunda durdurmakta mühim bazı hususat hakkında ted- t io, ts ii, tsii, tsii, kuorasiu .... ~ harf- ların ve yeni harplerin başlangıcı- Bu suretle kıtabı sulh kl>nfernnsı 
yamıy c:ıj1nn aöre, dahn büyük bir ltalysnın pek büyük menfa:ıti vnrclır. kikatta bulunacaktır. !erini çıkarmaktadır. dır.» - Devamı 9 ncu ahifede -



~AHlFE 'ı 
_... .... _.......,.,,.- -·.,& i. (ANADOLU) 25 llirinc-i Teşrin SALI 1938 ---- - ~ ...._ .... 

l:)ir İstanbul yolculuğundan röportaj: 

Eyvah, çocuklar, bizim ih
tiyara ne cevap vereceğiz? 

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

ilk aşkını yaşrdığı anlaşılan genç 
adresini almağı unutmuşun, 

kız sa
dedi rardı, 

1 MEMLEKETTE f Komşu ulgarıstandaki 
Trakyada: f 
F f ·ı . son muamma. uar ı mı gos-

teriliyor 
Edirne, (Hususi) - Dün gece eğit 

men kursunda, kız öğret.men okulun
da. Ege kü llür hareketleri ve 1938 
beynelmilel İzmir fuarı, Ödemiş, 
Bozdağ, Gölcuk, İzmir, :Manisa 
eğitmen kursları, 1\Ianisa kalkınma 
manzaralariyle üzümcülüğü, Berga
gama habey·Ieri, kozak fıstık orman
lariylc Balıkesir manzaraları gö:;te
rilmiş ve çok alkışlanmı~tır. 

İpek böcekçiliği: 

General Peef, nasıl bir maksatla 
olabilir? öldürülmüş 

mitesiyle, komünist partisinin elele 
vererek hazırlamış olmasına imkan 

ve ihtimal yoktur. Çünkü, bu iki si-

yasi cereyanın kutuplar kadar biri

birine uzak ve diişmaııd1r. İvnn Mi

hayilof taraftan olan mevkuf komi

teciler, komünistlerin hasmı canı
dır. 

Deniz suyunu zavallı kadına 
ilde deyip yutturunca, tamam! İpek böcekçiliği Trakyada gittik-

çe ilerlemekte Bursa ipek böceği to- Gene mevkııflnr nra~ırıdn lıuluıınn 
htımları en iyi dumızlık kozalarını l\Iatsankiyef ile Petkof, eski partı 
Trakyadan tedarik etmektedir. Bö- uzalnrındıın iki şnh:si,vettir ki, bun· 

t •. . ~ f 1t, w cek besleme u:-<ulleı·i fidanlıklarda !arın ne komyünistlerle, ne de Make-
yeti~tirilen .rüzbinlerce dut fidanı da donya komitesiyle alakası vardır. 
her sene halka parasız olarak da-
ğıtllmaktadır. :\1eriç kazasındaki Bu i.iç türlü siyasi cereyana men-
( Koza kurutma yeri) bir sene işleti- ÖJd" .. 

1 1 
sup olan mevkuflardan suikasti aca-

lecek böcek besliyenler tarafından Bulg· . utruden .g
1
enerabPeef ba hangisi tertip etti? 

. . arıs an u ış enen üyiik ve si- B 
getırılecek yaş kozalar burada kuru- yasi cinayet, on gündenberi bütün ulg~r gaz:telcrinden anlaşılan 
tulacaktır. dünya matbuatını işgal etti. Genel şudur kı, bu cıheti, Köse 1vanof hil-

Mer sinin SU derdi kurma~· başkanı general Peyef ile, ~fımeti de henüz bilmediği için her 

halledl.[dı· harbiye nezareti harita clarie::;i şefi uç c~reyann mensup olanların topu
Ustunyanofun Bulgar payitahtının ııu lıırden tevkif ederek birer birer 

Mersin, (Hususi) - Belediye bnn göbeğinde ve harbiye nezareti du- sorguclnn geçiriyor, şüpheli bulduğu 
kasından temin edilen para ile Mer- varları dilıinde güpegiindüz öldil- eşhası da Kemaller (Omortag) ve 
sinin su ihtiyacı da karşılanm1ştır. rülmeı;;i, hütün Bulgar milletini m:ı-jVarırn ch·ııı·ınn ~iirgün ediyor. 
Su ihtiyacma iki yüz kırk bin lira teme boğdu. Kral Borisin clahi l;iz- Fakat, Bulgar ajansının tebliğin-

İ?'.mir vapnrnnnn 1 t k'f 11 k _ '! !... ~mrfedilmiıılir. Tesisat çok miikenı - zat bulunduğu cenaze mera~imi t t>, ev ı ec eli J rıd bidirilen baş-
yah~aşıyor ... Elindeki ça111 miitemn- B b meldir. şimdiye kadar Bulgari;ıtancla emsa-' ka Liı· Riyası ztimre mensupları da 
diyen sallıya sallıya vapura dolaşan üs üttin şaşıl'mıştım. Kendimi bu - 1 k" 

k 1 
ra duruyordu... müşkül vaziyetten kurtarabı"lmek .. Saylav general !ine nadir tesacliif olunur şekilde ka- var< ır ı. bunlar, Bulgaric;tanda ga-

bir memur ayni zaınandn sı ::;ı c a - u- t Sabredemedim: midiyle: labalıktı. Fakat, aradan on gün geç- ye az bir ekalliyet te~kil ettikleri 

lıklnr~aycli bakalım. gitmiyecekler - Adresi pek lüzumlu mu idi? - Yanlış olmasın? Dedim. Şefik Çafda ti~i halde suikasti tertip edenler he- AdJ""ı tahk•k t 
dışarı, vapur hareket edecek! Hiç bir cernp vermedi. Yalnız mü Fakat o beni tanıtlığına. 0 kadar Çal, (Husuı1i) _ Saylavlarımız _ nuz meydana çıkarılamadı. Abluka- } a 

Di ·e ihtarlarda bulunuyor. temadiyen yüzü ile maksadını ve işin emindi ki, dan general Şefik, müntehipleri ile ~·~ konulan koskoca Sofya şehrinin dev d• 
Y~lcular arasındaki kaynaşma ehemmiyetini anl~ıtmağa çalıştı. An- - Hayır, hayır yanlış değil! -de- görüşmek üzere vilayetimiz dahilin- ıçınde, asker yardımı ile yapılan a- am e ıyor 

gittikçe nrtıyor .. İtişler, kakışlar, ba- lamıştım... di- ~e ç.abuk ~ınuttun? ide bir gezi yapmış, bu arada Çala rama a.m~liyesi ,polisin. elin~ a?.am: s,ofya, 23 (A.A.) - Re~mi telıli~J 
ğırıp çağırmalar, koşuşmalar, konuş- - Yeni tanıştınız her halde?· Nıha} et halıme acıdı ve kendisini da uğramıştır. İlk mektebi de gezen ~kıllı bır ıp ucu\ ermedı. Katıl l\.ırol, General Peev ve binbaşı Stoaynovun 
malar ve lın arada da göz yaşl_arı, Biraz kızarır gibi oldu. Kekeliye- bana tanıttı. ı saylavımız, çocuklara muhtelif su- ıf~de vermeden öldüğü ve caninin I katilleri meselesi etrafındaki adli 
k caklaşmalllr göziiküor. !şte nıha- rek: '- O benim ilkmektepte arkadaşım- aller sormuş, kendileriyle görüş- kı~le.: .tarafından teşvik ve tahrik ı tahkikut daha niha.retlenmemiştir. 
, ut rUverle ,.e ikinci sınıf yolcuların - Evet! dı. Fakat çehresi ne kadar değişmis- milştiir. edıldıgı flnlaşılmadığından suikast Fakat şimdiye kadaı· elde edilen ma-
~ ~ . g çıkmasını temin eden köprü Diyebildi. .. Ru işin böyle olması ti?. o:ıı ı hadisesi bir muamma halinde ka- JQmata göre cinayet daha çocukluğun-
gıı;ıXırıldt.. pek tabii... Zamanımızda ilk tanı-! Bu cleğişiklik bana da. kendimi ha- hemen aklıma gelivermişti: Ben de ranlık mahiyetini muhafaza etmek-! dan heri cinai temayüller gö:;teren ve 
kn Beş on dakika sonra vapur hare- .

1
şanlar hem çok ateşli ?luy~rlar, hem tırlattı. Kimbilir, ~en de, 0 günlere, 

1 
sizin ~ittiğiniz gibi deniz suyunumm t: devam ed!yor. K~til Kirof 24-25 1 mi.iv~ze~1esiz ?i7 kim~e olan Kirovun 

kel edecek.. de dalgın \'e mahcubıyet ışe karışı- o çocukluk günlerıne ni!'\betle ne k::ı- bu derde deva olchığunu duymt\ştum. J aşlarında bır gençtır. 30 ::;ene eYel şahsı hır şerıdır. Bırçok sene evvel 
\':.ıJHırun bir koşesine çekilmiş lıu !veriyor .. • 'e er~iniz acaba öyle mi? 1 dar < eğişmiştim?. Hayat lıu !. Akup ......., )ı,u u ize şimc i b r il. ç getr- evlenen fakir biı· ~i1en\n, orta tahsil köyUnde bazı köylüleri öldürmüş ve 

knvnaşmayı zevkle se~·rediyorclum. Baktım; epey müteessirdi. Yolcu- 1 gidiror ve biz de bu cereyanın için- reyim.. bile görmemiş hoyrat bir köyhi ço- o zaman mahkum ela olmuştu. Katilin 
Köprünün çekilme~ini gören bir !tık ve insanlık icabı teselli etmeğe de, bir çöp gibi, mukadder neticeye Diyerı>k hemen koştum. Denize dal cuğu olduğu gözönüne getirilince, müddeiumumiye hitnben bıraktığı bir 

kaç kadın yoku te~aşa dlitii!er: c;a lıştım !.: . . 1 doğru koşuyol'uz. · dırdığım kovadan bir bardak su al _ suikast~n başkaları tarafından tertip ~e~t~p I~i~ovu ):ilk~ek şahsiyetleri 
_nur ayol!.. Bız kalncagız.. - ÜzulmPyınız. O sizi arar bu- + dım. Ve hastnma uzatnrak: olundugunn şiiphe edilmiyeceği mu- olclurüp bılahnre ıntıhnr etmek sure-
Faknt onlarrn bu f eryatla~·ma. al- !ur!. . JI ava kararmağ; • başl::ı.mıştıı. _ Biı· yudumda içi\·erini7. ! h:ıkkaktır. Fakat, bu ~nikast acaba tile meşl~.ur olmnk i~tiyen bi:· mani:ık 

dırılll kim!. Memurlar gene ışlerıyle - Acaba? Arlık rengi koyulaşan denizin or- Declim. Dediğimi yaptı. Bir yu _ neden clol.ayı g~ne:a~ Pe}:efi~ şahs~- olarak gostermektedır. Tahkıkata de-
me guller... - Şayet samimi ise, muhakkak!., ta~ııııda idik .. Hiç bir tarafımızda tek dumda koca bardağı boşaltıvenli. :\le- na tev~ccil.h e~ılmıştı? Sıyası purtı- vam olunmaktadır. 

~adıncağızlnrın teJaşı artır~r.: Vapurumuz iskeleden epey uznk- bir kııra parça1'ı giiriiıımiiyorclu. raklıı beklediğim işin sonu gecikmedi. !erle. hıç bır .a~~k~sı olmıy::m ~rnmus- -·-------------
En•:ıhlar olsun. vurur ıçınde laşmıştı ... T!ubalann üzerindekileri YPmekt(•J1 ~onra C'elülın yanına Bir :ııııla içinde ne var::ı.a dışarı bo- lu bıı· askerı olcltlrtmekle suık:ısiçı- Kirahk ev 

- -~· Ne yapacağız. Aman ('\'lfi- artık Hec;ılmı~ olıııu11lardı.. uğradım. Cüvetı·edt' ma~a iJfünna o- şaltlı. lal' acaba neyi kastetmişlerdil'? nu-
kalclık ·.: ~ nti seve\·im, etme, eyle- Beş on dakika sonra limanı ter- turmuş elindeki grıze!e üzerine bir Jlaslam şimdi iyileşmişti.. tiin Bulgnı· g·azetecileri işte bu kör- Biiıtün asri konforu haiz 5 
dım, gozu • ketmiş ve yolumuza koyulmuştuk ... 1 şeyler yazıp çiziyordu.. Derin bir nefe!'1 aldı: diiğünü çözmeğe çalışıyor.· Belgrat- odalı ve içinde elektriği, suyu, 
me... Deniz yolculuğuna çıkanlar :ıra- - Ne> yaıııyorsun? - Oh, cliyordu. n:•ı1ıl bir ilaç bu? tn çıkan Vreme gazetesinin Sofya- banyosu, fevkalade güzel nezareti 

Simdi?· d k' h • l c·· l 1 54 " .. k kt ~ıuzip gençlerden biri işin ala- sında, garip bir hal \•ardı. . - Hiç \'akit geçiriyorum!. Kendimi naza çekiyordum: a ı usu~ı muhabiri, Ruikasti, e~ki o an uze ya ı uncu so a a 
Yola çıktılar mı hemen yemeğe Yanına olurdum. Şuradan burn- - Ooo .... -dedim- Herkese sö\·Jen- 1\lakedonya dahili ihtilal komitesi- (Eski Nuri B<y Sok.) 6 numaralı 

rında: . vok !. Ne olur bir İ:>tan- sarılıyorlar? dan konuştuk .. Bu ~ralık önümüzden roez !.. • nin hazırladığım iddia etti. Filhaki- ev kiralıktır. 
- Zaraıtı: ·apıverirsiniz.. Sebeplerini; çantalarını, paketleri hızlı denecPk bir hareketle mü tema- _ Canım söyleyiver.. ka, Sofyada )'apılan araştırmalarda, Her gün öğleden evvel ayni 

bul se\,·ahn ı ) . . .. l . l ··t d' ı· . 1· l b" . . R . f O k f 'b' b ll"b eve müracaat. " 
1 

·<l" hal kalmamış- 'nı on erıne açmış ar mu ema ıyen c ıyen gH ıp ge en ırı nazarı dıkka- ITı'ç so··~·leı· . . 1 S 1 azvıgoro , .'iman o , gı ı e ı aş- -·----==------..---• 
Al·tık kadın aı "' 

1 
\' .. d t ı . . il . mıyım... öy emedim 1 -:.y k yiyi]J duruyor ar. apuı· ıçm e a- tımı ce ıet1ı: tabii!.. ı ı:t a ·edonya kom.itecilerindcn ba- Zayi 

tı.. . nı~lıca olan biri: nıdık bir arkadaş bulmak arzusu ile! Zavallı~·ı deniz tutmuştu. Biraz son * zılarının yakalanarak sürgüne gön-
lçlerınde · '" d d'- Bı'zim ihth.·a- · d l· , ·k ·smı'mı'n Ç", g-ıı·ıldıg-ını duv rn ben de ayni akıbete tutulmuştum. Gözlerimı' a ·d• kt y derilmeleri. Yugoslav muhabirine bir 

E
'\,•,·ah ı - e ı o .ışıı en ı. " J ş· ı· lı l .. t el . 'çıp ışarı çı ıgım za- d k l h k b·ı· r A 

- .ı ' • ki ·ız ne cler·ı·z? y d B ımc ı. en c e gu\'er e e, ellerım ce- erece\·e ·ac :ır a vere ı ır. m-
. octı aı ' , d B · çagıı"lnl anvor um a- man Yapurumuzun uçsuz b k . · .. ra ııe deı·ız a ç ·d . um. enı • ~ . · .. ·· . 

1 
bimde, arsın arşın clola8ıyor ciğerle- . . .. .. . uca sız ma, tevkıf olunanlar yalnız Make -

Öt k
'l . vah·arıyorlaı ı. ~ımı çeYirdinı kımseyı goremedım.. · · · · 'il ' ' gıbı gorunen denızi yarRrak köpükler ·1onvu komı'te~.·ı· .,.z,0 laı·ı deg"Tı"ldı'r•. 

e ı eı . : k rtarın 1 ~ r rımı şışırerek nıuka\•ete çalışıyor- u J ,, .. " 

- Aman bizclı t~a,kik~~en muzip Kendi kenclımlde: . . 1 . 'tt'm? dum. Deniz ycılculuğunun bu kısmı ı;uça saça ilerlediğini gördüm. Etrafla Binlerle mevkuf arai<ında eski 
Yolcularda a - llcr ıa e ~anış ışı 1 • • _ hiçbfr siyah nokta Yoktu. partilerden bazı simalarla e--ki ko -

· D d. ve vürümeğe hazırlandım. çok bel'bad hakık:ıien .... 

fzmir Belediyesinden aldığım 
l 405 No. lu amatör şoför ehliyetna
mesini kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. 

Belediye caddesi 12 Buca ınsanlar var. . d' ·e kadar ne- e ım • . - 'd 1 İnsanın ı·,·ıhatını, bu'·tı·ı·n ı·ı·ade "e Vapurnn büf~inin .vanından ge- münist partisi menguıılaı·ı da vardır. 
_ A kadınlar; şım ı~. ~ . 'Fakat tekrar benı çagır ı ar, gene · ' k B' d f ·k f lıl k d ~ 'k laf eksık l . mtıka,ıem"tl"ı·ı"nı· kıraı·ak ag· z_ın·ıı:ııı, 1 çer ·en bir m~nakaşa kulağıma rarp- ır e a, suı as ı, ~ a ·e onya ko- ılı 

ye çene çaldınız! . Bir ı ı · cfönüp baktım. Ayni insan :r, aynı . ,- " - u t ); 

F ernad Bourguet 

01."a"dı da ı... .. "ılk 1 manzara! .. Yoksa bana mı oylc ge- l.ıurııuııdaıı denize döküyor.. ı: 1 " J - nRaf be yahu! .. Kırk paralık 
Bu kadınlar, anladığıma gor~e, rla- liyordu 1. ekmek hiç lıeş kuruşa l'atılır mı 1 

defn deniz yolundan yolcu ugu. l j Böyle şaşkın şaşkın bakarken İçerideki salonu girdiğim zaman '.Anlaşılan fiat listesi sabah sabah 
Yorlardı .• Son bir ümitle gene ) a -

1 

derin, çukurlar içine gömü imi.iş iri bir yolcunun kamarota sorduğunu ad:ımcrığızın sinirlerini bozmuş .. Fa -
Vardılar: . . bir çift siyah gözi.in bana baktığını işittim: kat suların u··.stu··ncle baska uı·r lokant.n, 

k mıyız? .. ı·· F t · ı· _ Deniz tulmnsına karşı, tuzlu su ·. 
-Şimci.i inE>miyece · · gon um. ,\'l' • 0 ıc 1 : \ıir büfe, bir bakkal, bir tek sigara ve 

nu sual 
0 

kadar tesirli olmuştu kı, 1 Aksiliğe bakın; hafızam dağılmış içirirlermiş ne elersin? 
b" i hemen 'b' 'd' Kamarot enelfi gülclü .. Sonra: bir pisküvi mi var ki, derdini anlat-

anları seyredenlerden ır 1 gı ı ı ı. . d ı· h" l l aı·a sın!.. 
söze ka b. - Tıı nıyamadın mı dedı? - Canını - er ı- ıç rnn ar P ' .. 

_ G ~~ · rn sizi ben dışarı çı-1 Yarı kısık bir sesle bir hata işle - eder ıni? Rakın sırası gelmişken size •• 
kaıırım~ ın, ge ı ' meklen, bir gaf yapmaktan korkar birşey anlatayım. Ancak çok eski bir mektep arkada-

Hayret! 
Alman mekteplerinde 
dayak kabul edildi 

!\: d _ ·aen can ge1- gibi; hem <le sıkılarak : Bu işe yeni başlamıştım. Bir kadını şınclan başka kimseyi tanımazken 
. a ıncagrnl~ra yenı . d • S" ? deniz tutmuştu .. Ser,,em gibi idi. c:Ha- şimdi kendime bir sürü arkadaş edin-

mışti sanki !..-Kendilerine hı tap e e, 1 -: ız .. - . ,.. .. . . miştim.. K k k l b nin p . l Az sonı a Dıye },ekclec1ım, guldu . liın ne olacak> diye söylenir dururKen , lZ Ve er e ta e t:J.ye dayak eşı sıra takıldı aı .. İstanbul göriinmeğe başlamıştı.. "" 
birinci .ınıf mahsus merdi\·e'1ler- lzmirden ayrılırken göze çarpan kl • b• d 
den aşağı indikleri zaman (!nbalaı· telaş buralarda kendisini göstermişti: şe ı tes ıt e ildi 
üzerı'nd f'fenı·ş bı'r"r nefe"" alclıkları- F~ k t b f · ı 1 ll ·ın1l tı 4 

k 11 · l · t-· ,- u a n u ::;e er goz er :;u anmıyor; ' .. J rg~a çı an mua ım er ga- sıni ancak müdüryet kararlaşhra-

nı görebildim .. Kulağıma kadar şu çehre!P.r sararıp .;:olmuyor. biliikis lıer zetcsnıın yazdığına göre, o şehirdeki bilecektir. Bir günde bir kel'l'e mu-
sö.zler geldi: ke~ gUlüyonltl. lzmirden ayrılırken mekteplerde talebeve da:nık cezası- "ilı·n1 • t f d d" ··ımu··... ı b' • r N r •e . . · · <> ı ara ın an ovu .., o an ır 

- Tövbeler tövbesı ... e c 1 ~ • 
1 
adres almağı unutmuş olan genç kıza ııın tatbıkı kararlastınlmıştır. 

Arbk kurtulmuşlardı.. sordum : Gazete lıit· de, da.yak cezasının 1ıe erkek lalebP~ e el 'tekıar dayak atıl-
1şte çan da çalıyor.. - T~melli burada mı kalacak:mıız'? gibi nizama talıi olduğunu bildirili- ması icaıı eıi<'rse ıı)ııi şekılcle miidü-
llalatlar çekilmeğe başladı. Maki - Hayır, _ eledi - on beş giin sonra yor: .:\ieı-ıelii, kız talebe, muallimi ta- ri} etten ıııibantle alııı.ıı•aktır. 

neler isliyorclu .. Vapur ağır ağır n- döneceğim.. rafından dövülmeden ewl. mektebin Ynı.:amaz 'eya tenlıel talebe, us-
çıldıkçn el ve nıenclil sallamalar, göz .. • 1 Bu cev.~ıbı üzeriııı~ seYin1:1işim .. o.n mi.idürirne haber verilecek, dövUlme- J,uımnm.ıktn ,. çalışmamakta de-
yaşları arttı. , On lıeş gun sonra donecektı .. Kısa bır --------------- vnm ed<'rse, şilphrı;iz ki, miltemadi-

Giivertenin parmaklıklarına yas-
1
zaman için tanıdığına mektup yazmı- aramasa bile on beş gün sonra gene ~en dn\'ak Pme1< t hlikesindedir. 

lanmış, etrafı seyrediyordum. Bir a- t.:.__ . ..-.......... ,racağına üzüldiine bakılırsa henüz buluşursunuz. Elverir ki, dediğ"m gi- Fakat o zaman, çocuğ-un 5\ıhhatinin 
ralık yanında kencli•dni uğurlamağa ~ 

1 
ilk aşkı olucaktı: bi samimi olsun!.. buna mu ıd rlı•n im ıgı 'ın 

gelenlere mütem:ıdiyen mendil sal- iatanbuldan intibnı r - ~IJ.eruk etmeyin - dedi - o si?.i Fethi l'. l.'ı 111 içın doktora muıacant olunacaktır. 
hyan aenç bil' kız: ( 



J 

Bir 
PAR Tİ 
senfoni müsa· 
bakası açtı 

Ankara, 24 (llıl't1'İ) - Parti, 
l 71l0 lir~ m<1kafatlı lıir 'enfcıııi mü
"ıuaka ı ııçnııştır. Bıı mU ahakayıı, 
lıirçok snutkarlar ı. tirak etmiştir. 

Müsabaka tartları: 
1 - ..._·enfon= norn1al Uir nrke~tra 

için yıızılaı·aklır. (~-:~iti tahtu ~uzlal' 
v. s.) 

2 - Senfoni 25 dakikadan ka;a, 
~:; dııklk~daıı uzun CJ!nııyacaklıl'. 

a - Strıfoııi11iıt nılirekkeple Ye O• 

kunukh yc.•ııln11ş bir parti~Jonlı. t'll 
~Pc.; :!O nıart 1 }ı;{~I tıırihııt• knrl:ır, ih

zari jüriye tevdi edilmek üzere hıılk 
J artL..,i geııel sekreterliğine günderi 4 

Jecektfr. 
4 - lhzart jUrl, gelen e. <rler ara

sından nı!i,alıııkayıı işliı•aklari uy -
gun gürülen :enfonilll'i en geç 15 ni
san 1!139 tarihine kadar ayıracak ve 
lıunlııl' Ol'ke<tra pal'Lilerinin yazdı-
11lma><1 için bestekarlarına iade edi
lecektir. 

5 - Be,tekurlarn orke•lra parti
lerinin )'ıızdırılma;ı ma•rafına kar
·ıl· k olmak Uzere ylizer lira verile -
cektir. Orke~tra ııartilHi en geç 1 O 
mayıs 1939 tarihine kadar Cıımhıır
lıa~kan]ığı flıırmonik orkestra ı şef

liiine te;Jim edilecektir. 10 mayıs -
tun 20 mayısa kadıır yazılan senfo
niler C'ıımhut'başkanlığı flal'monik 
oı·ko•tra<ı ile pı·o,·a edilecektir. 
25 mayıı 19:l9 tarihinde Cnm -
hurbaşkanlıiı !!armonik Ol'kes -
trıısı, senfonilHi milsabaka ın

n ı huzurunda iki~n defa çnJa. 
cak ve müteukıLen gizli l'•yle lıirin

ciliği vt lklncilil;i kQzanan •enfoni
ler taayyün e,decektir. !,tiyen b"'te· 
karlar e•el'leriniıı pro\'a ını \'e mü
salıaka jüri i önündeki çalışını biz· 
zat dl'fje edebllı'reklerdir. Ak~l tak
dirde •enfonl, < unıhurba$1fanlığı 

fi rmonik orkPstra ı şdlliri laraiın
dan ıJdje edilerektlr. :\lıı•alınkada 

biı'İncilıfıi kazanan senfonlııhı be•
teklırına da 7oO Ura mUkArat •;el'ile
cektlr. 

--o-

Çin·.Japoı harbi 

A manya
Yakınşark 

- Battarafı 4 ilncü sahifede -
clı. 

T~iiyük harpt~n sonra nıü"trmJe -
kt"siz kalan Alnıunyu. kendi nıamu
llltına pazal' bulmak ve hciylellklt• 
nıilyoıılarra halkın zal'ııl'i ihtiyaçla
rını tem:n ~tmPk için Balkanlarla sı
kı bir t•konumik lt>n1a~a giri .. mek 
meclıuı·iyetincle kıılmıştı. lli!i;<'f ;·an
dan Tlıılkıın memlı•ketlpı·iy]P ele ken

( /4 NADOLU) 

llmir Belediyesinden: 1 
B:t.r; ııdı rlık "'Hh:uu (\ımlııı l'iret n1a

hallL1ı:.;ıitıcle 26 Ag-u."'to~ kan18111dan 

eumhuriyet kapısına kaclaı- lii metre
lik cHıldeniıı lıir tımlfııın teı·eturnr 

kordonu ('ekilmesi \'P ya.\·a yolun iın

la ,.e .te~vl.n •i i~I Iıa' nıliheııdislikten 
tf~clariK eclilt>tek ke:-rif ve ~nrtnamelı:ri 
vı·~hile açık ek•iltme;·e konulmııştur. 
Ke{f lıedeli 7!J:l linıdıl'. lhales' 

11 n:ıx "''" giinü ıınt lG dmlıı'. I~-' 
lll'nk edecekler 60 lirnlık teıııiııııt nıak-

buzu ile t•ııdimene ıırlirlel'. 

2;; 1 •l :ı~GJ 

' 

ANADOLU 
Günlük siyasi gazete 

~ahilı ,.e Başınulıar r i r i 

JJAY!JAJI HÜ!;-UÜ iıKrE\t 
l~munıi: nrştiyat le yazı i:lt"rİ. mi.i· 

dürü Jlamdi ''\ üzht'l Çaııı;.ıt -1DAR Eli A:'<ESl 
fzn1ir lkiuci. llf'yler ıok:a1.c. 

C.1-lalk Partİ"ii biua~ı içia d" 
Telgraf: hmir - A'Vı.DOLt: 

Telefon 2776 .. Posta k utustl: 4 l5 

1 

Bayram 

s. 
ı çın en kıymetli hediye 

FERİT 
ECZACI BAŞI 

Kolonya ve kremleri 

di z]l'aı •lıııh~ullel'iııe 1ıu1.ııı· temin et- ---------~----
men z11l'ııl'elinrle idilrl'. lli\.ı·lellkl.ı> 1 - Bayıııdıtlık sııhıısı Ali ('elin

knya cnddcslnrlo :\lesudi.ve caclde8i ağ-

AllOl'I E ~Eli.A f f i 
'bllıgı HOJ, alıı oylıJı 8JJ 

l..uruttur Beş çiçek 
1l1anulya 
Muhabbet 

iki tarnf lll'll'ıııclıı hnrııretli lıil' mU
lıadelP nlı•Vel'i•i lıaşlıımış olrlu. Jli

t't lıilyiik devletlerin llalkıııılarn 

\e Anacloluyn iklı ıııli •nkulma le· 
•elıhü.•leri •nelere liırtnn.. Yıılıclılen 

' ibaret kıılmış \0 e hir tilrlU kuvveden 
file rıkııınnm1"tıı-. 

Bizim, A !manya ili' olan milnn e
hetlerimiz. rok şükür. mü het bil' ~e
kilrle iııki af etmekle \'e i<tikbalde 
daha ııheııkli lılr clurıım ikti.:ıp et
mek i$tidudını gi\stermi~tir. iki sene 

evvel memleketimizi zivaret etmi~ 

bulunan Dr. Şahtın halefi olan dok

tor Funk, bu 'öylediklerimizi yakın-

d:ın müşahede etmektedir, 

ruz. Fazla olaı·ak bu iki memleketi, 

bOyfik h:ırptrkl ~ilah arkadııslığı n 
fı<r aradn akıtılan k:ınlnı", daha zin· 

Je yakınlaştırmaktadır. 

K omsu • 
da k i 

«Slova• 

Bulgaris f,.n
muamma! 

shnd~ Sandpnynr gambotunun etra

zından Şükt'ü Kıı)·ıı lıulnınna kadar 
olan .ı qjun C8USlı tamiri \'<' iki tarııfı

na h•nıe korılon ~ekilm"İ i i lınşrİıü
l ıı.Lan<"ı mt>mlt>ketler için 

abone ücreti 27 liradır 

ıenelik 

hencl'sl ikten tedarik: edilecek ke~i F n il ·-A-/\_A_D_O_L_U_l\_IA-T-B-A-A-S-1-.N-U-A-- -

<llrtnamcle r i \'ı·çhile 'açık ek<iltm~)'e BASIL~>ll~Tm 
knnnlını1,ıuı·. Ke~if herleli ·liG lir:ıclır. •--::-------------• 
ihale;i 11 Ti 93~ cıım:ı günü ~ani lzmı"r sı"cili ticaret 
16 dacl)I'. l~ti,.ıık cclerekler :l5 lira 75 

~~,~~'.~~-k tenıiııat mııkbtıile encümene memurluğundan: 

2- '9. Eylfıl · ead<le~i :ıos inci so- Ni•im B. Kre<pin tıcnret unvnnile 
kaktım itibaren lıir k18mın<ia yaptırı- fzmirde Halimağa çarşısındn 25 No. 
lacnk lağım lınşmühendi•llkten ieda- lu mnğaza UçUncU katta lthalAt ti
rik edilecek ke-if ve ~nrtnnmes! nç- cnretiyle uğraşan Nlsim B. Krespi
hile açık eksillmeye konulmuştur. Ke- nin i~bu ticaret unvanı ticaret ka
şif bedeli 630 lirndır. İhalesi 11 'll' nunu hiikllmlel' ine &"Öre sicillin 2374 
n:ıs cuma günü saat 16 dadır. İştirak nıımnra•ına kayıt ve tescil edild iti 
erlecekler 47 lir:ı 25 kuruşluk teminat ilan olunur. 3909 
mukbuile encümene gellt'ler. 

2~ 1 4 8 ~926 

Zayi 
929 sene,inde Karnın~ orta oku

lundan ıılmış olduğum taedikname
nıi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü olmadığı iliin 
ulıınıır. 

J{arş1yaka 

No. lu 

A clre' 
istasyon cvaı·ıncla 11 
hanede Hasan oğlu 
JI. Hilmi Sokman 

31125 

Doktor. operatör 
Arif Yurcu 

Merkez hastanesi 

!~til'ak etmek istiyenler e
0

l!i beş lira
lık muvakkat teminat makbıızu veyn 
banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve •aatte encilmene gelirler. 

Bahar 
Altın 

damlası 
Dalya 
Revdor 
Ful 
Unutma 

beni 
Senin için 

Bütün 

• 

çiçeği 

Leylak 
Krep forjel 

Yasemin 
Nergis nuar 

Türkiye için merkez 
ŞiFA ECZANESi 

depo: 

KARA KORSAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

BUyUk miunı<'nli tarlhı film F r e ılrick March - Franaiska Gaal 

Reji: Cecille 8. de Mille 

PEK YAKINDA 

'-----------------------------lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 

Elektriğe mütedair müstacel meselelere taalluk eden ahvalde, 
ııece\,.yin Karfıyaka yazıhanes ine telefonla vuku bulacak müracaat• 
!arına bir cevap alamadıkları takdirde lzmir'e, 2231 No. ya, telefon 
etmeleri mercu bulunduğu, sayın Kar§ıyaka abonelerimizce bilinmek 
Ü>'ere ilan olunur. 25 27 

Miktarı 

Damacana 108 
(( 38 
(( 28 
(( 76 
{( 46 

•• •• w •• •• gumrugu mu• 

Nev' i Muhemmen bedeli 
Beheri 

Kmu, 
Demirli büyük 150 
Çıplak « 75 
Se petli « 90 
Düzgün sepetli küçük 150 
Çıplak « 100 
23 25 27 29 (3902) 

Nazilli uliye hukuk mahkemesin- Zayi 
elen' 1 · ı 1 ı · · ı 1 1 "' . • • 11 zmır ıe ec "" · ne rn n r ı~ım 

Nnzıllıııın Çapa ITMnn maha e- "? . . · .. . . 
5 - Belediye emliık ve ııkurımlıı" . 

1 
l l il . •

1 
R h . ,.,.11 r•k ır,.)_ sırı! numaralı sofor ehlıyetıml 

l.'ınc en ~eyın osı u n rı \ , \ P 'I'""" • • • • ~ ... 

:\1imar Kemalettin cnclde•inde 104 f 1 k "il h 11 •in 1 znvı ettım. Yenı~lnı nlaragımdan e~-

3823 

b k•t· l"kt k . t . tarn ınc nn nr1"ı " mer ma n e - k' ·. 1 d • .1• d 
sayıl~ depo . aş a ıp ı e ı şa~ namesı de Kam Ômerin Ah med kızı Dudu ."ınin hükmü oma ıırını ı an e e-
veçhıle ve hır sene mllrlrletle ıcnrn ve- . . rım. 

fına lıirçôk bombalar atmı~larclır. Ge- ------------ -- riletektir. Bir senelik icarının muhnm· Ciıllerek aleyhı.ne açılnn . ho~?n1m~ 1 lzmir nıılıntrrn köyii rumhnrh•et 
men bedeli 85 lira olup açık arttırma dııvıı•ıııın tahkıkatıncla ~iırlcleı.n ~-~: mnhnllceincle 17 ~ayıdn Ali oğlu minin vukarı aksamı bıı bombalardan 

miltee;slr olmuştur. İki knmarn ha
rap olmuştur. Gambotun zırhı birçok 
yerlerinden delinmiştir. 

Am'rallık daire:<i ta~·;-areletln ta
biiyetini bildirmemektedir . Nüfusça 
teltht 7.ıktur. 

1- Kazım Özalp caddesinde eski 
Ayyıldız sokoağında 1 ve 3 ~ayılı ev
lerin enkazı mUtenhhide aid olmak 
üzere yıktı rılma•ı ba~milhendi•likten 
tedat'ik edilecek keşif ve şnrtname•i 
veçlı ile a~ık artırmaya konulmuştur. 
:ı.ı:uhammen beMli iki yllz elli lir• 

ile ihalesi 1 ll 'lü38 •ıılı günü .ani deiliinen dnv~~i~·e tehlııı edılclıgı İbrahim işletici 
on altıdadır. İştirak etmek i•ti.,·enleı· ı hnlde ırelmed ı gınden hakkınıln gı- :ırı2 t 
650 kuru•luk muvakkat teminııt mak- yap kararı verilmi., ve tahkikat 11- ---:-:---:----. ___ _ 
buz ile sÖylenen glln ve suatte en- 11-fl:\~ c·unınyn hırnkılmıştır. O giln cliı:de mnhkeme.~i•ı p-ıv:ıhPn bakıl:ı 

.. ı· ı me•'ıııı·•nı·n Nazı'llı' aslive hukuk ragı gıv~p teblıır makamına knim cumene re ır er. ,,, " ~ ~ · ~ . · 
'<.!> P" Q7 'Tl ahkimuinı rılmesl v e akli t ak- olmak ıızere ıll<n olunur. 3!'H 

ı. . 
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1 S 1 E M A 1 i Resimli Dünya Hab~rleri 'ı 
--~-------------------------------------'----~~~------~~;;;;;;;;:---~~=--===-==-=------------~ Dün meşhur bir danSözdü İki t!n~:~!eartist IYü~n:e müsabakalarınıkazanan4 kı~ 

Bugün ise facia artisti! evlendi 

Ben diyor, iyi dansöz deği~im, çünkü tenbelim. Bi
rinciliklerjm de ha ke:nle-.:iı:ı tarafkirlil<lerind endir 

~I 

Paris: 
Paı·isin meşhur yılctızlarınclnn .ı. •n

elin Vogel. Puris tabilerinden Lucien 
Vogerin kızıdır. nir kac; haftnclaııheri 
ortada dC'veraıı ecieıı şn~·ialar. \·nki 
I tekziplere rıığmen hakikat olmuştur. j 
i Nihuyet hu Rulıah N'ndin Vogel ile 

1
1\tarc Allegret'inin sekizinci bele<liye-

1 

de nikahları kıyılmıştır. l\larc Alleg-1 
ret tc sevgili. i gibi Parisin en kuvvet- 1 

li artistlerindendir. (Fırtına), (Yeni 
yıldızlnr), (Kadınlar gölü) adını ta
şıyan giizel filmler :.\1arc Allegretnin 

eserleridir. 
1\lnrc Allegret meşhur Fransız 

muharri r i AıHlre Cide.in kardeşinin 

oğludur. Onunla birlikte lıazı kitap -
lar dn yazmıştır. 

Paris san'nt fıleminde mesucl bir 
gün olarak kutlulanan bu merasimde 
bir çok muharrirler ve artistler bu -

,, 

. Yukarıdaki resınH e gorl~UKUnuz ıan aru r. oıctnn sağn 
dört kız, bu yuz, bütün Avrupnda ya- Gram·or, Ycnker, Brite 
pılm1 yuzme müsabakalarını kazan -ıdir. 
mış ve 19~ rekorunu tec;i etmiş 0 _ 

I 

Atıcılıkta birinci gelen zenci kadın 

-

lunmuşlardır. 
_ Amerikada yapılan nisancıhk rnü-ımeşhur bir ahcıdır. lsrni Erik Kıda-
snbnkalnrım re imde gördüğüni.ı zen- dır. 
ci kadın kazanmıştır. Kendisi. ga) et 

Marlen, Pariste 
film çevirecek! 

fırtınasının 
büyük 

• 

lngilterede yaptığı 
tahribat 

Südetli kızların seviçleri 
neler yaptırıyor? 

clur. TI<'">İll d<' ı;:r"tuf•iırı;tz F:Uetli kızı, 
duyduğu seviııçıeıı rlvla~ 1 bir Alman 
ııcferilc cadde ortasında dans ediyor. 



r 

2.:i n iı inci T e~rin SALI 193& 
---~ _ .--------------------------- (ANADOLu) 

l~~lk ye Ziraat bankasS~ne~a~a~ı! şubesinden-: ----de-~~-az-ill-i a-slGİ-yc_h_u~-l~k-m-.. -lık-cıı-ıc-siıı--1-K-arahayıt nahiye merkezi ;;;a~ Ih 

Metre M. C. · M k"" T ih N N ıyap ı anı 
ınsı ev ıı ar o o Veya Köyü B 1 · · N h l 

13785 Tarla Tı"lkı" ı"nı· 3/314 85.11. orçuısmı azillinin Altıntaş mahallesinden ffla mU tar ıg"'ından• 
Durasallı Eski camiden eski Müftü Meh- j 

med Lütfi Emin oğlu tenekeci Fevzi Erdem ta- Ayd b •1 K h • 
11947 
22975 
14704 
9190 

« Pekmez. toprag"ı 8/314 88 « rafından karısı Üsküdarlı Nadide mesafede 'i::ı ag ı Karaha ayıt mk~r~e~i ~lan da!ama ile beş kilometre 
« « « « « unan ar ayıt oyıerının şehır ı· 1 t · · 

Bağ Aralık 11/327 77 78 Salihli « « kızı Süeda alehine açılan boşanma: 19/10/938 tarihinden itibare k k "it kp anlarının anzımı 
T 1 K t B T / D 

« « « . ı ıı açı e sı meye onu muştur 
ara ıra . epe 2 319 9 urasallı « ,1 « « clava<ının tahkıkatında mebzureYe 1 - Her iki köyün •ehir plim yapılacak h h. . 
« Tilki ini 2/319 10 « << << << << « · · · h" · f • Y sa anın mesa aı sııt. 

11028 
27570 

« ılanen davetiye teb!ii( edildiğ-i halde ıveıı ve ennı şartnamesine baii-lı kırokisi mucibince 96.5 hektardır 
« Pekmez top aı 2/328 53 « « « « « « 11elmPcliğinden hakkında gıyap kn- h Dalamanın 11 hektar meskun 41.5 hektar gayri meskün K;ı. 
« Kırda B. Tepe 11 /322 57 « « << << << ra avıtın 15 hekt · k"d « nıı·ı ,·erilmiş ve tahkikat ıı-ıı-n~s ar gayrı mes u ur. 

18380 « Değirmen yolu 8/314 82 « « « « << 2 M k" J k 
T"" k" C ı., « nınıaya bırakılınıstır. O gün •nnt 9 .- e~ un ° an ısmın muhammen fiati beher hektarı 20 

1 kur dıye .. uml .uhr~yeti Salihli Ziraat Bankasına borçlandıkları parayı gününde ödemediklerinden do- ela . 'azilli nsli"e hukuk m,·ıhknnı""ı·- rvue•tıı:uary.rı meskün kısmının beher hektarı 11 liradan 1295 lira 50 ku· 
ayı yu arı a ısım en ızal rında yazılı bulunan ga~ri menkulleri 3202 sayılı kanunun 40 ıncı m dd · ' ' '" , 

c"b" 24/10/938 t ih" d 8/12 /938 "h" k d b a esı mu- 1 · k · k ı ınce _ ar ın en .tar_ı .:ne .. a .. ar i.r •. buçuk. ay müddetle açık artırmaya çıkorılmı•- ı.e ı:ı• mesı a sı ta ·elinle muhakeme 3 Eksilt · ı· k l (N f Al k 1. - meye ış ıra şart arı a ıa Vekaletinin şehirci'ik 
hr. b ıcı.?" ma~ıf v;ya vur~lan.pedy hadd~ layıkk gorulmedıgı takdırde açık artırma "'üddeti Bankaca daha 111.valııııua lıırakılncağı gıyap teb- ta ıı:rıatn~mesi ahkamına ve fenni esaslarına tamamen uygun ihtisas 
on eı gu.."l uza ı ır. atı, netıcesın .• gayrı men uller umum müdürlük ten izin alındıktan sonra tesl" ı !iğ makamına kaim olmak Ü7.t•re vesıkası ıle kes!f bedeli olan 1295 lira 50 kuı usun yüzde 7_

5 
tan 

?abilecektir. Taliplerin Ziraat Banka.ı il<" Salihli Belediye del'r.lına müracaatları ilan olunur. (3~';3) U· ilun olunur. 3!.llG ~!16 k~rus temınat akça~ının köy sandığına emaneten teslim edildi· 
8 Z • t k t b ' · • gıne daır makbuzun ibrazı. 

!!r'?.~1:!1 ıraa m~ e l mu- :nh sarlar Çamltı Tuzlası mu··- et ~::İhale tarihinden itibaren bir hafta içinde temin akçaaının durl d ıo 15 ıblagı. 
ugun en: dürlüğünden: 5-.Şehircilik talimatnamesi mucibince bilumum masarif 

Cinsi Azami Asgari y·· d 7 5 1 müteahhide ait olacaktır. 
Kl"lo Kı"lo Fı"atı Bedelı" Tuezmı~nat'ı - Tm.l'lmız için alınacak 90.291.600 metre mikabı çıralı çam 6 İh 1 

Kuruı 
k t · k '--"( k . . - a e tarihinden itibaren on gu""n içinde mukavelenı"n tan· eres esı açı eıuı tmeye onnıu•tur. zımı. 

Lira Kr. Lira Kr. 2 Eb J • 
Birinci nevi 
Koyun eti 
Dana eti 

ekmek 24800 20800 9,75 2418 00 181 35 
-- at istesiyle ,artnamesi müdüriyetimizde ve İzmir Baş mü- 7 İh ) / 

d;;rJüğümüzde görülebilir. -::- a e 13 11 /938 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de 
2407 5J 180 56 3 B h k b Dalama koy odasında İcra edileceğinden yukarıda 3 üncü maddede 5350 4750 45 

1000 1000 30 
1650 1350 105 

300 00 2? - ~ er metre mi a ının muhammen bedeli 43 lira muvakkat 1 f h _ 50 yazı 1 evsa ı aiz olanların Dalama muhtarlığına mürau.atları ilin 
1732 50 129 92 teminah 291 lira 19 kuruttur. olunur. 20 25 30 4 (3858) Sade yağı (Birinci 

Urfa 
Zeytin yağı GOO 450 40 240 00 

525 00 
378 0() 
189 00 
200 00 
275 00 
128 00 
184 00 
405 00 
215 00 
640 OJ 
120 0() 

4 -Taliplerin ihale günü olan 7 /11 /938 Pazartesi saat 14 de te-
l 
8 

OO minat akçeleriyle birlikte miidüriyetimiz Alım Komisyonuna 
müracaatları. 3920 

~: ~~ Sağır, Dilsiz ve Körler 
14 17 • 

Pirinç (Tosya) 2100 1900 25 
Toz teker 1400 1100 27 
Kuru fasulya (Horoz) 1050 750 18 

•• mues· 
ıs oo sesı müdürlüğünden: 
2~ ~~ 1 - 60 lira ücretli terzi ustası. 

Beyaz peyni 500 400 40 
V!akarna 1100 800 25 

13 80 2 - 50 lira ücretli öğretmen 

30 37 Aranıyor. Taliplerin seraiti öğrenmek üzere müessese müdür· 

Un (Ayvansaray) 800 650 16 
Patates (Sarı) 2300 1700 8 

16 12 ll'i'i'n" müracaatları. 25 26 (3917) 
Arpa (yerli) 9000 9000 4,5() 
Yulaf (yerli) 4300 4300 5 

48 oo Inhisarlar Çamaitı Tuzlası 
() 00 

dürrüğünden: 

Yemlik ot 16000 16000 4 
Yataklık ot 4000 4000 3 

.. 
mu· 

10357 00 
1 - Bornova Zıraat Mektebinin 938 yılı ihtiyacı için açık eksiltme 

ile alınacak yukarıda cinsleri yazılı erzak 11/10/938 tarihinden itiba
ren on be, gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatını malsandığına teslim 
ile alacakları makbuzla beraber ihale günü olan 26/10/938 Çarşamba 
günü saat 15.30 da mektepte mütetekkil satın alma komiıyonuna gel· 
meleri. 

3 .. Bu hususa ait §8rtnameleri görmek istiyenlerin her gün mek· 
tep müdürlüifine müracaatları. 3729 (2967) 

Türkkuşu g~nel 
ğün·den: 

direktrirlü· 

Türkku§U teşkilatında motörlii ve motörsüz tayyareler üzerin· 
de öğretmen olarak çalışmak maksadile yetittirilecek 15 gence ihti
yaç vardır. Aranan bellibatlı fartlar ıunlardır: 

1 -Türk (soyundan) olmak. 
2 •. iyi hal ve töhret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverişli olmak. 
4 - Boyu 1,58 den ataiı olmamak. 
5 - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmiş olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yatında olmak. 
7 - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 

Öirelmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türkkuşu 
letkili.tında uçuculuk öğrenmit bulunan planörcülük B. veya C. brö
veleriyle ise ba!ladıkları tarihten, hiç uçmamıı bulunanlara da pli
nörcGlük B. brövesi aldıkları tarihten itibaren nizamname mucibince 
yatmak, yemek ve giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak üzere ay
da Lise 10 tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmif olanlara 30 lira Üc· 
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artı~ derecelerine 
göre göatrecekleri zamlar hususi bir talimatname ile tesbit edilmif bu
lunmaktadır. 

Türkktı§Una bu suretle seçileceklerin öğretmen mu:ıvini olun
caya kııdar, normal olarak bes sene evlenmem.,yj ve hııaıısi bir ta· 
ahhüdnameyi imza ederek Türkku,~nun vereceği vazifeleri on , ... 
ne müddetle gönneği kabul ve taahhüd etmesi ~arttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler Türkkusu 
Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğrudan doğruya ,ahs~n 
veya yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıd muamelesine Cumhuriyet Bavramına kadar c!evam 
olunacağından miia-acaatların bu tarihe kadar vapılmıısı •erttır. 

iz mir 
ğünden: 

inhisarlar basmüdürlü· • 

Al.sancaktaki depolarımızda mevcud miktar, mu ,3mmen fiat 
ve teminatları aşağıda yazılı çul, kanaviçe ve kınnaplar açık arttırma. 
ya konulmu§tur. 

Şartnamesi Levazım şubemizde nümuneleri, depolarımızda gö. 
rülebilir. İsteklilerin 2/11 /938 günıü saat 15 de Baş müdürlüğümüz· 
deki komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Miktarı Muhammen fiatı 
Kilo Kr. 

9027 12 
6738 9 
2718 5 
1939 11 

(3863) 

Teminatı 
Lira Kr. 
81 24 Eski çul 
45 48 Kanaviçe 
10 19 Iskarta çul 
16 00 « Kınnap 

152 91 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Senelik kirası Cinai Mevkii No. 

250 Ev Bumane Dibek so. 136/30 
60 Dükkan Hisarönü 132/84 

Yukarıda müfredatı yazılı akarat 31/5/939 gayl!'sine kadar kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

ihalesi 26/10/938 Çarıamh'.\ günü saat 10 dadır. Taliplerin Va· 
kıflar idaresine müracaatları ilin olumır. ~:.> 

1 - Tuzlamız İçin alınacak 108.418.400 metre mikabı çıralı çam 
kerestesi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eb'ad listesi ve şartnamesi müdüriyetimizde ve lzmir Bat 
miidürlijğümüzde görülebilir. 

3 .. Be '" metre mik'abının muhammen bedeli İzmirde tatta tes· 
lim 43 lira muvakkat teminatı 349 lira 65 kuruttur. 

4- hteklilerin ihale gfr1ü olan 7/11/938 Pazartesi günü saat 15 
de teminat akçalarile birlikte müdüriyetimiz Alım Komisyo· 
nuna müracaatları. "5 31 5 (3851) 

lzmir inhisarlar baş müdür_l...,._ü
ğünden: 

Çama!t; Tuzlasındaki idare malı Kasap dükkanı 31 /5/939 tarİ· 
hine kadar açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. Yıllık muham· 
men lcira bedeli 60 muvakkat teminatı 2,43 liradır. 

İsteklilerin 5/11 /938 günü saat 11 de Bat müdürlüğümüzdeki 
komisyona ı:elmeleri ili.n olunur.. 25 26 27 29 (3910) 

ödemiş Ziraat bankasındau: 
Ödemişte Yeni çarşıda terzi Raşit oğlu Sadık Özgürün Banka· 

va merhun 12 balv'.\da 660 kilo 1937 mahsulü Körmez nev'inden 
olan tütün:i çık artırır. ile satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Artırma 1/11 /938 Salı gününden itibareu 16/11 /938 
Çarşamba ııünü saat on beşe kadar 15 gün devam edecek ve mezkiir 
saatte en fnla pey sürene ihalesi yapılacaktır. 

2 - Artırma şartnamesini görmek istiyenler yukarıda yazılı 
müddet içerisinde her zaman T. C. Ziraat Bankası Ödemiş şubesinde 
göriir ve pey sürebilirler. 

3 - Sürülen pey haddi layıkına görülmediği takdirde birinci 
artırmaya İştirak edenin taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
d~h• lemdid edilecektir. 3922 --.,---.---
1 z mir Vakıfıar ~üdüriüğünden 

1 - Kemeraltında mazbut Kemeraltı camii vakfından 6 No. lu 
dükkanın keşfi mucibince tamiratı açık eksiltmeye konul
mustur. 

2 - Bu tamiratın ke,if bedeli 827 lira 26 kuru§lur. 
3 - Muvakkat teminat 62 liradır. 
4- lhde~i J/11/938 Perşembe günü saat 10 da Vakıflar daire

sinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Ehliyeti fenniyeyi haiz olan ve en az üç bin liralık iş yapmış 

bulunan taliplerin Vakıflar dairesine müracaatarı ilin olunur. 
25 29 2 (3868) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Vergı borcundan dolayı müzayede ile satılacak radyo makinesi 
Kah\•eci Süleyman oğlu Kerim Atasoyun vergi borcundan ötü· 

rü tahsili emval kanunu hükumlerine tevfikan haczedilmit olan Ce
neral Elektrikon markalı oparlörü ayrı ve kendisinden gramofonlu 
15 lambalı bir adet salon radyosiyle 30 adet gramofon pliki 27 /10/ 
938 gününe rastlıyan Perıembe gününde aleni müzayede ile satıla· 
cağından taliplerin yevmi mezkurde Basmane Maliye şubesine mÜ· 
racaatlarr lüzumu ilan olunur. 25 26 (3924) 

lzmir vilayeti Muhasebei hususiye 
müdürlüğünden : 

Yıllık kira bedeli 
Lira Kr. 
50 00 

YERi 
Keten çarıısı Bekir 
Paşa hanı içinde. 

CİNSİ 
Dükkan 

No. 
17 

İdarei Hususiyeye ait olup Yukarıda yer ve cinsi yazılı akar bir 
ıene müddetle kiraya verilmek üzere yeniden artırmaya çıkarılnııştır. 
Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hususiye müdüri
yeti Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
7 /11 /938 Pazartesi günü saat 11 de depozito makbuzlariyle birlikle 
Vilayet Ddmi Encüm'ıı;ne ~üracaatları ili..n olunur. 25 27 29 

lstanbul Telefon müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için yeni yapılacak 66 adet Menhol 175 adet Ek· 

odası ile kapağı ve 950 metre bir kanallı çimen~o boru 482( 
metre iki kanallı çimento boru kapalı zarfla eksiltmeye İconul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 19063 lira 66 kurustur. Muvakkat teminat 
1430 lira olup eksiltmesi 7/11 /938 Pa.zartesi giinü saat 15 dt. 
mü~ürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubu ile beraber Nafıa Vekaletinden alın 
mış ehliyet vesair vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını o güı 
saat 14 de kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - ~liyet vesikası için eksiltmenin yapılacağı günden en az se 
kız ~n ~':el bir istida ile İstanbul Vilayetine müracaat edil

. . mes~ ve ıst~d~larda en az 10000 lira kıymetinde bu işe benzeı 
bır ıJ yaptıgma daır ıf yaptıran dairelerden alınmış vesika iliıtirilmes• 

muktezidir. 
5 - Şartnameler her gün Levazım dairemizde görülebilir. 

21 25 29 3 (3870) 

lzmir defterdarlığından: 
Esas No. 

1434 Güzelyalı Tramvay Cad. 1170 Taj No.lu 337 
M.M.Arsa 

1435 3 Üncü Karatat Asansör sokak 16 No.lu 168 
M. M. Arsa 

1436 3 Üncü Karata, Aras sokak 48/1 No.lu 83 M. 
M. Arsa 

1437 Güzelyalı Tramvay Cad. 1174 Taj No. lu 527 
M. M. Arsa 

1438 1 ci Sülevmaniye Tevfik Tekin ve Altıntas so. 
35 kaı:ıu No. lu (354,50) M. M. Arsa · 

1439 Salhane Selamet sokak 20/1 Taj No. lu 59 
M. M. Arsa 

1440 2 ci Karata4 1 ci Dar sokak 3 kapu No. lu 249 
M. M. Arsa 

1441 3 cü Karat8$ İslihanc sokak 29 Taj No. Arsanın 
9/32 hiuesi 

Lira Kr. 

505 50 

42 00 

24 90 

790 50 

141 80 

17 70 

87 15 

7 29 
1442 3 cii Kara tas H. Rifııt paşa cad. 329/335 yeni 

No. 607,50 M. M. Arsa 151 88 
1443 Salhane Selamet sokak 16 Taj No. lu 61 M. M. 

Arsa 
1444 2 ci Karantina İskele cad. 5011 Taj No. 159 

M. M. Arsa . 
1445 2 ci Karantina İskele cad. 85 Taj No. lu 99,50 

M. M. Arsa 
1446 2 ci Karantina İskele cad. 50 Taj No. lu 170,50 

M. M. Arsa 
1447 2 ci Karantina İskele cad. 68/1 Taj No. lu 106 

M.M.Ars" 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

42 40 
1448 Güzelyalı Ferah sokak 910 Ada 1 parsel sayılı 

144 M. M. Arsa 57 60 
1449 2 ci Karantina Türkoğlu sokak 354 Ada 1 parsel 

sayılı 747 metre murabbaı Arsa 186 75 
Yukarıda yazılı Emvalin mülkiyeti 20/10/938 tarihinden iti

baren (15) gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konul
muştur. ihalesi 3/11 /938 tarihinde perşembe günü saat 15 dedir. Ta • 
!iplerin Mili~ Emlak müdürlüğüne müracaatları. 20 25 27 (3853) 

T A S H 1 H - Gazetem izin 20 Birinci teşrin 9 38 tarihli ve Y ,.. 
ni Asır gazetesinin 22 Birinci te~rin 938 tarihli nii,hnlarında İzmir 
Defterdarlığının ilanındaki satış 1440 sıra numarasındaki sehv<'n 
(2 inci Kamntina) olarak tertip edilmistir. (2 inci Karatas) tır Keyfi
yet tashih olunur. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. YERİ No. su 
C. 18~ lzmir Gazi bulvarı Taj 26 

Birinci kat 1 ili 15 
oda 
İkinci kat 16 ili 
30 oda 
Üçüncü ı· t 31 ili 
44 oda 

Depozitosu 
Nev'i Kirası T. L. 

Sili.hcı Ali 2.650.- 397.50 
Salim hanı. 

C. 58 İzmir İkinci 70,70/A,70/B. Üç katlı l.20:J.- 180.-
kmdon •au 

izahatı yukarıda ya7ılı veyri men'mll rin 1 irısı 23/10/9J8 
".:um"' günü saat «11» de kapa'ı ?arfh ~rh·m~v~ ı.,,,.,<nııştur. 

İstekli olanlıuın hi7•la•ım!:i yaıılı de;ıcz·:o ·'- 's•nı veznemize 
'~tırarak artırmaya g°>'"leleri. 37Cl 



~AHIFE 11 

ı zmir miistahkeı71 mevki .~atın alma kr -
r:ı.it:von2 ilônları 

h~;r Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lznıir Ta) yare alayında mevcud altı adet muhtelif fabrika 

tezgahı teahhi.idünü ifa edemiyen miiteohhid nam ve hesabı
na açık ttrtırrna suretiyle satılacaktır. 

2 - ~halesi 7 İkinriteşrin 938 Pazartesi giini.i sant 15 de Kışlada 
Izmir l\Iüstnhkem Mevki Sntın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3-Talımiıı edilen tutarı (%00) liradır. 
4 - Tt•ınirınt ınuvakkata akçası ( 270) lirndır. 
5 - Sarttınrnı>sİ her gi.in komisyonda g(fri.ilebilir. 
6 - İste-klilet Tiraret odasında knyıtlı ulduklatıııa dair vesika gös· 

tt-rnı,.k ıneclmrivetidedir !er. 
7 - Artırnıuya iştir~k edecf>kler 2490 sayılı bnunun 2 ve 3üncü 

ınadtlrlninde VP "attnamesinde ·vnzılı vesikaları ve teminat 
~ -

muvnkkntnlnriyle birlikte ihale santından evvel komisyonu 
mtirar.nntl.ırı. 19 25___l0 5 (3841) 

__ l ... r.m ... ı;-Milstahkem Mevki Satın Alma ~isyonundan: 
1 - Bayramıçta bulunen kılaatların ihtiyaçları için· afağıda cins ve 

miktarı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalt zarf usu· 
tiyle eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Eksiltme Rayramıçta askeri gazinosunda 2/11 /938 Çarşamba 
yünü ıaat 14 de Satın alma komiıyonu tarafından yapıla-
caktır. 

3 - Teminat mektuphn·ı lem saat 13 de komisyona makbuz mu-
kabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. 

4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız görülebilir. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber komis
yonumuza gelmeleri. 

Miktarı 

Cinsi kilo 
Tutarı 

Lira Kr. 
22000 00 

Teminatı muvakkatası 
Lira 

Sade yai 22000 
ihale günü ve şekli 
2/11 /938 Çarşamba günü 
kapah zarf ile 

ve saatı 
14 

1650 

15 - 20- 25- 30 (3794) 

..... ----------------------------. --· ··-- ----------İzmir Milatahkem Mevki Satın Alma Komisyommdan: 
1 - fzmir Müstahketn Mevki merkez kıtaatının ( 107000) kilo ke

silmiş sığır eti veyahud koyun ~ti veyn burulmu~ keçi eti ihti· 
yacı kapalı zarf usuliyle miinakasaya korunu:;;tur. 

2 - flınlesi 8 lkinciteşrin 938 Salı giinü saat 16 da Kışlada lzmir 
Mi.istahkem Mevki Satın Alma Komisyonundu yapılacaktır. 

3 -Tahmin edilen tutan (28890) liradır. 
4-T~minatmuvtıkkataakçası (2167) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda göri.ile.bilir. . . • .. 
6 - istekliler Ticnret odasında kayıtlı olJukıarına daır vesıka gos· 

termek mecburiyetidedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tirnk 'edect"kl~r 2490 sayılı Jrnn.untın 2 ve 3 ü.ncii 

maddelerinde ve şartnanıesiııde yuzılt vesıkubrı ve temınaL 
ve teklif mektuplarını iha)P. santındnn t"n az bir saat evvel ko~ 
rnisyonavermişbulunacaklardır. 19 25 30 5 (3840) 

lzmir Müstahkem Mevki Satm Alına Komisyonundan: 
ı - lzmir ~li.istahkem Mevki merkez kıtaatının (27700) kilo sade 

yağı ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 7 İkinciteşrin 938 Pazartesi günil saat 15,30 dn Kı~lada 

Jzmir Mi.istelıkem Mevki Satın Almn Komisyonunda yapıla-
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 263 l 5) liradır. 
4 - Tem inat muvakkata akçası ( 19 7 4) liradır. 
5 _ S rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 _ f~ekliler Ticnret odasında kayıtlı ol<luklarına dair vesika gös• 

termek mecburiyetidedirler. 
7 _Eksiltmeye iştirak edecekler. 2490 ıınyılı kan.unun 2 ve 3 ü_ncü 

maddelerinde ve- şartnamesınde yazılı vesık~latı ve temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bır saat evvel ko-

. n" vermı·e bulunacaklardır. 19 25 30 5 (3839) 
mısyo .. • -:----·-.... 

- t--:-Müstahkem Mevki Satın Alma Komısyönundan: 
~~~00 kilo Ispanak (28500) kilo ~ahna (700?0) kilo Pırasa 
O) k"l } vuç ( 15000) kilo Kerevız (60000) kılo Karnabahar 

< 7~~00 ~:m:i maydanoz 7 /11 938 Pazartesi gün~ saat 15 de Top· 

h
(3 d 1 tanbul Levazım amirliği satın alma komısyonundn kapalı 
ane e s k . · h · b deli ( 1871 0) lira 50 

zarfla eksiltmesi yapılaca tır. Hepsının ta mm e 

k ·ık teminatı ( 1403) lira 29 kuruştur. .. . 
uruş ı . k . d .. "l b'l. isteklilerin kanunı ve!ıka

Şartna~sı omısyon a goru e ı ır. . k mis-

1 
. l birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bır saat evvel) 0 

arıy e . 20 ?5 30 5 (3857 . 
yona vermelerı. -

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: . 
1 _Bodrumda iki pavyon ve bir mutbak yapılacaktır. Bu ınşaat 

kapalı zarf usuljyle ek~iltmeye konulmuştur. 

2 _ K ·f bedeli (6J840) lıradır. 

3 _ M:~~akkat teminatı ( 4538) liradır. . . • 
4 _ f stekliler bu işe ait keşif planlarını ve ~artnamf"lerını Mugl~ 

D • Tu· Satın Alma Komisyonundan i.iç lira bedel mukabı-
ag g l ki·] ·· d ·ı· linde aldırabilirler. ste ı ere gon .. eı:! ır. • 

5 - İhalesi 9 2. Teş. 938 Çar~amba gunıı ~aat 15 de l\1uglada ko-
mutanlık satın alma komisyonunda. yapılacaktır. . 

6 _Teklif rnt>ktuplnrı ihale snntından bır saut f"Vvf"I buraya v~rıl-
1. ı· 20 25 30 5 ('~856) 

n1e ıc ır. 

I. · Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
z mır l\ıl k · · · ı · · k ' 1 h 1 _Çanakkale Müstahkem. ev ı motoru. ıt a arı~nın i tiyacı 

· · - d., cincı ve mıktan vazıh benzın ve yaglar satm alı· 
ıçın aşagı " - . 
nacaktır. .. 

2 - ihalesi 1 ı 11 938 Salı gi.1ni.i saat 11 de Cnnnkble Mustnhkem 

M •k' S t Alma komisyonunda yapılacaktır. 
C\: 1 a ın 2 J .. .. dd ) . l k • 

~ - isteklilerin ihcıle knnunnnttn ":- uncu 1m~ e erınae 1 ve~.a-
;, "k 1 · 1 d go"'sterilen temınat akça arıyle muayyen gun 

ı ve ııza arın n - .. 
ve saatlarda komisyonumn7..a mumcnatarı. . 

fi ·h 1 t dan bir saat evvel Sattn Almo komuıyo-,f _ Zar arın ı a e saa ın 

na '\"erilecektir. . k b l d') · 
nu t d cikmesi komısyonca a u e ı mıye-S - Zarfların pos a a ge 

cektir. 

Cinsi 
Be-nzin 
Yal valin 
Vakum 
Cre:si 

Caz yaf;ı 

Kilo 
58791 

1773 
5919 
11 f' 1 
589 

Muhammen bedeli Teminntı 
l.ira 
1026 

54 
178 

36 

Kuruş Santim 
23 25 
40 
40 
40 
18 

1 ı:. ~ '20 - 25 - 30 

9 

-
1303 

(3795) 

Tufan 
Lira Kr. 

13668 91 
709 20 

2367 60 
472 40 
106 02 

17324 13 

...... (ANADLLu J 

Marlen 
Pariste film çevi

recek 

2$ flirinci ·rcşrin SALI 1938 

- Baştarafı 9 uncu sayfada -

Gl'aCt' l\.foor gibi hen de l\fontart 
ı·eli biı· kadın ı•oiii almak i:-;li_vorum. 
(Mavi melı·k) i o_vnamaklığımla ha
kikaten herke" brni melek tanıdı. 
Her filmci!' bu cizgim yer deği~tir
miş değildir. Lakin, artık biraz. dn 
(:-ieı-deıı geı;ti) rollerine çıkmak i:iti

Osram-tm}-ampulları k ıı 11a· 

vorum. 

Fakat Pıtri!'!te c:e'\·ireceğim filmin 
mevzuunu katiyen 11öyliyemem. Bo
-ıuna ısrllr etmeyiniz. ÇUnkii gerek 
mfü;;yö Foreı;tere gerek:>e Paranta 
~öz vnnıiş bulunu~·orum. Ru iki ser
.,., , yeclar hana reni filmde bir rol ve
·ecc>kleı-dir. 

lşte hn kanar! Rolüm zannederim 
l(i tamnmen knrnda geçecektir. 

Arkacia~Jarımın, ve bilhaıı.cı.a rejj
~ör(in i::1mini de söylemeye mezun de
l-ilim. Hem onlar, henüz takarrür et
miş değillerdir. 

Buna rağmf'n, Marlen Dietrich 
hangi 8ebepler clolayısiyle yeni fllm. 
de rol alacağını gazetecilere şu kısa 
eiimlelerle anlatmıştır: 

2 

- Uzun zamı:ı.ndanberidir ki Fran 
~ız filmleri için kendimde bfiyllk bir 
alaka duyuyoı·um. Son filmleriniz 
her ti.irlü takdire layiktir. Onlar, bl\
liln dünyada olduğu kadar, Amerfka 
dn clı.ı. peh haklı olarak l:ıilyi.ik hnv
ranlıklar uyandırmışlardır. Halbuki 
e~kiden hiç de böyle değildi. 1fte bu 
<>ebepten bir Frano;ız filminde oyna

AMPULLARI 
AEG Türki"'l' \' t'k illeri· ) • .1 

Elektron 
mak ihtiyacı ueııi de Rardı. 

Türk Anonim Elektrik. Şirkt"Iİ Umumiyesi fürk A noııinı Şirkrli _ •. 

Rene Breat İSTANBU L P. K. 1449 1 S TAN B U L P. K. 1 144 
=-_..Mııiiı ______ -= 
lzmı:r inhisarlar baş müdürlüğün
den: 

İdaremizce bu ı!ne 2arfmda İzmirden aatın ahnacak kuru üzüm· 
~erin idare a~barlarından rıhtıma 4imendifırle getirilecek hurdaların 
ıatasyo11dan ıdare ambarlarına ve laf iskeleye ve rıhtıma kadar nakliye 
işleri açık eksiltmeye konulmtıttur. 

Muhamınen nakliye ücreti 4666 mµvakkat teminatı 349.88 
liradır. 

Şartnamesi Levazım tubemizde 1ıörülebilir. İsteklilerin 4/11 /938 
glinü saat 15 de Bat mi.idürlüfümüzdeki komisyona gelmeleri illn 
olunur. 23 25 27 29 (3878) 

• 
Jzimr Pam~k mensucatı 
Anonim şirketi Kapat bezi sa-
tış fiatı. 
Tip No. Markası 

At 
At. 

Değirmen 

" Geyik 

" 

Eni santim 

85 
75 
90 
85 
85 
15 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

.Tayyare 85 
" 75 

11 

36 metrelik bir topun 
satış fiatı 

kuruı 

655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-Köpekli 85 

İşbu fiatler fabrika teslimi sahş fiatı olup ambalaj 
masrah müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere o/~ 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Konya kıtaalının sen•lik ihtivac:ı olan 16UUO kilo sabunun ka

palı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Şartnamesi Konyada 5. Kor Satın Alma komisyonlarındadır. 

istekliler .artnameyi komiıyonda okuyabilirler. 
3 - lsbu 16000 kilo sabunun muhammen tutarı 6400 liradır. 
4 - ş·nrtnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dnhil oldu

ğu halde ilk teminatı 600 liradır. 
5 - Eksiltme 28 10/938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 

11 de Konyada 5. Kor Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - istekliler 28/ 1. Teş.1938 Cuma gi.inü saat 1 O na kadar teklif 
mektuplarını Konyada 5. Kor Satın Alma Komisyonu bnş'kan· 
lıaına verecek veyahud iÖndercceklerdir. Bu saattan sonra ve· 
rilen veycthud gönderilen mektuplar alınmıyacnktır. Sant aya
rı Kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükumlerine ve bilhassa 32 mEıddesine 
uygun olmıyan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti-
rilmiyecektir._ 13....!..6 21 25 (376_4~) __ 

--ız-m-ir Müıtahkem Mevki Satın Alma Komiıyonundan: 
1 _ Küllükte iki paviyon ve bir tavla mutbak yapılacaktır. 
2 - Keşif bedeli (57842) liradır: 
.3 - Muvt,kknt leminrttı (4338) lınıdır. 
4 - istekliler bu ise ail keşif p)anlurını ve ı,nrtnamelerini Muğla 

Da?; Tuğ Satı~ Alma Komisyonundan üç lira bedel mukabi
linde E1ldırabilirler. 1steklilere gönderilir. 

5 - ihalesi 9 2. Tes.1938 Çarsarnbn günü san.t 15 de Komutan
lık Satm ıılmn komisyonunda ynpılacaktır. 

6 - Teklif mektuplurı ihale saatındatı bir saat evvel buraya veril-
~elidir. 20 25 30 5 ( 3~55) 

iz mir defterdarlığından: 
Satı§ No. 

1450 C ı Lira Kr. 
üze yala Miistecabi ıokak 874 Ad parsel 23 

aayı 582,50 M. M. Arsa 
1451 G"üzelyalı Müslecabi sokı.k 874 Ada parsel 24 

sayı 306 M. M. Arsa 
1452 GUzelyalı MUstecabi sokak 874 Ada pnrıel 25 

tayı 301 M. M. Arsa 
1453 CiJzelyalı Müatecabi sokak 874 Ada parsel 2G 

sayı 644, 75 M. M. Arsa 
1454 Güzelyah Müatecabi sokak 874 Ada pnr el 27 

sayı 471 M. M. Arsa 
1455 Güıelyalı 1 inci Şeref sokak 874 Ada parsel 31 

aayı 45 M. M. Arsa 
1456 Gil2elyalı Recai zade sokak 877 Ada parsel 4 

aayı 114 M. M. Araa 
1457 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada parsel 5 

sayı 121 M. M. Arsa 
1458 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada parsel 6 

.ayı 240 M. M. Arsa 
1459 Güzelyah Recai zade ıokak 877 Ada parsel 7 

291 25 

153 00 

150 50 

322 38 

235 50 

22 so 

57 00 

60 50 

120 00 

sayı 122,50 M. M. Atsa 61 25 
1460 Güzelyah Müstecabi zade &okak 877 Ada parsel 9 

sayı 433 M. M. Arsa 216 50 
1461 GUzelyalı Müstecabi zade sokak 877 Ada parsel 12 

sayı 330 M. M. Arsa 1 G5 00 
1462 Güzelyalı Müstecabi zade sokak 877 Ada parsel 13 

sayı 338 M. M. Arsa 169 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 25/10/938 tarihinden itiha· 

ren 15 gün n:ıüddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. 
İhalesi 10111 /938 tarihinde Perşembe gUnü saat 15 dedir. Taliplerin 
Milli En:ılak mildürlüğüne müracaatları 25 31 3 (3906) 

--~----------------------..----------~---------1 z mir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden:. 

Cumhuriyetin On beşinci yıl dönümü müınasebetiyle yapı1acak 
donanma tenviratının elektrik eneriisi sarfiyat kısmı için: 

1 - Hükumete, Belediyeye ve Hayır cemiyetlerine ait müesse•atla 
mekteplere 4 1 /2 kuruşluk tenzilli bir tarifeyi, mezkUr mües
sesalın donanma tenviratına tah!!is ettikleri lambaların adedi 
ile ta.katını ve ayni zamanda 3 aksamın her biri icin vıı.kma sa
at adedini, en geç 27 /llkte§tin/938 tarihine kıldar bildirmeleri 
şartiyle. 

ı - Donanma tenviratı yapmak arzusunda bulunan hususi müesse· 
satla eşhasa da 3 kilovat saalın ıneccaniliği, en geç 27 /İlkteı· 
rin/938 tarihine kadar ıirketirtıi:zi tahriren haberdar etmeleri 
şa.rtiyle, tatbik edileceği aJikadarlarca malum olmak üzere ilan 
olunur. 20 22 25 

Ziraat miidürlüğünden: 
Bornov da.ki Vilayet fidanl1ğında mevcud altmıs sekiz zeytin 

ağacının muhammen bin iki yÜıZ kilo kadar ~eylin ta~esi mahsulü 
açık artırma ile satılacaktır. ihale 7/Te,rini sani/938 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 9 dan onikiye kadar Vilavet Daimi encüme
ninde yapılacaktır. lıteklilerin teraiti anlamak için Ziraat müdürlü-
ğüne mUracaatları ilin olunur. 21 25 (3874) 

Denizbanktan: 
Alaybeyindeki tenıınemizde müesseselere ve ı:;ahıslara f'.t cle

ni7. va11taları tamir edilmektedir. Kızaklarım1z altı vüz tona l<ödar 
olan gmileri kızaklamaya elveri§lidir. lstiyenler 5nncfa1 ve motörHi 
küçUk vasıtalar da yeniden yapılır. İşlerimiz ehliveti hir fen hey0t1rıin 
nezareti \le kontrolü altında emniyetli ,,e o nisbelle ucuz..l '"· F l'l7.la 
maJQml\t almnk icirı tena.ne servisi şefliği""' miirace.at edil,-. rlidir. 
TELEFON No. 5006 dır. 22 25 (3896) 
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·-~---~----~---Kostümlük, Manto-
luk kumaşlarınızı 

İbrahim Karakaşa -
bakmadan almayın. 

Son moda hazır man
to, elbi&e, Pardsü 
Muşamba 
odunpazarı No. 12 

Fiat maktu 
,_ __________ _ 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tonay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütehasısı 

( Verem ve saire } 
Basmahane polis karakolu ya· 

nında 2S 1 

Telefon: 4115 

11~---~!'-----------M ekte p 
kitapları 

• 
ilk, orta ve lise kitap 
farı en iyi şartlar ile 

Yavuz kitaphane-
sinde satılmak

tadır _________________ , 

Olivier ve Deutsche Le- T ariş 
Şürekası vante Linie 

LlMlTET G. M. B. H Şarapları 
Vapur acentası Bambu g İzm:r incir ve üzüm tarım 

BlRINCl KORDON REE5 r . satış kooperatifleri birliği 
BINASI TEL. 2443 < YESTSEE> vapuru halen li- t fı d d 

m d 1 R d H ara n an, geçen sene en-
THE ELLERMAN LINES L TD. anımız a o up otter am, am- b 

LONDRA HATTI burg ve Bremen için yük alacaktır. eri yapılmakta olan nefis 
--T-R-ENTINO 29 a· . cCA!RO> vapuru 31 Birincites- şaraplar piyasada daima 

« » vapuru ırın- . d beki . , 
citeşrinde LONDRA, HULL ve An- rın e enıyor, Rotterdam, Ham- daha fazla aranmaktadır, 
versten gelip yük çıkaracak ve ayni burg ve Bremen için yük alacaktır. Tariş şarapları şarapçı-
zamanda LONDRA ve HULL için ARMEMENT H. SCHULDT . . . 
yük alacaktır. cHEINRICH SCHMIDT > vapu- lık teknığın.n en modern 
• « THURSO> vapuru 6 lkinciteş- ru 31 Birinci teşrinde bekleniyor, icaplarına göre ve sıhhi 
rınde LONDRA, HULL ve Anvers- Rotterdam, Hamburg ve Bremen şartlara t f'k T · • 
t ] . ..k k k · ev ı an arış şa en ge ıp yu çı araca ve aynı za- için yük alacakt . 
~~nda LONDRA ve HULL için AMERİKA~r.EXPORT LİNES rap fabrıkasında yapıJ-
yukpalaLcaOktır. lk' . . . cEXHIBITOR > vapuru 24 Bi- maktadır. 

< O • vapuru ıncı tesrının · · · d b ki · B'lh 
d L d HULL A , rıncıteşrın e e enıyor, Nevyork ı assa halk tarafından 

sonun a on ra, k ve n':'ers- için yük alacaktır. 'l S k D 
ten gelip yük çıkaraca ve aynı za- cEXERMONT > . sevı en e ve öın:sek 
manda LONDRA ve HULL için . . . vapuru 30 Bı- . l . . . . 

"k ı kt rıncıteşrınde bekleniyor, Nevyork cıns er.nı tavsıye eder.z. yu a aca ır. . . "k I k 
Ll ıçın yu a aca tır. Ş hh t • k 

ALC
VEERRPIAONOL HA TTll O lk' . cEXMOUTH > vapuru 7 ikinci- arap, sı a , neş e ve U"ı 

« > vapuru ıncı t . d beki . N k . vet ver'r . d LIYERPOOL CLAS eşrın e enıyor, evyor ıçin • · 
------------•ııteşrın e ve - yük ] kt 

COWdan gelip yükçıkaracak. pj;~a Aı~TARMASI S Rl 
Taze Temiz Ucuz İlaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepcioilu 

1 ____ H_a_nı_k_a_r_ş_ıs_ın_d_a ___ 1 
11•·------..... --------Memleket ha!!tanesi 

başoperatörü 

M. Nuri Arkan 

. cMARDINIAN > vapuru 2S FERLER E SE-
lkinci tesrinde LIYERPOOL ve 
CLASCÔW dan gelip yük çıkara- cEXCALIBUR > vapuru 21 Bi-
cak. rinciteşrinde Pireden Boston ve Nev-

DEUTSCHE LEY ANTE LİNE york için hareket edecektir. 
cKRET A > vapuru limanımızda . cEXf:TER:> vapuru 4 lkinciteş

olup HAMBURC, BREMEN ve ~;~de Pıreden Bost~n ve Nevyork 
ANVERSten yük çıkarmaktadır. ı~ın hareket edecektır. 

F ratelli Sperco 
Vapur A centası 

cEXCAMBION> vapuru 18 lkin
citeşrinde Pireden Boston ve Nev
york için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDDELHA
VSLINJe 

OSLO ROY AL NEELANDAIS 
KUMPANY A!ll cBA YARD. vapuru 24 Birinci-

Her yerde açık 
fasetine rağmen 
litrelik şişelerde 

• 

ve kapalı olarak 
fiatları ~hve nd.r. 
satılır, 

satılmaktadır. Ne-
70 ve 150 santi• 

Siz de MET ALLUM '·D Lambalarıııı 
" alınanu; 

Septolinl 
Adres: ikinci Beyler sokak 

fırın karşısı.. Kabul saatları 
3-7 kadar. Tele: muayene-
hane 312 •. Evi 2980 

cSOCRATES• vapuru 19 ·10 da teşrind~. bekleniyor. Le Havre, D~
limanımıza gelip Rotterdam Amster- eppe Du~~erk .. ve Norveç umum lı
dam ve Hamburg limanları için yilk manian ıçın yuk alacaktır. 
alacaktır. STE ROY ALE HONGROISE 

cHELDER• vapuru 31/ 10 da bek- DANUBE MARITIME 
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg BUDAPEŞTE 
ve Amsterdam limanları için yük ala- cDUNA > vapuru 20 Birinciteş-

Heın bol ııık almış olur, hem iktııad etmit olur, hem lıimba deiiıtirmel& 
ten kurtulur, hem de sarfiyatınızm ekıildiğini ilk faturada eörürallnlb, 

.................... 
------------·--ıcaktır. rinde bekleniyor, Tuna limanları için 

SVENSKA ORİENT LINIE yük alacaktır. 
cVASLAND• motqrü elyevm li- cSZEGED .. vapuru ikinciteşrin 

Doktor manımızda olup Rotterdam Hamburg iptidalarında Tuna limanları için 
Danmark ve Baltık limanları için yük alacaktır. 

Kemal Salih Aysay yilk almaktadır. SERViCE MARITIME ROU-
Sari ve intani hastalıklar cBIRKALAND > motörü 30110 da MAiN 

Diş 
Macunu 

• 

beklenmekte olup Rotterdam Ham - BUCARE.ST 

LLU 
O• } • • • 'b" miltehassısı burg Gdynıa Danzig Danmark ve Bal- cDUROSTOR> vapuru S ikinci 

iŞ eri lilCl gı l r Basmahane postahane tık limanları için yilk alacaktır. 30/ teşrinde bekleniyor, Köstence, Ga-

yapan etlerı·ne ku. karflll No. 30 10 a kadar Norveç için yük kabul e- latz ve Galatz aktarması Tuna li-
der. manian için yük alacaktır. 

M •• } Cumartesi gün- FINSKA Al A Vapurların hareket tarihlerile Vet, agıza guze cPOHJANMAA• vapuru limanı- navlunlardaki değişikliklerden acen 

k k • leri meccanen mızda olup Anvers Finlilndiya liman- ta mesuliyet kabul etmez. 

1 

0 U Veren yeni · ları için yük almaktadır. Daha fazla tafsilat almak için bi-
Telefon: 4223 SERViCE MARİTİME ROMAIN rinci kordonda W. F. Henry van 

formiildür. ----------•- cALBA JULIA> vapuru 21 '10 da der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-
ı_____________ beklenmekte olup Malta Marsilya Ce- lığına müracat edilmesi rica olunur. 

ı•----------••--.1 ADRIATICA S. A. di NAVIGA- -,
1------------·ı nova limanları için yük ve yolcu alır. Tele fon: 2007 / 2008 

Dr. Behcet Uz DOKTOR ZIONE .Memleket hastanesi 1 

• M. ŞEVKİ UGUR cZARA> motörü 19. 10 da gelip dahiliye mütehassısı 
Çocuk hastalıkları ayni gün saat 17 de Pire Korfu Sa -

randa Brendizi Valona Draç Gravusa Dr. Cela" l Yarkın 
mütehassısı DAHiLi HASTALIKLAR Spalato Zara Fiume Trieste ve Ve _1 

Hastalanın 11,30 dan bire MÜTEHASSISI hedik limanları için yük alarak hare- Muayenehae: !kinci Beyler 
k d B 1 k - d Ah k !kinci Beyler sokak No. 82 1 ket edecektir. 1 k k N 

25 
T I f 39-, 

a ar ey er 50 agın a en Telefon No. 3286 cF. GRIMANh motörü 20 110 da so a 0· • e e onn: .J.> 

matbaası yanında kabul eder. gelip ayni gün saat 19 da Patmo Le- Evi: Göztepe No.1018 
_, __________ •llll ___________ _..._ ro Kalimno lstanköy Rodos Bari Ve- Telefon: ?545 

t ._;........;... ____ _ 

T. i5- BANKA~I 
1938 

KôÇ'Ök Cari He&cıplcır 

lkrQmi~!-. p~&nı = 

4 adetlOOOL. 4000 L. 
8 .. 500 .. 4000., 

16 " 250" 4000" 
76 " ıoo .. 7600" 
80 .. so .. 4000 .. 

200 .. 25 " 5000 " -384 " 28600 .. 
Kuralar 1 Mart, 1 riazırau 
1 Eyliıl, l Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az SO lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edHece:Ctir. 

nedik ve Trieste limanları için yük jp:::;:=;;:;;iiiiiiii;'iiiii::::iiiiiim;;,İI 
alarak hareket edecektir. Baktroyoloğ 

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

TELEFON: 2004/2005 .................... 
Göz Hekimi 

MITAT OREL 
Adres: Beyler Numan 

sokağı No. 23 
Kabul saatleri: Ôğleden 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. 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Mdracaat yeru 
&kinci beyler ııokalc No. 25 

Telefon: 3869 ................... 
Karşıyaka Şemikle';l 

köyünde 1 
am tesisatlı bahçeve ba 

istiyenler okusun 
Karşıyakanın Şemikler köyün

de altı dönüm kadar siyah üzüm 
bağ, altı dönüm kadar muhtelif 
meyva ağaçları, yirmi dört dö -
nüm kadar sebze yetiştirmeğe 
çok elverişli bir ikamet 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 
racaat etsin .. 

Cevfik Baykent 
Elektrik - Telefon ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştem.:ı!cılar 77 - 79 telefon 3332 

Kumbar(fj blri 


