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llatayda tazyik ve ·şkencenin-arkası kesilmiyor - · 1~1 ı ~ . · ,.. Jlııl' 

Ata türkün Mersini teşrifleri, 
Ha tayda· sevinç uyandırdı ........... 

AtatıJrk, d'iJn Merıinde bir deniz gezintiai yaptılar. Türlı 
listelerine lc.aydedilmek üz re müracaat eden E.~i Tarlı. 

lerine dayak atılı)·or. Hatayda heyecan var 

lskenderantlan bir göriinüı 

t(odreanonun 

· Reyhaniye, 21 (A. B.) - Ana• 
dolLa Ajanıuua huıuıi malaabiri 
yor: 

Aziz misa/irimizin teşrifleri intiba/arından. 
VaıiJette bir aalib ıörGlmı· 

mektedir. Terıineiıtibbarat za• Sayın. mı·safı·rı·mı·z G. Marı·ç bitininde filen müdahalede bu· 
lunaralı: Türkleri büroya ıit• 

:;~~:k:.D::i:~.:.~~ :~: dün şehrimize geldiler 
dolu Ajan11nın hususi muhabiri · • 

b.ldir:yor: Dost ve müttefik devletin Harbiye ve Bahriye 
Antakya şehrinde tescil mu• 

amıleaine 23 M yısta dört bii· Nazırı şerefine Şehir gazinosunda ziyafet verildi 
roda başlanacaktır. İskenderun 

~:.!:;:·ı..:-:0:.~ •• r·r~'~;~ ~~ Değerli misafirimiz bugün Gaziemire 
fua dairesince büro rei•lerine gı·derek tetkı·katta bulunacaklar 
verilen nüfuıta kayıtla münte· 
biplerin tescili yapılacaktır. Ka• Don H muuef ık Yugoılavyanın 
yıtlı olmıyan,arın tesc 1 tarihi Bubiye 'fe Bahriye Nazırı Or,eneral 

u il Ant ky_a)'. merbut_ nahiy Marlç ile refik.alım, Mil.i Müdafaa 
~-.~·ımH Ye köylerde tescile bıılamı la• d• .Sm'z Cen ral ııılp 1 

HTef'lerJ, Hiiyfilı: Erklnıh•biye ikin• 
rilıi komisyonca aonradaa tea- el reisi General Aom Gündü-. refa. 

raklarile silelenmi tı. Aıüı mhafirlo 
mizi hamil huent[ tren ıaeı ... 
9,03 te Ba maııe isıaaycnona gel•l1t 
ve bı r <l Vali .B. F ıdı Giltf • 
Bayan GOie(, Mu tabkem •eYkl ~ .. 
mutnnı 1 ilmg nera\ n .. im Aktotw. ·--~~----... ----~~-

Romanyayı kana boyamak iatiyen lider, 
acıtan ihanetinden baıka on iki cincı· 

yetin de ma.znu'1u bıı!unuyor 
Bekref, 23 (Radyo) - Romanyada ihtil81 çıkar1ı1al flure iktn yakala• 

lltıalı; harp dhanına verilmiı olan Demir muhafızlar &eıkililtı lideri Kodre
-.onan muhakemtaine bogGD INılanmııtır. 

Kodreaoo, vatana ihanet 11uçuadan baeka, (in ikı ıiyn•i cinayetle ae it0 

t:ibaıa olanmaktadu. B11 cinayetler araernda, ubılı; Baovekil Doknuın da bl· 
..... Ô 'fUdır. 

'Kodreaaonua tahkik evrakında, keadisini agır ıraaiyete döşQrecek çok 
"-l ller meTeuddar. 

lılllddeiumumft ittibamnameyi okurken, mahkeme aalonundn bazı hndi· 
"ler olmuı iae d~ tafeilit alınamamıfbr, 

::tabıb oeleeti, 111t 13 ~· kadar ıflrmftttftr. 
öıtedea aoara tekrar topJın•ıt olan barp divanı, •oyük bir allb ile 

a ... ,. devam eylemiıtlr. 
Saflonan, a&ır ce.,1• çapıırıbeagı söylenmektedir. 

Balkan anlaşmasının eserleri 

\lapurdaki ziyafette 
tezahürat oldu 

N'fltuk larda dostluklar tebarüz ettiri idi. 
Mürettebat "Yafasın Atatürku diye ba. 

fırdılar. Miaafir .. m z aelamlandı 

bit edilecektir. katlerindo ) ükıek. mieof ir!er".-ıizin 
lstınbul, 23 (Huıaıi muba- mibmaııdnlan 'fuğgentrn\ Rauıiz, 

birimizden) - Meninden bildi· Kurmay Albay Mümtaz Uluaoy Te 

riliyor: Büyüle önder Atıtilrlc, Bayın M rİfiD mihmandarları Bayaa 
dün alcıamı kadu lcöılclerinde Uluıoy, Kurmay \arbayı Yusuf Adil 

meşgul olmuşlar, ıonra refakat• Jı:geli, Hariciye VeU eti Protokol 
lerindeki zevatla motöre bine- ıcflerinden B. Kudret, Kurmay Yl s• 

l>acı B. Cemal, MılJi Müdafu Emir 
rek bir deniz gezintiıi yapmış· ıubıylmndan Yözbııı B. Halid •e 

lardır. Atatürkün bindikleri Ekrem olduktan halde dün ıabab 
motörü, diter bir motörle vali huıufi trenle Eski§ehirden 1zm ire 
ve kumandan takib ediyorlardı. gelmiılerdir. Do.ı ve müttefik Ya· 

Büyük Şefin bu ıezintiıini goal.vyaoın kara "' denir: kuvvetle· 
bıber alın binlerce balk, w rinin deıerli t•fi, Baemane isıuyo• 

Duodn parlak bir ~ekilde jıtikbal Dost Yogoslavga bagraiı Bas· 
hillerde toplanarak tııriflerlai k d d ı ı edilmiıtir. Yugosluya Haıbi1e •e mane apısın a a ga anıgar 
aabıraızlıklı beklemiş, Atatürk Bahriye Nezareti kalemi mahıuı mil• refakat etmekttd•r1er. 
halkı 1elimlam11 ve geç vakte di ıQ Albay Ynrf!miç te sayın mi11afire lata ıyon y, goeln ve Türk bay. 

Burno-ra Tı.mrn komutanı Ti•.-• 
ral Nuri Yamul, Beledıye reiai laJ 
Dr. Behçet Ur: ve Bayın Us, MalU 
ve askeıi •rkAn, Yugo~luya k ..... 
lceu •e maiyetie l 'ayyare Alba,ı.n 

Bay Şefik Çakmak '°e Bay C.lM 
Yuknl taraf larrndan iıtik bal edilmif• 
ler ,e ukeıi bando •• bir kıt'a ... 
ler 111llm resm'ni ifa etmittir. Ba· 
yan M.riç ile Bayan Öulpa buke&o 
ler Ulkdım edilmiıtir. Aıkeıt lauade 
mouka Yugo•ln Te Türk Milll mul" 
lnnnı ç:ılmıı •e Orgeneral Muit. 
keDdilerini seJamlıyan 81keri lnı• ... 
nıo önünd~n geçerken Tlrkçe: 

- Merhaba ukeıl Demif. 
Aıbrlel'imiı de bep bir agı .. 

dıo: 

- Sonu 2 nci sahifede -
kadar rezinti yapmııtır. 

Büyük Önder, saat 20 de 
köıklerinde yemek yimişler, 
vali ve komutanı 1emete ah· 

Bergamada kermes! .. 
koymuılardır. 

Ankara, 23 (Huauıi) - Ata• 
türkün s hhatı hakkında çıka· 
rılan menfur şayiadan çok mü· 
tee11ir ol<ım Antakya Halkevi 
reisi Abdülgani ağanan riyHe
tinde bir bey~t, Mersine gıde• 
rek tazi mlerioi Atatürlce arzet· 
mele istomışlerdir • 

. Tclg. afla kend.lerinı verilen 
cevapta hükumetin intıbabat 
eanaaında Hataydan ayralma-
malarana lüzum gördütü ve di· 
lelderinin Atatür e arıed lditi 
ve Büyük Şefin fcvkalid! müte• 
ha11is oldukları b !dirilm iştir. 

Ankara, 23 (Husuıi) - Ha. 
taydaki Türk, Alevi, Arap, Er
meni, Ortodoks veıair bazı 

-So11u 2 nci sahi/ede-

llkkurşun 
29 MaJ·ııta tören 

,apıl:ıcalı 

Kleopatra Bergamada - Eğri minarenin hikiyesi
Sultan Orhan, Dursun bey ve kaleden atılan ok 

Kermes bayramı çok iyi geçiyor 
\ 

l..
Ballcan limanları Ması nda ille seferi gapmalcta olan . 19 Ma11s hkkurıun ab•ı gn. 

DüdOI. O gfln ()demifin (İlkkurfllll) Vali Bag Fazlı Gülaç sö9lüg ... 
Ot1cen vapurunun süvari w diğer erkanı, Yugoslaoga mHkilodeki abide öoiiade bir tö-

} 
B Harbiye ve Bahrige Nazırı istikbalde. reo yapılacak, Vali B. Faslı Güle~ Aı kadaşımız Orhan Rahmi 

'tr ~ikan iktaaad konferansının ı arasında Zetska PJovidl:>a acen• te bıı t6reade balnoacaktır. Gökçenin Bergama yazısı 9 un· 
dıtı kar• iiuriAe btlkaalar - sönu 8 inci ıalılf• - '-=========~=;,J 1._s.a.h.if.•ı11ııım.~.cle-d.ı. _____ _. 

Yukarıda vali fle davetliler istik/dl marşını dinligorltır, 
aıalıda zegebkle109nu9orlar 



Sa fıif e 2 
Mavıs ? 1 

~~K~A 

Plastik 'atlar terbiyesi 
Sayın misafirim Cieneral Ma-1

1 ric; dün şehrimize geldi. 
Ha!: y tazyık ıJ~ 
işkencenin arkası 

kesiimiyo:. 
Pla tik 

Fuard gö"'"rülmemiş elek
trik ve ziya oyunları --Çt koıloııalQla v Filiıtinin fuara r•ımın 

iıtlrak eclecekleri anla1ılıJ1or . 
Ç koılovıkya bükOm tini Feudo ziga .,.,.ı.,, 

fuara IH r • n iıtirak etmek ruar komiteainin, Pariı bey-

i~te~i~i fuar ko itoaine bildi· •elmilol ıorıiei t•ıvirıt pli~ıaı 
rılmııtar. ç koılovak1anı oeb· Mzırh1ın beynelmilel ıabreti 
rimlı fıbrt kon oloau 8. Vetter haiz Hollıadılı aaijtıhaaııı B. 
dUa belediye ve fuar kom\t ıi Zili ft~i•iı• 4av•t tttijiai ve 
reiıi Dr. B. Bebç t Uıu ~iya· •lt• .. ı•M• ı•"'- "'"""-" 
ret et İf v Ç koslovıky ı riıt bıtlıdıtuu yıımııtık. Dört 

pıv yonunun ceredo lnıa edile· ıündqberi Kültürp•rk vı Fuar 
bil cıtl hakkı da malOmıt al· QMeaıd• \ttlsiklv yı~a •iit• 
ıaııtar. Plin ilıorind n konao· ba1111 B. Zil, b•ir FuM Mla.• 
1011 liıımgel o tıfallit veril·· ıın, fevkılidt ı\b•l '-"•~ 
ıaf tlfr. pllnuu haıırlam•t• baılamıtttr. 

FiliıtJq rtımi ü 11 1 leril Söy:eadijinı aöre haı1rJanıoık 
1'uauai tic.retbaaeleri d fuar.. plinua tatbilcilı bu ıeıeki F~ 
••ıa i tiralc kararını ver mitlerdir. ardı ıö \llmtaait ıiyı oyua 

FtUıtin müe1111ol11inin_, lzmir lar~ ve f~vkalid• 114-allk te•in 
Fuınnı • r tl iıtirık d edılec~ktır •.. 
·bil ki ri v kendilerine pli Ayaı 11utelalu11 Ntvyork 
~ l d . na aerıiıi itin dt dıv•t ıdilmiı 

guro nere er en pavıyo{l ij'rıla· ld ~ d I . f 
1 
.. 

h k . o u5 un an ımır uan R ilnını 
catı • knldl t tkald r yıpmalc bazırlad ktan ıonra Nevyorka 
ü11re Fmıti Fuarı ldarecllc· gidecektir. 

rinden mübendiı B. S. Yafc ko- Paıt4Jf>n satıf(arı devamt 
oı:tui dilp lı irc g lmiı. bcledifC •t .. elıltdif 
ve fuar reiaile görüımüştür. ilk plindaki pavıyQnlar tama· 

Mühendiı, fuar ıa ına gi· ı:aen ve Ytni yıphrtlıP pıvlJQP.· 
derele tetkikler yapmış ve Fi· lardan da bir kıuu1 Ht\lml§ 
liıtin müeı eı Itri için yaptıra· oldutundan fuar zaaıa ıpa kı· 
la ık paviyo lınn y d rinı tef· dır yeniden bir miktar pavlyon 
4 ik tmiıtir. u n ki fu rı ö... iaı ettirilmeıine hizum '-"l 
mele üzere Fıliatinden lzmire olacağı söylcQiyor. B" ıcoeki 
çok ıiyarc;tçi g lece i de öğr • fuar, ıeçen yıllara Rtıırı._ çok 
ııi' mişt r. mükemmel bir .ser alaaılltır. 

ili v z taf t ti ıa i· JAN ARTHUR 

- Baıı 1 inci sahifede -
Sağol! Diye mukabelede bu· 

Juamutlardar. Bu ıırada lıalk, iıtat• 

J 11 üufte6 d ldurmyı\\I· Yug<>ılı Yya 
Harbiye ve Bıh i}• Nazırı, Milli 

üdaraa \'ekllimiz ı-e 11fıhıle.riodc 
bulunanlar, ietaayondau çıktık\ırı va• 
ki& halk tarafrndan fey1uljcfe ı•ıa· 
huratlıı te alkııltrla kartılan aıı~Iar• 
du. Doıt ,. llli1tııfik ugoelavyanıo 
sapn .Nazırı, halkın bu teıabüra• 

ııudıu Çtk m \eh11ıiı Qlmuı 'Vcı bil· 
ka Taıkçe bitap eımielcrclir: 

- Y •talla Türkiye? 
Halk, 0Jgeatrah alkıthmağa d•• 

Ta111 •&llRtıkle lıuaber bir @J •daa: 
- Yıeaıın Yuıo.lnya! Diye \!ay· 

~ırm11ıır. ı tıayou vathldf wiaaf iıle· 
rilQİI iÇİQ h111RtllHD OIOllOiJUJHdOD 

eu ü•dokiu Dt7aa '1ati~ n Bayın 
Gi tç, ikiaci otoıncıbite lttzlk mi· 
Mfhh~iı 011eaer•l Mulç, Milli MU· 
dafae Vtkilhalı \ineral ~aı• Oıılp 
n Veli Ji11h Gtleç ~hı•ifltrdir. 
'Oçtıı el oıoaa ollilit 'Y uga.1 alJ& Har• 
IJi7e H ltılui11 NH ıtıi kalemi 
1111luuı wı4ıırı ~lb11 Y nroaıiç ve 
OıJMt11lıa ttfa\ aıı .. uult\i mı1uı!ilaa• 
mhrı tHu•it1erdir. 

B6yfik mi11fhimiıle rtfabtle• 
rladeki ıevaı, doiruca Egepala•a !İt• 
mifl.ır, orıdıı kendilerhae arrıJan ha• 
ıuıi dairelere yerleımiılırdir. Org .. 
~eral Mariç, buıaaf daireleriııde ~ir 

•iiddtt iıtir~ll•,teu •QQt• "'' ıo,ao 
da VHly••• ,.ımiı, Vtli B. l'aah 
Gllleei siynet etmit, unu• ora ile 
Kıılıdı komqtın Tamıeneral Rasim 
A''QiUf a• B.t•diytd• Hilİ Dr. Beb· 
çet Uıw, Baıaovadı T1'haen komu&aD• 
bpcla Tilmgınerıl Nuri Yamutu Iİ• 

Jlff& e lHÜ l"diı· Ş.Jlll ~ef ~ha 
Vilayet vı BeledJyey• geldiğini ha· 
!Jer ılta hılk, deltı.l :UQı\{lıQıt ko• 
nağı n Belediye cl•arlaııadali ead. 
deleri doldurmuı, keodilerini hara• 
ıtı\o alkı,1aaııotır. Bg ıiytreı\er tf• 

nuında Orgeneral Mui9!1 aU:ed 
aıera•iıD 1•P'lanttu. 

Deltrli 111iNfiriıai.t, Baruonda 
Zhut m k'•lıi ile •ie•d.ıt iıtas• 
yoa\lau alyar•• tt\ikttA IQllff laa"• 
d ... .... JMAtiilıi YqQtk• 
-·~ Ü"ftW ,.,... .... __......_ 

claff&liltılt lıb~ı. 1iwitludt.. 
Ôğled•n sonra: 
Miufir Orgeueral, refakatluin• 

deki .... ıı. ... , JS t• GtaldtD hı· 
r.ket d~~ 411niı ka wt.e.Wi, ••• 
ki h~ir u&lyı,,~ •• Q(IJl ıuar•• 
•••tt. ~'1if•~alMiu• .,Kuı\ wıaıa 
ıebıiu. ı\lıel ı11ıaı"alg4Q\ topet11if, 
tohrin &aQhıoUf itler\. hUhaıu hauı 
huauıutı @ ' dl, p iıab111 diıılt •ito 
~ıdifeka eaiq\le• d<!~ü,ıe .unu KG· 
t(lp\\aoeyi ıiyartı etmito '-fitüpban~ 

de c6rd6AO h~tizalll •• ıaflktm11>eli· 
yçıi tt\.d\rle klrflı••• ır. Soqıa 
~ruıQrpı&llu ıertn•ııd•tHe~ Fu~ ı•· 
zıgosuud• t•Y almır, Fuar bızır~· 
lar\m, Kil '\ltpır~ı, tt•ra~\lt ~aloeini 
te\kik eamit ve ıecdeyiq Şcb\r g•ıi· 
no,\lnda T41iyet \1t4lfuıdın ıtrçfıeı i· 
ne nıilen •i1afeuo buıı- bQlQQ~\I~~ 
ltHhr. 

8uıünkü zitaretler: 
O ventral Muiç, bu sabah 

ıH.t 8,30 da Gaziemirdeki 
tayyare dafi tQplırn1nı atıwında 
h zır bulunduktan ıoııra dö ıüı· 
te K\l\lçuUu Köy Öit•tmeA 
okulunu gezecek, saat 12,30 da 
Otduovindt ı flfltriıe verile· 
c k öt ııy f: ·nd• h~zır bu· 

T rafmdan t l dilmiı Aık... Heyecan... Kahramanlık ve aergüıeıt fiJi49i 
A ne : 'IERRE RICHARD lrlLM - SEŞUE HAYAK.AVA 

rafınd o büyük bir kudret ve ıalihiyetle hmsil qdılmiş 

Y O Ş J A R A SPven/erin ve s vil~nle,,in romanı 
A_yııca: P A R A M O Ü N 1J J O U R N X L , 

Sr oo:lt:ıı: Yoo: vara : 3, 10 ve 7 <1c... Saadr~ ~t>ç s 5 v~ 9 dS\ 

Multtır•m miıllfirimiıi11 re/ilı•l•rıfta biilı.t ••,iligor 
tunacı~lırdır. Yt:mektın IOQra r 
Konak Vapur lake.lesinden .. Bay- F eliketzede· 
raklı Vapuruna bınere\c korfeı· 
de bir gezinti ve bızı tetkikler lere yardım 
yapacaklardır. 

Saat 20 de Şehir gazi"uuı· 
da belediye rıiai ~rıfuadıa de
ğerli mipfirimlz ıerefiı• bir 
ziyafet verilecek ve aziz mi11· 
firirniıle refı kıtlerind~ki ıovat 
Hat 22,50 de BtımJhıQe iı· 
taayo~uma aidtcek, buıuıi troa· 
it aaat 23 de lzıuirdtn ayrıla· 
caldardır. Trenin bıreketiade 
aıkeri merasimle teıyi ol\lal• 
caklırdır. 

ff(ılkcn s•vinci 
Yugoılıvya Harbiye ve Bah· 

riye Naıırı Orı•aerıl Mariçin, 
ıebrimiıo ı•lifi, balk10 fovkıli· 
de ttvino; ile kırtılaamıttır. 

S at 1irmidc baıhyın ziyafet, 
geç vakto kadır çok sunimi 
h11b1hallerle devaQJ tt11_ıif, ıa· 
yıp miıafirlorimiz Or~enırıl 
Mariç, rtfikalırı, kalemi aaıb· 
ıuı müdürü Albı)' Yçvrtmiç, 
~illi ıQüdıfıa Ve"ilimiı Kizıqa 
Ouıp. l•flnnın, •~rı· 
mizle tohriaaiıo gelen roaeral· 
lerimiz, Valı , Belodire reisi, 
Müttahkem mıvki komytıftı, 
dittr kQo:ıutaalır, DeRiıbıak 
lzmir l\Jh~•İ aa\idürü 8. Hı~ 
l\\tt Düla• v, bvıtllln Ji11· 
fctte bıılu~uıauılanbr. 

Z 1•fctin 1011\JRI dotnı veli 
8. F@zh Güleç bir nutuk irıd 
etmi~, Y ijgos 1 vyın10 detorli 
Hırbiyo VO B hriye Nt\ıınnı 
Izmirdc ıelfıll'lım•kla büyük 
bir ıur"r duydqtgnu, lı~\,li· 
lorio Y\lioslıv milleti ve Yu· 
gQıtavyı hakk1ndı hi11ettikl..-i 
l\l)'fınlıt• tcrcümen o1Rıı~lı 
~ra bir ıurur Jıiııoylıd\jiai 
söylemiş, YıuQılav m\lletjQİP 
rcfabma, Mıjeı\e kfahn v• kral 
n•ibi Son Altçı Ruvayı\ Pcoaı 
Pol'ün, Orıenerıl Mniç vo ba· 
yananın ııhhat!erincı kıdo~ini 
kaldırmıft'f. Ziyafette b'ıll\l\\P • 
lar bu b•rokett imti11l ohıit· 
lerdir. 

Mütoıkıbcn Orıeaeral Muiç 
Frınıızca irıd cttij-i mıtuktı 
Türkiyeye ıoldiği ilk gündg· 
beri gezditi her yerde aördüau 
aamimi alile• ve ttııhüııttlı 
11\it•ttk~ir b\lhn~duj\la~ t»u 
alikaıua dalaı ıiyıde Yuı_. 
lıv milletiqo ve QfdUHQ& ol· 
masındaa fevkılide mütohwiı 
oldquau ıöylcmif, k•deh\ni TYtk 
millttiPin Hfılun' Atatürk"- .. 1ı. 
ha\ine ve lımir Valili ile 81· 
yutaın lllılaatiqo kaldua\ftır. 
Orıencral Mıriçin avt1'u. W.. 
rekli şekUdo alkıılaınaaıtar. 

Ruzvelt 
Avrupa ahualiJ1le 

mef gııl olu'°' 
Vaşington, 23 (Radyo) -

Cumhur r.ili Ruıveh, bugün 
haticiyı ıaım Kord..J Hulu 

kabul etmiş ve uıun müddet Av· 
ı upa ahvali etrafında lconuı· 
muştur. 

K11,ebir ve Y oıııt bar•kti· 
arz felaketzedeleri için topla· 
naa iıae llıttıidlr: 

Mühı"diı ô-.er 
Lütfi Akıt 
Mühendil Ali Nihat 
Orı• 

Lira K. 
10 

10 

Urla ikinci Ukokulı 
ötretmen ve ötrtıciltti 

Buıüq toplanın 
Dünkü yekun 
Uııaumi yekQn 

43 
20a~u 95 
2()~84 95 

Halkevinde eğit 
menler gecesi 

Pazar günü akıamı Hılkevi· 
mizde güzel bir müıamere ve
rildi. 

Dört aydanberi K,zılçulhı köy 
öğretmen okulunda açılan etit· -... ~ .... - ~- ..... .., 
l>ulunan köylil genç etitmenle· 
rimiz ~ÔfÜD eaki ve yeqi haya· 
tını yaşanmıı olduğu şekilde 

ve büyük bir "'"~eUak_,.,ı, 
canland1rdılu. 

Başkal,arında görülürse kusur 
aayılıcıak teknik temıil hataları 
bunlarda ıamimiyetin bir niıa· 
a~si olırak ıörül:Jü, ve İ§İD de· 
t rini artt11dı. S~1irciler eğit· 
mo ılerin bu ruh ile yetiıerek 
köylerin beldediti mutavazı, 
fakat çok deterl kültür meta· 
ları taşıyacaklarını yakından 
kanaat getirdi. 

H11k11 aabııde11 ,.ıta , ... 
lere vo görülen mauzaral .ıra 
hep; tıpkı, tıpkı, tam oldutu 
g bi teyit vo takdir ıeıleri ka· 
ta yordu. 

Müsamerede bulunan Fazlı 

Güleç, Kültür· diffktö1ii A Rı· 
Oaluıt ve 8a1'aıahk itpıktwla· 
r.nden Kadri çok mötelaasaiı 
kalmışlar, ttit .. •ıltri ve k..-ı 
şef vo tali• heyetini teblik et-
mişlerdir. ' 

4 M SQ UZ& 

Meıucl 6ir evlenme 
Bn. Nahide Şalla ile Yeni 

Aıar gazeteıi batmuharriri B. 
Hıklu O~tkothıa\U\ kayu-birı· 
de.ri, O.aiıh.ak •••\lf WID· 
daa N'iti U"'"'"" ık\dlui 
d• &.itd'1• e9'ln•• dair.., 
ıiade iorı lulıa••tt•r. Bu mü
•&Mbttl• veri- dıalll ç•1• 
iki '"af"' aile v• do.Mları tMa· 
lu11aqhır. Ttrıfeyae uıdtt· 
ler dUt,iz. 

Bordoda 
!.iman am•l••i ., • ., 

ildn ettiler 
Bordo, 23 ( Racl10 ) - Li· 

manda çalışan amele; bir iş· 
çının hakıızhğa uğramasın· 

dao uaüaf.il olarak bir hafta 
içirı um\laai ı ev Ban etmitltr· 
dir. Bu yüzdon, bütün rapo l1r 
muatt bir ba do k.ılnııtlardır 

Başı 1 iqçi sıhıfede -
grupların kendi!6rinı ayrı et· 
maatler halinde ıotihap defter· 
ierine kaydtttit dlkleri anlaşıl· 
mış ve Hatay anayasasına 
ıykm olan blJ bıroketf 
Hatayda bulunan Milletler Ce· 
mıyetı heyetipın göz yumduğu 
gorülmüi, hükilm tim·z bu hu· 
ıuıta M lfıtler Cemiyetine mü· 
racaat etmiştir. 

Mılletler Cemiyeti umumi iri• 
tipliii. Hükümetimizin bu mü
racatı üzerine konsey komite· 
sini derhal toplamış, verditi 
kırardı Maruni, Dürıi, MuHvi 
v11•ir camıatlcriq. ıncak bu 
ıuretle lcaydedilebileceklerini, 
dıterlerinin Türk noktıi aaza• 
rıQa ıöro kayıtları icab ettifini 
Hıtıydaki intihabat komiteain• 
tebliğ eylemiştir. 

Bu !uretl•, Türk, Alevi, Atıp 
Ermenı, Ortodoks vesairenin 
diler cemaatler hesabına kay· 
dedilmoleripc iaıkin kalmamıı· 
br. 

Merıia. 23 (Huıuıi mubabi· 
rimiıdtn) - Roybıaiyıd• Tü,k 
1 ıt1ıae kıydıdihatk için •Ü· 
ıacaıt ıdın Eti TWlderi datül • 
mtkttdir. 

Halk zorla vt biabir iıkınc• 
il• ırıb li ıtltriaı yaıdmlmak· 
tıdtr. 

Hıtılhovdıa köyüade tttlaiş· 
vller tarafındın Tiirlclıre ıtıı 
açıldı. Hılk hıyecp içiıdıdif• 

.. Merlio, 23 ( Huıu•i) - Bil· 
7uk S.fia Meraiıi tttrifluJ ve 
nıttli bulua•ılırt, Aatakyıtla 
tarifi ıayıi kabil bir ıtvilf 
uyudtfmıf, iıkegcılerdıa •il• 
tevellid bütün ıztırıplar unutul· 
muttur. 

Merıin, 23 (Huıuıi muhabi· 
riuıiıdın) - Atıtürkü aötDMk 
için çok uzak köylerden p•k· 
çok halle Mersine gelmektedir. 

lüm 
ikinci direktörü Miıter 

Mark Dewnun gözlerini ha· 
yat• •b•diyen ~umd'Jtu 11ii
esaif haberini vermekle ele-
mile mütee11ir bulunaa ıir
k•timiı diai aatraıi111ia bu· 
gün (24 Mıyıı Sah) gıt °" 
buçukta Alıancalrta inhisar
lar fabrikısa lıı:arıııında Saınt 
John klliaeainde icra edil .. 
ccğini ilinı vııife bil..ı ttir. 

Geri Tobıko Kımpiai 

Kırıehir feli
ketıedeleri 

Menfaatine Be,ofla 
FrQnıız tiyatroıundd 
bir konıer oerilecek 

latanbul, 23 (Huıuıi mulaa· 
biıi•iıden) - K"tthiri ıelzelı 
felllı:etzedelerl için Beyoğlu 

Helkevi Uo kCM'Mrvatuvar tara• 
fınclıQ PeJııabe akıımı Ber 
Qtlu Frınşız tiyatroauada bir 
koA•or v•ilmui kuarlqbrtl
mııtır. 

Fransız kabine•i 
Bugün Elisa •arayın-

8 foplanaealı 
Patiı, 23 (Radyo) - Ftu~ 

k•"'-.. i. Jtrta !Ula ara,aada 
Cahvı•'- LobtMu riyu~ 
d• top!.aaoak ve. ,.ai .,11 
pıojıleri Cıa•h•nı•ili•ia t .. cll
ki-• uııdMtktiı. 

ICıiaiGe, beyaı•ilıl vai1el 
•tııhadt da m\Aak.,.ıe,de ._. 
luaacıkHaıiçiye N11m jori Bo•••i• iaaba'"" di"liyıctk\ir. 

Polon va da 
Feci 6ir orman 

yangını 

Varşov•, 23 (Radyo) - Po· 
loayaaıo L 'blin Qr•11n atıf 
.,.,,, büyük küçük üç 1ü.1 .. ,. 
{iye tıınaaıen yanmıştır. 
Zuır çok mühiıııdir .. 
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B. Millet Meclisinde büd· 
ce müzakerelerine başlandı 

Sabık Kültür 
Bakanı 
B. Esat Jan 61Jü 
lıtanbul, 23 (Husuıi) - Sa· 

bık Maarif Vekili Bursa ıaylavı 
B. Esad. bugün vefat etmiştir. -· ........ . 

Miistak:l Saylavlardan Halil Me·nteş ile Kitapçı Merbumua cenazeıi, mora• 
timle kaldırılaca ktar. HüsnQ, hararetli sözler sölemişlerdir. 57 milyon 

Galatasaray 
Al•ancağı 3.2 yendi, 

Muhafızgücii de 
yenildi 

lira ile neler yapılacak? 
· bul edilmiıtir. Meclis, yarın darma teşlcilib ıiliblannın 
büdce müza"ereıine devam ede- detiştirilmeıi, bomba ıatıa aha· 
ccktir. 

Ankara, 23 (Hususi mubabi· 
rimizden) - 51, 918,000 lira• 
lık icll tabıiHt talebini ihtiva 
eden k1nun liyihaıı Büyük Mıl· 
Jet meclisine gelmiştir. Bu para 
ile cephane aatan alınması, jan· 

maaı istenmektedir. Bu para 
yalnız 6,520,000 lirası bavacıh· 
ğım :za, bir m iyon lirası latan· 
bul • Edirne asfalt yolunun in· 
şaama, 700,000 l ruı Ankarada 
intı edilecek Tıb fakültesi bi· 
nas1na harcanıcakhr. 

lıtinbul, 23 (Husuıi) - Dün· 
kü maçta, Galatasaray takımı, 
Alıancak takımını 3· 2 yendi. 

Altılar muhteliti do Muhafız· 
g i cünü 40 mağlub etti. 

Anlcarı, 23 (Huıuıi) - Bü
Jiilc M .. let Meclisi, bagüo ... t 
14 te yeni sene büdcoaioia mü· 
zıkereaine başlamııhr. Mecliıe 
B. Abdülhalik Renda riyaıet 
etmiıtir. Celse açılanca umumi 
llluvazene il mununa dab.l bazı 
dairelerin büdcelerinde muhtelif 
fasıllar arasında münalcalelor ya• 
pılmıı, M ~ ' ive Vekili B. Fuad 

::.:!~~:\::~~r~·!:~::~~ Bulgar kralı, Türkiye-Bulga-
Fuad. orta mektebe olan lbti- • d 1 w 

parlamen
toda teyid ef tiler. 

yacı anlatmıı, Konya ile Urfa rıstan ost ugunu 
havaliıiode au baıkını dolayasile 
ııtma foliketi baı röıterditinl 
ıöylemif, bataklıkların kurutul• 
11ıa11 için bükOmetçe teClbir alııı
llluını, bldceden tabıiaat ar 
tılm111nı iıte mittir. 

B. Hiiınil Kitapçı {Mutia) da 
da kürıüye çıkarak mem.cketia 
birçok 1erlerinde, r- llhuaa köy
lerde doktorauzluktaa ıikiyot 
•dilditiai aöylomit. memlekette 
·•llfu• arttırmanın çok çocuklaı 
'llelere hor türlü geniı yardam-

yapılm saycıinde te1ri 
•e1aıebaleeetlni s ylem 1r öazı di• 
lılclerdo bulanmuı, bilbıua nG
faıamuzu artbrmı itinde çok 
~ocuklu ailelere yıpllacak yar· 
dımlana ehemmiyetiai i&ab et
llllıtir. 

B. Hüınü Kitapçı, Cumharr .. 
Iİmiı Atatürlcün yüksele irıad· 
lan aayeıiode bor 1ahada1ci ia• 
kiıafımızı memnuniyetle kırıı· 
lamak lizımgeldiğini, büdceml· 
tin 3 ıene aoara 300 milyOD 
IJrayı bulacatını ilmid ettitinl 
beyaa eylemif, maliye memur-
larının halka yakınlaımHı bak· 
lcıada Atatürkün ıözlerini ha• 
brlatmıf, vergi itiraz komisyon• 
larının mükellefler namlarına 
tarhedilen vergilerin bir kıımııı • 
da halla hakla çıkırd1klarına 
iıaret ederek maliye memur-
l.rının halka yaklaımalc iıteme
diklerini ıöylemiı, gayrimüba-
diller meselesinin bili uzayıp 
iİttitini, bu meselenin baUcdil· 
llıcıi zamanının gelip geçtitini 
•ıylemiı, dünya birinciliğini ka· 
tlnın ıuvarilerimizi ve onları 
Yttiıtirea orduyu muvaff alcıyet
ltrinden dolay. tebrilc etmiftir. 

8. Hüsnü Kitapçıdan ~onra B. 
lialit ıöz almış. Almanyadaki 
cto.so milyon liralık bloka pa· 
'•rıın tazyikine ratmen mah· 
buUerim z üzerinden 20 milyon 
liralık fazla sataş yapılmarınıa 
~~·sadi vaziyetimizin ilerleyişini 
bılhıasa ıimendıfcr yollarının 
.t.ılduğunu ıöylemiı, ıimenifer 

::Y•seti üzerinde fazla durmak 
f~Zuınunda iırar etmiş, üzüm 
1atinde imil olan maliyet me· 

•eltsi üzerindek' müe11if elo
llban)arın, tetkike değer bir me
•:lc tc1kil ett.ğini, aeneki ge• 
llışleı:ne işin faydasını iıaret 
:derele kliring tabdidatın kal· 

1 tlı:nu1 kabil olup olmadıtanı 
•ornıuıtur. 

Müzal.cerelerden sonra Baş· 
Vekalet• Büyü· Millet Mecliıi, 
~•na muhaıebat büdceleri ka· 

Sa Majeste Boris, Başvekilimizin Sofyayı ziyaretle
rinden balisetmiş ve bu hadiseyi tebarüz ettirmiştir 
l11an bul, 23 (Huıuıi) - Sof· 

yadan haber veriliyor: 
Sobranya meclisi, bugün kral 

Borilİn mühim bir nutkuyla 

·~·lmı v.e m nzalcerelere başla· 
m11tır. 

Kral Boriı, frad etmiş oldutu 

•utukta bizden de bahıetmiı 

ve Başvekilimiz B. Ce:al Ba· 
yarla Hariciye Vekilimiz B. 
Tevfik Rüıtü Araıın, Belgrad 
aeyabatindeo dönerlerken, Sof· 
yaya da ziyaret ederek, Bulgar 
ricalıle lconuımaları bidiıeıini 

tebarüz ettirmiş ve bu m ünaH· 
betle Türkiye· Bulgariıtan doıt· 
lutunu bilbıasa teyıd eylemiştir. 

Donanmamız 
Suriye aularına mı 

g·diyo? 
lataodui, 23 (Huıusi)-Beyrut• 

ta çıkan bir gezete; donaııma· 
mııın, yakında Suriye sularına 
gidecetini yazıyor. 

16 Yaşlarında 
bir genç 

Kız meseleainden 
ayni yaı ta ki çocu. 

fu öldürdü 
lıtanbul. 23 (Husuıi) - Sa· 

matyıda oturan 16 yaılarıada 
bir genç, bir kız meseleainden 

dolayı ayni yaıtaki S ıbaheddin 

adında bir çocutu takip etmiı 
ve yakalıyarak tabanca ile 
öldürmüıtür. 

Katil kaçmıştır. 

Antalya 
öğretmenleri 
Antalya, 23 (Husuıi) - ôt

retmeoler, Korkud ili kızaıına 
bir rezinti yıpmıılar, Elmalı 

kazaıı 6tretmenleri do Antalyı 
öğretmenleriyle beraber bu ge· 

zintide hazır bulunmuşlardır. 
Çay ziyafetinde aamimi mü

aababeler yapılmııbr. 

Trak vapurunda 
Denizbank taraf ında:ı dün bir ziyafet ve. 
rildi. Davetliler Mudanyaya kadar gittiler 

lstanbul, 23 (Hususi) - Denizbank, yeni aldıtımız Trak 
vıpurunda dün bir ziyafet vermiş ve davetlileri Mudanyaya 
kadar götürmüştür. Zıyafette bulunanlar, Mudanyada karaya 
çıkm şiar ve oradan Bursaya kadar bir ıeyahat yapmışlard ı r. 

Sergerde Hasan 
Takip müfrezelerimiz tarafınclan 
sıkıştırılarak dağlarda öldürüldü 
' lstanbul, 23 (Huıuıi) - Dersim harekatına iştirak edip bir 

müddet için kaçmağa muvaffak olan Seyid Rızanın oğlu Hasan, 
takip müfrezelerımız tarafından dağlarda sıkıştırılarak öldürül· 
müştür. 

Amerikalı pehlivan 
Dün Teki ·dağlı Hüseyinie güreşmişse de, 

kor.lıarak sahadan kaçmıştır 
lstanbul, 23 (Husuc:i) - Kara A'i ile iki defa berabere kalan 

Amerikalı pehl.van Serman, dün Tekirda?h ile güreşm ş ve ye
nileceğini anlad ğınd~n. sabadan kaçmıştır. 

Düyunu umumiye taksiti 
Taks . ."tlerin, malla ödenmesi için hüktime. 

timiz.'e alakadarlar araaında yakında 
Ankarada müzakereler başlıJ'Or 

1ıtanbul, 23 (Hususi) - Düyunu umumiye takaitlerininı ban
dın sonra malla ödenmesi için, yakında alibdarlarla bük6me
timiz ara11nda müzakerelere başlanacaktır. 

Müzakerelerin, Ankarada cereyan etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Mukavele imzaland1 
lıtanbul elektrik ıirketinin •atın alındılı 

hakkındaki mukavele diJn imzalandı 
l.tanbul, 23 (Huıuıi) - Elektrik ıirketiain bükumetimizce 11 

milyon Türk liraaı mukabilinde bütün tesiaatile aatİn alandığı 
bakkmdaki mukavele bugün merasimle Nafıa idaresinde imza· 
lanmııtar. 

Japonyada zelzele 
Fokosima havalisinde çok mü

him hasarat kaydedilmiştir 
Bingal, 23 (Radya) - Bugün, fasılah aurette devam edoa 

ıiddetlı zelzele, üç saat sürmüştür. 
Japonyama Fokoıima havaliıinde büyük baaarat olmuıtur. 

Nufuıça zayiatın derecesi hakkında malumat alınamamıştır. 

Mayıs 24 

HarptehlikesiAvru 
payı titretiyor 

Paria, 23 (Radyo) - Çekoa· 
lovakyada kark aekiz aaat evel 
başgösteren tehlike, bir dere
ceye kadar zail olmata baıla· 
mıı ve bütün merkezi Avru· 
paya kapbyan kara bulutlar, 
kısmen kaybolmuştur. Bunun 
ıebebi; dün 250 komunda baı· 
hyan belediye intihıbıbnın, ıü· 
kunetlo ıona ermiş olmasıdır. 

intiba batın neticeleri ben üz 
kat'i ıurette malum olmamakla 
beraber, 177 lcaıa, CJmhurreisi 
Edvar Bene.in partisine 184.654 
rey vermittir. Bu netice; Çe· 
koslovakya hesabına büyük 
muvaffakıyet sayılmıştır. 

Bundan başlca Baıvekil Milan 
Hodzanan çiftçi partis 54 542, 
Çekoılovakya Sosyal demokrat 
partisi 123 540 ve Katolık Çek• 
ler plrtiıi 58, 7 51 rey kazan· 
mışlardır. 

Haynlayn kovaliıyonu, Al· 
manlarla meskun olan yerlerde 
yüzde doksan rey alm ş ve Prag
da dı, geçen intihabata nıı· 
betle üç sandalye daha fazla 
elde etmiıtir. 

Londra, 23 (Radyc) - Avım 
kamarasının bugünkü içtima• 
ında; Başvekil Nev.I Ç :mber· 
lıyn, Çekoslovak\'a ile Alman· 
ya arasında başgöıteren tan· 
ıiyonla umumi vaziyet hakkın
da izahat vermiş ve ezcümle 
şunları söylemiştir: 

- HükOmetiniz, Çekoslovak· 
ya meselesinde bir itilaf buıu· 
le gelmesi için elinden gelen 
herıeyi yaptı ve Çckoılovak
ya nezdinde teşebbüsattı bulu· 
nar ak Alman Südetlerinin meta· 
libatı üzerinde iti lafkarane ha· 
reket etmeıi ni ve bu itilafın bir 
aa evvel hüsnü ıuretle bertaraf 
edilmesini tavsiye etti. 

Haynlayn. Praga muvasalat 
etmiştir. Umarım ki, Çekoslo
vakya Başvekili Milan Hodza 
kendisini kabul ede. cek ve tav· 
siyemız dairesinde hareket tıde· 
cektir. 

HükGmetiniz, Çelcos!ovakya· 
dan başka, Almanya nezdinde 
de dostane miiracaatta bulun· 
du ve sulhu h l ·l dıu edecek 
hareketlerden r kın masını bil· 
dirdi. 

Almanya Hariciye Nazı rı Von 
Rıbbentrop bizim bu gayretle
rimizi hüsnü telakki ettiğini b.l· 
dirdi. 

Ba,vekil Çemberlayndan aon· 
ra, muhaliflerin lideri Major 
Atllı kürsüye gelmiı vo dcmio
tir ki: 

- Bışve'cilin beyanatım tat· 
minkir gördüm. Bu itibarla va· 
ziyetin çok nazik olduğu şu za· 
manda daha fazla izahat iıte
mek ve münakaşa kapısı aç· 
mak, bence zararla net;celer 
verir. 

Avam kamıraıı müzake-
releri kısa sürmüştür. 

Londra, 23 (Radyo) - Lord· 
lar kamarası, bugün öğleden 
aonra toplanmıf ve Hariciye 
Nazarı Lord Halifakı. hükumet 
namına Çekoslovakya meaeleıi 
hakkında. izahat vermiıtir. 

Lord Halifalcs, Başvekil Çem· 
berlaynın, Avam kamarasındaki 
sözlerinin aynini söylemiştir. 

Paris, 23 (Radyo) - Berlin· 
den alınan haberlere göre; 
(Haynlayn), Çekoslovakya hü· 
kumotine verdiği bir muhtırada, 
Südet Almanlannın ekseriyet 
kazandıklan yerlerdeki zabıta 
memurlaramn, tamamen Alman· 
lardan mürekkep olm11ıaı iıte· 
miştir. 

Pariı, 23 (Radyo) - Geçen 
kırk tekiz aaat içinde başgös· 
teren tehlike, lng lterenin gös· 
terd ği fevkalade alaka ıaye· 

ıinde bertaraf olmuıtur. 
lngilterenin Berlin sefiri Nevll 

Henderson, otuz altı saat için
de üç defa Hariciye Nezaretine 
gitmiı ve Almanya nezdinde 
dostane tavaasutta bulunarak, 
orta Avrupayı altüst edecek 
bir hadisenin önüne geçmiştir. 

Fransa, Çekoslovakya ihtili· 
hna karışmıycağını ve herşeyi 
lngi:tereye tcrkettiğini Londra 
resmi mebafal.ne bildirdiği için 
bu kark ıekiz saat içinde hiçbir 
teşebbüste bulunmamıştır. 

Londra, 23 (Radyo) - Tay• 
m.s gazetesinin Parıı mu.habiri 
bildiriyor: Çekoılovakya·Alman• 
ya ihtilafı, henüz halledilmiş ve 
tehlike zail olmuş değildir. Zı• 
ra Franaa, icabaoda her suretle 
Çekoslovakyayı himaye etmeği 
bir kere daha ve kat'iyetle ka• 
rarlaştırm ıştır. 

Hariciye Nazırı Jorj Bone, 
bugün Rua sefiri Suriçi, İngil • 
terenin Pariı ıefiri Sir Erile: 
Fılipı i ve Yugoslavya sefırini 
kabul etmiş ve Franıanan O:• 
kos!ovakyayı himaye edeceğini 
resmen bildirmıştir. Bu esnada 
Çekoslovakyanın Pariı sefiri de 
hazır bulunmuştur. 

Alakadar mebafilde ıöyl~n· 
diğine göre, Almanlar, ne ya• 
pacaklarına dair biç bir ıey 
söylemiyorlar. Bu hususta biç 
lcimıe ne olduğunu kestireme· 
mektedir. 

Prag, 23 (Radyo) - Sü iet 
Almanlan lideri Haynlayn, bu• 
gün öğleden ıonra saat 16 da 
buraya müracaat etmiştir. 

Varşova, 23 (Radyo) - Çe· 
koılov kyada kısmen başhyan 
beledıye intibabatının, dün aü· 
kiinetle aeticelenmeıi, burad 
memnuniyetle karşılanmıştır. s·. 
yasi mebaf.l, Çekoslovakya·Al· 
manya ihtilafının, ne suretle 
halledileceğini merakla bekla· 
yorlar. 

Bcrlin, 23 (Radyo) - Al· 
man reımi ve siyasi mehafıli 

Ç ·kos lovakya meselesine bü· 
yük bir ehemmiyet vermekte 
ve bu meselenin, nezaketini 
muha!aza etmekte devam eyle· 
d. ği ıcanaatini göstermektedirler 

B. Hitler. Münibte bulun· 
makta ve ahvali hassasiyetle 
takib etmekle beraber, kimseye 
birşey söylememektedir. Vazl· 
yet, · çok toblıkcli görünmek· 
tedir. • 

Varşova, 23 (Radyo) - Pa· 
zar akşamı Pıagdan gelen ha· 
berler, mahsus bir gevşeklik 
uyandırm şhr. Polonya-Çckos· 
lovakya hududuna Çckos:ov 1: 
askerlerinin tahşid edılmeı lf•• 
bebi hakkındaki teminat, v zi· 
yeti düzeltmiştir. BJrada güm• 
rük işleri iç:n bazı tedbirler 
alınmasına lüzum görüldüğünü 
gazeteler yazmış lardır. 

Londra, 23 (Radyo) - lngil· 
tere Hariciye Nazırı Lord Ha· 
lifakı, bugün Fransamn bura 
sefiri Korbeni kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Fransız ıefir~ merkezi Avru· 
padı ıulhun haleldar olmaması 

- Sonu 6 ıncı sııhifode -• Elhamr ı. M ııi Kütüp· 
Q hane Sıneması 

2 büyük filim birden 

Büyük Aşk 
C lark Gable • Mgrana Log 

Maceralar Kralı 
Bu/ala Bil Türkçe södü 

Garri Cooper 
ilave olarak: Başbakan Celal 
Bayarın Yunaniatanı ziyareti 
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Avrupanın «:.~.~enç ordusu [:SimıJLit1] 
Çek ordusu, herhangi bır r taarruza karşı ne yapabılir Atatürk kupası gÜ• 
Çekoslovakya, bir seferberlik vuku unda derhal •• b k 1 
talim görmüş 900 bin kişilik bir ordu çıkarabilir reş musa a a arı 

Avusturyanın Almanya tara· 
fından ilhakı üzerine Çekoılo
va1cya ordusu günün mevzuu 
gıbi oldu. Üç taraftan Alman· 
ye ile çevrı len ve nüfusunun 
3,5 mi .yonu A1ma11 olan bu 
memleketin mukadderata sık 
ıık razetele rde mevzuubahıol· 
matı başladı. Son bir iki gün 
zarfında Alman ordusunun Ç-! ı{ 
budutlıırında asker yığdığı şa· 
rıaları tekrar gazetelerde yer 

ouldu. Vakıa Çekoslovakya mu· 
ah edeler le Fransıtya, Rusyayı 

Küçfik it lafa bağlıd r. Fakat 
f rasanın sözüne ve imzasına 
ne lcadu riayet edeceği d~şü
nülmete değer bir meseledir. 

Çekler de bu ihtimali gözönfio .. 
den ay. rrnamış olsa gerektir. 

Çdcoslovakya da herşeyden 

cvel iıti\dalıni koruysbi\mek 
ıçin ıiliha güvenmek mecburi· 
yetindedir. Çekler aıkerl lıtuv· 
.-etlerini hazırlamak makudiyle 
geçenlerde bir mıne vra yaph· 
far.Çekoslovak o rdusu 1920 de 
teşkil edılm it olduğuna göre 
Avrupının en genç ordusudur. 
Mul.!i ve harp an'anesi olmı• 

y n bir orduyu haıtrlamak içio 
f p taca en iyi it maoevraiar· 
dır. 

1'elc ba ına Çek orduau mub· 
temel bir taarruza kartı ne ya· 
pabil r? Atman •ıkeri gazete· 
lerı ibu ordunun zaafına dair 
sutunlar doluıu yazılu yazıyor· 
lar. 

Onlara Köre Çekoılovakya
oın 111\cer•ik bakımuadan cotra· 
fi vniyeti kötüdür. Bu mcmle· 
ket n 1,000 kilometreye yakın 
müdafaa edilecek geniş bir bu· 
dudu vardır. Bu h ıdut memle· 
ket n deriniikine nazaran çok 
1 z adır. (8!} • 1 'ıS kilometre 
dc:rinlik). Yollan ve demiryol· 
Jarı Y•P luk~n askerlik durumu 
da•• göıden uzak kalmıştır. 
Çunkü bu follar eski Avuatur 
t'• • Macıriataa ordulannam ••· 
'4<t:ri ihtiyaçlarını karşılamak 
•akaadiyle yapılmıştı. 

Çekoalovakyada yışıyan Al· 
manların faatiyeti bu memle· 
kette beş aenedenberi olan 
ek tliyeUer mesele.i çok ebem· 
m·yetli bir safha almıştı/. 

15 mi!Jondan ibaret Çeko,. 
lovak nüfuıu arasında 3,5 mil
yo l Ai mao ve 700,000 Macar, 
hıllcın yüzde 22 ıini teşkil eder. 
BJ ~az.ye~ k •rşıtamak iç·n 
Çeko•lovak b, e ·tı bil' "dev· 
let müdafaası ... aounu yapmak 
~ec~uriyetinde katmıttır. Bu 
kı:ıunla bütün pıemleket hudut· 
l,1n etrafınd ı 25 kilometre d&· 
rJnlikte bir müdafaa m ntakaıı 
*urulmuıtur. 

Bu ıpınfakadı, ev inıaatını, 
ırııi ılım aatımına kadar yapı· 
Jıctk b~r iı için askeri makam· 
laldın .aiiJaade alpaak mec:bu· 
WİY•h keou}•uştur. 

.Pi ııkeri puataka f!phem· 
ruı•. Siidet Almanlarının 
oturclutu mıntıkanın mühim 
Wr ki•••••· Slovıkyuıa üçte 
jk"tini Ytı bem~n bem111 Kar· 
patlu civarında Rusların otur• 
dutu mıntakalaran lıepıioi ihtiva 
eder. 

ç. koılovalcyı ıon birkaç 

rını budu !ardan memleket 
içerlcrine doğru Çf'kmeğe bat
lamıştır. fak at bu bir hamlede 
yapılacak kolay bir iş değ ldir. 
Planın tam tatbiki aenelero 

generalleri erkanıharp reisliği A / k b . / ld 
yapmışttlar. Cekoılovı\c ordu· sanca ırinci iğı a ı 
ıuoun ilk erk3ı;uharp reiıi Fran· C:.ımartesi günü Ha kevleri bir mücadeleden ıonra Meh· 
aız generali Pelledir. 1927 de bıbçeaınde bP şlıyan bö ge ser· met, rakibini tuıa gtfrırtk ki· 
bu vaı ı fe yerli kumandanları beat güreş biriııcıl kleri Pazar loıunun ıampıyonu old11. Bu 
tevdı edılm ş .ir günü öğ:eden sonra neticelendi. güre~tco sonra yapılan müsa· muhtaç bir İftİ r. 

Yukarıda da söyled ğımiı gi
bi Çek orduıu, harpten ıo'lra 

teşkıl edilmiş genç bir ordu.
dur. Bu ordunun VfZ yetini tes· 
pit eden ilk kanun t 9 Mart 
1920 de çıkm ışt r. llc ı senelik 
askeri k hi~metin i n kabulünden 
sonra burada bar.arda J00,000 
mevcudlu bir prdu olmuştur. 
Garip b ir tesadüf eaeri olan 
ilk Çekoslovak ordusu kurulur· 
ken bu memlekette M ili Mü· 
daha Naz ra Valdav Klofak iı· 
minde askerlik aleJ h~arı bir 
adamdı. Çelcoı.ovak ordularının 
ilk müfett ti de Mışar iımiode 

Evelce, aakeri talim görme· Ve AısJncık gü •ef talcımı l · O bakalarm evveli ferdi taqifi 
miı olan ve A5 t'•tındın aşağı ı l fım r flmp yonluğunu kazan. yıpı ldı. S6 kiloda Alıancaktaa 
bulunan bütün Cıkler ıyavaı dı. Ç ,, !ieyirci v•rdı.Cumırtui Şefik Kandemir birinci, Demir• 
yavaş her sene üç aylık bir tt· gllııu yap.lan f Ü 'eşlerde yarı sporda Şerefcddin Çiçek,i ikin· 
lim du•rc.i gö ., k terhis edi· ağ . r -. ı l :t, 79, 72, 66 kilo!ırın ci, 61 kiloda Alaa"caktın Meh· 
lirle · Bu a.uretle Ç~koslovakla r ~ürcşlcrı t , m•m:anmış olduğun· met Taremiş birjnc;,Deınirspor· 
m Ilı bir seferbe lı k vukuunda d 
Dinıi olarılc çık.ar bilecekleıi a ı P zır günkıi güreşler~c 61 dan Ali Berrak ikioçi, 66 kilo· 
3 m:lyonfuk bir ordunun teme· ve 56 • ı. o a rın güreşleri tamam· da Demiupordan Feridun Aki· 
lini kurmıta çalışıyorlar. landı . Ve finale kalm• ş otan mal birfoci, Alııncaktaa Sururi 

Bu orduaua te,çbizatın• go· Alsancaktan $, Demirspordaıı Bodur ikinci, yetmiı iki kilo-
liace, piyadı kıta'ıındı 7.fJ mili· 3, Ootanspordın 1, Ateşten t da Alıancıktın Enver Akçeli 
ınetrel k ınavurler, l9-6 mo· ceınan on aür~şçi 11as nda mü· birinci, Demirspordan fetbi 
deli lıaftf raıkiaelitüftkler, şvaı· sabakafar yapıldı ve neticede Oatün ı kinci, 97 k loda Alsan• 
zloz ı : ıteminde •tır makiaeli 56 kiloda Alsancıktan Şefik caktan Zeynel Kalj'ır biriaci, 
tüfekler .,. luvan toplatı var· Kaodcwir bfribiri üıerioe yap- Oewirıpgrd.ao Muhıio Duman 
d r. Topçusu 1500 parça topa tığı üç gür~ti de kazandı ve ikinci, yan ağır sıklette A.lun· 

tanınmış bir tairdi. 
Avuıturya idıreai altında ge· 

çen uzun seneler ç..ıdere aı· 
keri meziyetlerini uautturmuş, 

kendi ırklanodao .olmıy•P bır 
milletin ordu unda çalışmak 
mecburiyeti onlara ıı .cerliktea 
•oğutmuştu. Çeldcr.i aıkerlik 
b"zmetine •lııtarmık iç"n 192f; 
yılına kadar neferl•rfo.- iot; .. ab 
hakkı verildi. 1933 le Maurik 
(o vak t 83 yaııoda bir ihtiyar· 
dı) bir at ünrinde ordun un 
önünde bir geçid, res111iae iıti· 
rak etti. Bu tırj6te Çekoıfovak 
orduıun• teıekkül etmiş 1aua· 

mal.ldir. Buowı yarJıı hafif top· l ö:ge bir,nciıi oldu. lkioci De. caktao Mebmtd toktoy rakip· 
tardır. Çelcoılovık orduıunda mınpordan Şorafettin Ç çekçi. ı· ı olarak birinciliti aldılar. 
500 ağır top ve .200 de tayya· 61 kilonun finali Alııncak· Takımların taıeifinde Alsancak 
r~ye urıı müdaf,a tppu var· tan Mehmet Taremiı 11e De· biriqci, Demirapor ikinci, Atoı 
dır. Jiıvı luıv-v.ti 500 PYY•· miışpordan Ali Berrak ır11111da Ye D0t•nıpor J11Ü'8VJ tler,ce 
reden teş11kkül eder. Son sene- } p lı. Kendi kilolarında en ile üçOncG, Oçok dördüncü gel· 
lerde ordu bsme:ı mo ö ~fti· i} vaziyette bulunan bu iki d~le~. Ôn~müzdeki_ _cumarte•i 
rilmiş, hududların eh t la ci•i· güreıcimiıjn kJrtılıtmaıı huıu· euou Mamsa, NazıU., Muğla, 
ne la ,\anm• ştır.. ıi bir alika uyandııdı . Çetin Aydın ıüreşçileri biriocilerımiıle 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ karşılaşacak ve grup birincıU· 

Parl•ste azgın jini kazaoıçak olp ı.kım An· 
• karada Atatürk kupası mGıabe· 

kaJarıaı jftirak •decektir. 

iki haydud -·· riyl• bak1l1 bmrdi. Bir artisti, zorla soymak istediler~ 
Bugün Çekoılovık 01d1111aun 

talim ıir•üı. soo.ooo Milill falıat )lalıa31ı ele Vi!rJiler 
bir ihtiyat kuvvcd vardır. &na Geçen Martla dördiiade, U• 

cihan harbi esoışıodı f raDSI b hın ıut 0 pna doğr~, ıl· 
ve Rusya ııflarıada bub .de· ne•• artiıti Voland, Yoldi. 
rek Aıkerl i• ahımıı 80 bi,P Pariste POAtiyô ıo atı daki 
kişilik eski mulaaripleri 4• kat· 55 a11•aı•la evind• doktorunu 
nJlk icıp eder. Sonra ıene beklemekte imiş. ika wad kapı 
Avuaturya orduıynda biımot Ql ••••· D•k.toruaua geldıjbai 
ederek taliga görmüş 40,00{) zınnettitl ~n, tuatkulanmadan 
kişilik bir kuvvetin mevcu.d ol· kapıyı ıçmı,. 
duğunu da istatiıtiJder bydo· Fakat, birden, kapının eti· 
der. Bütiia bu rak.lmlar ıöı· tinde b.Jirea ikj rüvolvrrli 
önünde t:utuluraa Çcko.lovakyt· adam, tehditle ona doğru iltr· 
sun bir aeferberJikte 9JO,OJO liyerek: 
kişilik ~ılim görmüş bir kvYvet - 1-taydi, .,Gtün miicevher· 
çıkarabıleceğin i meydana koyaı. lerini çabuk ver, diye batarmıt· 

Ord11ya 1926 ya bdar fransa lar. Sıkın ıes çıkarayım demel 
~- ..--w.*'~'f• W_.......~~~·~ 

ÇiMDiKLER 

Mide meseleleri 
fş icabı. lınzı 7.qmanJarda, pen tuhaf bir vaziyete dUşcrim ve bu 

.zamanlar içinde, mideme sahip plm akta n çıkarım. Midemin benimle, 
benim keyjflcrim, iştihalarım ve se\•diğim şeylerle hiçbjr aliikası kal
maz. Bu znmnn. ~k .sık ziyafetlerde b1JJıınmak ;mecburiyetine düştfiğUm 
evelden tertip edilmiş bir ziyafet rn a asmm myayyen »evjle inden ye
mek ve içmek ıztırarındu kaldığım zamanlardır. Geçen sene, tam bir 
hafta, sabah kahvaltısı mOstesm~,ökle ve ıı.kşam ziyafetleri ile zıva
nadan çıktığımı pek iyi h#tJrJnı'lm. 

llescln insanın ){endi zevkine göre lıazırlanm}Ş bir çorbası olurmu 
, olur. Bir etin şu der ecede k)zarmış ve ynnıı)a §öyJe bir a-ornjtQrkondu
gı.ınu istemesi o)µr mu, o}uı·. Pjlavşöylt: istediii, zeytinyakh hakkında 
şu şekilde dUşUndüğü, olurmu otur.BUtUn bunlar, bir ziyafet masasmda 
topyekun kayboJup gidiyor, 

Hatır için çiğ tavuk yenebilece iini söyliyeıı atalarımız, c:ına fU fjlr .. 
tı dn ilave etmeli idiler: 

Bir defa, bilemedin iki defa .• 
Amma siz diyeceuiniz ki: 
- Hem ıiyafetten ziyafete 4oşu yor, hem de şikayet ediyorsun .• Yağ· 

Jı y~mek ve bir parça, taze eı yOzPnü hiç görmiyenlere ne buyuı·ı.ı ·sun? 
O da ıdogru: 
Biri yer, biri pakjlr, kıyamet pndan kopar ammıı, ben esaşen ıradaki 

hazin fıırkı işaret etıneı. iştjyor de jilim. Ben, insanın, ~iyııfetlerde ppş.. 
ti.ıiü mahkCimfyeti ve midesinin başkalarmınarzularınfl esir olutunu 
nnlatmnk i tedim . . 

Gaz yapan mide, benim midem. 
Başıır.a karbgnat derdini çıkaran, hatta beni doktora götüren, penim 

midem. 
Fakat ziynf et fıraları 6elipce, -hele heJe .-ınısırn plurıa- baııma 

her derdi asan c.}a penim midem .. Tanıdık bazı garsonlar da vardır bu 
ziyafetlerde bize l servis yaparlar.~nelerin doaurduiu aşinalıkla 
bize bol bol herşey verirler ve ku lağıµııza fuııldadıJar: ' 

- Çok nefis, çok nefis .. SizJn için aymhm bunu .. 

Attilt kız 
Yoksa .. 
Şarmp kalan genç uduı it

lhsıdada bıtlııaı,, buıuıa üze
rine mutaarrızlardaa biri üz .. 
riao hücum etmiştir. Diteı ır 
riki iH lam b• 11rada Y•· 
oıı,aşındaki odadu bir patırJa 
iıitmiş ve oraya ablm•ıtır. Bu 
patırdıyı yapen artiltia aııpeıi 
M. Bu11adır. 
Muıta darbeleriyle ıeraem· 

llyen zavalla kadıa yan bayııp 
bir halde yatıtına dütmüıtür. 

t{Jydudlar btaedıa •onra, q
dasının balııı üzerine ıerili bu· 
kanto ıaadmıı.l Y .Udiyi •i~y
berlerinin nerede 9lduj'wıu söy
letmek için ıorlamağa baılı· 
mışlardır. Tam bu etrada kapıJı 
vurulmuşhlr. s. relen doktor 
dur .. 

Mutıarrııllrdaa biri derhal 
artiste, etil111i1: 

- Kaı, ıuiai cıkarayım dr 
m i1eain ha; diyo tobdid et· 
mittir. 

"' •• Bu münasebotfe hahrlıtalııp 
ki, 7°6 lzmirli güreıçi, bu -~ 
tabakalara girebihaek için Sı· 
lepçioğlu canaji altında 16 aet· 
J'&lllUl&bb.a.a .hila tutmıvaa_ •&! 
yet berbat bir yerde antrNa••· 

, larma devam etıniıler dır. Duy· 
duğumı.ııa ıöre, Türkspor ienel 
pı~rkez başkana bay Adoan bta 
mevzu üzerinde vaitt• bulun. 
m11ttur. Bunu laatariıyıp glireı· 
çilerimize iyi bir ıyır baıırlamık 
li1'mdır. 

Vi)'oloniıt /ık•nd• 
Ardan 'ın /ıonı•ıi 
Buadı• birkaç M•• •*1 lı· 

•ird• ~· IOD Hulwd.a ..... 
bulda birçok muvaffakıyetli 

konaerler ~"°"• latut..l koı· 
ıervatuarıoıo ilk me~unlırJadu 
olup şipıdi kooaervatuarda mı· 
ıllim buluoan lıkcnder Ardaa 
eyeJce dt bal># verdijiaiı koı· 
Hl'İ•i bı.t akJaJD aaat 21 de 
l.ııair Halkıvi nloatand. rwe
cektir. Çok kuvr~tli bir proı· 
rım ta§ıyan bu kon.., içip 
ı•nç ••'atlcw.- muvaffak11etltr 
d.l1riz. 

Bagıntlırtla Hırsızlık 
Bayıad»dı Haca BMir mı· 

balleainde kapala bir evin kı· 
puuau kırıp blr teaeb yıJ 
çalaı Mtamot 9tlu Muıtafı %4· 
bıtaca yakaJ,naaaıtır. 

- Pontiyö tuafuaclu. 
WYlblDI W••iftif. 
- HAydi öyJe ıi1t, W. de 

Şanı•Ji.11 uatiadttl •Ylfllım. 
Soyıunculu U. k••aı, 

genç artiıt poJi.H aür.-at 
ediyor. Taharri poUa Haaaaa yap: 
tığı tahki icat peticeaindı, 

Şarl Muo. i..;ad• 30 Y•tla
rında birinden 1üpbeloai7or. 

Mutaamdar, YolMaill •Yiade 
bir tünel bileti dilıürmGılerdir. 
Potlı bafiyHi Hamu bu bileti 
tetkik ettiriyor. Ozeriadeld par· 
aalc izl.,i, bu ~iletia Ş.rl Ma· 
ı•• lit oldıtuu JÖlteriyor. 
Bunun üıcrino tevkif •dU.. ıe>y· 

\ 

'\1 rıy s 

-- ı -
Tam, tabii bir bazım ile ••• 

terafalıc olan ve midenin bazı 'lr 
ıife tışevvü,lerini ortaya k8lllPI 

bir aüde bııtıhğı tablo• 
rülmektedir.Burada mideyi 
kil eden teşrihi tabıka)Man 
bir bozukluk olmadıtı 
baatalar h ç bo§ ohıaı ,.. 
raplar altmda inlemekten k 
dilerini kurtaramazlar. Bu ... ...,. 
mide rahatsızlığına, JDid•• 
diter uzvi afetlerindıı 
tesadilf edilmektedir ve ••• 
•arf tinel olan bu teıewlfl 
pek muınaid olan bireok 
lirtiler le beraber ~-•tayı bO 
l.ir bunaltı içinde ezer clanı.w• 
Midenin hareketlerinde ve 1 
VAEifelerinde çok defalar ı 
len kaynağ'ı sinire ait ıaor 
hallerin hepside burada 1 
mektedw. Esaaen asabi •I 
hHtalı!ı bir çok muhtelif 
beplerden huıufe gelmeld 
Balau•ı aevra1teoık inHGlar 
•id .. in bu gibi teıevvüıle 
dalaa çolc: tesadüf edılmekte 

Bundan batka Hiıterlk 
yeyi t~ııyaa kımseierde daW 
rahataııtıta çok raıtlaama 
aıı. Buaanla beraber midall ... 
birçok uz.vi lıaatalık. aııada datl 
böyle birç.Ojc aaabi beJirt61er dl 
•üıab.de •dilir. B1Z1 defa ar..; 
•zbta IV.t kloıora uir••t " 
h alarda bıı haıtaJık bu...ı. ~ 
ıir. Billıas11 kı~ı oların t.•aiil' 
cilw.Jan baıtalıkl111 dıı.i, ..... ,,.,, 
llide iıaıtalıfıoı intaç •der, c,t 
.defa beyin y~ murdar ülk ~ 
.._ı.._u_ -~ ___ ,.._ 7 
de de asabf tcıevvüş ere Mllll 
olur. Zımamn insanlar _,.... 
.nıaddi ve aanevi cepbedo af' 
yü~leıio yüklendiğ"i antud1t-1'ıl 
hastatı~ın bitmez, tüba•tl 
miif küUer altında mAJhıelif .... 
rap1ar ~irJ•ti pek çok s' 
rllmektedir. Tmel ve ıinlr el ... 
leıi normal olmıyan uıviyetlt' 
tatad lda11 büaye icabı 
IMa iaaıtalatua pençHi alb.d' 
biiyük Qıüıtüler vı oUm 
tiil'ler ~kmekt.dir. Yi ... " 
~- bıilil'le_r, ıa1"ta•' 
~bıaı bvv.t ve k~IU"PI 
~üpr YI kes"lmit olw. 
l"iodo büyük b jr iabiıa& 
W1t turjileıi tÜklDmİf Mlllftll"'I 

- Sonu..,,_,, 

Fudolı "' mühim "" 
luml•ranı 

W•bul H1ı1kuk Fakültlli il' 
,. Nkvku ordiııryüı ~ 
rii }ı. Sıddık S. Onay, 1"11' 
Baroıuouo davetini kab.I ~ 
rek dün lımir vapurilo 
•ize ıelmiıtir. BuıiiD 
16,30 Adliye biaaaıadı hlal-.";I 

( idare karı11an da ferdi• 
kt vuiyetl ) 91evmlu ilk 
fİraa11aı verecektir. K-r.ı"" 
laerkt•• •cı lctı r. 

ANADOLU 

aene içeııainde epeyce şimep· 
{J:fer yolu yaptırm.ı vo bu 
ıuretle Praı ile Slovakya ara· 
sındı askerlık noktasındrn çQk 
•bemmiyıtli olan doğru Jıjr yol 
tenaipine muvaffak olmuştur. 

Bır taraftan da büküQJet madeµ, 

Evet, zamanı geJiyor, biz, ziyafetlerden nasıl kaçacağımızı, ziyafetle
ri kimlere havale E>.decetimizi de birmesele halinde düşünüyoruz. 

İnanın vallahi, böyledir. 

Kap11ıP IÇtlmaclttıaı görtn 
doktor da uzaklaşıp gitmiştir. 
Soyruncu arkadaşına: 

- Doktor ne taraftan ritti; 
diye aormUf, o da: 

pDcu, cü r m ÜD ü itiraf ecliJor ve laa. l'!!!!!!l!I!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~~~ 

)imyı, ıaktri imalat fabrikala· piıbaaeyi boyluyQr. Fakat arkı· 
dı11 ııvıımıta muYaffılc ehayor. 



161 - Y aun: Alekıın<lr Düma 

Portos ile Aramis ma~; · b""Bıına geçerek oynna 
baıladılar. Atos ise mütemadiyen düşünüyordu 

Bunlardan baska hoşa gitmez zi- dinnl sordu. çerek Qyuna başladılar. Atos diisün-
lcanıı elbiselerini giyerek biçimsiz 1 Ato.ı dedi ki: celi bir halde odac\n i:eziniyordu. 
'6t l\ale airmit kadınlar \ard1 .kibun- Şüpheaiz ona taarruz için; Atos böylece dıişiınüıı gezinirken 
1-rın a'lyinmit oldukları j'eni~ panta- Efendimize arzediyorum ki bu ~ ;-arı yerinden kmk 'e öbür ucu yuka
~ yilcutlerinin yuvarlak biçimini damlar sarhothır. rıki odadan geçen eski sobanın boru
liıtiyenıiYordu; karamış elli ve iri cBu madam genç ve güzel midi?.> sunun yanından biı·kaç kere geçmişti; 
.u..eu köylüler vşrdı kibir fersah u- diye Kardinal merakla sordu. her geçişinde lakır<lı mırılhları işitti
._lar, yanyana sokuldular, ve yolun l cBiz oııu görmedik, ef endimiz:t ğindcn nihayet dikkatini celbetti. A
...._ını ipal ederek beklediler. Bir diye ceyap verdi. tos, borunun )'flnına il:itti, ve isittiği 
-.:tka aonra ve ayın bulut aı·kaıun- Onu aormediııiz ha! Eh! Pekala sözlerden bazılarını kendisince µek 
dan hemen çıktığı sırada yolun <lö- diye Kardinal çubuk çubuk cevap istifadeli bulduğu için arkadaşlarına 
4riık fimdilci halde, lnailizlerden v.crdi, cbir kadmuı ırzını müdafaa sükut işareti yaparak kulağını boru
~ ko:rkuını kalmıy~n Kardinal :ınu- ettiğiniz için i) i yapmıpmız; 1aka\, mm aşağıki deliline yakla9tırdı. 
..._rayı bqhbaşına idare etmek ü- ben Kızıl Guvercinlik meyhaı\esine Kardinal diyordu ki: 
tere serbest kalmıştı. giderek bana doğru sö) leyip söyl~- cDinle, Ma:ı;ledi, mesele mühimdir; 

•&kat, söylediiimiz veçhile, bu ra- mediğinizi inhyacaiım. oturunuz d~ kQnuphm.> 
'-Uık muvakkat bir zaman için oldu. Atos öfkeli bir tavırla cevap dlayledi !» D{yc Atos mırıldandı. 

l>üi dö iukiqhamm bir lçi i esir verdi: c Büyük bir dık\mtıe ~fendiıni-
tdlbıüt ve Uıtrindt lapanya, lniilte- cEfendimiz, biz asilzadeyiz, ~e ai dinUyonım> (,liye ceY"ll veı·en bir 
-., ve Loren (Lon-aine) imparator- kellemizi kurtarmak için bile olsa kadııım seısini işiten silahşor irkil-
lUlürı arasında bir ittifak yapıldığını yalan söylemekten çekinmeyiu mitti. 
Mlteııfr vuika bulmuştu. Kardinal sözü deKiştirmek için cTayfası İngiliz ve kaptanı benim 

lu ittifak Franaaya karşıydı. Bun- dedi ki: adamım olan kliçük lıir gemi Puan 
~ \lapa, Buldruıhamın ümid etti- clşte bunun için söılinden şüphe (Pointe) kalesinue'ki Şerant (Cha
ih&den ziyade bir 1.izy\k ka\·ısmda etmiyorum, l«hli~ U .Atos, bir an bi~ ı·ente) lıoiazınd~ aizi bekliyor; yann 
tellıh11 çekilmte mecbur kaldığı ka- le suµhe etmiyorum; fak at bu nHl• su\,11\h ) ula çıkacak.~ 
tıa..ah meydanında bulunan kiğıd- <lam yalnız mıydı?» ,o haldP oran~ lıu gece gitmem li-
1-rından da kaydettiği veçhile. Ma- Atos cevap verili: zım ?> 
.. ın dö Şevröz il• kruliçenin çok işine dJudamla beraber odnya bir de \ca- «Hemen' Yani emiıleriıni alır al-
Jatıyorchı. valya kapanmıştı, fakat, 0 gürültiiye muz. Buradan dışarıya çıkrnca kapı-

2Utün me!\ullyet Kardinahn üzeri hiç kulak asmıyarak n:ıeydann çı~nul- da hulaeağınız iki adam maiyetinizde 
ıte yüklüyordu. Çünkü mesuliyetsiı dı, anl~şılan korka~ bır adam~ı.~ bulunacak; evvela ben gideceğim ve 
.ı.rak h~bfr kimse olamazdı. :Bu- cAll~h. hemen hukmetme, dıye em- yarım saat sonra dn siz vola çıkarsı-
1'\la itin kendiainln ıekisrnı bUtün retler~ diyerek Kardinal cevap verdi. · 
t -d· mz.:1> 
'ti kolayca elde Hb·orlar Ye h~tta _k~- Ato.s .hürm~tl.~ boyun. eg ı. . . • cEvet, efendimiz. Şimdi bana tevdi 
arglh kapandıktan sonra bıle ızın Kaı dıııal sozunde de\ amJa dedı kı · ecleceğiniz işe gelelim, ve ef en<liınizin 

•lrru~ğa muvaffak oluyorlardı. d:Ia) di, ef eneliler, hepsini anla<llm, han~ k~u·sı itimadının devam etmesi 
l>artanyanrn nöbetçi bulunması ha- b.ilmek iste~i~im şeyi öğrendim: pe- i\ıin herşe~i açık ve kat'i olarak sö~·le-

.. biyle itra'bene götüremedikleri bir şımd<'n •gAelınız.> . . yinlı de bir ~ta yaı>mıyayım.> 
\lttm Atoa, PortQI, Vt ,.\ranıia harp Üç şılahşorlar Kardınahn peşıne Her Ucilli de bir :müddet sükfıt et-
~Qfı-usunu söyleyiniz, efendiler, ba- takıldılar, Kardinal yüzünü ı.krar mişti; Kardinahn ıöflifeeej'i şeyleri 
•ı kimseler iyi deraler venniş olma.- mantoıw ile örttü, ve atını sürdü~ ar- evvela tartmakta bul\U\duiuna, ve 
he.ıu.z; benim atta salAhfyetim ol- kadaşlarından sekiz veya on adım ÖP• Maylediııin ise söylenecek şeyleri iyi-
\tunu bllfrsfnfz: · de ~idiyordu. . ' ~ k~vramıık V(' birer birer zihnine 

\Q9 c•vw._p verdi. Bıruz sonra ses ızce tenha me)·ha- nak etmek için fikrini toplamakta ol-
............... ~.,.,.. • • ... t i · ~ en nc~·.ı {rl'llmi }El.reli: hancı fi (l ~ u · un u y ktu. 
cılıcımı biie çekmedim, fakat bana yüksek misafir geleceğini bilditi için lu ean~ul& Aros iki arkadaşına ka-
'-arr"z eden ıdamı belinden kavr•- yola karşılayıcılar göndermifti. . P\Yl i~ ıUrmelb'eN yanı.- gel-
.. ., »entered~n soka~a fırlattım; ~~pı~a on. a~ım. k~lınca K~ı~ melerini ~leme~ meydan bulmuştu 
'-'la11lan dtlfünc•> dıyırek biraı emıı berme hır ışaı et) aptı ve uç sı- lki sılahior, l'ahat\armı s.evdikleri 
tereddüt l'Österdiıct.n sonra Atos lihşorları durdurdu; pencere kepen- için, kendileri n Ato..<1 için birer san
'':•nı, ·~: cle~kemiji .. kl.fılmış.> gine eyerli bir at ba~lan~ıştı, ~ar~.i- dalye ptiaxliler tlçu birden oturarak, 

Ah .Alı. Ya "2 M~o Portoa ?> nal pencereye hususı bir şekılde ~ ba~rını Yany~ma ve ~ulaklarını dn 
diye kardinal ~o~du. eyerli bir at baAğl~nmışt~, k.~rdinal boruya l a~qtıf(ldar. 

«Ben, ef endımız. dUellonun ya- pencereye hususı bır şekılde uç kere x.udiuaJ aözunde devam etti: 
"1l ol.tutunu bilditim için bir kü- vurdu. d~ndr~·a ırideceksiniz. Londrnya 
"k yakalayıp ? ~ay?utıa!ın birine Manıc>s~~ sarınmış bir ~dam be-; varınca B'1)(in,hamı bulacaksmız.> 
~l~ ım. darbe nıdırdım kı, zan ne- men dışını~ a çıktı, ve Kardın&lla ~a- cEfendiaüaiıı şunu dütünmMini 
~run kı ornuıu P&r98landı buk ~abuk konu~tu; ~undan soUR atl· rica ederim ki, elmas gerdanllk mese-

. «Çok Ali! Ya siz M üsyü Ara mis? na bıperek Parıse gıdtnı Surger yolu- le.sinden 80Jlrtı Dük benden şüphel('n-
dıye kardinal tekrar sordu. nu tuttu. 1 diii için ban~ karşı emniveti kalma-

«Bqa ,.aine., ıfendimiı, ~~ cG~iniz efındilt?> cijyerek Kar4i· mıttır.> · 
:tuıntqak mizaçlı olduğum ve, bel- nal sılihşorları ~t1rdı, ve aonra. cba- :Kardinal devam etti: 
\ı •f•ndimbce malünı olmadığı na dotru söy~ui.ı. bununla bera- 4:Fakat bu sefer mesele onu nld~t-
'ı.re, papaz meslejine rirmek ber bu akşamki buluşmamız lehimize makta dotildir, ancak kendinizi açlk
ltere bulundutum i~in arkad.a!l'- çı:1°11~yd~ kabahat. ~nde olmazdı. ça ve dotrudan Qoi;ruyn lıir elçi ~bi 
!ıl1wtı yatıttırmata çalışırken o al- Şımdı ~ pluuz..> ı talldiın etınekth·.-. 
ttklardan biri kolumda bir kılıç Kal'\linal atından indi, üç sil~hşor- Mayledi tarifi mijm~un olmıyan iki 
htası açtı; ııanra "endlmi t\ltam\- lar da öyle yaptı; Kardinal atıpın yu- yilzlü bir tavır takınarak o sözleri 
tt.1·ak lulıeıma s&\'\ldım ve o aerilet- hırını emirl,)erine attı, üç iUl'btoflar telmır~ı. 
~•n üzeıime atılıyor zanne\tiiinı da kendi ~tlarmın yularlarını ı»nct- cA,ç~ça ve dojrudan «J9ğruya. 
,ın luheım vücudUne l'irmiş; bil- re kepengıne batladılaı·. 1 :K~~l dıı ~'\ini tavrı takıqrak 
~bir. ~Y varaa. o }'ere y~var- .~ancı .. kapıda b~ordu; oaun bil- cevap verdi: 
'-leh ve ~ı arkadatı tarafıtldan ta- dıgıne MLJre, ~ard.ioal hir madaını zi- cEvet açıkça ve doürudan Unir-
tllup l'ötUrüldU :. varete gelen bll' zahitti ' . • ..._ 

.a..~.... f · .ı: . • Tl' .... .ı:- .. ı .ı....ı: ı.: · ruya; muzakereleı·ıniz scrbe$t yapıl-

....,...,, • ea'll4lv1 i4r meyba· ~~ ~ ~ -= JMb.-. 
ile kavgasında üç adamı salıtatladı- cBu e!enclilerın beni beklemesiiçin "-l fainW hi" yar•- :ı...,.,ı.-nk . zemin katında sıcak bir ~..ınn var mı 9 • cE~endimiz~n enıirıeriei harfi bar-
ı. - " y.. ~ •'1UA ııt- .. Y'M' frne ıcra ederım · buvurunnı beklivo-
ll ~usbıiz; f ak11.t. rica ederim, bu Han.cı. buyUk . bir odanın ka:pısıru l'Un • ' • ' • 

d~V~anın sebebi neydi!> diye :Kal'- açh, ıçmde :renı kurulmuş geniş \•e u k · ı.n be . , ... ~~ ,1" 

~ ıordu: kocaman bacah eski bir demir soba .d•.~u ı.1~~~ tn~uı ı.~r-.lıkıml ~n 
At • • ·d 1 jl ıp ~e~ısıne yap 111 , .. zır arın 
~ cevap verdı: var ı. !hep . . b·ıd··· . fnı. t b l h. 9u la sını ı ıgımı, ..,,a uıı arı ıc "t adam.lar sarhoştu. \"e hana c~u Q( m vaı· efit\dilll• diye cevap merak etmediğimi, çunku ilk adımıw 

.... ~.,.m ı.ır madam geldiğini öt- verdı.. . . . 1 aial' atJUı kra)i<'E"yi m~>ıwdeceğinıi 
~~lePladen kapısını kırmak i - <~\lIW•P..: 4Çefı~e aeUaa eieııdiler, söyliyeceksiniz.> 
:torJardu ve ı·ıca ederım benı l;lur~da bekle:viıı\ı Ei'--.ı~-· · ı. k .. n .. ~d -
~ . ,ı • • ~--1:ua ~ ••fil ~· ıırı 
~~ )(u•ak mı 7 > diye Kar- yarını saatten zıya.,.e ırecikm~.> 'bu tehd.iw Yi-hilecek . ·ette b 

Ü sTl-.. orlar zemin k t d .. ı.: d - vaa~ u-ç • ı a.'i' . a uı ..,. o a- lundujunu1.a inanacak BU h 
TAK V J M ya gırerlerken, Karduıa} da, bqka bir cEvet buna ispııtlal'ım var.> 

r~---..-~-...... ----... 1 ~y sormıyarak, y~u ~terihaıeje Ua- cBu ispatları ona telkin edebilme-
l.ai • 1"41 Arabi • 1U7 iıyacı olalY~ bir-kıınıııe aibi merdi- liyim.> 

... ,.. lQ a.......... 2 \'enleri çıh.-maga başladı. s 
XUV - .,,. •lir -M.,,,. SOBA BACASININ FAYDASI n_ 

24 t!ç arkadaşlarnnızın hiç ıüphelea- -..r. Be~el lJ.s 
miyerek, ve sırf mertlik ve sergU.şt-
çilik tabiatıe•inin sevki ile XaMi1taluı ~ ,,,,..,.,ı/aj .. 
bendelerilıden birine hizmet et.ekte mrz*A•Lllll& 
bu1unduklarıaa ıüıMıelffi Yoı.tlı. 1 ._ ,_ __ _ 

Fakat bu 4~ üa ~l\rdi? 1Mt? 1 Hiaalelıw 11.JG dM bft ka-
~,-:11:--u~v!"' ... -~~t -"!'!!illll!'k .. ••E~ıı· .. ·,.;.:; .. ;:ıı, üç •ilib~l'l&J:~ oı~a ko14ukJan su-' dac ... tek·tııda Aıı•k 

",lo .... u ıl buydu; ancak verilen cevatıardıuı .. bua JIDllU qw •· 
7, 1' ~.- "kta• u 19,27 h. b. . . • ~..ı· 

t,43 12.l y •ta J,SS ıı.aı ıç ırı ışi teuvir e<#!m~ı,ii için Par- ...... nti•Rt 61,.._ ~ 
B,•! 16,09 •eak 7,00 ı.~7 tos hancıyı çatınp zar istedi. Ü *"•'- ~I 

~liiiiiiiiiiiiiiiii-.;._~.J;;.;-;~~I Portoa ilı Aramia maaa batma •··---------.r 

Bağcılığımız 
937 Üzıım mahsulünün ıattş· 

tarı sona ermekte, 938 m~hıu· 
lü yetişmekted.r. 

Yeni nıahıul için oe aibi ha
zırlı klu yapıldığını bilm yoruz. 
Belki de hr.r sene QC yapd:
yorsa o yapılmaktadır. Niıam· 
rıamesine gö e batdan batlı
muı ic,beden standart işi içir. 
mü,tahıil mıntakılarda detiı
mit bir f aallyet tarzı o: madığı 
anlışıln1ıktadır. Bu vaııyete gö-

Sovye~ matbu ... tının r;eıri ve tı 

Birgazete,lngilter 
yi tenkid ediyor 

-~---~ 

lngilterenin büyük mesul~yetler 
tında buluncjuğunu hatırlatıyor 

rt, müıtıhııl üıümünü bağdan ·--~-~·-Pravda ga~et('ı.ıinin 9 mayıs tari~- İngiliz hhlı:fımetinin nrnrnhhn 
her ıene topladığ-ı aıbi topla· li ni\shasmda gazetenin hususi mıı- l'l, «llftlıe istanchki lıııgiinl-;(i ' 
yacık ve aatac ıkhr. ha biri Federofun cMilletler cenıi~·eti vetten llP et c•dl~n hHCli:;eleı i tet 

Maliyt>t meaeleıi epeyce ıa\i· konseyinin ı Ol inci içtimaı> na da- etmek H' Milletler eemh eti e 
ı ekkep hı calQlf bir meıele ol· ir Ceneueden gönderdiği mektup hil devletin ftn1yn tnrnfıııd.ı1ı rn 
dutu halde henüz halledilme· intişar etmiştir. Bıı mektupta ez- dilme iniıı tamıımn ı hu u unda , 
miş o!dutu meydandadır. Çün- ci\mle şöyle denilmektedir: tün hlHn metlf'ı·e nHlhi~ t H>r 

... 9 m~rvısta Cenevrede açılacak iibi tekliflerle ( ene\ rere gele 
lçu bai~ ve b~c lığa aid mal- olan konseyin 101 inci içtimaı hak- terdir. :'ılill<'tler ('eıni~ e\i ıııi r.k 
zemeyı ucuı~ tedarılc imkanı kında herkes cmiihim meseleler blitiııı Milletl r cemiyeti azalar 
bulunmamıştır. Bağa lizım olan karşısında bulunulduğu• kanaatin- nrnzi taman iyetıni 'e ıo;i.} ası i 
'erıi kilıdı, pota11, kükürt, dedir. Bazıları, mütecavizler blo- lalleıini garanti ultma alan onu 
göktışı, kimyevi gübre büg:in kunun Avusturya ile Habeşistanı madde inin gu) ıı c) eniden ik 
eşhas elinde birer kazanç ma- yuttuğu ve lııpanya ile Çinde h~u·bi etmekliiıi clegil <l<' ancak hür 
taıdır. Bu matıın fiyata keyfe devam ettirdij'i, şimdi de Çekoalo- 1ıö temıekliiin vc- miid11f"a et 

vakyaya, D~niml\rkaya ve Tun usa liğin ihti\ a ettiğini ile1 i si.\ren 
göre inip çıkmaktadır. bir hamle yapmağa hazırlandığı ve marat yuı·iatler el<' lmhmmu tur. 

Serıı uıulümjzde teatcnenin lııa-iltere ile Frmı~nın miitecaviz- l\f aaınııfih J ondr:ıcla, lıo\•Je 
mühim olduğuau rt'nçbcr ço· lt:!re' mumkun oldugu ınertebe delillk bC\tUn cemiyet uzalnı·mı i 
cuk an d' bılıyor. Buqu bize uygunca snrtıuı la uzln.,maga çalış- edemiyece>giui .mladıkları içi 
929 }'•ğmur fe iketi de çok ac tıkları l>ir anclıı sulhun az çok l>ir ki, 1ngiltereniıı biıtlin nzalµıııı b 
şekilde bıldirmişti. O yıl mab- Milletler cemiyeti için gayet mühim 1i reylerine lüzum gosteıen k 
sulıin kısmı azamınm heder l>ir devir açıldığım idrak etmekte- yeı·ine kon e) in bir ta\·~h f'~i 
olllp g tmesi bize bir ıey öğ- dirler. Mahalli cjournnl <le Naton> <le iktifa etmeğe nıuheyya old 
re. miştır elbette.. gazeteiAinin ) aadıifı ve hatta her beyan olunmaktadır. Ya Brita 

sathi gorüşliinlin anlı) acağı uzere, miinnknJ<' yollarııım menfaa 
Ankaud 1 toplanacak olan bu~ünkli mevzu~ ya sulhun taksim uğruna müstakil de' lt"tlPr cedv 

Zir aıt kongresi ıçin alakadar kabul ctme,.ligi, ) a da harbin nakn- den koca bir milletin il inme 
daire) !rİıı gönderdikleri rapor· bHi tahimlhrı etrafında de\ eran karşı ıre)en kon e) azuJaıı çıka 
larda bağc hğımıza yeni bir etn1ektedir. Milletler cemiyeti asamblesini 
\'eçbo venatk lüzumundan bah- 1\omıt\\'de hadisatın nasıl cere) an Uman da,·etini talep ederlerse? 
sedı:•iı•w. edeN~lfl hıtkkmda heniıı~. hiç kimse- ihtimale karşı Londrada mi 

Bu llizJm aiikirdır: Kırk ıe- de :ıuuih bir fikir meveud ddildir. aaamblenin cıımumi sulhu te 
n~ evel f olk•era h•ıereminden Maamafih, MJUetler oemiyeti .,.mJ! ahma sQ.kabilen be.} nelmilel 
harab olan ve bat mantalcala· aekr$teri Avıneıon guya cenfoı-- tin müzakere edilmesini cem 
rına yer ltştirılen •uhacirlerin ma8yon Ye talimat için Paris ve azalarına tav iye edebileceğini 

Loudrara eyahati herhalde şayanı tim eden 19 ıuncu madde ini b 
bakıms z elinde kılan bağlar dikkattir. l'ı it.mva hük\lmetinin da tutmak.tadır. 
çok yerlerde 11laha muhtaç va· bilinci delege i olan Lord Halifnk- Konseyin ruzname. inde Çinin 
z yetleriQi •\lhafaza et•elcted r. sın çok müşkül bir va~iyete düşe- pon tecavüzüne dair protı- to u 

Batlarta ta• vaziy tini•, Zıra- ceğine berkes emindir. vardır. Malum olduau uzere, ı 
at ko-arr•eiade ~onuşulacağına Faşhlt mutecavizler tarafından aenesi ikincite rinindeki asambl 
şüphe yok.hu. ~on seneler zarfında ika olunan cü- lngiltertmin faal te ebbiı ti ile 

rümlerden ve Milletler cemiyetinin vela Çindeki Japon harekatının 
Nelef' yapılması lazım geld - ?.aafo diişmesinden dolayı 1ngHtere pon~anın bütün beyneJmHel t 

ğ. de \eftı Zıraat Vekili Faik hükumetinin üıe.-ine dü,,en meıuli- hüdatmı ihlal eden l>ir hareke 
Kurdojl.anuo malUmu olduğuna yetin ne kadar büyük olduğu bura- duğunu ve saniyen .MilletlPr c 
inanıyQ uı. F•kat b:rsaç müna· da bilhas a daha kuvvetli bir suret- yeti azalarının hiçbir ımretle cÇ 
sebetle d. JPdık ki, ıılahat te hi81iledilmektedir. Milletler cemi- müşkulitını artırmalarını \ e~ 
kolay ,,. Mri bir ıslahat ola· yetinin 11 ilkteşrin ı 935 teki toµ- :nun )lendini müdafaasına mapi 
._ ı. Topr•"'• betaat oldukr 

1 
lantı mda o zam~nki lnailiz Harici- mamalarını> ihtiva eden bir k 

T ~e Num Samuel Hoar tarafında11 almmıştı. 
bu"u bifkıç Mne iÇiııde yap.• y~pılan methur beyanatı ikincitef Fili) atta i e Çin me elesind(' 
lıver l r ıörMk hayali muha. rin 1935 teki parlamento intihaba-ıgiliz si~aseti. Londranm Cene\ 
qhır. tından konservatörlerin muvaffakı- üzerine aldıtı taahhudattan çok 

Fakat yuk .. da ıöyledij-imz y('t kazannrnsmda fevkaltıcle l>ıivu:k nlmaktadn·. Bu bii~ tik tn mı 

1·ba bat&ardt h• 1ene için ya- bir rol oynamıştır. · "~lau. llritanl a hükumt'!tinin 
ı rnıetıer cemi\ eti komıevinin b\l nürızasilE', daha 4 ni ancla h·en 

pı lllqt •ü•kiin itler yok de- ltalyamn tecavü~leı·iııe kaw eum- metinin himaye.si lrnkkmda J 
tUd r. Bata ve lMteılıtımıza bııriyetçi ispanyanın Harici) e Na- barıkalarile bir anlaşma akdet 
lazım olan malzemeyi ucıtu tc· zn·ı Alvares del Va) 0 protc:ıto<la leı·diı. lnıilterenin jftJlOn) &\"fi 

darık etmek için uzu o yıllar bulunacaktır. 19~G yılının :ığu:ilo- 1 udun duiru) a ) aııhjı b.ll' ) ar 
btlde .. t• iüı•• yoktur. sundu ~u tecavüzlere karşı MıHet i:spnt eden bu olduk ıı. muhi 

N. a. lt!r eemi,\ ttine dahil devletlerin kol e) i 
1 
{ıl~ilterenin butt n bıujuv 

--------------.... lektif bir mukavemeti tetkil edilnıe- zete ermin ı:ıukütl ı g i tirm Ma ... _ ul va..zı;vetı• ~inde b~'hca rnesuli.Ht kime • aLet çok karakteri tik hu f'~ dıı· ıa 
1111 _, etmektedir? Burıuıı me~uliı U iıau ~anın lrngu11 ekmekte , ti ı u 

Vilayetimizde yu hükumetirıden b:ı ku kim olabı- k dar k~kju matı lht ~ D 113 

lir? h ~•le } ardım etmek. Çı n J 
ç oA İJ1idir. MıUetler cemi) ~tinin il.:incitep•iıı tffarrn•üne kartı kend ni m d 

Vıiiyetin •htelif kual&N- l 9ST deki topl:ıntısındu Britnnya etmekbiıni bü} ük bir m k) a 
d l "I ..,1__ d~legeleı i, 1 p:ınya topraklarında Jc.,tir.mck demektir. Bund~n 

an 8 a a'Mf•• ı.ı.o rapor· chakiki cnebi ~ k ri faurikaların-. Bı itanva hükumeti birka( • in 
Mıa iÖ'' bu Mn• •u~telif mevc.ad bulunduiuuu inklr etm~ Japouya ile Japonynnm el· g 
.. ııs"llvimi&ia vaıiy.U çok diler. O zaman Britaııya murahha- diğ'i Çin gümrükleri hakkında 
~··•· Tiitiia ekiati Öd. .. " ~. •evauub~\'ul fMhr\kalar «en lnu anlaima akdetmiftfr. Bıı nnla 
Tıre h~alilia4e talDPlllaaaat· bir zaman zaıfınclu geriye ahu- i~ Ja~yay~ Çine _kaı ı Y pıl 
w. 8•zı yerlcfde tiMWı diki· maia başlamadıjı takdirde, adewıi ta olan. harbm ta~sı:s~t memlJn 
miae devam ediliyor. müdahale siyasetinin yeniden tet- nı takvı) e etmek ımkanmı Yer 

Buıeneki tiltüD dikiminin ı~· kikten a-eçirileceiine daiı' •namusu tedir. 
çe11 memsye nezarın fııla Ol· iızcı·ine soz» verm~ti. Halbuki 193' .Ruznamede gör ulNek 
d la yılının martında, yeni Alman batar birtek ~ue) lerd n 
:ıtu t• min ediliyor. Amele yaları ve İtalyan tayyareleri mtid- zeN'. M~U.et~r c m.İ\ 

tedariki i~itl •iltkülit çekil- ıü, bir kuvv&tle eumhuriyet~Herif Un ıftfı ıçtımaı rok 
mektedir. Şimdiden çıpe ame. öatüne çuHandıil esnada, h.ıliı c_a_k-:tı::-r::-.>--...:\-·-----.---1 
lesi Q}arak lcadıalaN eA Laaru• hük"met· 'E'.. ı.- 111 t il I~ av ... y .. 1 .. .-ansız lıal ıaUl apan- a ın •u .. , ... ,., 
yeritmektedir. yaaın yardımına k8f!UAlllU ınani • ... 

Halkevı• ko··,esı• uldu. Qemberl4yn, uilere •wıri lsmetpqa 1Mhalle.t•de ç 
--- --- bir muauarn yareıJQI ya~ı dır sokıtıoda oturan h 

dair Londranın hicbir mal._.tı ol- din belediye reiıl tirte • 
lıtanltul Htık'lk fakülte&& İıda· madığını beyan etti. )ı{alQm olduğu eaat e4erek sok•ldartnd 

re huktAku 0.Giaaryiia pralui- üzere lh-itaJl1a höltlmetillin önder- ~ .. a.de Vem ve O.ma 
rü Ba__y Sa~ S. Oear wa· leri, ltalyan nıütecaYizfn ordularını wl• ekmadtt ~i" Hallrıp. 
f d t----v•a ~·•un11u cltaJrL.l'lı.. -• :...a..~·ıL•-=-ı L.:ı~L- _,_ w an ~1-5·938 C'ilal (iinii .......-.. .., • --~ .............. 1ı1rtJJr ... pır 
saat 17 de evimiz ıaloDuada şi9'ti anık ıwıam tanıdılar. lelediye r•W•i. it. ••t 
(Halk ve Jpare) movufu bir Biraz u MilWler eemiyeti kon- lıtnaa --. lra'..... i 
konuırını v-ilecel:tir. Kn111fı· •JinU. 101 iaci iftimııada Sörifit- derhal 1-.,.&e. Mdbt. .. .- - - ı.cek meselelerden bir diieriae attı alı•mHtaa aJilcatlu ... e •• 
raaıı herke• davetlidir. aaaar edeılm. 
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lngi .. fft erenin sulh amili otan Tü r k i yeye k re. 
di açmakla çok iyi ettiğini yazıyor 
lıtanbul, 23 (Hususi muhabirimizden) - Taymis gazetesi, 

lngiliz mali ve ıınai müess selerinin Milli bank larım za açtıkları 
16 milyon liralık krediden bahseden m kalesinde 29.22 senesin· 
denberi inkişaf den ve sulhun amili olan Türkiyeye lngiltere 

ükOmetinin bu krediyi temin tmekle çok iyi h reket etmiş 
oidujounu yazm ktadır. 

-----------------a o ikler kongresi 
Kardinal Paç ili Budap teye vardı. 

Ko gre arın tap :ın caktır 
Budape te, 23 (Radyo) - Buradıı toplanacak ol n Katol ikler 

ngresine riy set edecek o lan Vafkan Haric ye Naz rı ve P a· 
panın siyasi mümessili Kard"nal P çelli, bugün sabah s at 
10,30 da hususi trenle buraya gelmış ve istasyond büyük mera· 
• e karoılan ıştır. 

Kral naibi Amir 1 Horti, K rdinal (Seredi), Başvekil lmredi 
ve bütün Naıırl rla Bud peşte belediye rei i istasyonda bulun· 
m şiardır. 

Kardia 1 (P çelli), ıelim resmini ifa eden kıtaatı teftiş ettik· 
te aonr , otomobille, doğruca katolik kongresin in toplanacağı 
kiUseye gitmiştir. 

Kardinal Paçelli, kiliseden çıkınca, kral naibi Amiral Hortinin 
ar yına gitm iş ve orada şerefine verilen ziyafette bu lunmuşfur. 

Katolikler kongresi, Çarş mba günü toplanacak ve aym otuz 
birinde ıona erecektir. 

Avrupanm her tarafından binlerce k tolik gelmeğe başlamıştır. 
Hariciye Nazırı Dekaoya, kongrenin küıadınd bir söylev 

verecektir. 

Em~r Abdullahın 
m ht . ası 

Erdün Emiri, Filistinde müstakil bir Ya. 
hudi hvktimetinin te s üsünü istemiyor 
Kudüs, 23 (Radyo) - Erdüıı Em ri Abdu "lah, Fi liıtinin taksim· 

için tetkikatta bulunm kta olan lngiliz komiıyonun bir muhtıra 
göndermiş ve Fıliıtinin Erdünle birle tirilme1i keyfiyetine muarız 
olmadığını, bununla b rnber; Museviler için müstakil bir devlet 
ayrılın sına razı olmadıR-mı, Musevilerin; parlamentoda saylav 
bulundurmalarına itiraz e med iğın i bildirm iştir. 

Kudüs, 23 (Radyo) - Lübnan hududlarındaki çiftçi kolonisi, 
Marttanberi dördüncü defa olarak rap çetelerinin taarruzuna 

p bi 
Pek:n civ:ırında cereyan eden büyük muha. 
rebe, Çinliler lehin neticefı nme ü.z redir. 

Berlin, 23 ( R dyo ) - Al· vardır. 
manya; Ç n· japo arbinde Ç i11 ordusu son harplerde 
tam bir bit raflık meb faz dü~man mühim z yiat verdir• 
etmiş olmak için, Çindeki A l· dirdi. Çin kum ınd nlığınan ka· 
m n t lim heyetini geri çek· r ı, düşm 111 Çin dahiline çe· 
meğe ve Çine mühi m t gön· lcerek imha etmektir. Onun için 
clermcmeğe kar r ver İ§tİr. Suçen şehri tah lıye ettirilmiş· 

Almhnyanın H nkut sefiri, tir. 
kırk kişiden ibaret olan t lim Fakat civ rdaki mühim mev· 

yetinden otuz ltı kişinin p • zil r, hala Çın kuvvetlerinin 
saportlarını lıkları•ı, y lnız 4 elindedir. Japonlar mühim za· 
giıi in, ıiyaiı sebeplerden do· yiat uğradılar. Çin akıncıları, 
lıyı Almanyaya dönmek iste· şim li Çınde J apon gerilerini 
mediklerini söylemiştirı tehdid etmektedirler. Ç inliler, 

Hanko, 23 ( R dyo ) - Çin bazı yerleri Japonlardan istir· 
hGkümeti yeniden 500 bin ki· dad ettiler. 
şilik bir ordu tensile etmekte· Pekin civarınd cereyan eden 
dir. Bu ordunun 600 tayyaresi, büyük muharebe, Çınl !er lehme 
700 tankı ve birçok otomobili ne :celenmek üzered r. 

Yazan: Saime 
56 -

böyle bir ruhi tezahürün kendi 
kendine doğması imkanı yoktur. 

Sanki o da bu suali bekli· 
yormuı gibi, ayağa kalktı. Ba • 
na do~ru eğildi: 

- lote, senelerce bir ins • 
nın bana ormasını beklediğim 

ıuılf. En yakınl rı m, en ıyı 
dostlarım, bana hiçb r zaman 
böyle bırşey sormağı hatırlama . 

dılar .• Evet sebep, lazım .. Se· 
bepsiz mi olur bütun bunlar? 

Fakat ne çare ki, onları ıize 
anlatabilecek vaziyette değilim. 

Birdenbire mu mmalaşta, ta 
köş •y • g idip oturdu. 

- Söyıiye bilseydim. 
-Oiye m ı ld ndı. 

Bir müddet h.ç kımıld :mma· 
dan or da kaldı. Sonra dışarı· 
ya bir g öz atta: 

- G ece bizimle beraber yü· 
rüyor ·dedi· sanki b .z de bi· 
rer hayaleti z ve gece gibi akıp 
g d "yoruz. A h bun ları an 'a ta· 
b.lseyd ım size.. S ebep nedir, 
nedendir bu g rip gece has~ 

t l ığı?. 

G özleri yaşarmıştı. 
içimden gel~n, tahte~şuurumu 

mütemadiyen zorlayan b ir arzu, 
beni ona doğru sürüklüyordu. 

Heyecan içindeyd im. Biraz 
itidalime s hip o abi ımek ıçıo 
gene penc reye gıltım. Bu defa 
o da geldi. 

ANADOLU 

Bn. Mar .. cin ltalya Krah • 
tetkikleri ····-Türk düğünü nasıl 

oluyor 

Sayan misafirimiz O ·general 

Mariçin bayanı, dün Türk dü· 
ğününün nasıl olduğunu gör· 
mek arzusunu izh r etm:ş, re-

falcatlerindc Bn. Özalp ve Mih· 

mandarlara bayanlar bulunduğu 
halde Beled ıye Evlenme da ıre· 

sine giderek Bn. Nahide Şa'lı 

ile B. Nuri Umurun saa t 17,30 
daki evlenme muamelelerind e 
ve evlenmeyi takibedeo dansla 

çayda bulun muş ardır. 

Geceleyin Şehir gazinosunda 

daveti lerine ziya'et veren da· 
matla gelina gören Bn. Marıç, 
Bn. Özalp ve d iğer mısafir ler, 

orada kendilerini tebrik ve sa· 
detler temenni e tm şlerd i r. 

- Değ•l mi rıca ederim ·de· 
di· değı l mı? .. İşte gece!.. Ba· 
km şu eıen karanl ğıl 

Y .mı başımda konuşuyordu. 
Gözlerim. kcı pnmış, onu dini .· 
yordum.. Bu kend.ainin adamı, 
kendi içinin hakiki d ı l ı ile ko· 
nuşuyordu. Birçok şeyler an· 
lattı. Gece deyip geçtiğimiz 

şey, onun nazarında ne ka Jar 
büyük, ne kadar işlenmış ve 
ne kadar manalaşmış? 

- F akat ·dedi· sebebini söy· 
liyemiyec,..ği m. 

Yorulmuş g biydi, koltuğa 
oturd u. 

- N erede oturuyorsunuz? . 
- Ben mi?.. Hıçl. Daha 

doğrusu her yerde.. Ben, kır· 
!angıçlar, leylekler gibi mev· 
sime göre yer değiştiririm .. 

- Sizi çok tanıyorlar görü· 
yorum. 

- Fakat ben onları daha 
iyi tanıyorum. Durun bakayım, 

bir istasyona ge ı dik. Yolculu· 

v;·ktor Emanuelin Trablusgarp se
yahati ve askeri manevralar 

Londra, 23 (Radyo) - ita )· 
ya kralı V.ktor Em nuelin T rab· 
lusgarp seyahati, bura sıyasi 

mehafılıode ehemmiyetle takip 
edilmekted ir. 

Trablusgarp, 23 (Radyo) -
ltalyan ordusunun manevraları 
yeniden başlamı ştır. Bu manev· 
ralarda kral Vıktor Em nuel, 
Mare~al Balbo, mareşal Betori 
J iraldi, gener l Paryani hazır 
bulunmuşlardır. 

Manevralara, mo' Ö" ze ed·f. 
miş iki İtalyan kıt'asi c Trab· 
lusgar bhlardan mürekıceb bir 
kolordu ve tayyareler iştirak 
eylemi şlerdir. 

K al Vıktor Emanuel, ma· 
nevralardan sonra, bazı mües· 
seseleri ve tayyare istasyonunu 
g "zrr i ? ve Trablusa dönmüştür. 

ğunuz izmıre değı! mı? 

- Eveti 
- Burada tren on dakika 

tevakkuf ~der. Bır çay içmez 
mısıniz?. Dostluğumu kabul et
mez mııiniz? 

- Teşekkür ederim, hay ha~, 
içelim •. 
Kompartımandan indik. Ka· 

labahktan, ıırtında kalınca bir 
puJesü bulunan bir zat gö· 
züktü ve bize doğru yaklaştı .. 
Birdenbire onun ellerane sarıld ı : 

- Hüsnü ağabey i.. H üsnü 
ağabey, boş geldın .. 

- Hoş bulduk, doktor .. 
G anç, meçhul adam, bana 

dikkatle baktı ve h fif bir te· 
reddüd devresi geçirdi. Hüsnü 
bey, beni ona takdim etti: 

- Münasebetsiz bir hareket 
o lmazsa, sizi tanıştırayım: 

A feride hanım, doktor Saim .. 
Amma yalnız boğaz ve burun
dan anlnr. S z doktorlar, ço· 
ğunuz cahiısinız. Burundan, 

Kral, öğleden so'l ra ve saat 
14 de, otomobil ıe gezmiş ve 
Katol k kıl ses ni zıyaret etm iş, 
su tesısntrnı görmüş, ltalyadan 
Trablusgarba iskan ed.tenler 
içın yapıhn ev "e rı gö m ış tür. 

Nebatat 
Hastalık arı 

1 Ç l N 

Müstahz ar yeni 
i '"açl :r"· ımı ı; geldi 

Hac . DaoudZ :ıde 
Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı 

Na. 31 
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ag zd.rn, mı dea~.ı . cıgeraen a n· 
lamak kolaydır.. Ka'ayı anlar 
mısınız kafayı, ruhu b ilir mis:· 
niz, onun bıllerinden bize bah
sedebil ır mis ı n iz? 

Diğeri sıkılır gı bi oldu, ba· 
şını eğdi: 

- Hakkınız var H Jsnü ağa· 
bey •• Bl k, senin eski şu ayı 
devlet azası da gelı yor. 

Ve karanl k ta, ıri ve büyük 
bır gö g eye ses endi: 

- R :::füc bey amca!. Bak, 
k im geld? 

İri adam yak'aş tı : 
- V .ıy, az·z:m canım, sev

gili H üsnü a~abeyim ız, hoş gel· 
din, safa geldin .. Kartını ald m, 
yedi kişiye iş buldum. B.ana 
si tem etme Aliahaşl<ına .. 

H erkes ona Hüsnü ağabey 
diyordu .. Bu adam kimdı?. 

Kahveh ! nenin dış kısmında 
o turduk. Doktor Saim, içer·ye 
sesle'ld : 

- Dört tane çay.. Ta1e ol· 

M11vıı 24 

Meksika isya 
gittikçe ge· 

• nişliyor 
---· .. ·---

Meksika, 23 (Radyo) -
lerin baş nda bulunan gener 
(Sevıllo) nun kuvvetleri, b 
yerleri ışgal eylem şl erdir. 

Hükumet kuvvetlerinden 
bin kişı, asilere iltihak etmi 
lerd ı r. 

En mühim demiryolları, 
ler ı n eline geçmişt ır. 

R es mi mehafiJ, asi gener 
(Sevıllo) nun, petrol k.ump 
yalarından mühim paralar 
dığını ve bundan dolayı iaya 
güçlükle bastırılacağını bild' 
miş erd r. 

Hüku.net kuvvetleri, ( S iye 
d a Palom ıda) da asi geoer 
(Sevı l ao) nun evini işgal etmi 
ler ve araştırmalar yapıra 
mühim evrak elde etmişlerdir. 

S evil onun, asilerin başın 
ve Meksıkanın şa;kında bulu 
duğu haber alınmıştır. 

Amerikanın Meksikakon 
!osu, Mcks.kada bulunan turi 

lere tebligat yapmış ve bir 
evci Meksıka topraklarını t• 
etmelerini kendilerine bildi 
m"ştir. 

(Nevyork Herald) gazeteıiai• 
Teksastan aldığı bir baberd 
asi genera: (S .: villo) nun on b' 
kiş.lik hükumet kuvvetine lcarf 
yirmi b in kişil k bir ordu ter 
kil ettiğ: ve 57 tayyare aab 
aldığı bildir ilm iştir. 

Meksika, 23 (Radyo)- Mek
sika isyanının aldığı şekil, b~ 

yük bir heyecılQ uyandırmııtı• 
As.ferin, Amerıkadan ye 

tayyareler aldıkJa ı haber ala.., 
mıştır. 

Bugün gelen asilere men .. , 
t,,ı, "•7::r••-=, ıı.uuıu rrc••• Taı"9" 

nanın sarayını bombardıman e 
mek istem ·şse de, bükiiınetGI 
tayyare ta rafından takip edile 
uzaklaştırılmıştır, 

Rıyogrando • Meksiko telgrJ 
ve telefon hatlarmı tamam•• 

esm şlerdir. 

Meksıko, 23 (Radyo)-Aıile-' 
rin temiıı ettıkleri tayyarelet .. 
b ug :in şehriıı afakına uçmuılaf 
ve muhtelif yerlere bomba at' 
mışl ard r. 

Harp tehlikeai 
Avrupayı tiiretiyot 

için İngiltere tarafından baıb 
siyasi teşebbüslerin 

hükumeti namına rica etmiştit• 

Varşova, 23 (Radyo)- in~ 
tere ve Fransa, Polonyayı 

müşterek b ir nota vermişler ~ 

Çekoslovakya mtselesi bakkıll'f 
da Leh hükumetinin dıkkat n' 
zannı celbe lemislerdir. 

aıuu ! .. 
- Köyliiler soruyorlar .• e:~ 

bu iki yüz lırayı k ım gönderdlr 
d yorlar. 

H üsnü ağ bey baş nı çevirdrl 
- Onlara söyleyin, yapac• 

ları iyil.kleri del ala verme 
alışmasınlar ve başka şeyi 
sorm nsınlar •• 

Sonra, mütekaid şürayi de 
Jet nasını hafifçe bırşeyl 
söd !di .. Çaylarımızı içtik, do7 
tor, o:ıun karşısında, adeta b 
mektep t le besi gı bi duruyordıt' 

G arso bardakları alırken: 
- S ta geldıniz H Jsnü •J 

beyi 
D e- d i. 
- Safa buld k Alil. N••1 

annenle hala kavga ed.yor 111 
sun? 

Garson kızardı ve 
cevap verdi: 

- Ô dü sizlere ömür! •• 
. - V •h vah, kendi kendi 

yid . Sana o vnkit hak verfllt 
mic:;t m amma, z va li, çok 
tizdi.. - Sonu fJIV 
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Memleket Haberleri Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

13 
Gelen geçen, Ernmıya hay

r rınlakla bakmağa başlamıştı. 
~ Aradan birkaç gün ~emişti ki 

Emmayı kandırmağa yeltenen• 
ler çoğalmıştı. Bütün bunlar, 
güzel kızı evlerine almak iıte· 

IDiılerdi. Emma, meyvalar ara
aında bir gül gibi meyvacı 
dükklnında kalmatı tercih et• 
IDiıti. Buna rağmen ( Gelli) 
adında bir kadın, dilber kızı 
kandırmış ve onb, elma köfün· 
ferinin araıından ııyrarak evine 
rötürmüştü. Madam (Gelıi) nin 
•vioe her akıam birçok kimse
ler gelip, geç vakte kadar vakit 
reçirmeğe baılım. şlardı. Müba· 
baıeler ve Madam ( G:llıD nin 
dikkaie ıaylin bilcayeleri, güzel 
kızı alikadar etmekten uzak 
kalmamııb. 

Gelenler, e11 çok, güzel Em· 
ınaya bakmağa ve onunla fazla 
~lakslanmata baılamışlardı. 
Bıı vaziyet, madam Gellinin dık· 
kat n11Zannı çekmişti. 

Bir gün evde kimıeye yok 
iken, giizel Emma, madamının 
odaıma girmiı ve onun ıarpe· 
ıini omuzlarına atarak, aynamn 
karıısına geçmiş, güzelliğini 
•eyre dalmışh. 

Mndam Gelli ansızın eve gel· 
IDit ve çırııdın al mıı olduğu 
ufak tefek eşyayı yatak odasını 
götürüp yerleştirmek istemişti. 

Madam, içeriye girince, F.mmia• 
rnn, aynanın karşısında bir takım 
\areketleı ,e meşgul olduğunu 

l'&rmü ve o dakikad n itib • 
ren kızın bu hal inden kuşkulan· 
ınııtt. Zavallı Emma, hemen o 
gece, madam Gellinin evinden 
kovulmuştu. 

Bu vaz yet ne olacaktı? Gü· 
tel kız. damataşı gibi bir 
taraftan kalkıp diğer tarafı 
gitmekten, ideta uaan mıştı. 
Gerçi, Emmanın işsiz kılmasına 
ihtimal yoktu; fakat ne de olsa, 
londraya geldiğindenberi, mü· 
t:)ınad yen yer değ ştirip dur· 
lllaıı, kendiıini de düıündür· 
illete başlamışb. 

Dilber kızın anneıi Mar~ 
Londrada büyük bir evde aşçı· 
lıkla gırmişti. 

Kızının vaziyetile yak1ndan 
8 1ilcadar o 'mak, onun it; a idota 
lllubal olmu~tJ. . 
"L Emma; hayalinde bile yok 
1ııten, birkaç hafta ıonra, Lon-
dranın tanınmıı meyhanelerin· 
~~D birinin (servitör)ü olmuştu. 
uılber ktz, az zaman içinde 
)eni yeni müşteriler celbetmeğe 
'• keadiıinl, her gün biraz 
daha ıevdirmeğe muvaffak ol· 
'-uıtu. O derece ki, meyhane 
','hibinin fevkalade hasaasiye
tiıai celbetmiı, gözüne girmqti. 

Meyhaneye gelen birçok pi· 
:•• •ubarrirleri, Emma ile içli 
•ıla olmata baılamıılardı .• 

111
:•yli zamındanberi kı zından 

illa kalmak talihıizl igini tat· 
~ olaD zavallı Mari; bir gün, 
~ ~ulundutu evin madamın· 
._

1 
ızin almış ve te:iıla, gü· 

~ Enamanın bulunduğu mey• 
~trl~Y• koımuıtu. Olgece, aa
" de çağına gelmiı akraba· ... :dan bir renç; askeri inzibat 
" •urlara tarafından yakala· 
:ar~'c~ zorla bir harp gemisine 
b tUrulmüştü. Mıri; bu gencin, 
~kadar çok tanıdıtı olao kızı 
~~ ~maıamn delaletile kur
'- bılecetini düıünmiif vı 

• lcoımuıtu. 
..._ta.illa, anneaiai dinledikten 
-. ..... : 

- 011un serbest bırakılmııı 
ıa,. .. m&* lüdlfelıc .. fi 

kanaatindesin annecığqıı? 
D ye sormuştu. 
Mari, kızının bu sualine ıu 

cevabı vermişti: 

- Gemi zabitlerinden biri· 
nin bimayeıini elde etmelc kifı 
gelecek zannederim. 

Emma, o gün, kend"sine bay• 
ranlık gösterenlerden nüfuzlu 
bir zatın imzasile, anneı nin 

Nakleden: Kl!mi Oral 

akrabasından olan rencin gÖ• 
türüldüğü go:minin ikinci f<ap
tanı Coo OiJlet Peyn) e yazıl· 
m ş bir tavsiye elde etmiıti. 

Güzel Emma, tavsiye mektu• 
bunu alıralmaz, yatak oda11nı 
gçemiş ve baştan bap yeni 
elbiselerini giydikten ıonra, · 
meyhane ıabibini görere k izin 

- Sonu var -
~- ------

Bi;yük harb. n den ·.z faciaları 

Lozitanya transatlantiği 
nasıl batırılmıştı? 

O zaman gemide bulunanlardan b:r 
zabit faciayı anlatıyor 

Gemi ile batan al · ırılar çıkarılac:ılı •• 
' mektep talebelerine bile müaa· 

ade edilmiıti. 
Dring iıminde bir bahriye 

mülazım•, gemin:a battığını aey· 
reden denizc;ler araaından li
z1mgelen malümatın toplanabi· . 
lecetini ıöylemiştir. Dring ile 
Rusel Hollanda ıab ileri civa
nndaki kahveleri rezerek Luıi· 
tanyanın bıtııı hakkında mala. 
mat toplamıılardır. Bu huıuıta 
fikrini söyliyen yirmi denizcinin 
ekıeriıi bir noktada ayoi fikir· 
dedirler. 

Mutabık kahnaa noktaya göre, 
yapılan hendesi beaaplarla, Lu· 
zitanyanın sahilden on yedi 
k lometre açLlcta ve b r kilo
metre murabbaa dıbiliade bat· 
tıtı tabmin edilme~tedir. Bu 
mıntakı derhal iıaret edilerek 
tahırriyata baılanmııtır. 

Bu keşf n şerefi, ıimdiki bal• 
de Krcgin idare ettiği vapurun 
tayfı şefi Rober Şişalma aittir. 
Bu adam, 7 Mayıs 1915 tari· 
binde Luzitanyaıun ıtevarlığın· 
da bulunmakta imiı. Şiıalın, 
hayatının feci dakikalarına ıöyle 

7 mayıs 1915 ıeneı "ndr ; Ho1- anlatıyor: 
landa deoizı c.varında ' L •Saat on dördü on geçiyordu. 
tanya. iırninde b.r vapur ..... t· 
m ştı. Bu vapurla beraber 180 
milyon frank kıymet nde a:tın 
el ı denizin d ibine gömülmüştü. 
Şımdi altınların ç. kanlmasına 
çalııılıyor .. 

Bu i şe •Ho'ivud Moıiyon 
Piktür Avantür. film kumpan· 
yasının şefi yüzbaşı Kerg g r iş· 
miıtir. Bu adım, artistleri her 
türlü tehl ı lcelere sevkeden, b ir 
maceraperesttir. 

Kendııi oldukça mahir bir 
da'g•çtır. 

Batan vapurun hakiki vazi· 
yet ve mevk i ıi tayin pek güç 
olmuştur. Evvela, Hc:legle be· 
raber çalışan yüzbaşı Hanri D. 
Ruıel bu i ş hakkında yüz kiti 
araımdı ıoruşturmalar yapmış· 
br. Kendilerinden tafsilat alan· 
lar bahriye zabıt!eri, aahil bek· 
çileri, batta A mın denizaltı 
pilotlarıdır. Verdikleri izahat 
biribirlerini tutmamıştır. Y almz 
bunlar l,9JO kilometre murab· 
bıında mutabık kalmışlardır. 
Bu ııha üzerinde, en modern 
vaaıtılarlı araıtarmalar yap.nıt· 
br; fakat Luzitanyaıu.ı izı bu· 
lunamam ıştır. 

Rusel, bun un üzerine baş k11 
vasıtalara baıvurmuştur. 1915 
aeneainin facialı deniz muhare• 
belerinde, lrlanda sahi ilerinin 
aakinlerı yüksek kayalıkla dan 
her gür açık denizi seyretmiı· 

lerd r. O tırıhte Luzitanyanın 
tehi kel m ntakadan f"Çtiği gün 
ea"ıa vaziyotioi ıeyrcr.me~ içuı 

Gayet boş bir ötle iıtirahıt j 
y! pmakta iken, birden, ıim,ek 
ıibi bir torpilin ıemiyo yak
laşmakta olduğıJnu gördüm. 
Bir lahza ıonrı, torpil gemi· 
miziaı tam merkez"ne çarpıyor 

ve gemi yan tarafa yatıyor. 
iki dakika ıonra, gemımıze 
ikinci bir torpıl iııbet ediyor. 
Güverteye koştuğum ıarada, ar• 
kadııım Vanderbiltin bir ka• 
dını kurtarmak üzere olduğunu 
gördüm. 

Fak at zavallı arkadaşım te
ıebbüsünde muvaffak olamadı 
ve kadınla beraber telef oldu. 
Geminin en büyük kayığma 
yaklaıtığııa zaman, onun çok· 
tan doksan yolcu tarafından 
işgal edildiğini gördüm. Der· 
hal, on dört yaşında bir ço
cutun yardımile manivelayı ha· 
reket ettirerek kayığı denize 
indirdim. Çocukla beraber bea 
de kayığ n içine atladım. 

Batmakta olan geminia ya
nından uzaklaştık. İçimizden 
yalnız üç ki ş ekııkti. B.z bile 
az daha ıeminin açtıtı uçuru· 
mun içine yuvarlanacaktık. De
niz sakindi. Saat 18 e doğru 
bir nöbetçi gemi ıi tarafından 
kurtarıldık .• 

Son yap lan araıbrmalar ae
ticeıinde, L•Jzitaniyan b&&Jundu
tu yer kat'ıyetle tayin edilmit
tir. Yakındı, içindelci altınların 
çıkarılıp müteıebbiıler araaında 
tıkıim edılecoti kuvvetle ümit 

•cl·•••lllillh 

Kuş adaaı beledi· 
yesinin vaziyeti! 
Belediye reisi de bir 
mektub gö 41derdi! 
Birkaç gün evelki nüshamız· 

dı, Kuşadasından bir kar imi
zin belediye itleri hakk 1. dald 
şi\.:iyet mektubunu neıretnı fl k. 
Bunun üzerine Ada ku übunu c;. D 
bir mektub aldı k. Onuda ay• 
nen ıütunlarımıza geçirdik. 
Şimdi de Kuıadası belediye 
re!si bize bir mektub gönder
miştir. Şikayet mektubunu neı· 
rettiğimiz kariim ıze cevab teşkil 
eden bu mektubu buliıa ediyo
ruz. 

Belediye reiıi, ıilciyet mektu
bunu yazan kariin iımini ver· 
dıkten ıonra, bu zatın yeni 
intibıb yaklaştığı için, memle· 
ket iıleriııden bihaber, ıırf 
ortalıtı lcarııtırmak makıadile 
bu yazıyı gönderdiğini, bele· 
diyo işlerinin yolunda gittiğini 
bildirmekte ve muhatabının 
vaktile kendi evinde nikih akdi 
için müıaade iıteditin~ bu tale· 
bin reddolunmasından kızdığını, 
belediye ahkamına da riayette 
bulunmadığını ilave etmektedir. 

Belediye reisinin mektubunu 
aynen neıretmedik. Çünkü hem 
phsi idi ve hem de kısmeD 
mevzudan uzaklaımış bulunu• 
yordu. Biz sadece hadise ve 
itin eaaıını müt11lea ederiz. 

Manisa kupa 
macları ne-• 

tice lendi 
Yıldırım, Okap:Jra ye. 

nerek kupayı aldı 
Manisa, (Hususi) - Halkevi 

spor komitesinin merkezdeki 
kulüpler arasında tertib etti• 
ği kupa maçı net celenmiı, Yıl· 
dınm takımı galib gelerek ku• 
payı kıazanmıştır. Yıldırım ıon 
maçını Olcsporla yapmı ş, iki 
taraf da g üzel oynam11 ve mü• 
sabıka 2 • 1 Oksporun mağ· 
lubıyetile bitmııtır. Maçı kala· 
balık bir halk kütlesi takib et· 
miş, ilbay da bulunmuştur. 

Kupa, B. Lütfı Kırdar tara• 
fından ıporculara verilmiş ak
tım Yıldırımspor kulübünde 
.eğlenceler tertib edilmiştir. 

Menemen kaymalı:ı. 
mından bir rica 

Menemenin Helvacık öyünden 
Zeynel oğlu Şerif Ayyılmaz 
ismindeki kariimizden bir mek· 
b:b aldık. Bundı, bir tok kaz· 
masandan başka malı ve ıerveti 
bulunmadıtı halde kendisinden 
27 lira ribi büyük bir 11liıa 
paraıı iıtenditi bildirilmekte 
ve vakti hali iyi olanlardan bile 
bu kadar para al nmadığı, köy 

Türkiye b1T itıcil.kl~rine ha~ıriık 

Aydın bölgesi güreş mü
sabakaları yapıldı 

P ·rinc · er, bu ayın yirmi dokuzunda 
lzmirde karşılaşacaklar 

Aydın güreılerinden 6lr intiba 
Aydıa, (Huıuıi) - Türkiye zam ve diıiplia dablllnde ..... 

Lerbest güreş biri ncil:klerine antrenörü N.ıri Toran un aeza. 
iıtirak etmek üzere Aydın ala· ret ve hakem itinde böl,.a .. 
nında binlerce kiş i nin buzurile reş ajanı Zeki Aaal, Söked• 
yapılan Aydın bölgeıi güreş O .iman Pakın bakemlildsiacle 
mü11bakalarana Ayd ın, Söke, cereyan etmittir. 
Karapınar kulüplerinden yirmi· Neticede: S6 kilodan birlMI 
beşi mütecaviz güreşçi iştirak Aydınspordan Hayrettin 2 iDcıl 
etmiştir. Güreşler tam b ir inti· - Sona 8 inci sai/etle -

Karacasuda kalkınma 
Belediye büyük bir otel yaptırdı. 

Su derdi de halledilecek 

Karacasu gı..glasından bır görilniiı 
Karacasu, (Huıuıi) - Karın· yer bulamamak, yiyecek ...... 

calı dağın eteğıne yaslanan Ka· aunda ııkınbya düımelm.. l(a. 
racaau alçeıinde kalkmma ve racaaul J ların miaafirpenerlitl 
imar hareketi başlamıştır. Ta· oraya giden kimıeyi aç n açak
ribio Aydın yeni şehri olarak ta bırakmazdı, fakat bir ilp 
kaydettiğ i Karacasunun cumhu· merkezi için b ir oteli olma .... 
buriyetin yeni vo modern şehir· bir lokantau bulunmamak ma-
leri ırasında yer alacağına tüp- hakkak ki büyük bir nokuach. 

he edilmez. Yapısı biten belediye oteli 
Kıracaauya giden herkesin bu ekailditi tamımlamıı ilba, 

en büyük lıcaygusu yatacak bir N f -d- - ·ı · ve ı ıa mu uru son ıezı .,.. -------··---•! de bu otelde ıecelemiılerclir. ihtiyar heyetinin bir ı z daba 
insaflı davranmaıı kaydedılmek· Belediye ıehrin yegi11e ca .. 

d • deaini çam ataçlarile bezem• te ir. 
D ğer vergisini muntazamaa tir. Şehir pliaına tevfikaa Wr 

verdiğini de yazan bu kıri i mizin de sokak açmı1t 12,000 lira 
vaziyeti ile alakadır olmasını tutan büdceaindea b11 yıl 1..a 
Menemen kaymakamından r ica istimlakler içinde tabıiaat .,.. 
ederiz. mıştır. 

Halkın ıimdi en miibim ilatl
yaç ve dileti 111 yollarının ııla• 
hıd ır. Proje yapılm;ı Nafıa v. 
kaleli tasdik etmiş, S:bhat Vır 
kileti ıüzrne havuzu yapılmadu 

suyun doğrudan doj'ruya kar 
naktan ılınmuını iıtemiftir. 
Bunun kabil olamıyıcatı bileli:. 
rıldığinden, yakında projen.n 
tamamlanarak ıeleceti ••111-
maktadır. 

Yurdun her yerinde olduta 
gib ı K uıcuuda orta Anadolu 
fclaketz!d .:le!'i için yardım it
leri hararetle yürüyor. 

Aydın, (Hususi) - 19 Mayıs Atatürk günü ve gençlik bay
ramı bu yıl çok parlak kutıulanmııtır. Rcıimde, kızl arımı zı beden 
baıo6'ituıd• JÖ· üyottil. 

Parti himayesinde kar•I .. 
gençlik kurumu gelecek yıl Ka
racaıuda Halkevı aç.ima•• 
temın edecek bir enerj . ı lt 



R . ANADOLU 

RADYO Türkiye 
liklerine 

birinci- Zabıta: -= 
Buf!ü~kü program hazırlık SorhoJluk 

Burnavada Eti sokağında Ya· 
tstnnbul radyosu: 
Ôgle neşriyatı: 

12,ao l<~m~ık plakla musiki. 13.05 
harnclis. 18,05 p!Akla Türk mutıikiııi 
13,50 muhtelif p!Ak neşriyatı. 

Akşam neşl'iyatı: 

konhum . Be) otlu hıılke\ i namıntL 
A\lıkauı Mu tafıı 'runalı (Hı&lkçılar) 
Hl,55bor.:1u had>erleri. 20 Vediıı. Rizıı 
ve arklidıı!iihm t raıfmdan Türk JlW· 
:-;ikbi \'e halk şarkıl n. 20,41> hava 
1·n11oru. 20,48 Ömer Riza tarafından 
Ara:p~a öyle. 21 Tah in Karakuş \·e 
ark:ıdn lıırı tarafından Türk mu iki· 
•i \'e halk şarkıları ( at ayaı ı) 21 ,45 
orkestra. 22,15 Ajans haberleri 22,30 
tJliklıı ololar opera ve opeı et parçn 
hm. 22,IW o» haberl.eı· ve erte~i gU-ı 
lilİJS J>l'OJUımı. 

Ankara radyo u 
Öjle DifTjyatı: 
ı 2,80 kırı ık plik ne rjyatı. 12, 

~O plAk, TüYk mu iki · ve halk şaı·· 
kıhuı. 18,16 d.ahili \'e harici haber· 
l r. 

Ak ım ın•viyau: 
U,80 pJ,kla dan muaiki2i 19,16 

Tün mJJ iki · ı halk arkılan (H. 
ltizJ ~M ın·kad1. 1 rı) 20 uat .B)'IH'l ve 
.\r&p a •ı ı·ıiy#t . 2l.l 6 'füı·~ mu i
kf!ıii -ve hıl.k aı<kJlan ( ılibiddin Ör
rüA ve at kad..atlın) ıo,46 keman so 
lu (Necdet Remzi Atak). (piyanodda 
M arsel Bi). 21 sıhhi konu~ma Dr. Ve 
fik Yauıf 21,l~ tU.dyo alon orkes
ra ı 2! .Ajnn h51hı> ·i p i 22,16 yamki 
prorram ve jltlklll 11181'fl •• 

lriubteht A' ı ı.ı I"• ... , .... ~o i tasyon
ları pro.rumhmndnn nıüntehip par
çıl.&r! 

SENFON1ER: 
l 7 ,ll Roma tJ a t.ıalıası: JtaJyan 

se»f 9nla muaikJıi. 21,45 BUkreı en
fouik ~nael' (radyo 41rke trıt ı) ta
rufmdanıJ f! MHtino, TorJno: s.enf O· · 

- Başı 7 inci sa/ti/ede
Sökeden Reşat tuşla galip. 

61 kilodan birinci Karapınar· 
dan Zülfikar 2 inçi Sölccdea 
lsmailc tuıla galip. 

66 Kilodıa birieci Aydı•· 
tpordıt1 Necati 2 iıci Sökıden 
Süleyman Palaya sayı beaabile 
ıılip. 

72 Kilodan birinci Aydınıpor
dan lbrabi111 Bakiye 1111 hesa· 
bile galip. 

79 Kilodan biripci Aydın· 
spordan Hidayet 2 inci Aydın· 
dan Hü11yino tuşla galip ıel· 
mişlerdir. 

Bölrıde ıiiteı t_1rihi11in ptk 
kıM ol•uaaa rıtm•n •ide edi· 
l•• aeticeler amatörltria oyua· 
dıki kıv11yt' Ye kabiliyetleri 
ııyını kayıttır. 

29 • 5 • 938 tırib nde fzmir· 
de yapılacak ırup ltiri.ncilikle· 
rinı ittirak •d•c•k olan amı· 
törler çalııaılamıa devam et· 
aıktıdir. 

Amatörler ııa1mına bölıe JÜ· 
"' •jaoı Z.ki A-.Jıf ve bütün 
gençlik güreşi bö:gemizde de \h· 
~a ·•den büyüle erine ve hoca· 
ları Nuri Batuoa teıekkür 
etmekte dirJer. 

Kolonel Bek 
Stokholme gitmeğc 
karar ııerm.~şken an. 
ıızın /hr/ine hare. 

ket eft: 
nlk konser. V•rıovı, 23 (RJtdyo) - Po· 

HAFJJi' KON ERLER: lonya Hariciye N zm Ko o.ıel 
7,10 Beı-Jin kısa dşlj'a ı: ne eli kn Bek; buıün Stokbolme gitmek 

rıtık proJıram. (8,16 dev,amı) 12 Ber d 
Jlıı kıu dalat 1 hafif muiikilıi. 18 ke- üzere ikea, ıon dıkikı ı ıeya· 
ZU, 14,15: uza 13,26 Bi.ıkı-eş Pre- bat programmı değiftİrmiş ve 
descu orke.tratı 04,20 devamı) 17, acele Berline ilarek.et eylem~tir. 
45 Berlin kısa dalgr.sı iş sonu konseri Romanya 
18,30 Roma }mıa d&liası: hifif mu i-

1\ı k.fJn-.n. ıı,so Berlfn kıııa dalgası: Nıv.ıork 18,.,a ·ıine 
41mAtn mıu Ju ı H ,60: f§ on kon· "" • 

ti). Uf.20 P~·ie: Mar mu iki i. İftiralı ed•ce/ı 
U> Btı im "ı a daJııra ı: Akşam kon- B •- 23 (R d ) R 
~11. ;;t0.10 ı. )'ipzig: H1ııfff kon er üar•f· 1 YD - o· 
~u ~~ u h·ıwa: H.ifif nıu iki. ~0 .30 manya bü1 G 11eti bcyaelmilıl 
.tıvm._, ti.aıi: Cıtl·ııorke tri ı. 21 Pe Nevyork •e g .- ne ittirake ve 
1-: (JI k .. •tn. / Grieg, trau , Rekaj bir pa viyon ın111ın a karar ver
WAt~tıu). 21,:rn !2..:Jı,.a.d: fJUHik nı'ştir. 
rM4><> "•~ h~ ı. 22.46 6ukreş: H.ıı- B•ıınd•11 garalamıı 
fjf rnuıı:kıııı JJMkli. 23.20 Bel~ı nd: Karantinada Hatay cadde-
1 UJCOıdıtv mu ji)i i. 

l:J.Jt> ftoma Jn 8 dalga !.l: Lirik 0 • ıiade Duraua oklu Mtm.ş Muı· 
peı"litchn ibiı' perde. 19.17 lBuk- tıfı ojlu Mıhmeditııh bı ın
lt.'11: Ma:wani ve Leocnvallonun plak dan yara'.amış ve yakalınmışt1r. 
hmııdaıı. 22 oma, Barj: Bir 9pera -------
tt m iljnin nakli. ıs.so O trovn: Piyano kon eri (l\Io-

Q~} A M USİK1S!: zart, Da layrac, Pouleuc) . 20 Flo
rans, Napoli: Şarkılı kon r. 20 20 

n.ı f> Roma k1sn daliası: Oda Bükreş arkı re it.ali. 21 Belgrad: 
mı.udkisi konseri. 20.20 FJorans, Na- .ijalk şark1lım. 22.20 Flonms, Na
poU, irnarttt ic.onseı·f. 28.85 Pra~: poli: Şarkılar. 
.B&yo kaııtetf. DANS MUSİKİSİ: 

10.Jj i.trlin Jııs.a dalgası: Keman 23.80: Uypzig. 23.85: H ambm g 
sı,;JQ, 14.46 ioJrıa icı i daJea ı: As- 24.16: MHino, Torina. 
ktl" prkıJan. 16.80 JHrlin kı a dal- MUHTELİF: 
Jeian: Piyano-viyolonsel J<onseri 19.10 Roma kısa diıliatıı, Barl: 
(1'.16: JC•man solo). lS.80 :Brüno Arnpça musikili program. 20.37 Ba
Halk f&rluları. U.80 Prag: Piyano ri: Türkçe musahabe. 21.15 Bari 
retakaiyle Försttr'in 1&rkılanııdan. Haberler ve Elen musikisi. 

cm.~~!!~L~E!'!~!!,.k J 
Y ıza11: iri ın Haıar 
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Tam bu e1oada bir bayıa•· de maskeliydi içlerinden za· 

ilk ıtfird:tiai lti...Ui•· yıf ve uzuncı boylu ôlanı bo-
Upu11111 uııa11ak. 11yu•ık, zuk bir Fransızcı ile bana, 

Mda &atJt rüyalar gör•ek ilati· - Ş yap, ded.; ıana yazdı· 
~le JUlyoıdul. tımıı ıaıktuplın hu ralta et· 

a.,.., oıomobilia kadifo mektıktın mak11dan nıdir? 
yutaldanad•ı birine koydutu· 
_.. laatırlı1orum. 
.. nclaa ıonrııı bence meç-. 

Wcllr. 
Manıi aokalclardan geçtiml 
Ne kadar me1afe katottiml 
Hınri vasıta ile göt6rlldüml 
Nered.,dim, bilhaua bun• 

W. u•iremiYont•I 

Bizi palavracı mı telakki et
tin? Göruyorıun ki. iıteditimiıi 
yapmakta zerre kadar tereddüt 
eden adamlardan dejilizl. Şu 

· aada hıyıtıo elımizdedir. Teı • 
kilitımız o derece mükemmel· 
dir ki, ıizi burada ateıle yak· 
Nk dahi kimıe yanmınaıdan 
ve öbür dünyaya intikJlınizden 
haberdar olmaz. Bize şimdi 
açıkça ıöylel. Niçin mektubu· 
muza cevap vermedin:z? 

kub otlu ıbrabim ve Ali oğlu 
Re~at, aarhoş olarak rezalet 
çıkardıklarından tutlm111lardır. 

Yanıın baıl11nııeı 
Karşıyakada Alaybey çıkma· 

zında oturan Şark Sanayi fab· 
rik111 elektrılc şefi B. Enverio 
54 lly•la evinden y•ngın cık
mışaa da yetişilerek söndürül· 
müotür. Yınıanıp mangal üze· 
riat düıın bir bezin ıteı al
m11ındaa çıkhtı, baıkaca ıarır 
.olmadıtı anlııılmıştır. 
K11ıı iizıri11dın gtıral•mış 
l!!ırefpııada Y uıufdede cad· 

duindı Hüseyin oğlu Kizım; 
bir kadan nıeulesinden Haaan 
oğlu Mehmıd Aliyi bı,ıkla kı· 
ıı üztrindea yıralamıı ve ~a • 
bıtıcı tutulmuıtur. 

Yar•l•mık 
Şehidler caddesinde Süley· 

man otlu Orhan, Ali oğlu f'.a• 
ııJ, Abdullah kııı Huriye ve 
fıııl kızı Münevver bir ev mı· 
ıelcsinden krser ve demirle 
biribirini yıral_ıdıklarından ya· 
kalanmış, adJiyeye verilmişler-
dir. 

Karısını döğmüş 
ikinci beylenokağmda Ah· 

med otlu Kemal But, para 
meseleıindün karısı Fıkriye Sa· 
cideyi döğmüş ve ~abıtaca tu· 
tulmuştur. 

DJJiliınıek 
Karıııtinada aunsör mevki· 

inde Mehdi oğlu Nuh Naci YO 

Fevıi kııı Zebra ltirib'rini döğ· 
dükler ndeo rakılanmı,Iardır. 

Hııkaret 
Keçecilerde Şerefiye ıoka· 

tında Yuıuf oğlu Ahmet Akyol 
ve Mahmut kızı Faize, bir ge· 
zinti meseleıiadeo Muıtafa kızı 
Nazmiyeyi ve Çorakkapıdı Be· 
dava ıokağında HaLm oğlu 
Hüıeyia ve Ali kızı Sıddika; 
Mehmet kızı Zeyııcbi tabk.r et· 
tiklcrindell tutularak adliyeye 
verilmiş] erdir. 

Sarkıntı/ık 
BıU.kuyu .caddHinde Nuıret 

oğlu Mustafa; N .ımi kızı Neri· 
mana urkantıl le etmiş, polısçc 
tutulmuştur. 

Yankesicilik 
Bayındır Çarşısında yankesi

cilik yapan lsmaıl oğ.u Bedrcd
d"n yakafınmış, adlıyeye veril· 
m'ştr, 

:1 ...................... .. 

Mücellit 
Ali Rıza 
------.-

En temiz ve en zarif işleri 
sfü atle yapar. 

Yeni Kavallar 

carı ısı No. 34 

Gisl9ri•i açtıtı• ıı•ea, 
keadimi ıiyatro uloau ribl bü· 
,ak bir ııloada buldum. Ewe
jj ortalık ,.,, ıydıabktı. Y •· 
11mda dclı t kiti vardı. Dördü Bu ıöıler önüDdı ıaıırmışt m 

Balkan anlafmasının eserleri 

Vapurdaki ziyafette 
tezahürat oldu 

Nutuk !arda doıtlulılar tebariiz ettirildi. 
Miirettıbat "Yaıaıın Atatürk,, diye ba. 

fırdılar. Miaafirimiz aeldmlandı 
- Başı 1 ·inciı11hif•tle - Türkiye cuı:aiauriyeti Hfaret 

t .. ıom ilk i~lemej'e bıılıyaa eıkiaınıa büyük yardı•larile 
Yugoılıvya bıodırıla Lovıen teeaaüı eden bu de1iz Hfarle· 
vapurunda, ilk sefor .. e iz· 'iain vazif11i, ticari, içtimai 
mire uğrayıı hıaebile düı bir ve t11riıtik münaaebıtleri, Bal .. 
ziyafet vcrilmittir. kan milletleri ve bilbaıu Bal· 

Ziyafette ıehrimizi teırif et• kaıa ittifakına dahil olan dev· 
miı bulunaa Yuj'oılıvya bahri· lttler arıııadald 11Bıt1Jırı tak• 
ye ve harbiye naıırı orgeneral viye olıcaktar. 
Mariç ile r•f•kaları, Milli Mü· Zetska PJovidba vapur kum• 
dafaa Vekilimiz geaeral Kizım panyaaı, ille Balkan ittifakında 
Özalp ve ref.lcşları, vali bay Jt;ırarlaştırılan ve doıt devletle· 
Fazlı Güleç, Gınol Kurmay rin büyükleri tırafandu tıhak· 
ikinci başkanı general Asım, lcuku istenen bu büyük vazife· 
müıtahke• D11vki ku•andaıu yi ,apmak için bütüa kudret ve 
general Ruim, ıeaeral Nuri, kuvvetini 11rfedeeektir. 
geoeral Rımzi, belediye re iıi Zetıka Plovidba kumpa nyaıı, 
doklor Bıhçet Salih, vali mu• bugün vapurda hazır bulunan 
avini, gümrük başmüdürü, ofiı büyülcJeri 549Jjıalımalda iftihar 
müdür ve muavini, 9ehrimizde· duymaktadır. Vapurumuzda ve· 
ki konsoloslar, matbuat erkanı rilen bu küçüle ıiyafcte teırifi· 
hazır bulunmuşlardar. Ziyafette nizle bize varmiş olduğunuz bü· 
vali ve kumpanyanın naüdürü yük ıev ıç ve mianet hiılerimi· 
tarafından b r nutuk verihnit zi izhar •etmılclij'ime müaaade 
ve iti dolıyısile hazır buluna· luy rmımzı rica ederim. . 
mıyan Aydın mebusu bay Naz· Zetıka Plovidba lcumpıayaaı 
qıi Topçuoğlunun dı bir autku direktörlüğü nım na Türkiye 
okunmuf, ılkışlanmıtbr. Kıy· C m hurreiıi Kımaı Ata türkün 
metli misafirimiz ve rıef kalarile 
Mılli Müdafaa VekilİlllİZ ve re· sıhhat ve daha büyük zaferleri 
fikaları vapurun hıbra defteri· ferefıne, muzaffer ve as l Türk 
ne intibalıranı yazmışlardır. Va- millttinin t1ıdet ve inkiıafını, 
purdan dönı.işlerinde mürelte· 
bat: •Yaıasııı Atatürk, yaş11m 
Türkiye. diye bıığırıımış, ya· 
lnnındaki lzm:r vapuru ile diğer 
Türk i'emileri de düdfüderle 
mukabele etmiş ve ayni zaman· 
da misafirimizi selamlamıılar· 
d1r. 

Kumpanya dir11l:törünün nııtlcu 
Ekselans, Sayan vekil, bayan· 

Jar, bay far; 
Balkanlarda ilk ıeferimizi ya

parılc güzel lıtarı bul ve daima 
hatırlarımızda yer tutacak alan 
şırin Boğız:çini ziyaret ettikten 
sonra, A denizin mühim bir 
ticaret merkezi ol n tarih: kıy· 

meti bulunan güzel lzmirinize 
de gelmek bize müyesser of· 
muştur. 

Türk sularına geld ğimiz an· 
danberi, muzafter ve dost 
Türk milletınin en derin sami· 
mi et ve dost.uk h'ıler ile kar· 
ı aş ık. Layemut luılımız Alek· 
undmn samımı arkadaşı ve 
Yuguılav m'llctinin en yakm 
doıtu olan UJu Önderiniz Tür-
kiye Cumh ırreisi Kamil Ata· 
tÜrKe, Türkiyınin en büyüıe 
kıbrıruanı o!arak bütün Yu· 
geslav milletinin hıyranlıt.nı 
burada ıöylemeğ bir vazife 
bılir.m. 

muzaffer ve kahraman Türk or· 
duıunun ve onuıı mümtaz mü· 
me11illednin ıerefine, hazır bu· 
luoıo bütün devlet erlıcinınrn, 
ticaret ve matbuat mümcasille· 
rinın ııhhat ve ıudetlerine, 
ve devamh. ve emin bir ıulb 
imilı ve milletimizin inkişaf ve 
teralslci9i1aia nisihbaaı ol.. •u
zıffer ordumuzu lıyakatle tem .. 
s 1 eden general ve vekilimizin 
zafer ve ıerefine içelim. 

Vatimi%in nutku 
Sıyın general Mariç, muhte· 

rem Müdafu Vekılımiı, bayan· 
lar vo baylar! 

iki millet arasındaki dostane 
miinuebetleri bır kat daha ku· 
vetlendirecdc bir fırsatı yaratın 
kumpanya direktörü tarafından 
irad edıJen nutku kemali hür· 
metle dinledik. Memleketlerimiı 
arasında ötedenberı cari olan 
rabıtaları tey t edecek olan ve 
ıki mıı eti daha ziyade biribir· 
lerine tanıtacak olan bu deniz 
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ANADOLU 

efeleri Harmandalı oynarken 
......._Sahne 9 

Kozak 
ltıoepatra, Aşık krahn zaafından istifade 

ederek 90 bin ciltlik kitabı aldı 
••••••••• 

Mimar, eğri minaresi için, doğruyu herkes oturtur. Marifet 
bunu oturtmaktır, cevabını vermiş .. 

rhan 
-· ... 

Bey bekliyordu. Dursun Bey kardeşinden 
cevap yerine bir' ok yiy;p yere düştü 

~·--------------------, Yazan: 
Orhan R ahmi Gökçf 

Atlılar koşuyor, 

naralar 
luyor, 

savru
cir~dler 

havada uçuyor 

M!fıı 24 

~-1 Kozaklı kadın 
kal/carı o~ ~,,gbelc oganları oynuyor! Avcılar " okçular 

1 t.. çekiliyor. birşeydir. 
Zurnalar, davullar. Kozağın bengi- Osmanlı idaı·esinin neler yuptığını, Kalabalığa şi.iyle bakıyorum: ' Fakat sultan Orhan, Dursun beyi Keı·mes, turistik bakımdan güzel 

llıi çalıyor, Zeybekler sırtlarında çep.. yahud hiçbirşey yapmadığını bilenle- lzmirden, Manisadan, civar ka- rü tesisatı ile kapamış, yukarıdan yakalatıyor ve: bir kavrayışın, Bergama hesabına da 
!eri, başlarında oyalı yemenileri rimiz çoktur. Cumhuriyet id~r:sinin z~larda~ gelmiş kadı~h, erkekli bü- inen şehri bunlarm üzerine yay- _ Bu beyliğinizi bir şartla tan~- iyi bir kazanç ve inkişaf arzusunuu 

()Uarını kaldırdılar ve parmaklarını tevali eden muvaffakıyetlennın sc- yuk kafıleler.. İçlerınde tanınmış mışlar.. _ nm. bana tabi olacaksınız. Akgi verdiği güzel, orijinal bir eserdir. 
tlattılar. Şimdi ayni tempo ayni hepleri vardır. Büyük Türk milletini simalar, münevverler, muallimler 

1

• K~priıle~in harikul~de azameti takdirde her ikinizi de ortadan kal- Valiyi, Osman Bayattekini, bu 
enk.le ağır vekarlı ve kahramanca ve Türkiyeyi kurtaran Büyük Şef A- var.. ve saglamhg1 derhal goze çarpıyor. l d - uğurda çalışanları tebrik etmek bor .. 

ir oyu~ başl~yor. jtatürk bize muvaffakıyet amillerini Bergama müze müdürü ve Ha!k- Çayın kuvvetli ve taşkın gelebilece-ı ır~~:;:;· bev esas itibarile bunu curnuzdur. 
Sergamaya, yarım saat kadar me- öğrebniş, muvaffakıyete ulaşt1ran evi reisi Bay Osman Bayattekin, ği zamanl:m hesaphyarak ona, ~ir kabul edince ·sultan Orhan (Daha ı==============:a 
fede bulunan Bnğlarkırı, boydan- yollarıgöstermiştir. Cumhuriyet ida- Kermes işinde v~li- Bay .!azlı .. ~~- yerde iki büyük menfez. bile açmı_ş- doğrusu Orh;n bey): 
Ya çardaklar, şemsiyelerle dolu .. resi, onun için muvaffak olmuştur. leçten sonra kendısıııe duşeıı buyuk lar. Bay ~ ıustafa Rahmı Balabantn - ş h ld -d· ' r- b raber se- Lu··zumlu notlar .. . t. . . k h. .. l d . ~ . . b d ->O 4 O u a e ı.} o e 

.UYUk bir yığın, bunların altında is- Ve oluyor. Arkadaşlar, Atatürkün ış ve gayre ı ıyıce avran~ış, ıç ~oy c ıgıııe .. g~~ı·<', ~n an., - se~e ninle Bergamaya kadar gideceğiz. ll=••m;;;;mmıı==ıııımmm=====I 
ı~ olmuş. Açıklarda kalanlar kum gi- ı ve onun yarattığı cumhuriyetin ~u: durmadan . progra~1111 tutbıkatına oncı~ çay b~yuk bır taşk.~n~.ıkl~ hır Sen orada kardeşinle temasa gele
ı kaynıyor.. 1 vaffakıyetini, şiarında meknuz şu ıkı nezaret edıyor: Gun, he~ecan.~arla, çok kaya \ e çumları suruklıyerek cek ve bu şartlarımı ona kabul etti-

TRENLER: 

Zeybekleri daha yakından görmeğe noktada buluyoruz: alkışlarla g~çıyor ve bır muddet gelmiş, menfezleri ani şekilde tıka- receksin ... 
'diyorum ve ırözlcrim, bu oyuncula- 1 - Haklı tenkidlere ehemmiyet s~nra halkevınde gece lı~~şlıyor. Ya- yıp derhal şehirc saldırmış.. • Orhan bey bu maksadla bir ordu 
il en ust:ası, Zeybeklerin en incesi veı·mek ve onlardan müstefid olmak. nı sazlı, şarkılı, rakısh bır gece.. / Bu felfıkette tahminen bir ikibin hazırlıyor ve Dursun beyle birlikte 
llltı Hasanin kollarının aı·asından, ta 2 - İyiye ve gilzele doğru atılan . Kozak yaylasmd.an gelen hem- kişi ku~·ban gitmiş.. Bergamaya geliyor. Demir bey ka-
. /'şıki dağın tepe ine iri bir knrtal adıml ar mütevazı da ol a onları bor şırelerlc oturduk . Bır zeybek uzun Selımos çayının şehire girdiği~ lededir. Dursun bey, r efakatinde bir 
bi k:onmuş olan Akrepole dikiliyor. görmemek ve onla ·ı takviyeye çalış- saplı .~zını aldı ve tellere .. d~.kun- ımda, hır cami ırnzrırı dikkati ce.J- iki kisi ile kal~ kapısına yaklaşıyor 
liasan oynuyor ve ben, onun gökle- mak. du. Dıger arkadaşları da soyluyor-

1 

becliyor ki, minaresi egri.. Bütün ge-j ve ba~ırıvor: 
e doğru uzanan kolları arasından bu Biz de bu yollardan y~rüyerek mu- lar: ~ • . zilerimizcl~ ve eğle?c.eleri~izde . • bi-ı -Kardeşim Demir beyi çağırın .. 

a, Kleopatrayı görüyorum: 1 vaffakıyete doğru ilerliyoruz. ~a!!l.ar~n havası .. daglar esıyor ze kı,\.metlı ı·e;akatııu eı:.ırgem~yen Demir bey, kapıya kadar geliyor. 
ltıeşhur Mısır kraliçesi ve en dilber Ben hepinizin huzurunda saygı ile sank: ıçı~llzden.. .. .. . mualh~ bay ~ılmazdan duydugu~ ' ihtiyad tedbirl eri alıyor. Kardeşine 

alıi"e Kleopntra l Atatürkü anarken sizleri seliimlar \ e bıraz sonra koylu heınşırc- ve bay Rahmı Balabanın da teyid k d 1 . 1 
"il .. .. , .. arşı an ses enıvor: 
~anıbaşında aenr bir erkek havali ve ikinci Kermesin açıldığını bildiri- ler oyuna başlıyorlar .. Tıpkı erkek- ettiğinegöre, bu cami, Yıldırım Be- _ N 1. b" .j ultan Orhanla 

• :r • 1 . 'b" .. l ı.. O 1 b' - C'C ır O.} e. s 
· · · · ge mışsın .. ar· 1 rim erı gı ı guze uır onm... n ar, ız yazıd arasındadır. .Minaresi eğri 1 . . 1 

lioma imparatoru Antuan.. Nutuk şiddetle alkışlanıyor .. Geçid- den çok eve! erke~-~adın muaşeret Öyl~ ki. nltına . oturu~ca dehşet ~is-, o da vaziyeti ve yeni Türk beyinin 
.. ltnparator ona, tutuşmuş bir çift merasimi başladı.. Alkış devamda .• 

1 

hayatını kavra;nışlaı ·· sedıyoı: ve ~ıınure~un. yıkıla~~gını •arzusunu söyli\yor .. Cevap yerine, 
le, i~tiyakın en derini, iştiyakın en Busene, geçen seneye nazarım hem şe- ."'" ~ z~n~edıyor. Mıı.ıarenın m~ turı~ı ye- ı tnm kalbinin fü;tüııe saplanan bir ok 

ltın heyecanı ile bakıyor ve konuşu- birde, hem de burada çok büyük deği- Ge>ce, şchrı dolaşm.aga çıkıyo- nıdır. H~t~a mımar.a demı~l~r .kı: -· alıyor ve derhal orada diişüµ ölüyor. 
)orıar .. Muhayyilemde. İmparatorun şiklikler olmuş .. Tertibat gayet güzel rum. Bergam~ . tamamıle ayakta. .-. Azızım, bu mınare egrıdır, gor-. Orhan bey bilahare şehri zaptedi-
>ataıc odası açılıyor, Kleopatra, mer- ve program çok zengin ... Yorgunluğu- ~:r yer ışık .. ıçı~~e, her yer renk muy~r mus~n?.. . yor ... 
llı@r sütunlar arasından, mermer bir muzu çabuk unutuyoruz. Zeybekler ıçındc... Bugun ögleden evel bana l\lımar_ gulmuş, şu ~evabı. vermış: Yukarıda da işaret ettiğim gibi, 
~kel gibi çırılçıplak çıkıyor ve An· dagıı oynadılar, dörtlü harmandalı ve arkadaşlarım Asım İsmetle Re- - Dogru olan mınareyı herk~s Bergnmada muhtelif devirlerin avak 
1tıanın kolları arasına atılıyor. Deniz- oynadılar.. fct v~ ~a~aba mihmiandarl~k etme_k oturtabilir, marifet böyle eğrisini ta kalan birçok eserleri ve onl~rla 
.t ötesi kraliçesi, artık bu kalbi de Bu çeşid, yani çifter oynanan har- ve hız~. aıprlvmak nezaketınde. bu- oturtmaktır. .. hakikatlerle bazı'cfsaneler de vardır. 
~~ıniştir. Bir defa, ancak bir defa mandalı görmemiştim. Ben ki, haya- Junan ustacln~ı~ Mu~tafa Rahmı Ba . Bundan yarı~A aı.r kadar oncew es: Buraya, sadece akrepolu görmek 

işiyorlar. (Tarihi rivayet) ve biraz tının birçok şeylerini köylerden top- !abanın verdıgı malumatı hatırhyo- kı sadrıaznm. Kamı) paşanın yegenı için gelmek bile, başlıbaşıııa bir h~
~l'a, lmparatorla kraliçe sarayını lamış insanım. Ben ki, zeybeklerle rum. . . . . kayma~am Kemal bey zam~ıunda <lisedir. Bağrında on bin kişiyi tası
teıiYorlar .. ileopatra Antuanın kil- düşmüş, kalkmış, ilk silahı onların ' lş:e ~~zılıka .. Koyt~ h~yaletı 11.e b.u camı ~c~<landa yokmuş. Bır haf- yabilen büyük bir tiyatı·o düşlinülsün , 
lGı:ıhanesine bakıyor. 1 elinden (Rahmetli Gökçen efenin elin- gecenın ıçınde a~ametlı bır medenı- rıyat netıcesmdc ese: meydana çıka- kafi! .. 
1- ....._Ne zengin, ne güzel eserler bun- den) atını~ ve zeybek oyunlarım çok yet pa~:çası oldugunu anlatıyor. r~l.mış: ~akat bu m~~ıtte oturan hıris- Misafir edildiğimiz odada notla-

1' l. seyretmış ınsanım, dörtlü harmandalı Şehıın omuz ?aşında du~an b~ tı) a~l.11, hemen bıı kolayını bulup rımı toparlamağa çalışıyor ve gö-
.\ntuan ce\•ap veriyor: lnın bende bıraktığı intibaı hiç unut- eser hakkında'. bırkaç şey .soyleı~ı- camıye haç sokm~şlaı~. . . . riiyorum ki, daha bahsedilecek çok 
' Kabul ederseniz hepsi hediyem mıyacağım. Bunda herkes müttefik y~r ve. bunun bır Roma e.·erı oldugu - ~urası camı degıl kılısedır. şeyler var. 

~lılt.. kaldı: 1 s~ylem~·or amma, daha esaslı ma- De~ışler.. Mesele, uzun uzadıya Mesela Eskülilp, muhtelif Selçuki 
'l'aın d k b' 'ltrk b' k "t •· 1 Bizim şu kaı·ikatörize edilmiş de- lumat yok .. Ancak Yunancada Va- Demışler.. Mesele, uzun uzadiye ve Türk eserler· 

ı.~ - o san ın cı ı ır u up- , .1 d 1 t .. d kt' B' ·· k d'l · h . ı.. 
~e, Kleopatramn bir ateş busesi jenere olmuş sarızeybek gelsin de bir Rı a ev e re ısı .~me ~r. . ınaeı~- mu.n~. aşa e. ı mış ve ~frıya.t devam Halkevinden hfılU saz ve davÜI 
'1~ liiyaJı bir kaç haz ve saadet dakika zeybek havasının, ruh ve atmosferi- a~~Y~ bu ~ser de boy le bır reJse, bır ettırılı~cc mıhrap ve mım?e~ı çıkmış, sesleri geliyor Yarın ayni meydan.: 
~ırı Peşisıra, İskenderiye kütüpha- nin, şiir ve estetiğinin neden ibaret h~~um~aı a .. mah~ust~r .. Fakat n~- yazılaı da bu!unmuş, hmstıyanların hkt.a muhtelif at yarışları, çeşidli eğ
la ine taşın,ıyor. Guya, halife Ömer bulunduğunu burada görsün! 1 dır· Bır . kılıse mı, bıı'. tı~atı·o, bır mane:r.ası akım kalmış. lenceler olacak, hayvan sergileri 
~ 'taftndan yakılan o kütüphanede iş- Bu ahenkli ve ağır tempo içinde, mabed, hır topla~tı yer~ ~ı, mechu.ı. B.azılıka?ı~ı yanıbaşındaki bir tür- açılacak, Halkevinde başka başka 

bu es .1 d •b k 1 "nıb•ısk" b'. hı·ı.k 1 • Bergama tesıs edıldıkten hır benın tarıhınden de bahsetmek iste- şevler go"rt""ılccek · eı er e varmış.. ze:ot e , )a c 'ıi n 11 ma ı.ı O UVOI.. .. ld t üf . " 
...... .Hepimiz bunu konuşuyoruz. M~arif mttıt : sonra, ~ ~ısu yakvaş yarnş rim: Sonra Kozak günü, daha sonra da 

ltal . ~ 1 t• · · .1 b" .. aı· maga ve şehır adetu ademeler Zaman ikinci padişah Sultan Or- Çandarl lA .1• .. •• , ti abalık, davul, zurna seslerı rüz- Veka e ının emrı 1 e, utun oyunlar har d .. d " 1: 1 .. "k h 1 ·i h B 
1 

k . d k. . . 1 P ı.tJ arı gunu \ar .. 
t- ıib' · B ·ı k d ı' filme çekiliyor.. 1 111 e, uç, 01 rnyu anı e ı e an zamanı.. a ı esır e ı ıhbYl\f Göklere bov ceken milvonlarca 
l( ı esıyor ag a ırın n.. . . aşağıya inmeğe başlamıştır. Roma- Selçuki beyi kendi arazi ve şehirle- · • 

1 
• · 

.ı. eı-rnesi yaratan ve Bergamaya he- Ok atmalar, kalkan, cmd oyunları, 1 1 h . b .. t .. 1 .. w.. .. h f 1 • • D . k" çamın ortasında do asıp keye ıle 
~~e 1 lı 1 ı arşe rın u un ugunu mu a aza ennı ursun ve Demır namında ı • a ı d • 1 1 ~ eden vali, kürsüden nutkunu ve- cop kaldırma ar aş adı.. Yerli atla- t k k • .1 d . . • 1 • • ag ç ar an agaç ara nası sıçramp 

l>ol'• ·- t··nde çnkı gibi d 1 eme a~gısı ı e, orta an geçen Se- ıkı og u arasında taksım edıyor. De- geçtiğini görmek k ör ogwlu arpazhk • rın us u ' urup on arın r a 1 .. t ·· .. lı d k.. . b B • • · 
VAL1NL.~ NUTKU yelelerine sıkı sıkı sarılmış olan köy- ımos ç yın n us unu 0 rum ve op- mır ey ergamayı alıyor ve kale~e yolabık, cakır, giiYende orunlarını 

lı .... 8arın B 1 1 B lüler bir rüzgar hızı ile esiyorlar seyretmek elbette ki, çok özlenecek 
"411 ergama ı ar ve ergama- • - · 

Sltyın misafirleri. Nareler, sahanın üstünden sık sık 
'\ç l!ttgün ikinci Ber~ama kermesini esiyor ve birdenbire, cirid başlıyor. 
tl lnakla bahtiyanm. Kermesi ikinci Tam bir Türk sporu, tam bizim işimiz, 
~a ' "'· b' · t l · · h~ açmış olmakla bu güzel adeti ı.am ızım a a arımızın ışı .• 

ct0~tıe tekrar etmek, onu ebediyete ı Ciridler, ısınmış boşlukların içinde 
~u götürmek kararımızı tahkim ıslı~ çala.~a~ ?,u athdwan o ~t~ıya, şu sü
h~ t~ hu~unuyoruz. Hiç şüphesiz, varıclen oburune dogru gıdıyor .. 
tfıtçe ı~1 adet her sene tekerrür et- Meydanlıkta okçulaı· sıraya <lur<lu
~~ bı~den sonra gelecekler daha lar.. Sadaktan çıkarılan oklar, kirişe 
~~ktlı, 9aha geniş teşkilatla iş gö- i takılıyor ve yaylar geriliyor.. Hedef 
~. :bt daha çok muvaffak olacaklar-, ta ileride .. Bazan dolu, bazan boş .• 
~le'~ hu seneki Kermesin, geçen Tarih gözlerimde canlanıyor. İlerf
~d~ ~ ıle mukayesesini yapacak mev de parlıyan ve kılıçların altında ses 
'>ı ~:-lunmuyoruz. Bu sene daha veren kalkanlar beni Asya ovalarına 
>tt t ilit, daha büyük muvaffakı- doğru ı:ıürilklüyor .. Kalkan oyunları da 
~ 1~tiilOyorsa, bunu samimi surette umulmıyacak kadar zevkli .• Ne çare 

~z eden, yapılanları tenkid ki, geçen sene de yazdığım gibi, artık 
at-etçilere ıne<h unuz. alakn görmez olmuş.. ı 

Pol Reyno 
Londra konuımalart 
hakkında O:ıladiyeye 

izahat verdi 
Pariı, 23 (Radyo) - Fransa 

Başvekili D !)adiye, bugün Lon
dradan dönen Devlet Nazırı 
(Pol Reyno) yu kabul etmiş ve 
lcend sile uzun müddet konuş· 
muştur. 

Pol Reyno, Londrada lngiliz 
ricalile yaptığ. temaslar baklcın· 

!1 B 1 şvek to 7.aha vermict r 

J.mirdea ber ~11 blba 11911 
lerin hHeket •atlerf •• 

Aydın lıattı; Alsaneala 
1rmir0Karakuya-Aabıra: Pau~ 

.m. çarpmba. cuma. puar gtlnlcıd 
Mit 21,35 de. 

hmlr • NuUUı O. p -
lZ Ye JS.40 da 

lımir·D1'nfslf: tı.tı. ~·be. 
eumırte!İ ırftnleri nat 6,30 da 

lır.mir•Tire-Ôdemit: Benabıb ııaıt 
~."s c1e bir bta11 ber akfam Hat 
l'l.30 Ödemi .. bU uea. 16,30 ela 
Tireye otoray. 

A/gon lıattıı BaJmanetlt!m 
1ır.mir·İıtanbal·Ankar1: Her ~illi 

tlt 7 de (pazar, camı, farttmbı• 
gdnleri yatalth Tagon-bıtre balaaarJ 

lGair • Somı: Puar •• paur
teei ,tnleri uıt ıs. %8 de 

!anir-Baadınaa: PıRr, 111a. P9fo 
ııembe " camart .. i ~nleri •baht .. 
~ı: ... ı 1120 de muhtelit katır; 
paır.arteei. ~ıamb .. coma pled 
tkıpree uat 12 de 

, lamir-Soma: Panı ft J11111Ar1e11 
~nleri IUt } 5,28 ite 

Hu %aman lazım olan tel• 
fon namaral• 

Y•rıgın ihhan: 2222 • .. bir tele. 
fona mtlracaat numara•: 2200 • , • 
hiılenruı telefoıa mtlracut aaıu
rası: 2150 • elektrik tiıketi: 2091· 
hnvagan: 2326. polit: 2463 ·imdı:lı 
11hht: 2016 • Baımaııe illuyoDll: 
3638 • AlNacak iıtuyoaa: 2lU · 
l'uaport ••par iıkeleai: 2831 

Şehir ukil 't'811talanm11 ube!to 
leyin ilk W ~ IOD Mrekee 
Halleri: 

Tramoa9lar. 
H• •hala Glhe1ralıiaa uıt 

heft• bir u amny buek• eder. 
Baua uat albda hareket eclea iki8o 
ci tram••y taklh eclv. BIUldaa 
IOIU'8 h•r dört cıakikada bir 1ı.ı• 

••1 yardır. 
Gece IOD lnmftJ ca..t,.ıadu 

24,5 dedir. 
i(onaktan Ghelyalıya ilk tn• 

••1 eabahleyia 5.26 dadıı. İkiıusi 
UllDTI)' W IUl IODflt ~ d& Qao 
nket edır. 

Koaaktaıı GWJyalıya gece 1011 

tramvay •aal birde barUo& eder. 
Hwıdam eftl 41'4 de Dil &ralllRJ 

'ardır. 

Vapurlar: 
hmiıden Kal'fly•b,.. mc ••p• 

•at S.45 te Paaaporttao kalkar. Ge<ıe 
eoG ••JMU IUt U,:$J .a. ~ 
._.. hareket edor. 

Karpyabdaıı lamiıe ilk npat 
11at 6,20 dedir. ~D npur c1' "~' 
ıwuıc 241 dedir. 

GcmdCb her yarım ... u. biı 
•apur vardar. A.q.m 1ekiad•1.1 .ouu 
eeterıer taatte b rdır. 



afıife 10 ANADOLU 

lzmir Memıeket ha~tane i baştabip
liğinden: 

60 dükkiln Yolbedestenı 158/17 
144 ,. Birinci belediye 127/14-12 
84 ., Kestelli C. 118193 
84 .. •• 112/95 

lımir et ve E efpaşa haataııelerinin 938 mali yılı ih-
tiyacını lı: rşılıyac "- olan aıatıda miktar ve kıymeti uham
mine eri y z ılı euak ve aaire 13/5/938 tarihindoo2/6/938 ta
rih:no kadar 21 ıriin ut· ddetle alıııiltmeye çıkarılmııtır. 

Banlard n 94000 kilo ve 9635 liralık birinc ı nev. ekmek ve 
'40000 kilo 18400 1 Hlılıı lcoyu!l eti, 5200 kilo 5070 1 ralılıı 
ıadeya ı, 260 ton ve 6240 liralık kok kömürü ve 14800 liralık 
iliç kapalı zarf usulü ıle; 42000 kıio, 3360 lralık inek südj 
ve 24SO() lcılo, 2940 lira. k i;ıe · yo urda ve 664 lıralık e akı 
mıtb11& açık c ıiltmc ılc 2/6/938 tarihine raalıyan perşembe 
fÜn5 aaıt 9 d n 12 ye kadar fzmir ili daimi encümeninde 
ihaleleri icra ılı naca tır. Gene bunlardan ba ,ka 5500 kilo 
ve 16~0 l"ra ılc beyaz aabun, 12703 kılo ve 2794 liralık 
pırınç, 250 k ı l o ve 18 IS iralık makam•. 225 kilo ve 731 
lira 25 kuru,luk çay, l OOJO kilo ve 2700 liralık toz şelcer, 
11440 metre 2745 lira ·60 kuruşlu le ye li kaput bezi, 2500 
metre ve SOO liralık kcfealik ınc yeılı kep ıt b.zi, 300 metre 
ve 660 1 ral k pal.olak kuma,, 2500 ka ıp ve 1250 liralık 
buz 13/5/938 tarihinden 6/6/93 tarı ine kad tr 2S gü~ müd
detle açık ek ilt ~ye .. onu muş. ur. Ve 6161938 tar h.ne ras· 
lryan pızarteıi günü saat 9 dan 12 y:; kadar ihalcsı icrıı kılı· 
nacağından İJteklilerın yüzde yedı buçuk nisbctinde teminat 
makbuzu vcy mektuba ile mezıcilr • tte iz nir ili daimi 
encuınen ne mü acut arı ve kapılı zarf us•JıÜ ıle eks.ltmeye 
IJtırak e:h ce l.rin de dcsıl m·nı ıc asından evel bedeli mu· 
hammeııın yüzde yedı bı.ıçult nisbetınde temı at muvakkatesinı 
l~mir ili mubuebei hususıye müduriyet ne yatır rak alacığı 
makbuz v ya bır ba,n:• mcdJbun~ bir zarf içine, d.ğer bir 
ıarl ıç.n de tek.ılnam,ginı ve üzer ne urih adreıınin ,yaz l
m11· ve bu akı urfın bır z ırf . çıne ko;ıu .arak ü,tü mühiırle
nerek zarfın üzerıne hanıri iş iç ı eksiltm~ye işt rak edilece· 
ğın n dcrcı i i'l olıınur. 15 18 21 24 1616. 

Askeri Liselerine talebe alınıyor 
1 - 93 · 939 d"rs yı:ı için lstanbuld ı bulu.ıarı Kuleli ve 

Mal epe .. keri liselerile Bursa askeri lisesi Kır:kkalede 
bu • .ınan ask" ı aa,ı'at liseıi v:ı Konya Erzmcarı as'<cri 
o ta o ullarına tal~be al.ıucalctır. K'lydıilcabul şartları 
hak rıda nıaıümat as erlik şubelerinJen ve okullarda 
v •+r. 

2 - ! ü'.-abul ç ı mürıcut z lmırıı 1 • H ıziran ıle 25 · 
'l'~ ınmuz ar sıııd•dır. T.alebl! hıngı okuh girmek istı-

or bı dı.eLçe ı le <loğrnda~ doğruya o okul müdü· 
rü ııür .. caat edecektir. D leltçeye ıki fotoğraf ile bir 
•a ... 6 ı<.ı.ru1 ' uk posta pulu iliştir i miş bul.ınmaiı ve 
ae ı sub old (ru aı.erlı~ ş ı beai bıb11ını ı adı ve mes-

k.. ;le kend adı o . udu u okulun ısmile hang. sınıfta 
· l:ulunJuğu yabaıcı dıl oıçuyona hang sini olcud~ğ.a ve 

c uıundaki kayt numarası oy 1 yaş ı ırlı~ı ve oturduğu 
yt>rİn adresi v ı. h olarak yazıimalıJır. 

;'$ - ı;1cktep!erin b~;u.ıduğ.ı ş e h rler hHicin.ien müracaat 
edecek taleb!l~r ayrıc1 ıl: ı nc ı bır d ı l•kç~ ı le de asker• 
lık şubelerıne baş vu r acaıc.ardır. Asker ik şubeleri sıhhi 
muaycnelerile lüzumıu lcaydülc bu. lc"ğ.tıarını ta nam· 
lattıra klar ve b.r Tem:ınzda tal benm gireceiı okul 
111 durüııe yıl!\ z kiı '{ıtlanııı gô:ıde•ecek er . ve talebel~r 
ın kteb müdürıeıi taraf rıda'l çağrılıuad kç1 mektebe 
gônderilm iyecektir. 

4 - O(ullar yatılı ve paras z.:I r. T.ı ebdn n iaş:sınd~n başkı 
gıydırilmesi teçhizat okul tarafındarı temin edil.r ve 
h r ay b r 111 kdar da maaş veri r. 

1 3 5 7 8 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 31 1415 

lzmir Vakıflar IJiregıörlüğüudeu~ 
S neliti Cını. 

~ 

Lira K. 
100 
60 

200 
60 
96 

~00 

120 
108 
122 
24 
36 
80 
60 
60 
60 
72 

110 
26 
36 
ıot 
170 
400 
110 
96 
so 
60 
84 

151 
121 
72 

100 
65 

108 
180 
120 
ıoo 

72 
108 

60 

ev 
dükle in 
mağaza 

dü.;ıı.l&.ı 

ev 
mağaza 

ev 
dükkan 
m .. ğua 
dükkan .. .. .. .. .. .. 
ev 
dükkia 
ev 
.. .. .. .. 

diikki11 .. 
ev 
diikkin .. 
ev 
dükkan 
ev 
dükkan 

.. 
kahve 
dükkan .. .. 

.. 
yazıhane 

Mevkii 

Fa.kpaşa yokuşu 
KômJr pazarı 
Yoıbedeıteııi 

Deoıircılcr 
Moila sokak 
Bıri.ıci belediye 
Toraman 
Şo•ercıler 
Cezayir hanı 
Haubey .. 
Çaıııırı çarşısı 
Gı. ıd han küçük sokak 
Keçeciler 
Girid han küçük sokak 

,, ,. 1, 

Yağcılar ıokak 
A.malı m.:sç.d 
Burç •akağı 

.. 

Karantina hamam S. 
Berber Z. !okak 
K r, ,yalca Kem•lpaşa C. 
Menzil ıolcak 
Birinci belediye 
Haatane C. 
Uzun yol 
Haliınağa çarşısı 
Yorgarıcılar 

Pazar1eri Taılı çeşme 
Asmalı mesçid 
Karantina hamam ıokalt 
A.malı mesçıd 
Keçecileor 
Karantinaı tramvay caddesi 
Muytaplır 
Hııar öali 
Batpazarı birirıci sipahi 
Yol bedesteni 
Halimağa çarşısı 

• 

No. 

394/34 
75 /6 

162/40 
350/16 
366/3 
119/15 
15~/16 
111/31 
174/ l6 
318.16 
31712 
325115 
37618 
341/103 
377/6 
373/10 
384/3 
100/2 
190/97 
343 '10 
389/3 
289/129 
298/13 
116110 

46/511 
349/90 
302/50 
114/17 
315/58 

96/201 
6318 
991207 

348/162 
62/590 
70/48 

110/68 
125122 
159/3 
301/56 

100 ., Çorakkapı 137/269 
250 e• Çorakkapı dibek sokak 136/30 
180 ,. Medine yokuşu 8/5 
36 ,, Damlacık Abbas ata S. 347/6 
72 ,, Morabane sokak 82/188 

Yukarda müfredatı ya:ıılı akarat 1-6-938 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kiraya veri.mele üzere açık arttırmaya çıka
rılmııtır. ihalesi 27·5·938 cuma günü 11at ondadır. Talipleorin 
Vakıflar idare1ina müracaatları. 20 24 26 1670 

lzmir Vakıflar ~lndnrlnğnnden: 
Seneliii 

Lira Mevkii Cinsi No. 
300 Hükümet caddesi Dükkan 52 

Yukarda yazılı diikkao H.aziran 938 iptidaaıodan itibaren bir 
sene müddetle kiraya verilmek Üzere açık artırmaya çıkarıl
mıştır. ihalesi 26-5·938 perşembe günü saat ondadır. Vakıflar 
idı:res ' ne müracaatları. 17 18 24 1583 

lzmir ithalat GnmrüğO Mndorlil· 
ğünden; 

S f kıymeti 
Ciasi eşya Lira Ku. 

10 00 
50 00 
60 00 

ipek yorgan yuzu 
lpelc mensucat 

Kılo gram 
2 100 

10 500 

Tesbit No. 
1502 
1502 

Yukarıda · cins ve mı ktarı yazılı ilci kalem eşya 26·5-938 gü
nü aaat 14 te açık artırma suretile aatılığa çıkarılacatından o 

gün lzmir ithalat gümrüğü satış kom syonuaa gelmeleri ilin 
olunur. 14 24 1580 

Posta, Telgraf ve 
Modorlnğnnden: 

Telefon Umum 

1 - lzmir ıehir dahili posta oalııliyat ve şoförlüğünde kul
lanılmak üzere şehri altmış lira ücretle orta veya ille 
tabı lıi beş şoför alınacaktır. 

2 - T lıplerın şoföriülc ehliyetnımelerile mektep diplomalarını 
müstasbiben nihayet bir hafta zarfında lzmir P. T. T. 
müJürlüğüııe müracaatları. 22 24 25 1710 

lzmir Beledige:ıinden: Sadeyağ 350 90 
Beher metre murabbaı 200 Patateı 300 06 

kuruştan 576 lira 20 kuruş be- Soğan 400 03 
del. muhAmmenli 83 üncü ada- Yukarıda · 'kd 

cını, mı ar ve 
nın 288· 10 metre murabbaın-

daki 2,3 sayılı arsalarının aat ' baş muhammen fiati yazılı Dariil-
kitif)likteki .. Ttoameai veçhile acezenin 938 mali yılı ibt.yacı 
31/5/938 Salı günü aaat 16 da olan 21 kalem erzakın heyeti 
aç k artırma ile ihale edilecek· umumiyesi bin yirmi ıekiz !ıra 
t r. iştirak etmek iıt iyenler 43 ıekşen yedi kuruş muhammen 
1 ' 25 l.uruşluk muvakkat te- bedelle ve Başkatiplikteki oart· 
min't makbuzu veya banka. namesi veçhile 3/6/938 cuma 
tem nat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelir- günü aaat 16 da aç.ık eksiltme 
ler. 17 20 24 27 1634 ile ihale edilecektir. iştirak 

Cinai 
Pamuk 25 ve 50 gramlık 70 kilo 

fiat 1 lira 60 kuruş. 
Oks jen 13 ki 'o fiat 85 kuruş. 
E•er 3 k lo fiat 1 lira 55 kuruş. 
Gaz bezi 350 metre fiat 11 ku-

M,ktar 
Cinai Kilo 

Toz teker 450 
P rinç 300 
Bezelye 100 
Zeytin taneai 350 
Sabun 15~ 

lace tuı 150 
Kuru faıulya (Horoz) 100 

Nohut 200 
Mercimek 200 
Şehriye 100 
Makarna 400 
Çamaıır ıodaaı 150 
Çek rdekıiı üzüm 50 
Çay 6 
Beyaz peynir 250 
Un 200 
Salça 20 
~örülce 100 

Fiat 
Kurut 
27,75 
23· 
15 
26 

6 
04 
12 
07,50 
15 
18 
18 
06 
20 

300 
32 
11,50 
15 
12 

etmek istiyenler 77 ·lira 25 ku· 
ruş'uk muvakkat teminat mak-

buzu veya banka teminat mek· 

tubu ile söylenen gün ve ıa1tta 

Encümene gelirler. 13.20-24-27 

Cinıi 

Formül 
Kreolin 
Kristalize 
Kukilrt 

Mikdar 
Kilo 
500 
300 
300 
100 

Fıati 
Kuruı 
125 
30 

150 
ıs 

Yukarıda cins, mikdar ve 

muhammen fiati yazlı olan teb

hiratı umumiye için alınacak 

dört kalem ilacın heyeti umu· 

miyesı bin yüz sekaen lira mu

hammen bedelle ve Başkatip· 

likteki ıartnameai veçhile 3/6/ 
938 cuma günü aaat on albda 

açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak etmek iıtiyenler 
ıekıen aekiz lira alli kuruıluk 
muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta En
cümene a-elirler. 

2 - Beher metre murabbaı 
üç yüz kuruştan dokuz yüz alt· 

mıf altı lira bedeli muham· 

menlı 58 inci adanın 322 metre 

murabbaındaki 22 aayılı arsaaı 

bıfkitiplikteki ıartnameai veç

hile 31/5/938 ıalı fİİnü aaat 

on altıda açık artırıııa ila ihale 

edilecektir. lıtiralc etmek iıti· 
yealer yetmit iki lira ili ku· 

ruıluk muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mele· 

tubu ile 5Öylenen gün ve s '· 
attı E •c imene gelirler . 

13 20 24 :7 1588 

Msyıs 24 .... 

Demirci ve marangozların 
dikkat nazarına 
Manisa şehri elektrik tesisatı bir. 
liğinden: 
Manisa ıehrinde alektrilc nntral biaa11nııı 1apılacak demir 

peocere ee ahşap kapı işleri 27 Mıyıs 938 tarihiııe rastlaya• 
cuma günü aaat 17 de Manisa beledıye binuında haıuıi dal• 
resinde toplanacak olan elektrllı: birlik encümenince pa.ıar• 
!ıkla ayrı ayrı ibale oluacakbr. 
Demir pencerelerin keşif bedeli 1243 lira muvakkat temlaatı 

93 lira 23 kuruş. Ah 7ap kapıların lceıif bedeli 258 lira mu• 
vakkat taminab 19 lira 35 kurıqtur. 

isteklilerin muvakkat teminatlarile birlikte mezkür saatte top
lananacalc encümene biuat ırelmeleri lizımdır. 25 25 1702 

Izmir Vilayeti Veteriner Direktör· 
loğnnden: 
Arapçı ve Şehitler köylarlodeki ayırır depoıuna ait 400 dô

aüm çayırlıklardan biçtirilen 131 bin kilo kuru otun toplama. 
balya yapma ve 20 bia lciloıunuıı Ôdemiı, 6 bin kilosunun 
Mahmu lar, 6 bin lciloaunun da Menemendeki aşım duralclarıoa 
ve ıreri kalaıun da Torbalı aygır depoıu ambarına teslim edil
mek üzere bütün muraOar müteahhide 8it olmak ıartile ak· 
ıiltmeye konulmuştur. Muhammen kıymeti lciloıu bir baııilı: 
kuruştur. 

Taliplerin 2490 11yılı kanuna göre teminatla birlikte alı:ailt· 
me günü olan 8·6·938 günilnda Vilayet daimi encümenine, 
şartnameyi görmelı: iıtiyeolarla de her gün Vateriner müdür· 
lüğüne müracaatları. 24 • 26 27 28 1720 

Şark Sanayi Kumpanyası Tork Ano• 
nim Şirketinden: 
Hiuedarlarımıza beher hiı,. itibarile 937, hesap aeneaı ıçın 

verilmesi, hia1edarlar umumi lıeyetlnce lcararlaştınlan iki yüz 
elli kuruş 1 Haziran 938 tarihinden itib1reıı 13 numaralı kır 
pon mukabilinde ve Oımanlı bankası lzmir şubesi gişelerinde 
ödenecektir. Ancak bu tediye reımi gazetenin 25 ve 28 Tet· 
rinevvel 937 tarihli nüıhalarında da ilin edildiii veçhile yeai 
harflerle tab ve tebd,l olunan kııpon cedvellerine merbut ya• 
ni kuponlarla yap lacağından kupon hamillerinin Osmanlı baa• 
kası lı.mir şubeıina müracaat etmeleri rica olunur. 

Gayri menkul ıcra aabı ilanı. Doktor • 
Turgudlu icra doıya aay111 

1938119/58. Salih Son .... 
Turgııdlu icra mamurlutuo· 

dan: Cild, Saç vı zührevi ha talıldar 
miitehauı11 

Birinci derecede ipotekli lı· lkincibeylor aokak No. 81 
mir emlak ve eytam bankaıile Hergün ötleden ıonra 
ikinci derecede lzmirde Kemabi ır.-ııiıiıiiilim.iıliıiiıiıiiimııiiiiiiİııll ... 
zade Ömer Fahri ve Muaıııme• lzmir Birıncl icra nıemurlr 
re borçlu Turgudlu kazasından kundan: Doıya N. 938/9151 
Sururi zade Cemale ait tapunun Bir deyindea dolayı malıcuı 
Kinunuaanı 1929 tarih ve S ve lzmırde Doyçe Oryant ban• 
numaruında mulcayyed kaa• kallna da 1716 lira ayrıca f• 
banın camii cedit mahalleai pa- izile rehinli bulunao İzmir kr 
şa cami civarında aağı, ıolu 
ve önü yol ve arkası R ·filıa ve remit fabrikaaı Türle aaoni• 
Dudu ile mahdut fevkani dört şirketinini beheri yüz lira kıy
ve tahtani üç oda ve bir ha· metli olmak itibarile ve 937 
mam ve bir mutfak ve avlu ve ıeneai 6 numaralı kuponu dahil 
bahçe ve furunu famil bfr bap- olduku halde kıymeti halı:ikiyeal 
hanesi mukaddeme ikinci de- olaa beheri yüz liradan 516 
recıdeki alacaklılar Ömer Fab- numarıdao 600 numaraya ka· 
ri vo Muammere ihale edilerek dar aekaen beı adet hiııe H' 

birinci derecede bankaya mer· nedi 25/5/938 tarihine müaadlf 
hun bulunmasından dolayı be· çarşamba günü saat 11 de .lı· 
deli ihalenin taıviye1i hakkında k 
müıteriler ikinci derecedeki ala· mirde ıarraflar çarşısında açı 
caklılara teblitat icra ettirildi- artırma ıurotile aatılıcaktır, Bu 

ğ. b l:l b d ı· "haleyı' tesvı"yye artırmad3 kıymeti hakikiyeıiniıı ıaeeeıı 

etmediklerinden bu lcera birin· yüzde 75 tini ve rehin bedeli 
el derecedeki alacaklı banka· olan 1716 lirayı bulmadıtı talv 
nın talebiyle icra ve iflls lca· dirde ıkinci artırmaya bıralcı· 
nunun 133 üncü madddeıi mu· larak 27/5/938 tarihine müsadif 
cibince ihalenin feshine ve on cuma iÜnü saat 11 e talik edi· 
beş iÜn müddetle satılmak üze· lecektir. Bu artırmada da rahio 
re tekrar mevkii müuyodeye bedelini geçmediki takdird• 
konmasını ve on beıiaci günü ıatıw ıreri bırakılacaktır. Yüıd• 
son talibine ihaleaina vı iki 7,5 pey akçuile veya bınk• 
ihale ar11ında fark ederH fark mektubile mahalli11de huır bıı-
ıle faiı ve diğer zararluın taz· lunan icra memuruna lsteklilerirı 
min ettirilmesine memuriyeti· müracaatları ve yüzde ilcibuçulı 
mizco karar verilerek on ba,in• dellaliye de mü~teriye ait ol· 
ci gün olan 9 Haziran 1938 duğu ilan olunur. 

tarih Per9embe günü saat 16 ı .. •--•ı--•••----ı 
da Turiudlu adlıye daireai alt 
katında icra driresinde pe§in 
p•ra ile en çok arttıran• ıatı
lıca~ı ve ihalesi icra kılıhıcağı 
cihetle ta!ip ofan Turırudlu b,.. 
lediye dellalına ıiıııdiden mü· 
r caat etmeleri ve d •ha fazla 
ıahıt almak isteyenlerin Tur· 
gu<llu iera aıımurluğJna dai· 
r ıinde ınür1cıat etmeleri ve 
t 1 r lırin ih le ırilaüne kadar 
ıımdiden işbu ma mütlenıilit 
,.neyi yeri'le g:dp iÖrmd· 
ızumu i An o unu, (1716 

Baktriyoloğ 
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......._ Sahife 

Liseler· alım, satım 
ANADOJJlJ 

komisyonundan: Zonguldak Urbaylığıudao: 
Mavıı '>4 

, ... raıelli Sperco 

\ 1apur Acentası 
ROY At NEERtANDAIS 

KUMPANYASI 

Cınsi Mikdarı Beher kilo ilk te•inab Eksiltmenin yıpılıcatı 
Lira Kr. pa ve ıaıt 

Ekıiltme· 
nia ıeldi 

Şartname Zonguldakta yaptırılacak Şehir oteli ve gaıınosuna ait proje 
bedeli ihıarı iti müubakaya çakınlmııtır. tlhmin B. 

Kıl o kuruş kuruı Teklifler 30 Haziran 938 perıembe rününe kadar .Urbaylata 
210 teali• edilmiş olmak lizamd1r. 

''DEUCALINUS .. vapuru 16· 
5·38 la r ı h . nde beklenmekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
\tc HAMBURG limanla, mı hı· 
ıekct edecektir. 

"VENUS, vapuru 26-5·38 de 
limanım ızda beklenmekte olup 

Elemek 

Dıtlıç eti 
Karamın eti 
Kuıu ,, . 
Sığır " 
Sadeyağı 

420 000 ıo 

61 000 41 
61 500 40 
20 500 47 
23 250 35 
37 500 100 

'3150 00 

) 4802 13 , 
) 
) 

2812 50 

6161938 Pazarte1i 
saat 14. 30 da 

6161938 Pazartesi 
ıaat 14.45 dı 

6161938 Pızartt1i 
aaıt ıs de 

Kapılı zarf 

,, ,, 355 

" " 
188 

Yükünü tahl yedn ıo rı BUR· 
GAS, VARNA vr KÖSTENCE 
liman ar ıçi ı yük a ıtcıktır. Toz şeker 72 000 28 ) 1956 38 

~VENSKA ORIENT Kesme şeker 19 750 30 ) 

6161938 Pazartesi 
uat 15.lS de 

" ,, 130 

LINJEN 38 kalem yış 274 700 kilo) 31927 L. 2394 53 6161938 Paıarteai 
aaat 11 de 

" il 160 
' 'BARL>ALAND .. motörü 20· sebze. 399 800 adet) 

5·38 tarih·ndc beklcnmel•te olup S8 300 demet) 
Rül TERDAM, HAMBURG, Tüvanen M. kömürü 2 070 ton 1100 ) 1867 13 
GDYNIA, DANZIG, DANI· K 

716/938 Salı ,., 
" 

MARK ve P.AL'llK liwanJ1rı r ple 100 " 1500 ) 
~o yük al ıc khr. Turk Antruiti 25 " 2500 ) 

Hat 16.30 da •' 

"NORDLAND,, vapuru 16· . Komisyonum •Jzı bağlı y:ıtah yap lac. ktır. kı•htıaa •akbuz ••kabiliade 
&38 de 1 011 ım zdı beklen- l scled n Mayıs 939 ıon una ka· istekliler ilk teminat mık- teslim etmeleri muktezi olup 
ll'lekte " ' up ROTTERDAM, dar ih yaçları olan yiyecek ve buzu ve 938 yılı Ticaret odası poıtada olacak ıec:lcmeler ka· 
liAMBURG, GDYNIA, DANI· yıkacakları eksiltmeye konmuş· vesikalarile 2490 sayıh artırma bul edilemez. 
MARK ve BALTIK lill\ıalırı tur. Bu huıuıtı rereldı durum eksiltme kanununun tarifata dıi· Teminatlar lıtaabul Useler 
İ~ın y ·k .. ıacakı ır. yukarıyı yaıılm ıt ı r. •uhaıebecilitino yabracaktar ve 

''VINGLAND,, motörü 16- El.es itme f.stanbul K ıltü ' D.· resinde hazırlıyacakları teklif ıartnımeler Useler ahm, sab• 
6.38 de beklenmekte o1up rek ö u~ü bı n11ı içinde L'selcr ıarflarını yukarıda . yanlarında komiıyonu aekreterlitinclu be-
ROTTERDAM, HAMBURG, muhö1ebeciliji.ode toplınara L • göıterılen belli saattan bir ıaat delleri mukabilinde alınabilir. 
CiDYNlA, DANZIC, DANI· seler al m, sa•ım omisyo ., u ·ıd evveline kadllr lcom syon b.t· 21 24 28 4 2915/1680 
~ARK v• BALTIK limanları ~~~!'11'---------~-----i--iiiiiim_llİİİ_Iİılİİm._ıııiiıiıiiı __ _ 
için ·iik. •eaktır. Olivier ve EmJak ·ve Eytam Bankasından: . 

iERVICE MARITlME 
ROUMAIN Şürekisı 

.,SUÇEAVA., vapuru 6-6-38 Limited 
tar.hinde limaaı•ıu ı•liP MAL· 
TA, MARSILYA Ye CENOVA Vapar Acentoa 
l i•ıaları için yok:61 ve yük Eiriacilcordon Reea b-
•lw. Tel. 244S 

Yolcu da kııtul eder. THE ELLERMAN UNES LTD. 
UMdaki laartket tarilalerile ve 0 LESBIAN11 "ıpuru 17 Ma· 

tıı~lua.clald detifildiklercl. yııta LIVERPOOL ve SW AN
•cıate •nuliyet lııbul etmtı. SEADAN ıelip yük cakua eak. 

Dplaa fada tıfaıllt i. 2 aci THE GENJ:RAL STIAM NAVı-
kortioacia fRATEW SP!.RCO GATION Co. LTD. 

DEUTSCHE LE. 

tepur accntıbp.. •iraJMt "ALBATROS., vapurY 20 
tcll1meal rica olunur. Mayısta LONDRA ~a yük 
f e.t.foe: 41111414212663/G31 alacaktu. 

DEUTSCHE LEVANTE· UNll 
0 ACHAIA., vapuru limana-

E mızda olup yük çıkarmaktadır. 

Eaaı No. Yeri No.ıu 
A. 396 lımir istiklal mahalleli lkiçeımelik 

caddesi yeni 33·35, ealci SS-35 No. 
makine daireıi ve motör ve sine· 
ma levazımım havi Aiti tiaıma ve 
dükkia. 

Depozitoau 
Nev'i T.L. 

3.600.-

izahatı yukarıda yazıla gayrimenkul petin para ile Htllmak 
üı•• kapıh zarfla artırmaya lcon11lmuttur. 
1 - lt.ale birdir ve kafidir ve 27.5.1938 tarilaiae muudif 

cuma günü uat oabirde ıubemiz ııtaı komilyoıuada yapı· 
lacaktır. 

2 - Bu mülk peıin paı ile .. tılacaktar. Ulacleaiae ihale 
edilen zat bedeli ilaaleyi U.aa v•er•lc taferrlt .... .ıaıilü 
yapbr acaktar. 
3 - Alaaa olular Baakullıclaa bir lira •u•bili•tle ala

ealdar• mafaıNI ıartnamemiıi okayırak ihale gllnilne teaadaf 
eden cuma günü ıutaımedı tarif edildii\ veçhile teklif zarf· 
larını saat ona kadar burada ıubemiıc vermeleri ve daha 
fazla tafıilit almak İltiy•lerin lıerıün tubemiıe müra-

/ G.m.b.R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
A. G. HAMBURG 

caatlara. 12 ıs 24 ı.s.s.s 

Devlet Demiryollarından; 
Biriıci iıletme ihtiyacı için aıatıda c:iaı ve miktuı ile mu

hammen bedeli yazıla odun kıpah zarf uıulGyle münak11aya çı· 

I 

ALLAS LEVANTE UNIE 
A. <l BKEMEN 

• AKKA. ~ 24 · MaJı .. 
ta bekloni7or, ROTTERDAM 
1-L\MIURG ve BREMEN li· 
"-larına Jik alacUtaı. 

ARMf.M!NT H.SDHULDS 
•MA_IUTZA •• .,.,. Huiran 

lptidalanalla Mkl•iJor, ROT· 
~AM HAMBURN ve BRE· 
111f.N liaulan ~· ,. ala_._ 

IERVKZ MARITIMI 
RQUMAJN 

IUtAREST 
-OUROSTOR. •apura t 
~ .. da ... ldtaiyor, KOS
b ~a:. GALATZ w TUNA 
I)~· içla yük alacaktar. 

.._. NORSKE MIDDELHAVS. 
LINJE OSLO 

t ,AN ANDRES. 26 Hul• .:'da bekl•iyor, OIEPPE ve 

~' •••• li ... lanu ~ 
J ktar. 
0NSHON WARRIN UNIES 

LIVERPOOL Telı11ilı 
•INaMORE. vı_p.,. S Ha· 

~tıada beldeni1or. a.rıu v.,. Muhaıebe Baroau 
"ica~• u ... 1an .. '

0
" Muıtafa E. r,•lebi 

8'll ROY ALE HONGROJSE ~ 
DANUBE MARITIME K••I• y.,..,,,.,.,,,, No. J 

,UDAPEST,, vıpvu 25 Mı· T•l•I•• 34JS 
:-.~belduiyor, Tuaa li•ıala· Mutaa11bı,. alt bltüa ifleriaili 

• • rllc alacaklar. ta111 bir itimat ile tevdi 
'- L_ SZA. vapaıw 21 Mı11.. ıdtbillrliaiL 
ı.~ .. ldeai,or, Pt>RT·SAIT vı Büro, kaıııa uy1111a ıeklldı ve 

1~deri1e1e huekı• ıdeoaktir. •ubttllf uıullerdı: 
ltQdaki hareket tarlblerilo M la 6 • ~ :::!\lıalatdıki detitildilderiacleo a GI• • f NI I eu'U 
o!t. melUliyet ~bul etmez. -0.ltu tatar 

8i . falla tafaillt .... .... • 
\'~koıc1eac1a w. F. HENR"I Pldnço tanzım •der 
\&il\ DER ZEE & Co. . N. v. Hesabı tetlcill taıli ve 
_,,_, acea~ llHll'.... I " 

''"ıteai rica olunm. oe ilatildfları lıalletler 
Telefoa No. 2007/2WI 

wılaııtır. 
Ekııltmo 6-6·938 tarihine te11düf eden Paıarteai ıiiDÜ •at 

16 da Haydarpap Gar binaıı biriaci iıletme ebiltm• komiıyo
nuna yapıltcıktır. lıteldiler; eksilt•• ıırtnameıiode yuılı muvak· 
kat teminat ve evrak ve vıuikile teklif mektuplaraaın ekıiltme 
günü ıaat 15 • kadar ko•iıyoa reialitiıı verilmeıi llzımdır. 

Bu hu~uı~ld. ~tumo ve mukavele projHiain Haydarpaşa 
yol Baı11aufıttııhtı tuıfıaclaa parpız olarak voril•ıkt• old•tu 
bildirilir. 

OduDun ciaıi ihale edılıck 
miktarı 

Muha•aea Muvakkat Tutara 
bedeli teminata L. K. 

Ton 

300 

Behlr toau Ura Kr. 
Lira Kr. 

Safi meşe veya Giiraen 
veyahut çam veya her 
Oçünün m•hlUtu 

12 60 468, 7 s 6250,00 

Safi meıe 200 • 
20 23 26 29 2886 

Deuizbak lzmir tuhesinden 
AlıybıyiDdoki terıanoaıizdc movcut üç bi11 kilo kad11 burda 

demir ile bir tat ve mavna enkazı J Haziran 938 oartamba 
günü .. at on bııt• pazarlıkla aablacılctar. Herbiri I~• te•İ•at 
akçesi yirmiıer liradır. izahat almak iıti7enlerin ıubemize mü-
racaatlara ilin olunur. 21 24 1689 

SAZMAŞ 

Sanayi· ve Ziraat makineleri 
1'ork Anouio eirketi 

LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 
4S.3S·2S-20 beyplilc: Her buıuıt& ıarutlliclir. 
Fiyatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer batlar, umaa •• ot pr11eli, 
tohum ayırma mıkineıi, kalbur .. IUli. pata
teı çıkarma makineai ve bilumum al&b maiye. 

RUT-SAK - Traktir pullukları, mibzerler, diakaro, llr•k. 
çapa makiQeleri. 

WOLF - Buharla kaıan vo lokoaaobilleri. · 
Tam Dizel •otlrleri. 

Her türlü fabrika teaiub itleri deruhte edilir. 

Ba,alı Kardiçalı Han SS No. da EGE 
mın talıaaı amam acenteai TALAT KIL. 
lIO~LUNA milracaat. 

lttirak edecek olanları şartnamesi ile vaziyet pliaını para111 
olarak Zoapldak Urbıylıtınclaa almaları ilin olunur. 

17 20 24 27 1629 

Devlet Havayolları Umum MOdQr. 
Inğonden: 
1 - Şimdiki kadromuzda aylık ücreti üçyüı lira olaa f• 

~eflitı •Ü•baldir. 
2 - Bilyıik Millet Mecliaia; 111a.&•111 olaa teıkilit ba

liyibasını göre üç mühendiıtın t..-kldil edecek t. 
heyetinin reisine aelııea diter ... iae yetmiter lira uUt 
maaş teklif edilm ıt ve iealtıa•a IManların e ... n la
ları ücret o,arak ta verilebileceti kayda koaul•uftur. 

3 - Taliplerin Tayyare mlh•diıi ol .. 11 ,arttır. 
4 - Taliplerin: 

A - Mektep ııhadetaı•eıi 
B - Sıhhat raporu 
C - PoJiıtıa muaaddak laiiuCUaal •ıdtatuı 
O - Şimdiye kadar çahşbkları Jerlırdea al....., 

vesikalar 
E - Nüfu tukereti 1111.ti 
F - Üç adet fototraf 
G - Aakerlik vııik111 

ile birlikte Havayollua U•11• •iclirlit• ... 
caatları. 17 19 21 23 1450/1621 

iz.mir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
ModGrlO.ğtınden: 
S...i ubık 

kira be. Numaraıı Ciaıi Baluaclap ,.r 
Lira K. 
17S - 33 Dükkia ikinci belediye caddeli 
30 - 31 Dükkin Balıkhane tulll• 
60 - 28 Ev Karııyaka ikbut so. 

85181 Fann • • • 
24 - 22 Dükkia 3 üncü Kar...... ıobja 
50 - 17 Dükkin Bekir .,.._ h••• 
5 - ıs dönüm tarla E ... cle 

ldani Huausiye akarabndaa olup )'llUncla ,_ w Cİlllleri 
bÖltwile• akar kiraya verilmek üzere 19-5-931 ..... clea ill
barea 10 rı müddetle temclidu .. k artbr..,. ~. 
Şartlan ötrnmek lıti7eal.ta laer ... lıtwha•bei H.ı siJ• 

mldlriyeti Varidat kale.a .. ft peJ ••ek iltirealırila .. 
inle ıünü 01111 30·5-938 puarteli 11•1 •at 10 ela tlepllllo 
mıkbazlarile birlikte Vsliyet Daimi E•ci•eaiae •lrMıat' .. 
ilan olunur. D. 3 

lzmir Vi18yeti Mahasebei Haıaıi1" 
Madorlağtınden: · 
Mubamm• bedeli 

Bılaw ••tr• 
amabbaa 
Lira K. 

4 -

Aclua Na.aru a.a..cltap MeıMll 
yer uıw,.i 

ss 19,20 Gazi Okua. 491112 
civarında 3S.D. 

ldarei Hu111ıiyeye ait ol•p ,.kuacla ciaı ve mevkii göeteri
len ıkıraa mülkiyeti aatalmak üzere 19·5·938 .ıüaiiaden ita.-

. roa 10 ıün •üddetle t••clid• acak arttır .. ya ~lwıl.....,. 
Mülki1etiae talip olıalana 1Artları ötrenmek üzere laer sla 
Muh ... boi Huıaalye mldiriyeti Varidat kale•i•e ve p•J lir
mek iıtiyenlerin de ilaale paü olu 30-S.938 paurteli ılal 
uat 10 da depozito mıklMalarile birlikte Vill"t Dal•i B. 
CÜ••aiae ıailracaatlan ilin oluaar. O. S 

lzmir Vilayeti Mubasebei 8usuıiye 
M odnrloğanden: 
Muhammen yılhk 

kira bedeli 
Lira K. 

Ciaai B.luadutu ''r 

300 - Ot.I Berra.. ilim eti 
ldani Huıuaiyece ,..ıc1 ...... ıclilell Berıa .. cla kai• 111. 

evi tefriş edilmif bir vuiyıtte elektrik teaiaatı dalail oldlliu 
halde mükemmel ·bir vaziyette otel olarak kullanılmak üzere 
bir mütabuı11 tarafından idare edilmek ıartile kiraıı 19-5·938 
ıü•iaden itibaren 10 ıiill müddetle temdiden açık artırmaya 
cıkaral••ıtar. 
Şartlan öjrenmek lıti1ealeria la• gla M11hasebei Huıuli1e 

müdiiriyeti Vuidat kalemiae ve pey ıürmek iıtiyenlerin de 
ihale günl olaa SO.S-938 pazartesi rflai uat 10 da depozito 
makbualarile birlikte Vila1et Daimi Encümenine müracaatltn 
illa olunar. D. 3 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Daldbtla (6) ıeıit fototraf (30) karqa ~ken aon ı ıt• 
makine•iı ıeldi. BiUııua veaika iıleriade çok elverişlidı r. 

K011•k civuı •FOTOCAN. müeaae~ıi • iz .., ,r 
elıraf: İzmir· CAN. Tel, 303.> 



--:-________ -- .. --=------ - - - - - ---~._____ -

.Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi müshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti havı arttırır. ., 
. . ·' - .. ~ - . 

Elbise v Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan BaglGI' ve 

Baganla.r-
Eo müıkülpcsent müş
terilerini memnun eden 
bu f'rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Tiirkpazarı 
· lbrahim Karakaş 

Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 
çeşitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumqların envaiain~ yerli ve Avrupa. 

1 - M•tazam dahilinde açt1ğım terzıbanemde 
buıuıi olmrak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, ş1k manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

wvalet, gelinJil,, ıivil ve aıkeri elbise ve kaputları 
iatenildıği ve beğenildiği ıekılde imal edilir. 
ı - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğrulutuııu anlamak için bir defa 
tecr6be kafidir. 
Adreı: Odunpazar: Sümerb nlcın çılctıA"ı eaki Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan WJ perakende olarak hariçten sipariş kabııl edilir 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
M~RKEZ ŞUBE 

lZ.MlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti· 
)'&ClDdao cvel gelir. Herke. ken

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir •a· 
lona rııhat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçhr:. iyi 
bir mobilya içindo 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 
abilirainiz. Evinizin 
cıyası bayab zıo eti· 
keti olduğunu unut
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mua. 

melesi yapılır. 
. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cfnı kostümlük yeni çeşit kumaııar 
Yaz mevıimlnin yaklaşması münaıebetile yeni getirdiği 1 

•ouRMOY .. FAYN •VULEN .. ve •FIŞER., kostümlük ku· 
ponlan koıtümlülc ketenler, pardesülüklcr ve her türlü YERLi 
Ye AVRUPA kumaı uortiaııııları rek2.bet it bul etmiyecek 
derecede satılmaktadır. 

Efbiae ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticaret~neıioi mutlaka ziyaret ediniz. 

E.ıa a:ığlam, u a&k ve en ucuz kum ıları yalnız bu mağa· 
udan alabilirıiniz. 

Peıtema.lcılar E naf v Ah li Bank~sı 
cioarınJa eski Suraski mağaza ında N. 70 

TELEFON 2S9S-

• 

.................................................................................. , 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Boyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 

. . . : ..... .. 

.Sep olin 
l 

'\ D / Ş 

macununu 

Mit lak 
. J kullanınız 

Toptan 
satııyeri 

Peıtemal cı larda 

Lütfi Krom 
Ecza deposa 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf ma~ioelerı, filim, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandısmanlar, senedat ve evra~ 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. ,. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, S. J 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir -moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şa~k Halı Şirketi 
Mağazasında bıılahilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Cadd si No. 186 

TELEFON No. 3942 

• • 

T. iS BANKA~I ~~, 
1938 

Küçük Cari Heaaplar 
lkrcımiye. plôı.nım= 

4 adet tOOOL 40001.. 
8 " 500 " 4000 ., 

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

200 " 25 " 5000 ,, -384 .. 28600 ., 
Kuralar lmart, lbazirao 
1 eylul, 1 birincikinua 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan be::ıaplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tona 

Balcterlgoloı ve bal'llıeı, saltın lıtutalıkluı ınilte1Mm111 
(Verem va saire ı 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yananda 
2S1 aayıh ev ve muayenehanesinde aababtan akşama 

kadar hastalarını kabu: eder. 
Telefnon: 411.S 

ı•·--··-------------..................... ~ ·-------m!llD._ ..... . 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamcı oilr:ı 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

' lımir • Birinci beyler ıokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

G.. H ,_. • 
OZ eKımı 

Mitat Oral 
Adres: Beyler Numaıa s~ 

lıcağı No. 23 
Kabul saatleri: Ôğledea evel 

ıaat 10-12 öğleden sonra 
1 S,30 • 11 Tele. 3434 

•·---•-ı----•• w ..... - ...... ____ ,,, 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verit 

1 ş TAl{SI 

Kansız 

iştahsız 

Verem 

istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 

Bel ge\1• 
şekliği 

Telefon 

1938 
Oldsmobil 

40 40 

1938 · olanlarıt 
ı=~~~ 

Şifası ıee• 

rObe edil· ve Şevrole .. 
Otomobilleri ile rahat ve sarsıntlsız seyahat için mıştır 

KIRK KIRK'a Telefon ediniz. Büyük şişesi 60 kuru~ 
.__. ________________________ •• u. depo S. Ferid Şifa eczanesidiJ 


