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Keçiye ve elmaya dair 

. 'ı Boğazlar 
Şehir Dalı. i ı ve ı_a ~~_....,...--aherle 

irfan Hazar 
mevzuu üzeri de 
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ihtiyar dostum Yamanlar'Jı, eser yaratmak 
görüşüyorduk. Dostum; birdenbire durdu: 

- Ağaç, dedi, yapraklanırken, çiçeklenirken ve meyvelerini 
dallanndan yere doğru arkttırlcen hiç tc ke diıini beğe cek, 
çiçelrlerini sevecek ve ıulu meyvelerini iştiyakla yiyecek olan 
inıan oğlunu dü ünm z işi Y ni o: 

- .. Ey meyvelerimi renkleriniz kıpkır ızı, etiniz ' ımsıkı olsunl 
ben ıimdi ıize, ç!çelderimle dokuduğum tlas elbiıeler giydirc
cetiml aiıi öyle güzel, öyle güıel y p cağım ki, burad n geçen 
her canla yolcu ize bakmadan, ıize göıır kırpm dan, sizi dudak· 
lırmın arasını götürüp koklamadan ve ı' zi yımed n bir türlil 
yoluna devam edomiyecekl., 

Miıillü hitablarda bulun az mış .• 
Varı o öyle olıunl .• Fakat, bu isalin insana, batta hayvana 

tatbik edilmeıioe şidd tle m11anztm. Düşününüz ki dişi kuşlarm 
bütün bir bahar mevıiminde pkımalırını manaaız mı bulacağız? 
K19i1 inek, Manda no zaman batırır? Kedi ne :ıamam miyavlar? 
Ve beygir ne zaman lciıner? Ku:ıuıunu kaybeden bir koyunun, 
yahut anneıJai kaybeden bir kuzunun feryadm1 palavra mı te· 
llkki edersiniz? 

Kar ıyakayı Çeşmede karasu
larımızda bir 
kacGkcılık 

sü liyecek abide. 
---------....-----.---

· •.• :.. Büyük Türk anasının mezarı civa-
Sakızlı iki balıkçı an· d · b · k l k 
dallarileyakalandılar rın a genış ır P_a_r_yaptırı aca • 

Eve ki gün Çeşme ıabill rin· Karşıyakada Sotukkuyuda Sa· 
de Koraka burnupda sandalla Hhpaş camii bahçesinde bulu· 
kaçak olarak balık avladıkl n nın Atatürkün valideleri Bn. 
görülen S kızlı lstefan ile Koata Zübcydenin mezırınan tevsiine 
111 sayılı gümrük muhafaza ve burada geniş bir park vü-
motörü tarafından balık tut- cude etirilmesine karar \leril· 
mağa mahsus aletlerile tutul- diğini yazmıştık. Büyük Türk 
muşlardır. lkiıi de suçunu ik- anasının mezarı bir türbe ıek· 
rar etmiı, fazla dalgaların te· linde inşa edilecek ve bir ka· 
ıirile kara ıularımıza düştükle· ide üzerine de heykeli dikile· 
rinin farkına varamadıklarını cektir. Cıvardaki anaların park 
ıöylemiılerdir. Her ikisi de ad· haline ıokulmaaı için vilayet 

makamınca istimlak muamelesi 
bitiriJmiştir. Y pıJacalc inşaat 
için vilayet ve bcled;ye büdce· 
lerinden mühim miktarda tabıi· 
sat aynlmı~tar. 

Belediye büdcesi vilayetçe 
tasdik olunmuştur. Vilayet büd· 
ccıi de Dahiliye Vekaletince 
taıdik ve iade edilince derhal 
inşaata başlanacaktır. Bunun 
için geniş bir pilin hazırlan· 
mıştır. 

Akdeniz ıulhu için d en .iuymetli 
bir " 6ika 1 niiz.am nziydiode bu• 
lunmaktadır. 

Onun tekemmül etmi~ olma ıu• 
dan dolayı nlh namına ne kadar 
derin bir m~mnuniyet duyuyorsak 
İtalya ile aramızdaki iyi mün ıehc· 
Cin eu samimi bir edhıya girmif 
olmuıudan dolayı da biç llpheıiz 

ayrıca ve hfi> ük bir invirnb hiBB~l· 

mekteyirı. JtıJyanm mukneleye illi. 
hakı mtloasebetile hnl)an Hariciye 
Nasıra Kont Ciıno iJ Hariciye v .. 
kilhaiıı Tevfik: Rüıtö Arae arasında 
teati edilen ••mimi tebr ik ve temen· 
ui t•lgrafları bunun en eon mi ali· 
dir. Babu&us dikkat edilmiı oldu&u 
veçbiJe Hariciye Vekilimizin telgra· 
fında İtalyan Hariciye Nazınoa ilk 
defa olarak ltııl) a balh~ı ve Ha· 
beıi&lao imparııtorluğo H ariciye Na· 
ım uovaoil hitap edilmeıi T rki· 
yenin İtıly lııkkmdaki samimt 

Deniz<Uı boğul ak ·zere bulunan adam, f tezi yapmaktan 
çok uı:aktul. O, kudurmuş dalgalana içindea başını kaldırarak 
avazı çıktığı kadar aykmr: 

- •Olüyoruml. Beol kurtarıaıı! •.• : 

liyeye verilm. otir. 

B. Tahsin 
Terfian Tokat lsktın , 
müdılrliitüne tayin 

edildi. 

donluk bitlerini o :iyi hul sa eden 
yeni bir cemileal oeklini almıetır.Bu 

lkincikordon 200,000 ;~~~:~t !0:·:~nu~r;!ı1e :~~:t~ 
• edileceğine oüphe etmiyorur. 

En ıztıra la zamanımızda oldutu gibi, en neı'eli rımanamızda 
da, dolmuı bir kabın boı bir kabal boıalmaaı g ;bi, içimizi bat" 
kalarına boşaltmak ihtiyacile yanıyoruzl Bu boıaltma bana ıöz 
ile, bızan yazı ile, bazın muıiki, daaı, re1im vo beykoUo müm· 
kün oluyor. Eskiden lzmir lakin müdürü 

iken Vana nakledilen B. Tah· 
ıio, bu kere terfian Tokat 

Kitabı mukaddeaio dediti gibiı 
Tek batına bir inıın 
Ya Atlahbr, J• ıeytanf. 

Bilmem, ıiz btına aedersi niz? •.• 

lıkln müdürlüğüne tayin edil· 
miıtir. 

8. Tabsine yeni vazifesinde 
do muvaffak olmasını dileriı.. 

Feci bir kaza 
Gölde bir ceset 

6ulunda 
nın camlarını kıran memur 

Almanyanıa, Rayhenberg şeb· :Evelki ıün Çeıme kaıaııaıa 
rindeki mensucat fabrikaların· Alaçab nahiyesinde yeni M cl
dao birinde çahıan genç bir diye mahallesinde oturan Ha· 

emur: ıon zamanlarında ifiai na otlu 14 yaşında Ziya Kupa, 
Alaçatı nahiye merkezine dört 

ihmal etmete baoladıtıadan kilometre uzakta Bucutepe mev· 
fabrika müdürünün emrile vazi. kiinde hayvan otlabrken tepe 
feaiaden uzaldqbr&lmııtır. Genç üzerindeki göle g·rmiı, 1ıkan• 

e ur, intikam almak için, e . mak iıte iştir. fakat u d in 
yapıp yapıp g celeyin fabrikaya olduğu ve kendisi de ·yüzme 
girmiş ve bütün camları kırdık· bilmediği için boğulmuştur. 
tin aonrı, doğruca müdürün Çeşme Müddeiumumiliji tara· 
evine fitmiı ve orada da ayni fıadan yapılan tahkikatta hadi· 
iıi yapmııtarl ıenln bir kazadan ibaret olduğu 

Zabıtaca yakalaoan memur, aala11lmııtır. 

verdiği ifadede: Fuarda inıaat 
- Hakıız olarak beni iıten Evlcaf tarafından fuarda lS 

çıkaran müdürden ba ıuretle bin liraya inoa ettirilecek büyük 
iatikam almağı daha muvaf,k paviyonun i•ıaııua baılaumık 
buldum. Müdür bundan mern- üzeredir. 
aun olmaladır. Zira karılan; ka· Yanın pıviyonunun lntiıb 
fası detil, fabrikanı camlandır. bitmiştir. 

Demiştir. ------------
EvUid evgisi bir anda nef· Az bir zaman sonra iyileıen 

rete kaboldu (Hovard) ın anaıı, çok ıevdiğl 
Amerikanın Nevyork şehrin· çocuA"unun kendisine iadesini 

de, (Hovard) admda 6 - 7 yar istemiş ve mahkeme de ananın 
larında çok sevimli bir çocuk iıtcğini kabul etmiştir. 
bardır, bu ç.ocuki yalmz otur· Halbuki (Hovard) m anası, 
duğu mahallede değil, civar çocuğunu babas111dan aldıtJ 
yerlerde de ıon derece sevil- gün, onu seveceği yerde nef· 
miştir. retle bıkmığa ve yanma sok· 

Zavallı Hovardın anas ; son mamağa başlayınca çocuk Ncv-
zımanlarda hastalandığından, yorktan kaçmış ve iki günlük 

ahkeme kararile kocasından yolu yaya olarak kat'ederek 
ayrılmış ve çocuk ta babaıma tekrar bıbasmın evine dön· 
bırakılm · ştır. müştür. 

419 senelik bir maziyi ihya eden bu filimi sayın müdavimlerimize tausige e4#l~ 
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hraya yaptırllacak. Hamiyetli /zmi-
lkincikordon şehrin en güzel rin teberrüü 
caddelerinden biri olacak ve 

yarısı beton yaptırılacak. 
fkiocikordo11un inıaaı için rafmda altııar metrelik yaya 

Belediyece bazı tuavYurlar var· kaldırımı, tam ortada 10 met .. 
dır. Konak önünden Gümrük relik terpilan yaptırılacak, iki 
önüne kadar olan sahanm, şim- tarafta parke döşenecektir. Yal· 
diki genişliğini muhafaza et- mz lkincikordonun otuz bin 
aıeai ve Gümrük önünden Ata· liraya ~ıkmasına imkio olma• 
türk heykeline, oradan da Ce. dıtı, ilci yüz bin liraya yakan 
lil Bayar bulvarına kadar uza· para sarfa lizımgeleceği anlıııl· 
nan kısmın 30 metre geoiılik· mı~tır. Onun için Şehir mecli· 
te olması düşünülmektedir. ıinia lrararı dahilinde bükQ· 

Haber aldığımıza göre, Kre• metten yardım iıtenecektir. 
di Liyone Banlcaıı binası istim· Ticaret mıntalcaıı olan Pasa-
lik edilmiıtir. Bazı binaların port önüne kadar parke döşe· 
yıktmlmııaı için de aahiplerile necek ve Pasıporttan Celil Ba· 
müzakereye girioilmiıtir. • yar bulvarına kadar da beton 

Otuz metrelik k11mıo iki ta- yol yaptırılacaktır. 

A manya piyasalarında 
üzüm ve incirlerimiz. 

Berlin Odamız busene yaş iizüm ve 
kayası sevkini istiyor 

Berlin Türk Ticaret Odasınm 
şehrimizdeki alakadarlara ıelen 
bir raporuna göre Niaan aymda 
Türkiye • Almanya ticaretinde 
yüzde üç n isbetinde nokıanlık 
görülmüştür. Nisan ayında kuru 
üzüm piyasası durgun geçmiş, 
yapılan işler mahdut olmuotur. 
Ekseriyetle Hamburgı daha 
evel varmış olan partiler, yani 
konıiyaayon mallar üzerine mu· 
ameleler kaydedilmiştir. Stok 
kalmadığı için 7 ve 8 numarala 
lzmir üzümleri bzerine teklifte 
yapılmamıştır. Bunun ıebebi 

Alman piyasalarının şimdiki 
halde 9-12 numaralan tercihan 
istemeleridir. Fıatler ıöyledir: 

7 numara 17,75 lira (100 ki· 
losu ıif Hamburg hesabile), 8 
numara 18,25 lira, 9 numara 
19,25 lira, 10 numara 21,25 
lira, 12 uumara 23 liradır. Ge· 
çen ıenenin ayni ayında mua· 
mele gören üzümlerle bu sene· 
ki üzümler araaında kalite far• 
lu olmamakla beraber fiatler 
yüzde yirmi niabetinde daha 
müaaid idi. 

Alman piyasaları ıon ay için· 
de İran üz::iJılerine rağbet gös
termiştir. Nisan ayında incir 
üzerine tok mcvcud olmama· 
ıından dolayı muamele olma· 
mıştar. 

Alman piyaıalan, önümüz· 
deki mevsimde yaş meyvalan· 
mıza büyük bir alaka göster· 
meğe müsaittir. 

Almanlar, Türk malı kuru 
kayıstlan çok beğenmektedirler. 
Ancak yaş ayısı sevici üte· 

1 
rinde durulması faydah olacak· 
tir. Türkiyenin hemen her tara· 

fanda, bilhas1a Orta Anado· 
luda yetiıen kayııılarımızın taze 

olarak Almınyaya ıevki için 
ibracııçılarımız alakadar olma .. 

hd1rlar. Kayııılanmızın lı:onserva 
halinde ihracı da faydab ola· 

cakttr. Kayııı konservası basit 
ve masraf11z şekilde şu suretle 
yapılabilir. 

Taze kayısılar ortalarından 
yarılarak çekirdekleri çıkarıl

dıktan sonra içleri mükemme
len temizlenmiş fıç•lara kon· 
makta, üzeri erine ·bozulmama· 
larını temin için· hafif hamız 

dökülmektedir. Bundan sonra 
fıçı, sıkıca kapatılarak sevkedi· 
lir. Elde edilmesi bu kadar 
zahmetsiz olan ve memleketi· 

mizde de kolayca istihsal edile· 

bilecek konıerva kayısılara Al· 
manyı, mühim bir müıteridir. 

Resmi daireler 
birleıi;yor 

Denizyollırı ve fenerler ida· 
resi 15 Mayıstan itibaren De-

izbank lzmir şubesi bioaaıoı 
nakledileccklerdir. Kılığuzluk 

daireıi daha evci Denizbank 

binasının üıt katını taşı nmıştır. 

Hazirandan itibaren Türkofiı 
ölçü ve ayarlar Başmüfettişliği 

ve bölge iş dairesi amirl iği, 

borsa binasının üst katma nak· • 
led ılerck bir binada çahşmağa 
başlıyacaklard ır. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Hükümet postanesi memurları 
4 lira 55 kuruş, Pınarbaşı köyü 
abaliıi 30 lira, 43 kuruş, Hava· 
gazı fabrikası memur ve işçileri 
13 lira 85 kuruş, Karata , ma• 
nav Salih 1 lira, Nafi yol 
amelesi 5 lira 51 kuruı, Çolak· 
zade balı limitct şirketi 50 lira, 
Sait Sara coğlu 2 lira, Jozef 
Dcnuaz 10 lira, fsak M. Fran· 
ko 10 lira, İnhi1arlar başmü· 
dürlüğü işçileri 138 lira 70 
kuruş, Jnhiaarlar Başmüdürlüğü 
memurları 111 lira 58 kuruı, 
Nafia müdürlüğü memurlara 45 
lira 32 kuruş, Ticaret lisesi öğ
retmen ve öğrencileri 45 lira, 
Buca Kızılay şubesi 126 
lira 60 kuruş, Sakarya okulu 
ö2rencileri 10 lira 98 kuruş. 

Ji et tem Bu nhoğ!u 10 
lira, lnönüolc:ulu öğrencileri 35 
lira 63 kuruş, kağ. tcı Mehmet 
Emin ve oğullara 10 lira, Kar· 
oıyaka Ortaokul öğrencileri 23 
lira 61 kuruş, Habip dayı 1 
lira. 

* .... 
Teberrüler, kaza ve nahiy~ 

lerc göre şöyledir: 
Seferihisar 134 lira 11 ku· 

ruş, Ödemiş 2173 lira 80 ku· 
ruş, Dikili 683 Jira 45 kuruı, 
Kuşadası 616 lira 55 kuruş, 
Kemalpaşa 401 lira 70 kuruş, 
Bayandır 315 Jira, Bergama 826 
Jira, Foça 400 lira Karaburun 
207 lira, Torbalı 183 lira 30 
kuruş, Tire 1385 lira, Urla 220 
lira, Menemen 132 lira, Cuma• 
ovaıı 166 lira 65 kuruş, Bur• 
nava 200 lira. 

Tekirdağ, S (A.A.) - Bugün 
Halkevinde valinin baıkanh 
ğında memurin ve yurttaşlar 
toplanarak Klrşehir felaketzede· 
lcrine yardım işini göiüşmüş· 
lerdir. Memurin maaşlarının 
yüzde ikisini vermeğe kararlaş• 
tlrmış, teşekkül eden bir komi· 
tede halkın yapacağı yardım 
iş le meşgul olmağa baş1amışttr. 
Uşak 5 (A.A.) - Kırşehir 

ve Yoıgl1d havalisindeki zelze· 
lo felaketzedelerine yardım içio 
Kızılay Kurumu bir beyanname 
neırederek halkı yardıma davet 
etmişti. Diğer taraftln Parti ve 
Halkevi kuvvetleri de yır~ım 
faaliyetine iştirak etmişlerdi. 
Şimdiye k dar toplanan 500 
liralık ilk yardım KtZJlay mer· 
kezine gönderilmiştir. Yapıl

makta olan teberrü yekununun 
iki bin lirayı geçeceği tahmin 
edilmektedir. Kızılay 20 liradar 
fazla teberrülerde bulunanlara 
yazı ile, 20 liradan az teberrü· 
lerde bulunanların da isimleri· 
ni ilan etmek suretiyle kendi· 
lcrine teşekkürlerini bildirmek· 
tea ir. 



.. .... 
Sabif~ 3 A .ADOi..ll 

Z 1 1 t k d Vekiller heyeti . e ze e mın a asın a yapı- ····-oan mühim bir 

1 k • ' d J toplantı yaptı aca yenı -~.~- ern ev er. H:,:~ ... ~~:ü!H~~;.r;~~k~!;. 
U k bu l lanta yapmıı ve mulatelif mH· n'IJ timet, iş için )'arım mi yon lira tahsisat istemiş eleler hakkında uzun müddet 

ve bir layiha yaparak B. M. meclisine sevkeylemiştir Kmü:•:·,.~·:İcbuı:·t~ulıt:·f 
Ankara, 5 (Husua1) - Zel· UÇU 1 1 a 

·~~:ın~~:";~:~~::ı~~::;: Hatay hadiselerinden do- konseyi bitti 
l,acak )'ODI ve moder• köylerıa layı Fransa nezdı·nde te 
oıaaına yakında başlaaacakta"' • Kral Kar l JJ!. 

HükGmet, bu köyler için yarı• Şeb b • • tt b 1 d k . . 0 
, uun gece 

milyon lira tahsisat iıtemiıtir. USa 8 U Un U H,arıcı;ye Nazırları şe. 
Bu huıuıta Dahiliye Vekaletin· H ... . . . . -. • . ref İne z iyalet vereli 
ce derhal tanzim olunan bir Üıcümetımız; aeçımı ıf sari ıçın Hataya ge- B"k 5 (R d ) K" "L · · · ı . . u reş, a yo - uçu" 
liyıba B. M. Moch11n• ıevkey· ecek unıurlcırın harekatına manı olun. itilaf konıeyi, bugün ıon içti· 
lemfıtir. F: J • J.• kd t · k·t Uylh - .. k ra· maıını ranıauan ısteuı maını ı e mış ve geç Ya ı 

ıaın, muıtace ıyot a I ,,.. . datılmıştır. 
rile hemen ruınameye konacıtı ıtaabul, S (Huııuı) - Hataydı baıhyan arbedeler, bır taraf· K A 
ve buminlerde tetkik edilerek tao umumi bir beyecaıı doğurmuş ve diğer taraftan intihabatan y on1ıey, i'u8•1todı içtimaını 

·- }'" t · ı t · . k·ı l . . uıos ıvyanın e ıebriDde kabul olunacağı söyleniyor. ıe ame ve omnıyot e cereyan e meı1ne manı teı ı ey emııtır. kd d kf 
latanbul, s (Huıuıi) - Zel· Bu mühim noktayı nazarı dikkate alan hükumetimiz; Pariı ıefi· • B~kece 5ır.( R d ) K 1 
1 l I.,_ · · B S d D t ·ı F h-k1ı. · d' d · " u reş, 1 yo - rı ze 0 mıntıkasında 110 o '" tet• rımız . ua avas vası aıı e ranaa u umeta nez ın e ııyaıı K 1 b .. (P 1 ) d 

.k f lik . t bb- b 1 . d 1 ·ı H 1 aro' ugun c oı sarayın a 
kı at yapa_n. b~eyet, he etia eıe 1 uaattha ulc utnl m.u' v~hıeçatm ~lıyııı. e .• atı~•. ıe en muzır Yugoılıvı Baı ve Dııbakaaı 
cereyan ettıtı utlln sa ayı tay• unsur arın arr e rrme m ıye verı mesını ııtemııtır. M·ı St d' . . b' 

ı an oya ınovıçı ve ıraz 

yare ile dolaşmıı ve fototrıf· ıonrı da Çekoılovakya Hari· 
lar ılmııtır. Türk-ltalyan münasebatın ciye Nazm Kroftayı kabul et• 

Ziraat kongresi da ihtilafın gölgesi bile yok :!::,~:~diı •. u. •yn •yr• ko· 
Bu ayın 18 nde mi - Romaaya Hariciye Nazırı 

toplanacak? ltalyonın Montrö mu~heaine iştirall.i müna. (Komnen Petresko) vo refikası, 
Ankira, 5 (Huıusi) - Ziraat ••betile (Ulua) gazetesinin ya~clıtı makale ~:1::, u:! 13~~b:~.!u':!~: 

kongresinin bu ayın 18 nde Ankara, S (Hususi) - (UJuı) gazetesi, bupnkü mıkaJeaiade, S d. · 1 r-k ı L 

toplanmuı kavvetle mubte• ltılyanın Montrö muabedeıiae lıtirakini kaydederek bu hareke• toya ınovı~ e 'WC oı ovı"ya 
meldir. tin, hiçbir ihtilif gölgesi bile mevcud olmıyao Türkiye • ltalya Hariciye Nazır1 Krofta ve refa• 

Erzurumda 
Havalar ,alıılı 

mün11ebatını. yenideD kuvvet Yerdijini ve bundan batkı, Akde- katlerindeki zevat terefine bir 
nizde emniyet vo ıheaıi zımın altına aldıtuaı ve bu itibarla ziyafet vermltlerdir. 
cidden kıymetli bir eıer oldutunu yazıyor. Potresko 1aıt 18,45 te mat• 

buat mümeuillerini kabal et• 

Erzurum,"11A.A.İ- Hıv~-~ Morfinoman bir ----.-----... '- mit " lreadileriae reımi tebli· 

lar flllflı .gİtme~te • ol~al~D~ kız 1 n m Ü raca ati 
rağmen yaz ık ekim ıtlerı hala • 
devam etmektedir. Buıeno Zi· Kimya Fakültesine devam eden talebeden bir 
raat Vekaleti Tohum temizleme kız morfin ipti/daınJan /ıurta/mak İ•fİ;yor 
j;~ı!~ ton tobumlutu iliç- lıtanbul, S (Huıuıi) - Kimya Fakültoaine devim eden talr 

Olti, Haaınkale ve Aşkale- beden bir kız, bugün zabıtaya müracaat etmiı ve morfin iptili• 
deki triyorlar da tohum temiz· ııadan kendi iradeaile kurtulamadıtını ıöyliyerek, bundan dolayı 
lemektıedirler. Vıliyetin her ta• mütee11ir oldutunu ve zabıtanın yardımını isteditiai beyan ey· 

lemiıtir. 
rafında ağaç bayrımluı yapıl· 

~aktadır. ş~~di~· .kadar. ~tuz Sela ... nı·k beledı·ye reı·s·ı 
bın ağaç dıkılmııtır. Dılcımo 

devam edilmektedir. Atatürkün Selciniktelıi evinin anahtarını tak. 
Haver limanında dim etmek iizere yakında Ankaraya gidiyor 
BüyiJk bir Franıız . lıtanbul, S (Huauıi) - Selinik Belediyo reisi, Atatürkün 

_, evınin anahtarını kendilerine takdim etmek üzere bir heyetle 
Vapuru yanuı yakında şehrimize gelecek ve Ankarayı gidecektir. 

Paris, 5 (Radyo)- Büyük de
nizlerde iıliyen Franıız vapur· 
luındao Lınapet, bugün Haver 
limanında ansızın ateı almıştır. 

Çinliler, Japon taarruzunu 
• durdurdular 

~~~~--~~~~ 

tin bir suretini verdikten sonra 
küçük antant konseyinin, umu· 
mi vaziyeti ve küçüle antant 
devletlerini alakadır eden hi· 
diaeleri tetkik ettitini ve tam 
bir teşriki mesaiye karu ver• 
ditini ıöylemiı ve konaeyde 
lngiltere • ltalya anlaımı11nın 
tasvip olundutunu. bu eserin, 
ıulb için büyük bir mHned ol· 
dutu kanaatine varıldıiını be· 
yan eylemiştir. 

Romanya Hariciye Nazırı, 
küçük itilif devletlerile Maca· 
riıtao ara11ada bir itilaf yolu 
bulunması için konHyde Arfı 
mesai edilditini kaydetmiş ve 
küçüle itilaf antantının, Uluılır 
Soıyeteıine olan merbutiyetinin 
devam edecefini ilive eylemiştir. 

Bükref, S (Radyo)- Kral Ka· 
rol, bu akşam Delea sarayında 

Yangının ıöadürülmeai ve va· 
purun kurtarılması için büyük 
gayretler aarfedilmişse do hiçbir Çin aakeri mevzileri, oldufu gibi ve 

lerin elinde bulunmaktadır. 

Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı 
Milan Stoyadinoviçle, Çokoslo· 
vakya Hariciye Nazın Krofta 

Çinli- ve Romanya Hariciye Nazın 
~etreıko Komaea ıerefiae bir 
zıyafet vermittir. 

netice elde edilemepıiıtir. 
Vapur, mürettebatından tec· 

rid edildikten ıonra limınaa 
dışına çektirilmiş ve orada 
kendi haline terkedilm iştir. 

Hankeu, 4 (A.A.) - ~oımi düşürmüşlerdir. 
tebliğ: Al.nan yeni tedbirler 1ayesin· 

Çin hava kuvvetleri yeni ve de son iki ıün zarfında Can· 
mühim bir muvaffakıyet kazan· tungun cenubunda diiıman tı· 
mıılar ve Hınkeu üzerinde vu- arruzu durdurulmuştur. Mütead· Hükumet, yangının ne suretle 

çıktığını ehemmiyetle tahkika kua gelen bir muharebede 12 dit Japon bücumlarana. rağmen 
Tıiersvıng civarındaki Çin mev· 

baılamıştır. düımalJ tayyareıinden sekizini zileri oldut11 gibi durmaktadır. 

R • • b k ı d Cenubi ıırkide ise muharebe oma musa a a arın a ıizdetlenmiştir. iki taraf kuv· 
votleri do Pıbıieain timalinde 

ltalya kralı~ Cevad Kala ile Cevad 
Giirkanın ellerini aıktı 

Ankara, S (A.A.) - Dün Romada ltalya kralının huzuru ile 
Yapılan Kral Enternasyonal Pankur müsabakalarını ittirık eden 
muhtelif milletlere mensup subaylardan yalnız ikisi müıabakayı 
hatasız olarak bitirmişlerdir. 
b Birinciliği ilan edilen bu iki subaydan biriıi elcibirnizden yüz· 

•111 Cevad Kula diğeri do bir Alman subayıdır. Müsabakada 
b~n. tasnifte ancık beş subay girebilmiştir. Bunlardan ik.si eki· 
. ı~ızden Yüzhaşı Cevad Kula ve yüzbaıı Cevad Gürkan diğer 

mühim bir ıtratejik mevki teı· 
kil eden Lifenk Can için bütün 
ıiddetlorilo çarpışmaktadır. Tan· 
cek civarında da muharebe in· 
kiııf eylemelctedir.Burıya dot· 
ru Çinliler yeni bir mukabil ta· 
ırruz geçmişlerdir.Düıman bat· 
)arının reriıinde faaliyette bu· 
lunan Çinliler demiryollırından 
sarı nehrin ıimal 11biliae ka· 
dar Cantung eyaletinin büyük 
bir kıımını kontrolu altında bu· •kısı Alman ve biri de lrlandalı ıubaydır. 

k ltalya kralı yüzbaşı Cevad Kula ile Cevad 
11 arak mükafatlarını vermiıtir. 

Gürkanın ellerini lundurmalcta ve bu kontrolu· 
nu gittikçe geniıletmelctedir. 

Milan Stoyadiaoviçle, Krofta 
geç vakit memleketleriae mü• 
teveccihea Bükrettın hareket 
etmiıler dir, 

Amerika 
Sildlı ambargoıuna 
nihayet verecek mi? 

Vaıinrton, 5 (A.A.)- Nev· 
yorlc Taymis gıeteıine ıöre, 
hükGmet lıpan7aya ıilih ıöad .. 
rilmeıine kartı konulan ambar· 
goya nihayet verilmesi hakkın
da iyandın Nay tarafıadın Ye• 
rilen teklife müzaheret etmefe 
karar vermiıtir. 

Bu teklif halen iyan hariciye 
encümeninde tetkik edilmiı 
olup komiıyo~un ayana teklif 
lehinde bir rapor göndermek 
fikrinde oldutu zannedimek· 
tedir 

Mayıs 6 

Fransız frangı, dün 
yeniden düşürüldü 

Dün, hariçten Franaaya 6 milyar frank gir
miıtir. /ngiltere ve Amerika, frangın yeni. 

elen düfiJrülmeıine itiraz etmediler 
Paris, 5 (Radyo) - Franıa düşmesine muvafakat etıniş-

Maliye Nazırı Marıando, bugün lerdir. 
matbuat mümessillerini kabul Ehemmiyeti pek büyük olan 
etmiı ve bir lnıiliz lirasının, bu hidiae icab ettiği zaman 
165-185 Frınaız frangı a·aaında frangın Franıaaıo şeriklerinden 
temevvüç edecetini bildirmiıtir. yardım gördütünü göstermek· 
Rayiç, ne bundan ııatı ve ne tedir. 
de bundan yukarı olmıyacakbr. Daladiyc proj~ıini Fransız 

Pariı, S ( A.A. ) - Stefani halkını kabul ettirebildiği tak· 
Ajansının muhabiri bildiriyor: tirde memleketten giden Fransı z 

Frangın ilci ıene içinde üçün· ıermayeıınm avdetini temin 
cü defa olarak kıymetinden dü· 
şürülmeıile beraber Fransız etmiş olacaktır ki, bu dı ana· 
bankasının altın mevcudu mıh· yiin yeniden canlanması için 

elzemdir.,. 
sus derecede kıymetlenecektir. 
Sunun neticesi olarak dev· Deyli Telgraf And Mornıng 
lelin hükumete birkaç milyarhlc Posl diyor ki: 
avını veren ihraç enstitüsüne Daladiye dün akşam enerjik 
bugünden itibaren hiç borcu tedbirler ittihaz edilmek ıure· 
kalmıyıcaktır. tile fraogm iıtikran temin 

Ecnebi memleketlere giden edileceğini beyan etmiştir. Frank 
veya dahilde saklı kalan mil· lngi:tere ve Amerika ile tam 
yarlarca frank kıymetinde ıer· 
mayelerin piyasaya avdet ede· bir itilaf basıl olduktan sonra 
coti, spekülasyonun duracatı. düıürülmüştür. Daladiyenin eline 
iıtibsalitın artacağı ve bu 111· Franı·z ikıt11diyatı vo maliye· 
retle ileride yapılacak olan ıine daimi bir kalkınma temin 
milli müdaf •• istikrazının lco· etmek için bugün mükemmel 
laylaıacağı ümit edilmektedir. bir farnt geçm~tir.,. 

Pariı, S (A.A.) - Frangın 
iıtikrar rayici 179 frank bir Deyli Meyi yazıyor: 
lngiliz liraıı olarak tesbit edil· • Daladiye cesurane tedbirler 
mittir. ittihaz ederek Fra11ıanın bütün 

Simdiki halde hükumet sade· dostlarının ümid ettiti boya<ıl-
ce kın vadeli mahdut bir istik. milel emiyeti yeıaiden teıis ede· 
raz muameloaı yapacakbr. celc vaziyettedir.,, 

Londra, S (A.A.) - Stefıni Londra, 5 (A.A.) - Loodra• 
Ajansı bildiriyor: da temin edilditin• röre dolar 

Londının mali mahfelleri ve binnetice loıiiiz liraıı ıim• 
franrın kıymetten düşürülmeai· 
ne hayret etmektedirler. dikindeıa dıba aıatı bir IOVİ• 

Çünkü son İngiliz • Fransız yede iıtikrır ettirilmiyecelctir. 
görü~meleri eınııında lngiliz Oç taraflı itilaf mucibince ü~ 
Nazırlarının Maliye Nezaretinin paradan birinin kıymetten düı• 
telkinine uyarak Frınaanın fran· meıiyle dij'erleriain de kıymet• 
rın kıymetten düşürülmesi hak· ten düşmesi lhımgelmiyeceti 
kındıki taleplerine itiraz ettik· kaydedilmektedir. 
leri herkesçe malum idi. -------

Londra, ' (A.A.) - Finaasi· Florida valisi 
yıl Taymiı yazıyor: Nevyork, 5 (Radyo) - Fjo. 

•lnriltere ile Amerika üç ta• rida vılilitine, Cümhuneiıi Ruz· 
rafla para itilafını ihlil etmeden veltin adımlanndan Seter se· 
frangın yeniden kıymetinden ~ilmi~tir. 

,===============~~==================== 
İstanbul Belediye1i Şehir Tiyatrosu 

Elhamra s~~e~ic~::a Bilmece KoMEoı 
7 Mayıı Cumartesi Bir adam yaratmak dnm ı\uıı•uJ ltltdi.,nı 

8 • Pazar . " • " " $t hirTUJaf rosu 

1~ : ~:~~rtesı ~:1c1c:m Maçı Ko~ıdi Wllll!llHHl 
11 ,, Çarşamba Ateş böceği 

11 
~I 

12 " Perşembe Dalga 
13 • Cuma Kral Lir · 
7 Mayıs cumartesi tenzilatlı talebe matinesi ... 

TANGO KRALI 
Edvar Biyanko 

Dünyaaın bu tanınmış ve 
çok sovilmiı olıa güzide 
aao'atkirı, FUAR GAZiNO· 
ıunda, çalıımalarına devam 
e~~ekte ve aan'attan anlıyan, 
yuıuek zevk ıabibi lzmir 
aile ve ıoıyetelerinio alkışhı· 
rını toplamalctadar. 

E. Biyango 
Size en heyecanlı 
muzik ve dans zev. 

kini tattırır 

Pazar ıiinleri saat 17 den 19 za kadar Matine 

Fiatlerde hiç bir zam Y O '?tur. 

c 
ı. 

l 

l 

l 

l 
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·sağhk · · IUZSE iM ·~~ 
Sinan Paşa, bütün aramalara rağmen buluna- •ngıltere ve orta Av-
mamışb. Yavuz ise ~.'~~~~dan haber istiyordu rupa kupası. 
1nr;~~kt!=neba~::_an,.! ... e ,y~k~ Yua1n31M-_A•luul için, ayni halin, biraz aonra tek· lsviçre - Portekiz maçı, t • 
•• ... -- .. rar etmiyeceğini kimse ıöyliye- enıs, 
Hersek Ahmed pqaaao adra· Hakikaten aadraizım plmişti mezdi. Yavuz kızmıya görsün, boks Ve yu•• zmeJer. 
iumhtı kabuJ etmemıai, biitüa ve biraz aonra da huzura çık· aaabileımiye görsünl. 
pliolarun altüt edivermifli. mııb. Yavuz, hGtün lcıf vakti yeni 

Sina paşayı ara mata g:dea. Yavuz oıau aörünce güldü: hazırlaldarla meşgJl oldu. Şark· 
ler boş ıelmiılerdi. . - Neredesin be Sinan?. ta hidiaeler devamda idı. 

- Bulamadık pıdiıılumL - Fermanınaz üzerine ge,l. ı 
- Bulamadıaıı mı, u•I dim .. 

olur, evinde yok mu? - Ş"mdiye dek nerelerde 
- Yok devletlum.. fizlendin? 
- Camileri, medreseleri, tek· - Kpylerde fak"r b ir der· 

keleri, her yeri arayın. Hemen viı ıibi oturdum. 
huzuruma relıin.. - Nice kaçtın?. Niçia kaç· 

Tekrar aittil•, aradılar, ta- bn? 
radılar: Bu defa da Sinan paşa ıüldü: 

Y-L okJ - Şevket um, emin olunuz, 
va,J .. k y . 

S.drıham, birdeabire orta· açmıyacaktım. ani, ö üm kor· 
daa kaybolavermifti. Ne pa· lrusu hatırıma gelmiş detildir. 
difab, ao de refabtindakilor AUaba bir can borçluyuz. bugün 

olmazsa yar1n, amma bu ter 
ve aaray erkiaı, aadrıizamaa kilde, amma ıu ıeki~de, mabak· 
Derede buluaabilecetfol tabmi8 kak can verecetiz. Bende ca• 
edemiyorlardı. kaygı11 yoktur. 

Habra plebilea ral•ı ıu _ Şu halde?. 
elayordu: - Sultanımm, yeni bir gil· 

Sadniza ... iatilaar etmiı ol- naha girmekten alakoymak iate--

ma~kat buna da ihtimal veril- d ·m. Affetmek do paditıblarıa 
miyordu. Çünk6 Siaan pqa, şanındandır. Eğer beni idam 
itikad Ye imanı bfitüa bir Mü.. etmit olsaydınız, sonradan yü· 
llmandı. lalAmiyette iae intihar reR-ioiz yanacaktı . N :tekim, Ca
tok •ez••• ve ,eaala bi,.eydL feri hlll unutamadı nız. O.ıu 

Allahın verdiii canı, bir in- unutmayın, beni de unutmaz. 
aaaıa keadi eli ile ortadaa kal- Her küçuk hatada bir insan 
dırması lalim olana yalaımazda. gidene, siz.e kimler hizmet eder 

Peki, nereye fitmiıti; meçhul!. • sultanım'? 
Bir rün ıeçti, iki ıün geçti, - Dotru ıöylilyor1un Sinan, 

ı•ne haber 10ktu. Bu vaziyet, doğrul Fakat bu yaptıtını, Ca· 
padiı•lnn ı:alrine dokanayordu. fer içio de düşünecektin. O.ııu 
la v11iyet böyle devam etlr da böyle, senin yaptığm gibi, 
8Udis aaldıyacak, ıonra çıkaracak-

S:aıa paıa1a acımııtı da.. bnıı.. 
o· ter taraftan udnkamlıta - Mukadderatl.. Makadde-
ıetirecek iaaa da bulamamak· rat! .. tnsınan, bır de mukadd~ 
ta idi. BiitiiD müıkiilpeıeatliti ratı vardır. 
üatüadeydi.. Tabarriyat yapıl.. - Ne iae, geldi, reçti .• Bun· 
a111 iç\D Anadola ve Rumeli dan ıonra dıba tedbirli ol •. 
Be1I• beyine vo oaı.rın ka- Bu mükllemeden sonra artık 
aalındaD büt6o viliyetlere fer- mesele kapanmıı demekti. Fa· 
manlar ıöodermiıti. kat Yavuz Selim rıbi ,,.. bir bü· 

Oiyarbekir, Mardan havali· 
sinde mütemadiyen çarpıtma 

oluyor, hatta Şah lsma l de 
burnupu sokmai• çairşıyordu. 

Fakat Bitlisli ldria ile Bıyıkla 
Mebmed Paşanın rayret ve 
tecaıtlerile it~eri düzeltiyor· 
lardı. 

Birçok müstahkem kalt ler, birer 
birer ele geçirilmişti. Mardin 
kalesinin zaptı epeyce olmuıtu . 

Bu meyanda Karahan namında 
bir beyle de karşılaş lmışb. 

Karabana ı:zlice Şah lımail 
yardım edıyordu. Nihayet o da 
öldürüldü. Kürdlerdoo bir kıs· 
mı da Osmanlılarla aolaımıı· 

lardı. Y aoi, prkta patlak ve· 
ren bidiae ler mütemadiyen 
baıtarılıyor ve derhal ona ıöre 
ıalahat yapılıyordu. 

Padiıab bu faaliyetten çok 
memnundu. Heraek Ahmed pa· 
pya da divanda yer veriyer ve 
onun da fikirlerinden istifade 
etmek istiyordu. Nıhayet iti• 
bahar ıelmiıti. 

Son divan toplaatısı çok ha· 
raretli ve münakaıılı ıeçmiı. 
aetic:ede Mısır üzerine hareki· 
ta reçilmeıi kararlaıtanlmlfb. 

Yavuz ea büyük davaaaaı bu 
•retle talaaklcuk ettirecek, Hi· 
lifeti ....... •1t.aıaıa eliadea 
ılarık bütün islim balkı kendi 
idıreıi altında toplıyacaktı .. 

- Dnam ed11ı:.lc -
-----------1-----~----~ 

Para ••seleai 
E.,refpa.. caddeaiado ıoför 

Hamid, para meseleaind• Hiiı· 
nüyü dövmüştür. Fakat her taraftan plen ha.. kümdar1n yanında bLJlunanlar ·ç TM D T~---------berter, onan balanamadıtım 

bildiriyordu. l,i açıta nrmlk· 
tan ve açık bir liıaola radrıi· 
samı af ve davet etmelctea ba,. 
ka lüçbir ç.- kal•a•ıfb. 

Memleketin her tarahna fer• 
maalar ıitmifli. De llillar, avaz 
avaı "8tırıyor, padif&bın, ııd· 
na.. .. beldeditini, kendilerini 
affettitinl bildiriyorlardı. Hi· 
tlil8, bir Mkıma plünc; bile 
tlm•ıtu. 

Delllllara., emirlerle aadrıi· 
zam aranp ona vazifeye dant 
etmek, elbette ki tuhaftı. Fakat 
Yavu. baalan Wo dltlll•l
,_c1u. .act--. Sl- ........ 
çıkıp gelme1ini iltiyorda. 

N bayet, Edlree ifiacle. de,. 
viı kılıklı ve aadraazama l>eD
ziyen bir ada•••, Sinu paıa
aın e.me pditi ifitildi: 

ANADOLU 

Muaıeret adabı 
Muallim ve muharrir arkadaıımız Bay A i KemaJ, dün gece 

Karııyaka Halkevinde •Adabı mııaıeret. mevzuu etrafında bir 
koaferanı verdi. Ben, gecenin sek z buçutuııdın, yani işimi bi 
tirdikten sonra fidebildim. Biraz sonra hatip, konferanslara, mü· 
aamere ve konserlere daima vaktinde gitmek liz ı mrelditini ıöy 
ledi. Birkaç doıtumun bana baktıt.nı rördüm. 

Hatip, daha bazı şeyler a6yledi: 
- Yemek şöıle yinmeli. Çatal ıöyle kullanılmıh, çatıbn üı 

tine, altını ; öyle yapılmalı. 
- Kadına şöyle selim vermeli, kadınla ıöyle oturup kalk 

mah. 
Dinledim, dinledim, hıp ıüzel ve dotru şeyler. Ancak, be· 

nim zav:yernden bu iş tamamile terı'nedir: 
1- Gelsinler de ne vakit relirse relainler. Çünkü laiç pimi 

yorlar. Kahvehanede laklaka ve tavla oynayıp aol&aldan bol bol 
arııolıyan bu vurdum duymaılara karp .-ı kOflDıyahm. Hatta 
ve laıtta, geçenlerde de yaıdıt mıı veçbile, onları daYul zurna• 
larla çatırap, kendilerini kantolarla, ralular, oyanlarlı etleedire
cetimizi ıöyleyip aldatarak ptirelim. Bu, bizim alnımızın icara 
1uaaclar. Nıtekim, bia ıanteciler, mtthtere• karie pzete okut 
laak iti• a.ı.r yaphta•ıaı, Allabla biı biliriz. 

Glalük ıiyual pnte 2 - Çatalla ,.-1er de uııl yerlerao paialer. Çaakü bizde 
m •• ;;;; .. :rriri lalll .. lal l ava~arile. atızlarını ıoktulrları ekmek parçasını , .. 

Hoıtl• Ra,ılii ÖKTEll badet par .. klarile itip 1el•ttir•ek, bitiin ba luliyete baran· 
ll•11• 1 -.ılJa& " 1• iti-' •icl• lanadan •'• deri•, zorla aefulerle de ittirak ederek 1emek 

n .tu.di::::' ÇANÇA.11 yiy•I• vardar. 
iDAREHANESi !I - Kadma 1elim venialer de, kadına b&rmet etsinler de, 

7,.,;, ltm B17S. '"- aaı 1 eclerlerae etıialer. Baılannclan ıapbyı çıkarmadan, lcafala· 
l J alk tutiai blaaa ifbade nnı ıöyle öcae dotra aıllaJlp, eqi bir ıaratla kadıalan aellmlı· 

1 t : , ... ı. luuir - •NADOW ,..ıar, yıtın Jlt&adır. S.oe ewell eıa11 tatbik ettirmeli, IOllra 

1
_1_,_M-'Qa:-· _2 .. _''-' ... ·-•_oıe_._ı_ataeu: __ ,_0_3_

11 
ela ..,tlarını ve teferriiabaa.. 

Ahoae ,uaid 
l u.uıı ıcco. •• , .. -

kurllflar 

Hu' i11, idabı •u•fet'9t inriadelü valnafaudals ve llObalili 
timiz muhakkak olmakla beraber, ewell ablnp laıkıırmı!J 
b ... brcaa.•ajı, bir araba içinde oturmuş kadmıa dizlerine 

hlaııa ıııemkletler ffl9 ... • ...... rllalarla b.lmats. ppka ile ..... verip ı•talla, bı 
.ı ()IJe &cnti 27 lindaı çakla yemek yimeti, biç ohuıaa on beş sflade bir baa10 abp 

~~.=-1'•A:::ııL•tl!!1.=-ılı-~m4•1!!!!!ls•A•Al!!!l~•ıne1J!!!l.A _ _..t te•iılen meli. auıulacalr yerde ıaımatı, tlllnecek ,.. rülmeti 
1: •~H M~lllC 6trendilrtea soma dıter oibetlore pçmelidir. ç...,,,. 

Kupa finali: 
Londra. 2 (A.A.) - Vembley 

stadı bu yıl da kupa finaline 
ubne olmuştur. Her vakitki 
gibi, bu defa da stadı 93 bin 
kiıiden fazla bir merakla kala· 
balıtı doldurmuştur. 

Çok sert ve çetin b.r müca· 
deleden sonra, Pteston Nort· 
bend ancak maçın 92 incı da· 
kikasıoda bir ıol yaparak HJ· 
dersfildi 1·0 matlOp etmiıtir. 

Maçta kral aılesi de hazır 
bulunmuştur. K~al 6 ıncı Jorj, 
her iki takıman oyuncularını 
ayrı ayrı selamlamış ve oyun· 
culıra kupa madalyasım tevdı 
ettikten ıonra r•lip takıma 
kupayı bizzat vermiıt r. 

Güneıli fakat çok rüzgirlı 
bir havada yapılan bu maçta 
her iki takım oyJnculara asabi· 
yet içinde oynadıklarından maç 
pek zevkh olmamaıbr. Her 1ki 
takımm da çok kuvvetlı olan 
mGdafaası öallade yapılan bü
tün hücumlar akim kalmışbr. 
&.adan baıka on mubacimin 
hepsi de çok zayıf ve i11betsiz 
şütler çekmişlerdir. 

Preston rakibinden daha üı· 
tün bir oyun oyoamıı olmasına 
ratmeo, ıol çakarmata muvaf· 
fak olamamıtbr. Bta suretle iki 
haftay ım da sayısız bitmiştir. 

Temdidin ille onbeş dakika· 
aında kaleler ıolaiiz detiştiril· 
miıtir. ikinci onbet dakika 
içinde de maçın cereyanı ha-
kem Jevol, bir çarpı~ma ooti
ceıinde Prtston lehine bir pe· 
aalb ver inceye kadar bu kar· 
ıılaımanan ıayıııı ve beraber· 
likle biteceti intibaını bırak· 

••ıtır. 
Pcoaltayı ~ken ııtiç bu kır· 

ıılaımaoın ilk ve ıon aay11ıaı 
yapmııtar. 

lnailtere milli 
talcımı·diinya mulateliti: 
Londra, 2 (A.A.) - lnriltere 

fudbol federasyonunun bu yıl 
7 S inci yıldönümü kutlulana
caktır. Bu miinuebetle Soaba· 
barda entera11yonal fudbol fe
derasyonunun •Fifa,. tertip ede· 
ceti bir dünya mubtelitiDİD 
Londrada lngiltere milli takımı 
ile karıılaımuı için ıöriifme
ler bqlamaıbr. Fıfa bu kar..
laımaaıa bir Paıarteai günBne 
düıen 31 ilkteırinde Loodrada 
Vembley stadında yapılmuını 
ileri ıürmüıtür. lnriliz federa .. 
yoaunun 30 Mayıataki içtim .. 
ında bu buınta bt'i bir karar 
verilecektir. 

Merbzt Aorııpa lcapaı: 
Millno. 2 (A.A.) - Mermi 

Avrupa kupa maçlarıma ..,.. 
yaoı laakkmcU bvada J•palan 
prütmel•cle ..... ...., takar
rür ettirilm · ttir. Gelecek Mer· 
k-1 Avnpa kapa ••çlaıına, 
ltalp, Çelroalovatr,a ve Maca· 
riltaa, YaplaYJ& ıle Ro•aaya 
ilripr takimla ittirak edecek
lerdir. 

Çekoılovakya ile Mıcariatan 
.. mpiyoa talumlan ile ltalya 
en mllke•mel iç takamaada 
baıka kupa tampiyoau olan 
takımla. YuıoalaVJa milli kü· 
meoİD • ileride Ml•n• iki 
takıma ile, Romu,. ••llleket 
11mpiy011ile kapa raliW oı. 
takımla te•IİI edileoektit. 

ilk tur: 26 Hızirand•a 3 
Teamuza kadar, 

İkinci tur: 1 O Temmuzdan 17 
Temmuza kadar, 

Üçüncü tur: 24 Temmuzdan 
31 Temmuza kadar ıüre~ktir. 
F.nal maçının 18 Eylule kadar 
yapılmaıı lazımgelmektedir. 

l•olçre - Portekb: 
Milino, 2 (A.A.) - 12,000 

seyirci önünde yapılan lıviçre· 
Portekiz milli futbol takımlı· 
rsnın karıılaı•••• laviçrelilerin 
2· 1 g ılibiyetile neticelenmiştir. 

lsvıçre bu auretle, 4 Haıi· 
randa Parilte yapılacak olan 
dünya ı l mpiyonaınaan ilk tu. 
runda Almanya milii takımı 
ile karıılaşıcaktır. 

Portelciıl ıler bütün maç müd· 
detince üstü ı bir oyun oyna· 
mış ol malarına ratmen ıınıız· 
hlda karş laşmışlardır. lsviçre• 
liler 23 ilncü dalcilcada Aebinin, 
28 inci dakikada da Amado
nün ayağtyle birer ~ol yaparak 
birınci baftayımı 2·0 ı•libiyetle 
bıtir mitlerdir. 

Rortelcizliler şeref sayılarını 
7 ı inci dakikada Peiroteanın 
ayatiyle yapmıı' ardır. 

Teni• 
Macariıta11tl4 
Badapeşte, 2 (A.A.) - Dün· 

kü enternasyonal toniı 'turna•· 
aında Macar Siıeti ile Franııı 

Lesör ara11nda yapılio ilk kar· 
ıılaıma ,ok çetin olmuıtur. 
Maç 6/3, 416. 316, 6/1, 5/5 
~DİD lehinde iken Fruaız 

yorgunta u Uerl ı e 
amn galibiyetini Sıgetiye ter· 
ketmiştir. 

Kadınlar arasında yapılan fi· 
aalde JeclrueYlka Lehli ile 
Alman bayanı Miller arasındaki 
karıılaımada vaziyet 6/2, 1/4 
iken havanın kararması yüzün· 
den yarıda kahaııtar. Bu kar· 
ıılaıma bugün tekrar olunacak· 
tar. 

Al manga· Hindistan: 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman· 

y•Hindiıtaa teaiı milli takım· 
ları araaıada 3-4 mayaata Via· 
badende yapılacak olan karıı· 
latmadı Almanyayı Heakel, 
Metalcsa, Rodl, Doalaal ve T11· 
ıer temıil edecektir. 

Balcı 
Şim•linı· /N Laü: 
Nevyorlc, 4 (A.A.) - B•racla 

.. yi olan bir habere ıöre, Şt
melinı ile joe Luia 22 hazi· 
randa Y anke ıtadında karııla· 
..caklardır. 

Tertip heyeti, Nevyorkun 
meıbur bezbol ıtadında 90,000 
kişinin oturabileceti ıekilde 
buırhklarını yapmakta •• bir 
buçuk milyoa dolar temla ede
cetini 8mid etmektedir. 

Lalı baıüalerde antrenman· 
lanna bath,acaktır. Şimelfaı 
3 ma7ıata Amerikaya hareket 
edeaek~. 

Ytlam• 
Nevyorlr, 4 V\.A.) - Aı. ... 

ya tarafından vaki olan bir 
daveti kabul eclea Amerika Jl
doilsi 20 ve 21 atuıtoata 
olimpi,ad atadıacla Al••• y&
dcileri ile kartılapcaldarchr. 
Amerikalalar 7 kiıilik bir ekip 
halinde .. ıeceldnclir. 

Haar.t 
Karantina inanı cadduiade 

Halil otlu Hakla, Hüseyia kazı 
Haaibe ve Zekiyeye hakaret 
ettithıden zabıtaca tutu&muıtur. 

bahisleri 
Dıbill hutalıldar mlltelaat11aıau 

1>r. M. Şnki O&•r cilt•• .ı;i: 

Mikzodem 
-ı-

Bu hastalık müzmin seyreden 
ve ainai sinsi ilerliyen bir afet· 
tir. lnaanda bilbasu muhtelif 
marazi vetirelerin tesirile Tiroid 
guddesiodeki bozukluklardan 
ileri gelmektedir. Bu gibi has-
talıta utnyan insanlana en 
evel cildin kendisine mahıuı 
olan eliatilciyet ve örgüsünde 
bir ıiılilıc ıörülmektedir. Bun· 
dan başka tinel ve s"nir cüm· 
lede oldukça fazla bir bozuk· 
luk tevat eder. Tabammüıü 
ıttida bozuldutunuo azhtı vu· 
kuı gelditi için bu g ibi vücut· 
lerde kaşıntı bıılamalcta gecik
memektedir. Büyük insanlarda 
keadilitınden zuhur eden bu 
baıtalıktaki cilt bozuklukları, 
en ziyade yüzde müşahede edil· 
me ktedir. Bu gibi insanlarda 
ıöı kapaklara ~işmiı bulunur. 

Alınları buruşuk bir hal keap 
eder. Burunları ideta kalmlaı· 
mıı olur. Dudaklara barice dot· 
ru bükük gibi bir bal alır. Çe· 
ne altlaranda bir ikinci çene 
husule gelmiş sanahr. En fazla 
bu gib i şekil bozukluklarına 
utrıyan yanıklardır. Dil olduk· 
ça kalınlaşır, bazı defa bu bas• 
talığa müptela olanlarda gırt· 
lak ve burun iç örtülerinin de 
tiştiği görülmektedır. Kol ve 
bacakların nihayet kııımları da 
üzeymai bir şekil alır, hatta 
brnakların dumura düçar oldu· 
ğu vak'alar da müşahede edil· 
melrtedir. Bu g bi insanlarda 
ter az olar. Çok: defa da d i.
ler dökülür, saçlar da ditler 
gibi dökülmüı bulunur. 

• Arkası oar • 

-A-ls-ıan-~k takı-
mı dün gitti 
Ankırada Cumartesi ve Pa· 

zar giinleri Harbiye ve Muha
fızfiic6 takımlarilo milli ~üme 
temaslarını yapacak olan Al· 
aancalt takımı dün Afyon ek• 
spresile Ankaraya miitevecci· 
hen hareket etmiştir. Kafile 12 
oyuncu ve bir idareciden ibı· 
rettir. T•kım eaaı oyuncuların· 
dan iki kişi noksan olarak ha· 
reket etmittfr. Takımımıza mu· 
vaffakiyetler dileriz. 

N6betçi eczaneler 
Eozenelerln bir heftellk 

nöbet gUnlerini gösterir 
cetvel: 

Paartal: 
~menluda Şifa; Gl.Mlyahda 

GIHlyalı; '11Wtlkte B. i'alk; tkl. 
....... k .. lki...-eUk; AINao.ba 
8. i'aacJ. .A7Hklada Balk. 

Salı: 
~ .. l'fa; g., •• ,, .... 

B ...... ~ .... ~-.;._.. 
eakte B. Ahmed IAdi. Jitnfpltada 
ltr•f ..... ,_,..,.... 

....... S.bU&; ~&at .. 
8. Babif. 1llki1ikta Yeai laair; 
Jıp ....... cla 4111; GIHlyabda 
.AflJM. p.,,.,,.., 

Kit=ınlaea.. IWll. Ga..,_ı.. 
.. ~ 1'Ukllikle .. l'aik; 
........ Bpefpep. 

c ... 
K-XJlbacla lttilaal, Gbely• 

h .. GIHlyall. lrptpuanda .Alll; 

"dııımelibt lkitetlMWli ~ 
...... imci. ----c ... ,,,taiz 

Bq4uak.. Salalaal; ~11 ... 
u B. Btret; E.mercle ~ •• ,, 
....,,.... lfrelpafa. 

Pafll": 
Lm•alluada 8iW. E.ar.ıaıw 

A llabi( Ketecil•d• Yoa.ı laauı. 

b .. ap.an•cl• Aırl. 
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D U NYA Tarihten 
yapraklar 

Sokullunun 
Venedik seferi 

Dartanycnın bindiği p;;ta arabası hiç durmadan ve bir cevabı. 
bütün hızile Parise doğru yol alıyordu Hagdar Berköz 

- 147 - Yazan: Aleksandr Düma 

Luvr sarayına yaklaştıkları 
zaman Sen· Jermen tarafından 
gelmekte bulunan Trevile tesa· 
düf etmişlerdi; o onları dur· 
durdu ve hallerini tebrik eder· 
ken etraflarını yüılerce halk 
aarmııb. 

M. dö Trevil, kurmuı olduk· 
ları tedbiri betendi ve erteli 
ıün Dartanyao meydanda gö· 
rOhaeıae bizzat arıyarak bulun· 
duğu yerdenı çıkaracatını va· 
detti. 

TAKVllfJ 
Ruuai; 1354 ı Arabi 1357 

İIH 2S BebiQleHl 5 

Mayıs 
1 
9 
3 
8 

6 
1 
9 
3 
8 

Cuma 

Gftaıe~ 9,41 4,53 
ô~ı. S,01 U.10 
fkindi 8.54 16,04 

} \k ıı tE an \ asııt 

k nm 12, 19109 
'l at ı l,43 20,SS 
ım .. k 7,56 2,ss 

demekti? .• Bunun aksine ola· 
rak. ortalığı basan alaca ~a· 
ranlık ıebebile onu tanıyama· 

mışsa, o hakikaten o değilse, 
bu p lan onu .sevdığini bilenler 
tarafındın kadını bebane ede· 
rek kendi aleyhine kurulacak 
bir tuzağ D ba~lang.cı olamaz 
mıydı? 

Üç ınkadaşı onun yanma 
geldiler. Her üçü de pencere· 
den bir kadın başı çıktığını 
görmüşlerse de, o kadını Atos· 
tan başka tanıyan yoktu. Ato
sun fikrine göre kadın madam 
Bonaayö idi. Fakat bu güzel 
yüzle Dartanyan kadar meşgul 
olmadığı için arabanın içinde 
başka bir baı, bir erkek baıı 
gördükünü da zannediyordu. 

Dartanyan dedi lci: 
- Öyle olunca kadını bir 

bapisaneden öbürüne götürdük· 
lerine şüphe yolc. Fakat ıaval· 
laya ne yapmak istiyorlar ve 
onu tekrar nasıl görebilecej'i m? 

Atos yavaş seıle cevap verdi: 
- Azizim, dünyada tekrar 

buluıamıyacağımız kimselerin 
yalmz ölüler olduğunu düşütı· 
Zannederim ki bunu benim ka .. 
dır ıiz de bilirsiniz. 

Onun için, eğer sevgiliniz 
ölmemişse, eğer gördüğümüz 

kadın o iıe, bir gün gene bu· 
luşuraunuz. Sonra kendine 
mahıuı olan iaaandan aefret 
tavrını t•lonarak ilive etti: Al· 
lah bilir a mmı, istediğinizden 
daha kısa bir zamandı. 

Saat yedi buçutu çalmış ve 
araba meli l'i!_mi dakika ol
muş u. c Dar ınyaoın ar'kadijları 
ona gideceii ikinci yeri hat ır· 
latmıı ve ayni zamanda vaz· 
geçmek için henüz vakit mü-
11it olduğunu da ıöylemiılerdir. 

Fakat Dartanyan meraklı ve 
acayip tabiatli bir adımdı. 
Kardinalin sarayına gitmeği 
ve Haşmetlinin kendisine söy
lemek istediği ıeyi aklına koy· 
muıtu; onu bu kararından hiç· 
bir şey çeviremezdi. 

Sen Onore (St. Honore) ıo· 
kağına gelmişler ve Kardinal 
aarayı meydanında, davet ettik
leri, on iki ailibıorun gezinerek 
arkadaılarını beklcdikloriai rör
müşlerdi. 

Dartanyan kralın ıerefli ıi· 
labşorlırı efradınca tanılıyor ve 
bir ıün o fırkaya gireceti bi
liniyordu: Bunun için onu da 
şimdiden ailib arkadaşı sayıyor• 
lardı. işte bu sebepten dolayı 
berbiri bu işe candan alika 
göstermişti ; bundan başkı, Kar· 
dinıla yahut adamlarına karıı 
bir oyun oynamak fırsatı boı· 
larıoa gidiyor ve böyle bir ma .. 
cerı için bu cesur a1ılzadeler 
daima hazır duruyordu. 
Atoı onları üç ıuruba ayı· 

rarak birini kendi idareıino aldı 
ve ikincisini Aramiıin ve üçün· 
cüsünü de Portoıuo idareıine 
verdikten sonra her grup bir 
kapı yakınanda yerleıip nöbet 
almıştı. 

Dartanyana gelince cesaretle 
ön kapıdan saraya girdi. 

Delıkanh kendisinin kuvvetli 
bir himaye altaoda bulundutu· 
nu bilmekle beraber, büyük 
merdiveni adım adım çıkarken 
büsbütün düşüncesiz de değildi. 
Maylediye karşı yaptığı şeyin 
adeta bir cürüm oldujunu bi-
lıyor ve bu kadın ile Kardinal 
arasında siyasi bir münasebet 
bulunmasından şüpheleniyordu; 

b d b k d k f Osmanlı tarihinde büyük iıler 
un an

1 
aş. 8 b 8İ ~e ı:. ~~ bı~armış simalar arasında So· 

muame e etmış u un Usu 
0 kullu Mehmet pa~a en başta 

Vud, Kardinalin adamlarından 1 k d ti' t b" t . . . . d"" gc en u re r, y:tra ıcı ır za • 
hırı olup Kardınalın ııe uş- tır. Harikulade zekaaile ~o 
manlarına karşı korkunç oldu· çapraşık itleri bir lahzada halle 
ğu kadar doıtlarıda kartı mcr· muvaffak olan büyük adam 
but bulunduğu da Dartanyanca Türklüğe hakikaten pek büyüle: 
malumdu. hizmetlerde bulunmuştur. Ru· 

Dartanyan başını salhyarak hiyat, nüktenin zeka için en 
şöyle düşünüyordu: birinci şart olduğunu ileri sürer. 

- Eğer şüphe ettiğim gibi Hakikaten dikkat ederseniz en 
bütün vak'amızı Kardinale an· zeki adımların en ziyade zengin 
latmışsa ve ümidim veçhile nükteye malik kimseler oldu· 
o da b:ni tanıdıysa kendimi ğunu görürsünüz. Sokullu Meh- · 
mahkum bir adam sayacağım met paşa ~a .~aribte icraah 

b ... d. F k t · · b kadar da zarıf nuktelerile tanın· ta 11 ır. a a oıçın u zama· 
na kadar bekledi? Eveti Bunun mııtır. 

* * * sebebi meydanda: Mayledi be· 
nim hakkımdaki şikayetlerini 
ıon derece müraiceıine döktü 
ve nihayet kabı taşırdı. 

- Sonu var -

'----------------J tilki Kudurmuş 

köpekleri boğdu 
••••• 

Ôldüriilemedi, 
, kaçıp gitti. 
Balıkesir - Okuf köyüne iki 

gün önce geceleyin bir kuduz 
tilki girmiıtir. 

Köylülerin anlattığına göre 

tilki dülger Muaanın gece evine 

girmit ve evin avlusundaki 

köpeği kovalamak• başlımııtır. 
Musa, tilkinin hücllmundan 

köpeğini kurtarmak istemişse de 
kudurmuş olduğu anlaşılan hay

van bu defa Muaanıo üzerine 
saldarmııtır. Musa, bunun üze
rine çifteıini almak için ıçeri 

koımuşıada bu euada hayvan 
evden çıkarak köyün ıok•kla

rına dalmış ve birçok köpekleri 

önüne katarak kovaladıktan 

ıonra köyden çıkıp gitmiıtir. 

Kuduran tilki ayni gece Olcuf 
köyüne bir ıaat kadar mesa-

fede bulunan Göğemçetmi lcö· 
yüne girmiş burıda da kendi· 

sine saldıran köpeklerle bir 
hayli mücadele etmiştir. 

Azgm hayvan bazı köpekleri 
ısırmış, bazılarını da boğup 
öldürmüştür. Köpeklerin ıeıile 

dışarıya çıkan köylüler tilkiye 
birkaç el silah atmışlarsa da 
tutturamamışlmr ve hayvan bu 
köyden de çıkıp gitmiştir. 

Her iki köyde tilkinin ısırdığı 
köpekler öldürüldükten ıonra 
kireçlenerek gömülmüıtür. 

Şimdi bu tivnrdaki köylüler 
kuduz tilkinin tekrar ıelerek 
hayvanlara bir zarar vermesin· 
den endişe ettiklerinden kırda 
ve köyde ihtiyatlı hareket et· 
mektedirler. 

1571 senesi idi. Oımanh 
devleti Akdenizi adeta bir Türk 
gölü haline koymuş, hudutlar 
iıe en ıeniı noktaaana vasıl 
olmuştu. Akdenizi tam bir em· 
niyet altında bulundurmak için 
bazı adalaran ve bu arada da 
Ktbrısın behemehal zapta lazım
geliyordu. Ada Venedikillerio 
himayesinde idi. Solcullunuq 
gayreti ile büyük bir donanma 
teşkil edildi ve kumandanla· 
ta da Yeniçeri ağalıtındao gel· 
me biri ıi tayin edildi. Venedik· 
liler kendilerinin yalnız olarak 
Osmanlılara birıey yapamaya· 
caldıranı anlayıaca ötodeoberi 
adet olduğu üzere adaya bir 
takım din politikalara da karıı· 
tırarak Avrupayı ayaklandırdılar 
ve nihayet teşkil edilen müt· 
tefılc devletler donanması •ine· 
bahtı. körfezinde birdenbire 
Osmanlı donanması üzerine 
hücum etti. Donanma kuman· 
danı :r:aten deniz harbinden 
anlamıyan bir Adamdı, fazla 
ollralc ta kendine çok güvenen 
mağrur bir tipti. Maiyetindeki 
tecrübeli kumandanların naai· 
hatlerine aldırış etmemesi hem 
kendiıinin ölümüne vo hem de 
donanmamızm mağliibiyetine se
bep oldu. Bundan çok müteeuir 
olan büyüle Sokullunun fevkal· 
ide gayreti iledir ki ertesi aene 
teşkil edilen ikinci bir donan· 
ma Kıbrısı Venedildilerdea 
zapta muvaffak oldu. 

• * * 1572 ıeneıinde bir gün So· 
kullu saraydaki hususi daire
sinde otul'urken Venedik ıefiri 
kendisini ziyarete gelmişti. So· 
kullunun ıuhbetinden çok zevk 
alan bu zat ekseriya paşayı 
ziyaret eder ve saatlerce bir
likte ıuhbet ederlerdi. Öteden 
beriden konuştuktan ıonra 
bahiı Kıbns meselesine intikal 
etti, Venedik ıefiri: 

- Paşa; lnebahb mağlubiye· 
tiniz hakikaten pek fe!ci olmuş· 
tu. O zamanki halinize acıma· . 
mak mümkün detildi dedi. 
Sokullu müstehzi bir pliişle: 

- Evet dedi. Siz biıim do
nanmamızı matlup etmekle 
nihayet aakalamızı tıraş etmiı 
oldunuz. Fakat biz Kıbrısı al .. 
mıkla ıizin kolunuzu kökünden 
kestik. Tıraş edilen ıakal daha 
gür yerine ıelir. Fakat keıilen 
kol bir daha yerine gelmez. 

Mantardan zehir· 
lenen zavallılar 
iki kifi daha öldii 
Ödemiş, (Husuıi) - Adagi· 

dede zehirli mantar yiyen iki 
k:şinin öldüj'ünü, 6 kişinin de 
haıtaneye kaldırıldığını yazmış· 
tım. Bunlardan ikiıi daha öl-

müştür. Diğerlerinin de hayatları 
teblıkededir. 

~ 
Anşlustan sonra 
Macaristan vaziyeti 
Macar hükumetinin bugün içinde 
bulunduğu güçlükler nelerdir? 
Man~ster Ga11rdian gaze· 

lesinden: 
Macuistan Avrupadaki feo

dal hükumetler içinde en ıon 
sağ kalamdır; ondan dolayıdır 
ki bu memleket bir takım güç· 
lükleı le karşılaşmaktadır. 

Toprak açlığı Mıcıristında 
daima hisscdilmi,tir ve bu 
harpten sonra müthiş bir bal· 
de idi. 

Mııcaristanan ilk cumhurreiıi 

Mişcl Karolyi memlekette bir 
toprak reformu yapmak iıte

miıtir. 
Fakat kendisi de büyük ara

zi sahiplerinden birisi olan 
Kont Betlen, 1921 de Bışve· 
kil olunca bu proje bir tarafa 
bırakılmıştı. 

Fakat daha ıonraları çiftçi 
partisi kendisini toplamıı ve 
Gıstol Gıal ile Tıbor Ekhar
tan reiıliği altında parlamento· 
da en kuvvetli muhalefet par
tiıi olmuştu. 

Fakat son zamanlarda Nazi· 
ler bu toprak reformu planını 
ellerine ahp kendi maksadla· 
rına yardım edecek bir hale 
koymuş, böylece bütün mem· 
lelcatte ta brikit yapmışlardır. 

Mecmu nüfusu 8,800,000 kişi 
tutan Macariıtanda 3,000,000 
dan fazla topraksız köylü vardır. 

Diğer taraftan da bir takım 

büyük arazi sahiplerinin elinde 
de yüzbinlerce dönüm toprak 
bulun maktadır. 

Mesela prens Eıterbni 'nin 
elinde 440,000 dönüm arazi 
vardır. 

Naıilerle müfrid çiftçiler, 
yüzde 0,6 balkın vergilerin 18,2 
ıini, yüzde 18, 1 in de 38,8 ini, 
yüzde 8 ı inin de bütün verri· 
)erin yüzde 43 ünü ödedilderiai 
iddia ed~yorlar. 

Bu vaziyet, tahıil uıullerioin 
de ıiddeti dolayısiyle köylü 
halle araaında hoşnudıuzlutu 
mucib olmaktadır. 

Bundan baıka Naziler, ma
car parlamentosunda 1,800 dö
nümden fazla araziye malik 
olanlarla endüstri adamlarının 
mebuı olarak bulunduklannı 
bu sebeple bir arazi reformu 
yapılmaaına imkin bulu•madı· 
tını da ileri ıürüyorlar. 

Müfrid aatcılar da plia ve 
proıramlarını bu eau üzerine 
kurmuılardır. 

Macar nazil erinin bir başka 
ıikiyeti de şudur: Milli eadüı· 
binin yüıde dokıan beşi ya
hud ilerin elindedir. Herhalde 
bu rakamda mübaleta vardır. 
Fakat 1870, 1880 tarihlerinde 
vukua gelen ihtilallerde Macır
larua endüıtri utraşmanın ıe· 
refsiı bir it oldutu ve efoAdi· 
lere yakışmıyacaA-ı baklanda 
telkinler yapmıı olmaları da 
unutulmamalıdır. 

Bu aebeple Macar endüıtriıi 
daha ziyade Almanlarla Y abu
diler tarafından kurulmuttur. 

Müfrid ıatcılaran tnyilri al
tında Daranyi lcabıneai Maca
ristanda Yahudi meselesini bir 
hale yola koymata utratmak
tadır. 

Bu husuıta birçok meılelder 
hakkında bır takım kanun ma<f. 
deleri kabul edileceti ıöyleni
yor. 

Bundan başka 1851 denben 
memlekette oturan Yahudilerle 
harbten ıonra buraya gelmiş 
olanların, büyük harbe ıştirak 
edenlerin bir takım kategorilere 
ayrılacağı anlaşılmaktadır. Her· 
halde harbe iştirak etmiş olan 
Yahudiler, en fazla imtiy•zlı 
olacaklardır. 

Naziler arasındaki radikal 
unsurlar, Yahudilere, sade en· 
düstri sahasında tıhdidler ko
nulmasını değil, ayni zamanda 
ağır endüstri ile medenlerin 
de millileıtirilmeıini müdafaa 
ediyorlar. 

Mutedil unsurlar ise Maca· 
ristanın Yahudi meselesinin 
Nuremberg kanunlarına göre Al· 
manya ve Avusturyada oldutu 
~ibi, haUedılemiyeceti kanaatin
dedirler. 

Bahse mevzıı olan insanlar 
8,800,000 kişi içinde 1,300,000 
dir. 

Mutedil Naziler, eğer bu Ya· 
hudiler, ortadan çelcilecek olur
larsa bunların yerini Alman· 
ların alacağına düşünüyorlaı: 
Bu da ayrı bir felaket olacak 
tır. Çünkü bu suretle Macariı· 
tanın Almanyaya olan bığlılıj'ı 
büsbütün artacaktır. Müfritler 
iıe bunun zıddına fikirler yü· 
rütüyırJar. 

Bu tahrikat karşısında Ma· 
car kabinesinin mevkii ziyad~ 
siyle güçleşmektedir. 

Hükümet, bu işe bır çare bul 
mılc için tahrikatç lara karşı 
şidd.et~i tedbirler almağı tecrübe 
etmıştır. Bu ıebeple Salazi ve 
Kemeri Nagi tekrar tev· 
kif edilmiıler, fakat birkaç gün 
yahut birkaç hafta sonra tekrar 
serbeıt bırakılmışlardır. 

Son zamanlarda, Alman ha· 
diıe!cri dolayaıile hükumetin 
cesareti kırılmıştır. Bundan bış· 
ka, hükumet menıupları arasın· 
da da bir takım oportüniıtlilc· 
ler başgöıtermiştir • 

Başvekil, ıon zamanlarda Nazi 
tıhrikitanı karşılamak üzere bir 
dört yıllık inşa ve kalkınma 
programı da hazırlamıştır. Buna 
rağmen hükumet, miışkül vazı· 
yettedir. 

Çünkü ne büyük arazi sahip· 
lerile endüstricilere, ne de müf-
ritlere karşı şiddetli tcd birler 
alamamaktadır. 

Mart ayı iç;nde Macaristand&. 
büyük bir telaş ve uabiyet hü· 
küm ıürüyordu. Şimdi buna 
çare olmak üzere bir temerküz 
kabineıi yapnaak ve buna muh· 
telif partileri almak fikri il eri 
sürülüyor. 

Bu da 1933 ıiyaıetine dönüş 
manasına gelecektir. Bu suretle 
Macariıtanan daha ziyade Alman 
nüfuzuna rircceği tahmin edile· 
bilir. Bununla beraber Kral, 
amiral Horti ile Başvekil Da
ruyi, kendilerinin Nazi tazyikine 
boyun eğmiyeceklerini söylemiş· 
lerdir. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk haatalılıları 

miitelıaaaıal 
Hastalarını 11.30 dan bire ka· 
dar Beyler aokağında Abenıe 
matbaası yanında kabul eder,. 
Muagenelıane telefonu 399!) 

Et1 telefonu 2261 . ................... .. 
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Filistinde· vaziyet f:!:;.r;:;~~i:.1:.. 
Y alauclilıre arazi acıttıf ından dola,ı Arap • · • · • 

- Başı 1 inci salıi/11de -
zenginlerinden Taha öltl'iir'iildd 7apılacajı İÇİD fimdiki Ş.bir meclilİ 

- Başı 1 inci sahifede - rak etmiı olan 400 harp gemisi Kudüs, s (Radyo) _ Arap zenrinleriaden Mebmed Taba, ya• ana. buglaka top1antılarile meeliıi• 
muının, Akdenizde mübim bir iki bat üzerinde burunlarını Na• badilere arazi sattığ'ındaa, bupn yafada kahvehanede otururken, ıoa denniDi tama•lamıı olacak• 

kuvvet teşkil eyleditiai kaydey· poliye dotruya çevirerek bir meçhul bir şıhıı tırahndan tabancı ile öldürülmüttür. lardır. 
lemektedirler. yarım daire teklinde dizilmittir. v Beledi7e niainin dHeti IHrİD• 

"' ı irmi dört ıut içinde ayni ıuçtan dolayı öldürülenler ikiye Şehir mecliü Hın db öğleden IOD• 
aerlin, S (Radyo) - Alman olan resmi ıabıiyetlerle gazete- balit olmuştur. ra belediJeniD dara Jllda hmiıd• 

matbuatı, hep birdea B. Hit• ciler, saf saf dizilmit nakliye Kudüı, 5 (Radyo) - Bugün, Nabluı havaliıinde iki bomba TGcade getirdili muhtelif iıleri. bi· 
lerin Roma seyahati etrafında gemilerinden manevralara takib patlım11tır. Çeteler, iki aıkeri karakol binaıını yakmıılardır. nalan. teıüıatı 1Grm6tlerdir. 
uzua makaleler yumakta Ytl eylemiılerdir. lnriliz jandarmaaı, Arap çetelerini takip içi11 ,.ni ve eıuh Belediyede •ecliııaloaanda ıHt 
İtalyanın, Alman devlet reiıine M•• ... ralar ıona erdiktea t rt"b 1 t ıs.ao da loplanu mecliı ...... baıta _..... e ı at a mış ır. beledive reill Dr. B. Behçet Uı ol• 
aöıterditi bümükabulden fev· b ..... k ._ .... k b .. - b " 
• ıonra, uyu KUÇU utun arp H t d k 1 h .-. d • 1 dap halde otomobilferle belediy .. 
kafide memnuniyet göstererek, gemileri, Hitlerin bulunduğu a ay a an 1 a ıse er da hareket etmiıler Ye eneltCam• 
böyle bir iıtikbalia, şimdiye zırhlının önünden geçmek ıure- •artyeı me7ılu1Da ptmiıler Atattlre 

kadar biç kimseye yapılmadı· tile bir geçid resmi yapmır devam edı·yor kb h•ykelia• hir ~el•n•k ko1ma .. 
tını ipret eylemektedir. lardar. lar, orac1 .. •iki fur •hamaa •~ 

Paria. 5 (Radyo) - Fraaıız mitlerdir. 

1 Geçid reımi. ancak rece ıı· - Baıı 1 inci •a/ıifetle- Tercüman ıuall Arapçaya Belediye reı·1•1., eıkı" fuar 11• 
ıueteleri, Hit erin Roma aeya· B ı 

at 20 de ıona ermiftir. Komiıyon genel tekreteri • çevirditinden bunun evve i laaaında yapbnla--L mu .. atakbel 
batinden bahiıle uzun . yazılar T ki Çll5 

1 B ı H 1 Hitler, bundan ıonra, Kral Ankeri ziyaret ettim. Çok na- ürkçe yapılm111 için Tür er beledı"ye sarayı bı"naıı hakkın· 
yazıyor ar. u gazete er, it e· K ı 

Viktor Emanuel ve VeRıhd zile bir ıekilde kabul etti. o- tarafından müracaat bızır an• da ••abat vermiı, oradan bar .. rin iatikbıU tezabürabaa yüz -
binlerce halk ittirak ettiği bal- Prenı Omberto ile birlikte bu· .milyonun bu vak'alar karıısıa• mıthr. ket edilerek Maldereıine ridil· 

el uf ,_ b d b k lundu,.u (Kont Dikavur) zırhlı· daki fikri ve batta hareketi bak· Komisyon azaııadan ıeçim miı, beledı"yenı·a mu .. h"ım bı·r pa· e en a.: bir . i ise ile ay· • 
d d 1 d . 'J.- b ıile korfez dahilinde bir en- kındl Ajanaımı tenvire yaraya- müfettiılitine ayrılaa Lagrange ra sarfile ı"np ettı"rdi&: kaaali-e ime ijiai yazma.:ua ve u •- b •• 

kt Ld k ziati yapmıı ve etraftaki dağ• cık malumat iıtemelditim üze- ana bun11 temin edecetinl zaıyon te1t"ıab ao .. rül-u"ştür. 
no ayı ta. ire pyan ıörme • l" • -
tedirler. , lara yerlettirilerelc elektrikle rine komisyonun teçimia H a- ıöyledi. Maldereıi litımı, yukarı mı• 

N 1 A. ) H 1 tenvir edilmit ola• otuz beı metini temin için intihap ni· Antakya, 3 (A.A.) - Ana• ballelen·n batta •yla"p zıma· apo i, S ( A. - it er 
metro uzunlutundaki kartalları, zamnameai clairuinde vazif elini dolu Aı" an11nıa lauuli muhabiri nında bile fula -ı---1- au ve ICral ile birlikte limana ıeldik· •- CÇC& 

ten ıoara bir motorbotla Kavur Veıo yanardatını ve ıaçtıtı tamamen ve büyük hüıniiaiyet• bildiriyor: molozlarını alacak, denize nak-
zarbbaına ıitmiıtir. Muuolini alevleri bayrlnhlcla •yretmiıtir. le görmete çalııtıtıaı ve nizam· Lıgrange bua beyıaabnda ledecek büyüklükte inta etti· 
kendiliai zırhlıda istikbal etmiı Hitler, zırhlıdan karaya çık· name•İa dotrudan dotruya yalnız kayıt ve rey vermek rilmiıtir. 
've samimiyetle elini 11kmııtır. tıktan ıonra, yüz binlerce hal• ıümulüne pme1ea hal ve va· buıus11ada tuyilce maral kalan- Belediye relıiaia, ıebir mec-

H .. ,_ K hl •---- kın tezahüratı araıında veliab· ziyetlerde iH doıtane bir ıe- ların dex..· ı alelıtlak ba 1•11 .. •den liai azuına verditi izahata ıöre 
ı~r ıvur zı ııına Çl!Mlr d" d.. .. tü kile mahalli makamatıa nazan ıt - • eli k -•:-- la 

ken aeiim vaziyetinde d11ra11 ın ıarayıaa oıımuş r. evel-de bir ta11ille maruz fi• U1111&11ıyoau tamam • 
d dikkatini celbetmekten ıerl M ld · L -ı bütü.1 harp ıomilerinia salv Halk, urayın etrafın a ıaat· kalanların be1etla nazara itiba· ••• • ereaı, topg.: örtü· 

1 b b 1 durmıyacatını ıoyledi. L til ·ı "d b. k ateılerile aelimlanmııbr. erce tezı üratta a unmuı ve re alarak teıebbhte buluada- me.: ıure e 1 en e ar par 
Hitler şe~efine tertip edilen Hitler, kral Viktor Emanuelle Dünkü vık'alar dotrudaa tunu bildirdi, haline ptirilecelc ve Babribaba 

deniz manevraları Napoli kör· birkaç defa balkona çıkarak dotruya komiayonan nizama.. p•kı ile Kadife kalesine kadar 
fezinde lıkia adaıı civarında kalabalığı ıelimlamııtır. meıinin 3 iiacü madduinde Bu beyaaat din pnel aekre-. olan sabadaki bütün evler• ki 

b lala. ti r· 1~, ter B. Aalcer tarafınclaa J•pılan k k k b • · 
Yıpılmııtır. Manevranın mevzııu Veliabd Prenı Onberto, Hit• maaarra 11 ıye e 1 ..,ne e ıeriıi üçü ve e emmıyetaiz 

• •-A. d" F'Ih-Lika b bevanatın ter•ine olarak ko- b" -'--dır •~k d"I k ila filo arasında muntazam bir ler ıerefine bu gece bir ziya• rarmemeıne ır. 1 
"" 11 1 ıa...,. • iltimaa e ı ere 

dd -•- L-dm" 1• Layde.... miıyoaua ber •• auretle olmıa Lı...-•--.. L B L-:baba Kadlf "d" N ı· k 00rf • fet vermı"ıı:ı.tı·r. Bu zı"yafette kral ma e yaauız ..... .. ,.. yı .. UOMI......, aui • e çarpııma ı ı. apo ı o ezıo· y ti L ey •·-ek ha'-'- olıun H~imin •rbelt IUl'ette L-• • la d \.ril 
de k kta l b. fil v:•-tor Emanuel, Harı·cı·ve na· r••• " r -- ru..- y ...... par vücu • pti • n çı ma o aa ır oya m ı randa mahrum edllınlerin mi- yapılmuıaa maai olabilecek cekti 
Geıtadan ıelea diter bir filo zın Koilt Ciano, Hitlerin ref• d k llareketlere müdabı•-e mite• r. 
hücum etmiıtir. katinde bulunan zevat, Alman• racaatıaı erpft etmekte, la at -T Belediye nilİ, KadifelcaledeD 

meıru propaıanda hakkından mayii oldataau ıöıtermiftir. ıebria malatelif iıtikametine 
Manevralar 90 denizaltı ge· ya donanma11 umum kumanda- mahrum edilmeL huıu••"'u de- B. ı.a .... eDCNı aafiı azaclan• bUL---- Kül .n_ •- • ' 

mi•inin açıktan gelerek bep aı amiral Rodor, ltalya Bahri· " - .- •· •- ..... t .... par.. CIY&rına 
birden auya batmaları ve ıu N M dab pft eyle•emekteclir. dar. kadar azaaaa panorama dahi-

ye ezareti üıtepn ve a Aatakya, 3 (A. A.) "'!'!9' Aaa• Antakya, 3 (A.A.) - Ana• llad• belediyeni11 yapbracatı 
albnda torpillerini attlktaa aon- birçok rical Uaı .a..luama~ ._. ,.__ lulHll _..111rl do~ Atuaıaıa laaı•tl -bat.iri ut ~. : ........ ~-~. 
ra tf!'e hep bi,;tea RJllD ~ IMcllr. bildiriyorı biJC:liriyor: çocuJC aastaneii;-.. ptiit flllJl 

mittir~kialari e tetevvüç et• Hitler, ziyafetten ıonra kral Antakyıaın Yeai,W. raıetesi Seçim komiıyona ltkenderun yerleri h•lclanda izahat vermi,ı 
Maaevra~ar 90 denizılb re- ve veliabdle Napolideki. Kral bupaden1 itib•ea dördüacii ıebrile lıkenderuaa bath 1.. - Ködeze, Baraavadaa Ke· 

tiyatroıuaa gitmiı ve (Ayda) ıayfaaıaı Fraa1azca ae .. e L. ... _ kendenm ve Aııu uhiyelinde malpqa datlanna bakim bu 
m"ıiain açıktan ıelerek bep operaııaı aeyreylemittir. .... 11-r' ıüzel ,.d. bir ruiao lap 
birdea auya batmalan ve ıu lamııbr. Ba sayfa intihap İl'" kayıt muameleaiade ve Kın~ 

Berlin S (Radyo) - Gazete• edilince bara11 ballan istirahat 
albnda torp.lleriai attıktan ıonra leriyle alikadar haberlerin ter- ban 'lebriyle ve Beylan ve Ak-
geae hep birden ıuyun üstüne ler, ltalyan donan maıınm Na- cfim11in• mabauıt11r. Ve ko- tepe vo Orbani7e •ahiyelerinde için koıacatı bir 1er olacaktır. 
'Kmalırile tetevviiç etmiıtir. polide yaptığa büyük manev- mi11oau yolaazluklardan ha· 4,S de baılaaacıtını r ... en Demiftir. 

ôtleden ıonra torpito filo· ralar hakkında Nıpoliye ıön- berdar etmek içindir. bildirmiıtir. Belediye, Kadifekaleline çı• 
llal u b d derdilderi busuıi mubabirleria· Antakya, 3 (A.A.) - · Aaa· kın ve oradaa inen yolları ela ti an 11111 arp nizamın a Aatakia kuuıada batlama _-1. ı ı....... 

b11lunan büyük harp ıemileri den aldıkları haberleri biiyülc dola Ajan11nın huıuıi mulaabirl ... at yaptıracaııwr. 
baflerle dız· mekte ve uzun ma- tarihi beaüz teapit edllmemir Bundan aoara; Oımınata •• 

hattını yarmııtar. Müteakıben bildiriyor: tir. Günde laer tanfta 200-SOO ı L- LI d 20 000 ı· 
kaleler yazarak, ltalyan doaan- an ımyna.: arın a ' ıraya 

birçok bombardıman tayyare- Bugün l.kenderunda kayıt kitinin kaydını çılaıılacakbr. yapbnlmaktı olan biiyülc ıu 
Jeıi zırhlılara hücum etmiş ve Amerikanın denis biiroıunda reiıin mü1&adeaiyle Bürolar aaat 8 de11 18 e ka· havuzuna ridilmiı, havuz Ani· 
ıene ayni zamanda tayyare re- •ı•l.&lalanmaıı iki saat kadar hazır balundam. dar açık bulunacaktar. Fakat 1ede 300 litre ıu ver• kay· 
mileriadea uça11 deniz tayyare• u Müracaat edenin eweli nufus büronun nilİ me1&iyi -t 19 a 1111d• göriilml1tür. 
im de filonun üzerinde uçllflar - Baıı 1 inci •alıi/•de - kitıdı görülüyor. Sonra reiı kadar devam ettirmete aallhi· Belediye mlbendialeri~den 
7apmıılardar. biD ıooa makabil 135 bin •lar1k ·tercüman vaııtaaayle kendiaine yettar olacaktar. B. Muammer, yapbnlmalcta olan 

Bu manevralardan ıoara Kavur ıeebiı edilmektedir. A, ... meclid il· bıngl camilya menıup oldutu- Komiıyon kayat maamele1iain betonarme bawz bakkıada mec-
ve Sezar zsrblılan limana avdet yibada •erpfı edilen iki tayyare P- nu beyan etmek iateditini ıo- teırii içip her köy ahaUline liı aza11na izahat vermif, Vezir 
etmiıler ve dört bat üzere dizil- •iliai• ton1j1D1 da 15 biad• 

20 
V, b b .. ü kü lel t L d pi .. e Oımanata ıal•-·ınA lzmirin biae çabrmıpr. Denis ıilibJan.. ruyor. 8 a nan ceva a gore m • D O u il .a ar to u ,,. - .... 

miı olan filonun araıındaa ıeç- UyibU1Dıa ••yeti amamiyeeiade 46 kıydı 'apılarak her camia içi11 bir fekilde malatarlaruua lda- biltila H ilatiyacaaı karıılıyacalc 
mittir. Bu iki 11rbh limana tir harp gemin, 950 tayyare. 26 manin ayrı renkte mevcut bir aeçici re•in do müracaati tavliye et- derecede fazla oldataaa, kar 
dıkten aonra •anevralara itti· ,emi inp• derpit edilmektedir. karb veriliyor. •ektedir. aaklardaa hıkırıa 1Ulana kay-

-------------------·•-•!~~-ll!lml~~---------~---------•I bolmam111 için yeni teıiaat ya• tanbula döniıten bir ay ıoara ve biraz da ıiair baltahta re- pllclalctan ıonra bu fula ıuyun 

Yazan: Saime Sadi 
-44 -

- Biz derhal Edirneden 
aıaldAfınz. Siz ıükünet bulur 
ve berıeyi anuturaunuz. Bir 
«laba da karf1lııma11z.. Ablam 
iyi ve ıüıel bir kızdır da.. 

Cevap vermedi, dotruldu, 
IOkata baktı. SoDra caketini 
dizeltti: 

- Allaha 11marladıkl 
Decli ve çıktı.. Ben de bir 

koltuta yuvarlandım •• 
Bir çab alt.ada, lcı ıacılc bir 

amaa içinde. ne fibi bldi ... 
ler, nereden nereye ıeçiyorda? 
Yddmmlar bile ancık bu ka· 
dar zikzak kaydeclebi&rdiL. 

Ben tehlikeyi, Nımıktan bek· 
llyoıd"m.. Halbuki o, ablamla 

çarpıfb. Ve doktor da sanki 
ıımanını, fır1abnı beldiyorm111 
ıibi, bant uzanch •• 

Evet, biz de ıitmeliydik, 
Namık tL. Yolcıa, bldiıeler 
devam edecek ve korkunç bir 
ıbadal, uide gökyiizüadea 
botuan fimıekler ve yıldarım
lar ıibi, müdbit tarrabler aa· 
vurarak llerıeyi Jlkıp reoe
cekti .. 

Ortada iç ıünablclr •ela. 
Maaam olan yalnız bendim. 
Fakat berıey, evveli beaim 
bqamın iiltinde patlıyordu. 

Hiditedea O.; fÜD • 10Dra 
Namık, bir hafta ıonra da biz 
latanb11la döııdilk.. Babam la-

bana: çirmif.. Güzide ıoa mektabar tamamıaıa lzmire alatılmu için 
- Aferide •dedi- sa•I bir da. kocuuaaa •ltemacli,.. Jftl ye fODİf boralar feqi il• 

ıürpriz bazarlıyorum. Yalaacla· diifünceli ,........ Mlatı- 1ampldi"tlal aalatmqtır. Belediye 
ititecebia. yordu. relll Dr. e. &ebcet Uı•n •er• 

Babam, bütün 11ranma ra!- Bu haber beDI laalifce ...... dili malGmata göre, yeni teıi• 
men, bu ıürprizi bir mlddet, maktan ve 11rart•akta11 hali· 1&t 120,000 liraya 91ıracaktır. 
daha dotnııu vakti 1eliaae1e kalmadı. Babam, ıürprld Diba· M&tealciben Kızılçulla Kemer 
kadar söylemedi. yet haber verdi: yolwadaa qrefpaıa puarına 
Namık ta l.taa bwcla idi. - Gidiyoruz, Tirefe ıicli- aidimit, beledi,. fidanlı il ve 

Fakat biç bize ıatramıyordu. yoruz.. temizlik hanı görülmüftir. Be
Evleriae receleri geliyor •e Tire. aaaa ilk balaaettitlm, lediye fidanlığında yıtiıea ıl~ 
günün muayyen -tinde çalap o ihtiyar zeybetia otardatu l•elen mecliı uaaıaa birm' ba
ıidiyordu. 011u ara 11ra ıörl- yere benzer bir J9r.. Oruam ket •erllmlıtir. 
yordam. çok lıitmittim.. Kem•den IClltlrparka ı• 

Daha irilepaif, daha kemik• Sırtım verditi K'l'fte c!a"". t!lm'~ y•ı! p'!v!yon!ır, yalaacla 
leımif ve daha hayvanlatmlfb. tl karşıdan balwaoa llfku b... •D1•11•• bqlaucak ı~r,,S aa· 

Babam, ildcle bir: yanındu öbGr JIDUll bclar raJI biauınıa yeri, 111n'i ıat 
- Yaba, ıa Namık •itia keıafetiDden ıiyaba J•ldat•ıı banhldan, Mimoza afaçluın· 

gelmiyor acaba? kanıık yeıilliti ile in1&ma ra• d111 mtlrekkep ada, sfil bab· 
Diyor, 111aem de: banu ve rCSıünl dOJllf'IJor.. çui, hayvanat babçeıi, mub· 
- Belki iti, belki de 'bir Şehir, alb yedi tep•m etet111• telif hayvaal•, akvarJllm, atlı· 

dltüaceli vardır. de, beyaz minareleriaia lace ıpor ahırlan, lcııın ela çiçek 
c. .. ttıaı Yeriyordu.. Gizid.. ıiUietleri albada paiı ıeaif. yetiftirde11 Ser rörülmüt, Kül· 

den 11k •ık mektup alı1orduk.. rahat rahat yatıyor. türpark pıiaoıunda biru iıti• 
Doktor, küçüle bir ~batubk - Son• ..,. - ıalaat ellilmittir. -
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Baı vekilimiz, batan 
Belgracla gidiyor ....... 

- Başı 1 inci •ahi/ede -
Tilrk milletine •• Tllı'k milledllia 
B6yiik. Şef ine kup gtater.U&i 
faaıla11s ae•gi tugyanlannı, tesalalr• 
lerinitanir etmieıir. 

Başvekil bu muhabbet uarı • 
nın Şefimizin bütün Türk mil• 
Jetinin ve cumhuriyet bükGae• 
tinin karde, Yunan milletiae, 
onun haımetlu bükiimclanaa 
Krallık büıdimeti reisine vo Kral-
lık hükumetine kar11 bealedilc· 
leri samimi duyplann tam bir 
lnileiıı olduğunu ve bu antle 
tecelli etmekte bulunan ve laep 
böylece devam edecek olu 
bu Türk ·Yunan tezalairatuaaa 
Balkan müttefik ve doatt.ı 
ara11nda yaııyan miiaaaebaha 
iyi bir timaali oldutaaa .....Ue 
aalatmııbr. 

Baıvekil Celil Bayar, Atiaa· 
ela imzalanan mu11&am muhe· 
denamenin bu devrede Kam. 
taya ıunulacajım ve Partimma 
tamamen taıvibiae mazhar ola-
catından da ıüpbui olmachtun 
ilive etmiıtir • 

Bqvekilin bu bey~ab parti 
de hararetli •e ıinkll allaflarla 
lcarıılanmııtlr. 

Buna mfiteakıp Ba,vekil g 
mayısı. Dr. Araıla birlikte 
Belgratta bulanmak &zere öal
müzdeki cama rfinil Aabre-
dan hareket ederek Yaro•YJ• 
Baıvekılinia iyi batırab la•i-
mizin ıönüllerimizde .. w.ı 
bulanın ziyaretlerini iade • 
mek ve ıimal Balkan mlttef.
kimiz olan necip Yupalav mll
letine Türle milletinin •llm " 
mubabbetlerial rötilrmekle ... 
ıad olacaAuı ·ve dit• •Utw 
müttefikimiz Rom111ya,. bria 
ba babtiyarlak 111ataa ._,.,. 
ıonbabarda J&paoaldanm lir 
lemiıtir. 

Sonra ıizl pala elit- ._. 
di1elerine aaldeclerek lbal, ... 
botazlar mukaveleaiae iti .... 
lliilıı T4ll4t ..... 4'dı1H1111911il'li .................. --.., 

Diitibitleriai• yeni bir tiidlrl 
ve muaaı Gzerlade 1111.._ 
tevıkkaf etmiftir. 

Grup uaa ba haber ...... 
deki memnuaiyetlerini «le ... 
kaıla röatermiılerdir. 

Ankara, 5 (Huıui) - ... 
vekilimiı B. Celil Bayar, r• 
btlerinde Harici1• \'ekililail 
Teftik Riitti Araı olclata W. 
ele Belpacla p.ek illere ,.. 
na aktam buradan lataablila 
hareket eclecelderdlr. 

Halkevi kopsi 
1 - 6Mayıı 938 cama ... '

aaat 17, 30 ela evimiz •I~ 
da Soıyal 11rd11a komlteli 
üyelerinden Dr. B. Hatipotla 
Eaat tarafından (Aadokrin p• 
deleri) baklanda bir koaf .. • 
verilecektir. 

2 - lzmir"91ecek ..,,_... 
lara antikitel61 ıöltermek İIİ•· 
de terciimuhk etmek iz.-• 
evimiz Uıaa bilen ıentlerimiaı 
bir kar1 açmata karar .., .. ,. 
tir. Karı 12 koafe.autar. lat:ek
lilma llimlmiai yuclanuk 
Gıere her p11 aut 15 tu 18 • 
kadar Holkevine milraeaatlara. 

3 - Gezi komitui 8 •r11 
pazar günü köycülilk ıabe.U. 
beraber Kilizman kö,111• Wr 
tenezziib tertip •tmiftir. Ba ,. 
ziye lftirak etmek iltife• u
kaclqlar ailaayet 5 mı111 ... 
rün& aktamana kaclar evi ... 
~kreterliğ'iae lllmlerial kaJ ... 
tiraellclirlen 

S.ncla11 aonra Havaım fa~ 
rlbaına fidilmit. Beledi,. nlll, 
,.tmiı bin liraya aiparif eclilea 
,..ı, otomatik ocaldan, la ... 
kaDıa eaki Ye J9Dİ baU Mili 
landa iulaıt vermit. vakit ,.. 
ciktili içia Kar11yakaclaki ...._ 
telif belediye telİIAtl Ye İfleıl 
prllemlyerek tetkiklere * 
verUmiıtir. 
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Gökten ölüm yağıyor Memleket Haberleri 
Verdun kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? 

~zıın Fransız erkanıharp kagmalcamlarından - Türkçeye çevir! Aydınlılann felaketzedelere yardımları •• 
Jorj Landan A. Kimi Oral 

(Verdun) un müdafaası, bundan sonra gelecekler lskin edilen göçmenler müstahsil va· 
~~i=çi=n---bir kahram~:lık örne!! •• ~!.~!~·~ÇİD bir kah· ziyetine geçmiş bulunuyorlar. 

B l ......... . 
u yüzden. aağ e im ıakatlanı• ramanlık örneği olsua.. V 

yorl Tees.sürüme payan yok.. Ben haıtaoede iken, Alman· n.endiferine eV, bahçe, tarfa, yiyecek, tohumluk Ver.İl• 
Artık, barb zabiti değilimi.Cep· ların, Verdunda uğradıklın • h J / b l B l 
he, bundan ıonra bana haram.. mağlubiyet, Franıanm her tara· mış, epsi ue Çd lŞmağa aş amışttT. USene ya ftlZ 
Eyvabl. fındı derin akisler yapmıı, tÜ:fÜnden 500 P ira kazanan göçmen Vardır.. 

işte, uzun vo kahramanlıkla Fransız ordusunun kazandığı 
dolu macera, burada son bu· büyük zafer, umumi teıahüratla Aydın, (H&11usi) - İlimizin 
luyor.. kutlulınmııtı. her köşesinde K11şebir ve Yoz-

1 Umumi bırb günlerini yaşı· Fransa, bugünleri ve ben de ıad felaketzedelerine yırdım 
yanlar, Fransızların (Verdun) şahsen, 142 inci alayın kahra- devam etmektedir. Merkezde, 
kalesini nasıl müdafaa ettikle- manhk menakıbını daima hatır· köylerde, kamunlarda, ilçeler· 
rini, bu uğudan asıl çarpıştıkla· lıyacatım. de, mekteplerde yardım komi· 
rını takdir ederler. Co7ç Lonten teleri faaliyettedir. Dün Aydı· 

Verdunun müdafaası, bundan - SON - nın pazarı idi ve yardım komi· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ adına ~r~da do~or Bay 

Bl•r adam du•• nua ba Hasaa Tahsin Soylu ateşin bir 
~ • ıöylev verdi. Umumi alakaya 

komite adına teşekkür etti. 

tacak dl•uor Ortaokulun miisamer•si 
~ Ortaokul talebeıi evelki ak· 

,Jeıluır Alman taggarecisi. Ah 
Ri1ıt1ıoJ•n lakı bozan barlar, dansigler, 

H11p. arbk gecelere münha· •• •kh 11 k t J l • • ! 
pm Ha:kevi salonunda çok par
lak ve muvaffakıyetli bir mü· 
samero verdiler. Helvacı çırağ• 
piyeaile don• çahıalım kome· 
diıini temıil ettiler. 

Agtlın Ortaolcal11 talt16ed müıameretl•. 

ıtr kalmıı gibidir. Biz de; bun· mUZI 0 er Bp& 1 ma 1 lmlŞ 364 çifti datdmııtar. 136 çifti ciri merkez, Nuilli ve S6U il· 
de dafılmalc üzeredir. Hayvan• çelerine yerlııtirilmlılerclir.Btia• 

dan iıtifado ederek. mütemadi• lagiltorenio Kobbam ıehrin· 
yen tabkimatta bulunuyoruz. deki bir mahkemede •aiemin 
Arkadan gelen takviye kıtaatile ıblik101 düzeitmeğe kalkan 
cephelerimiı metanet keabetti. adım. bir kısım halkın talcdi· 
AıkerlerlmiJ:ia maneviyatı, ber rine, bir kısmının da ılayaaa 
ıün biraz daba yükaelmektedir. mevzu olmuştur •• 

Hepimiz, ıiddetli muharebe• Deli iımindeki bu adam kı· 
lere fasıla verild"ti kanaatinde tabanın belediye meclisi aza· 
iken, bir gün, Almanların müt· sın dan dır ve Litlvud ismindeki 
biı bir taarruza kalktıkları gö· bir bar sahibini dava etmek· 
rilldü. - todir. 

Bütün cephelerden hatlarımıza 77 yaşında bir ihtiyar olan 
doğru ıkın var. Delinin iddiası ıudur: 

•Dansingler, barlar, müzik• 
Düıman, top, mitralyöz ve holler insanın ahlilcını bozmak· 

tank kullanıyor. . tad1r.. Öyle bir an gelecektir 
Kıtaıbmız, mevzilerinde tutu• lci, medeni ıehirler, tcrihte So· 

nabilaıek IÇln tiUtiln lnın•tlr don ve tlomarenin inhitatı gibi, 
rini aarfedlyorlar. yeryüzünden, felaketle siline· 

Çoktuberi kan ~ ve ateı cektir.. Bu gibi yerlerin kapa· 
içiade yuvarlanu aıkerlerimiz, tılmaaı. yahut vaziyetin ıslah 
düımanın taarruzu karıı11nda olunma11 lizımdtr .... 
bir kale gibi durmakta ve rö- lngilteredeki •Püritenler. (saf 
ğüıleri•i, düımanın kurıun yağ• ahlakçılar) mezhebine mensup 
muruna ıiper etmektedirler. olan bu adam ıon gördüğü, 

Hatlarımızın, tok iyi tanı· 11hoe üzerine artık sabredeme· 
dıtı (Kızıl ıeytan) tayyareci miı ve ıahidi olduğu bu hadi· 
(Rihthofen), biraz ıonra bir Al· ıeye sahne olan yerin sahibini 
man filosunun baımcla göründü. dava etmiıtir. 
Almanlar, tayyarelerle de bom• Deli •gördüklerini. şöyle an• 

latıyor: 
ba yatdırmata baılayorlar. •Danıingin bahçesi önünden 

Almanların, top, tüfek ve geçiyordum. Avluda iki kişinin 
mitralyöz ateıinden bııka bir danıettiğini gördüm. Fakat bu· 
de, tayyare ile bombardımana na danı denmezdi. Bunların 
bqlamılarındaıı ıon derece biri lcadlD, biri erkekti. Ada· 
endiıeye düıtülc. Aıkerlerimi· mın 11rhoş olduğu belliydi. 
zia manevjyab, yavaı yıvaı ikisi de yar1 çıplak bir vazi· 
saraıhyor. yette bulunuyorlardı. 
Almıa tayyare filosu, bir• •su vaziyette ve sarhoş bir 

denbire bombalar yağdırmağa adımın nasıl •danı,. edeceğini 
baılıdı. Cebhe, başta11başa du· düşünebilirsiniz... Gördüğüm 

manzara ahlaka ve dine mu· man için de, göz gözü görmü· 
yor, tarrakalorin akiılori, ıamia· gayir bir fey ..• " 
ları patlatıyor. Deli, mahkemen:n talebi üze· 

Vaziyet; öyle tehlikeli ki, bi· rine, gördüğünü, daha tafsi· 
raz ıoora mevzilerimizde kalıp lith bir ıekilde anlatıyor .. 
kalmıyıcatımız belli detiH. Bundan sonra, Dansing H· 

Almanlar, bütün kuvvetlerile bibi Liti~iid dinleniyor. Adam, 
yükleniyorlar. Sat cenabımızda Delinin iddiasma gülü.yor. Söy· 
birdenbire bir inhilal baılı· lediği şeyin .. keten pantalon 

danıı,, olduğıınu onun böyle 
mııtı. oynanması lizımgeldiğini söy· 

Birdenbire ıu malumat geldi: lüyor ve davacıya hücı1mda bu· 
• Askerlerimiz, Almanların lunuyor. 

cehennemi ateşi karıında fazla Deli, kendiıini müdafaa edi· 
mukavemet edemiyerek mevzii• yor: 
erini terk ediyorlar. - Ben Püriten fikirlerini 

Bu acı haber, yıldmm ıüra• müdafaa ediyorum, diyor. •in-
tile bütün kıtaata yayıldı. giltore portakal müesseseıi,. ne 

Bunca harplerde biç yılmıyan mensup bulunduğum için, bu 
vo daima muzaffer olan 142inci fikirleri müdafaa vazifemdir. 
alay da sarıılmata başladı. Cemiyetin gayesi kiliseyi ve 
Cephelerimizin her tarafında sarayı müdafaadır. 
bariz bir inhilal başgösterdi. Adam, burada gökıündeki 
Bu sırada ben de yaralandım. kırmızı ve mavi kordeliyı göı· 

iki saat sonra hastanede göz· teriyor: 
lerimi açıyorum; bir mermi par- - Müeasesenin alameti por· 
çaıı, vücudümün muhtelif yer- takal rengi ve mavidir, diyor. 
lerini barab etmiş • bulunuyor! Fakat ben portakal rengi koz· 

deli bulamadığım için kırmızı 
ih mavi taktım .• Çocukların milli rakıslan da 

çok muvaffakıyetli idi. Bilh1111 
Şevkinin pürüzıüz ve çok güzel 
ıeıilo söylediği milli havalar 
çok betenildi ve alkıılandı. 

lar umumiyetle at va kısraktar. lara yiyecek, yakacak, ., 

Deli, kendisini müdafaa eder
ken ayni zamanda ıöyle diyor: 

Kısraklar taylarile birlikte ve- bahçe, ev verilmiı, çift bayYUI 
rilmektedir. 936 yılanda gelen• ve tohumlukları datıtilaaıı, lae~ 

- Ben de rakı içerim •• Genç· 
liğim de ben de dansettim.Fa• 
kat her şeyde itidal gösteril· 
meıini, ablilc çerçeveıi içindo 
kalınmaaını isterim .. 

lor tamamın müstabıil vaziyete ıi de mü.ttabıil vaziyete rir•~ 
geçmiıtir. içlerinde yalnız tü· lerdir. ilimizde yerle19a ıil-

I şlcl.a edilen göçmenler 
ilimizde göçmen iıleri çok 

iyi idare edilmektedir. 

tünden bu yıl 500 lira alanlar menlerin bu vaziyetini takilir 
vardır. incir, badem ve diğer eden hükumet merkezi, Sivum 
meyve ağaçlarını da yerliler gibi Şırkııla ilçesine ıöaderila 19 
bakmakta ve iıtifade etmekte- hane tütüncü göçmeoia de ili•ile Danıing aabibi de, deli aley· 

bindeki hücumlarana tekrar baş· 
lıyor ve mahkemede oldutunu 
unutarak oııa hitaben: 

937 yılında Söke ilçesine 
yerleıtirilen 132 hane için · dirler. iılcim lcırarlııtırmııtar. halat 
yaptırılan 132 ev bitirilmiı ve 
göçmen !er yerleıtirilmiıtir. Ev· 
lerin üzeri Marıilya kiremedile 
örtü1müştür. Her ev 500·1000 
metroluk bir ııbı içine kurul· 

937 de gelea ıöçmenler do yola çılcar.lmııtır.llbaylık ve ieı 
kışlıklarını elem işler, yazlık çift· kin müdürlütü, yeni mubuir-

- Sen ortalıj1 karıştı mak 
iıtiyen, fesatçı, şarlatan. na• 

lerine başlamışlardır. ilimize bu lerin yarleıocekleri •natakacla 
yal ge len 36 hane doğu muba· tertibat almaktadar. 

mu11uz bir adamsın( Diye bı· 

sükQnetioi muhafaza muıtur. Bir oda, bir antre, bir 
mutfak, bir tuvalet ve bir ahırı 

ğmyor. 

vardır. 937 yılında gelen 301 
- Bütün bu ıözleri aynen 

11bibine iade ederimi diyor. bane göçmen için do 938 mali 

Deli. 
ederek: 

Manisa birçok yeni eser
lere kavuşuyor. 

Ditlud: yıla girince 301 ayni ıiıtım ev 

- Kendini nımuılu bir adım yapılacaktır. 
yerine mi koyuyorsun? Diye ıo· Göçmenlerin yiyecek, yaka· 

cak, hayvan yemleri dıtıtalmıı • 
tır. Hepsine tarlı, incir bahçe• 
ıi, badem ve meyve fidanları 
verilmişfir. Şimdi 500 çift, çft 
hayvanı ve 450 ıer kilo yazlık 
tohum dığıtllmııtır. Hayvanların 

ruyor. 

19 M a.:vıst:ı ikmal olunan eıerlerin r•anu 
küşadı ~apılırken, bir taraftan ela y.en~ı •• 

rin in temelleri atılacak. 
Deli: 
- Evet, diyor. Ben dini ve 

hakikati müdafaa ediyorum. 
Bu dindar ve muhafazakar 

püriten, Dansingin birçok feli· 
ketlere sebeb olduğun da, id· 
diaıma delil olarak sayıyor. 
Göıterdiği misaller ar11mda bir 
taneıi ıudur: 

Manisa, (Hususi) - Dün Hal· 
kevinde ilbay ve parti başkanı 
doktor B. Lütfi Kırdırın baş· 
kanhtında 19 Mayıı gençlik 
bayramı tertip komiteıi bir top· 

Akhisarda büyük bir 
elektrik santralı kuruldu. Kasabadaki zengin ve kibar 

ailelerdan birinin kızı, bu dan· 

s;~ge .. d~~am e~e ede, ab~iktan Merkezden iki köve hat çekilerek 
duşmuşlu. Bugun baıka bır şe· J 

birde sofa bir hayat yaıımık· buralara da cereyan Verildi. 
tadır •• 

Kasa banın eıki aileleri Deli- ._ ......... ""!'"'"" ____ r.-· 
__ ....,....._ 

nin fikrine iştirak ediyorlar.Fa· 
kat, gençler, bilhassa dansingin 
müdavimleri ihtiyarla alay et· 
mekte .• 

Borsa 
5.5.933 
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C. Alıcı 
19 Albayrak 
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24 Yekun 
272666 Eski Y ekıil1 
272690 Umum Yekun 

ZeytinyaAı sallşları 

Kilo Ahcı K. S. K. S. 
Şirin Alclıisardan bir görünüş. 

3500 1. Talat 
Akbidr, . (Huıuıi) - Burada 1 köyü Kayadibi olmuştur. Köy· 

32 15 32 75 ıeurulaa son ıiıtem elektrik te· lüler elektr i ğe lcavu,maktan 
Zahire satıtları \ siaah, yalnlz kasabanın delil, mütevellit sevinçlerini h!r ve· 

r Cinai K. S K. S ı · •-- l . d "ht' ıile ile iıbar etmı,ler, koy or-
"9 • • cıvar &oy erın e ı 11ac1nı .1 ·ı 

685 BJğday S 875 6 375 k 1 k , maol.jından lteaı en acııvı r.rie 
arşı ı1aca tar. d ' ki l d B k 00 T B ki 4 375 4 50 . . - .. ıre er yapmı~.ar ır. a ır 

3 on 1 8 Beledıyenm teıebbusü uze- köyu .. ne de ikinci bir bat uza· 
30 Bakla 4 375 4 50 · K d'b' k .. - t ı 

150 Susam 
rıne aya ı ı oyune uza ı an tılmış ve buraya da cereyan 

ıs 62s ıs 1s b. h .1 b . . 
409 Ken. Palı. 270 51.S ır at ı e uraya cereyan ve- verilmıştır. 
l 94 8. Pamuk 30 36 ri lmiş ve belki de Türkiyenin Diğ~r birkaç köy de yakında •·-----------•I' ele~tr i ğ.: kavuşan iılc küçük elektrığe kavuşacaktır. 

lanb yıpmııtır. 
Toplantıda, bayramın clif•r 

yıllardan daha ıümullü ve p 
niş bir tarzdı kutlulanmısı için 
gereken bütün itler görüşülmiif. 
geniş ölçüde bir program te1-
pit edilmiıtir. Gençlik bayra-

mında büyüle ıpor tezahürabı 
üç yıll le bir programla ikmal 

edilecek olan ve bu yıl ıeqçlik 
bayrımında fudbol aa1a11iyle 
beton trübünler kıımı açılacak 
bulunan yeni ıtadyomda yapı• 
lacaktır. 

Ayrıca, gençlik bıyram1ada 
şehrin imara ve zeoginleşmeai 

bakımından Manisamı:..a de:terli 
yenilikler getirecek olan bir 
çok bina ve müesseselerin aça· 
hş törenleri yapdacaktır. lnşaab 
tamamen biten ve şehre mo
dern bir bina kazındırmlf olaa 
kulüp, Halkevi babçeıinde ye:
niden y'aptmlın tenis ve bu-

ketbol sahaları, mükemmel bir 

tarzda tarh ve tanzim edilen 

Halkevi çamlak bahçesi bu mı• 
yandadar. 

Ayni zamanda büyük bir otel 

ve şehir ihtiyacını tamamca 
karşı lıyacak bir şekilde sinema 

binaların ın temel atm ' töreıa,
leri de bu mesud giiıı.ı~ yap1l

mış o l acıklır. Biiıü ı fehi! ballc1 

atalarının Anadol uya ıyak bas

tığı bu bü)'iık g"inli kutlu!.unak 

için haıırlanmakta ve bütün 
spor teşekk ;~lleri ve diğe• te-
şekkü l ler s~vindirici çalııma.ar 
yapmaktadıd r. 



Sahıfe 
A A ~JJ_ 

fzmir 8İeİfİ ticaret •ımu ifaya menn olmak Yevmiye .5622 No. maya iıtiralc edenler arbrma 
üzere Ankarada avukat Zühtü Cildbent No. şartnamesini okumuı ve lüzum· ~Dvo 

mem D r) uğun dan: Hilmi Velibe-şeyi vekil nasp "e Bu suretin dairece kıyt ve la malumat almıı ve bunları 
ıqünkfı program tayin eyt..iz. tescil edilmi 21/N saa/1938 ta· tamamen kabul etmiş ad ve iti· 
lstanbul radyosu Taıfiye halinde bulunan [iz· Vekalet için muteberdir rib ve 5621/86 umumi numaralı bar olunurlar. 

Ôlle neırlgatı: Saat 12,30 mir nllbm ve li.. fh'keti) Roaen, 28 Mart 1938 aılına mutabakata tasdik olunur. 5 - Tayin edilen zamanda 
likla Türk •mikiai - 12,SO ta.fire ••murlan wafıaclaa Laza: O.doı 21/Ni .. n/1938 ıayri menkul üç defa b.tnldık· 

Havadia - 13,05 Pliklı Türk avukat Ziilıti .Hilmiye varile• Vekilet için muteberdir Aakara ikinci Noterliti tan 10ara en çok artbraaa iha· 
.-kisi - 13,30 Malatelif p1ik vekiletaame Ticaret klnuau hü· Roaea 28/Mart/1938 reami mühür ve imzaıı le edilir. Ancak arttırma be-
aqriyah - 14 Son. kiimı.iae ıöre licilia 2275 ••· imza: H. Fe111rt Um. No. 972 Ha. No. 1/50 deli ••ba-ea kıymeti• yüz• 

Aqam neırigtdı: Saat 17,00 maraaına byt ve tescil edilditi Biz, Rouen belediye reilİ ta· lıbu vekalet auretiıaia görl- de yetmit befiai bulmaz veya 
lalcılip tarihi clerli: Y••f Hik- iiia olaaur. rafuıdan BB. H. Feuart ve len tudikli auretiae ve dosya· satıı iıtiyenin alıcatın• rücha· 
met Bayur - 18,30 Beyotlu lzmir licili ticaret •emur A. Duclosaun imzaları tııdik mızda alıkonalaa •111ba11na ar na olan dipr alacatlılar bulu· 
Halkevi ı<>tterit kola tarafın• 1-tat remt mihlrl ve edilmek üzere göriilmüttür. ıun oldup bilmukabele ula- n•p da bedel banlana o pyri 

Wr t...U - 19, 1.S Ko.r• F. T•ilc imzaaa Rou-. 28 Mart 1938 11hukla tudik kılaadı. menkul ile temin eclilmiı abr 
feru1: Ali Kimi! Akyüz (Ço· 1 - Vekciletname imza okunmadı Bin dokuz yü otuz .. 1m caklan•a mecmu1111dan falaya 
cek tert.l,eli ) - 19,55 Bor• Suret Atata Sei•• veliyeti 1eaui Ma,.. ayıma dördiaci çakmız• m çok art1ruıa ta-
llaberleri - 20 Muzaffer bkar Tercüme Ş.be ı ·daire 1 çar .. mba p.ü. abbiidü baki kalmak üzere art-
" arb~.,1an tarafından Tlrlf Merkezi evelce fzmirde bala- Rouen 19bri belediye reia mu. lzmir iipacü noteri Feltmi brma oa bet rün daha te•dit 
aalİldll " Ulk prlalan - taaa lz.ir nlati• firketiaia 4 avipi Bay Belletnia arka taraf· Teaik r•mi mülaiirii n Ye oa betinei pal ayni Hat• 
m,45 ffa,a ,..,.,. - 20,48 T..,üalevvel 1932 tarilüacle• taki imzası berayi tasdik ıörill· F. Tenik imza11 ta yapılacak arttırmada, bedeli 

Raaa ........ arapça itibana hali taali,.,e koauı... miitt6r. 4 Mayıa 1938 Abı iitiyeaia alacatıaa richı· 
.. -. - 21 NiW n lrbclı.. Ma ilri Te••• 1932 taribia• Rouea, 29 Mart 1938 Altmıı kuaılak Harç palu nı olaa ditw alacaldılana o 

..,...... Tlrk ••lildıi ve ele Pariate içtima ve karar v• Vali nlmına: Viliyet Otuı kuruılak damp palu. ıayri meakul ile temill edilaiı 
..,w.n ( Sut &JUi) - r• ı.vW&cle ... mi heyet t• mümeyyiılerinden Otuz kuruıluk tayyare pulu. ılacakları mecmuuadaa falaya 

ı 1 · 3 N çıkmak ıartile en r.ok artariaa 1.45 Orlreltra: rafı•clu taliye •emurlufuaa mza okunamadı zm1r iacü oter yemiyeye • 
ld ihale edilir. Böyle bir bedel 

l - Leepalcl: Boloa1a. tayia eclilea biz imzalart .;rde Dahiliye Nezaretince yazı ı. 
1 - ReWkov: Ro•au .. ..vn Aaclre DuclOI ve HMri ıörülmüştür 4 Mayıs 1938 elde eclilmeHe 1 hale yapılmaz 

ve Mtlf talebi düıer. 
,..ı Fellart bta laaldaaıu iatiaaden: Parıs 4 Nısan 193S Gayri menkul mallann açık 6 - Gayri •enkul lceodiaiae 

1 - Piı.ov: Re1 dl •aripj. HaU tufirede b.luaan lımir Nırar namına artırma ılinı ihale olunan kimae derhal veya 
4 - lıllleli: Bul al blyo. nllba firketiai Tirkirecle tem• Delege büro şefi namına Çeıme lcr• Memurlutundaa: verilen •ühlet içinde parayı 
15 ~ llall.leri - 22.30 ille. tlrbte vaki olacak laertiir- imza: Ferry Açık arttırma ilt parayı çe.- vermene ihale karara fesholu· 

...... 1111 .. , .,... .,. operet il telalltab kabtale ve hali ta.. Bay Ferrynin imzasını Fransa rilecek gayri menkulün ne ol· narak kendisinden evvel en ••11n-22,50 Soa uberler fiyedeki lzmir nhbm şirketine Hariciye Nazırı tasdik eder dutu: Tarla. alta dönüm bir yüksek teklifte buluaan kimae 
••erteli ıiiaün proıramı - 23 izafetle bilumu• resmi ve hu· Paria S Nısan 1938 evlek. arzetmiş olduğu bedelle alma• 
Sen. IUIİ müeııuelw aeıdiado te- Nazır namın Gayri menkulün buluDduta ta razı olursa ona, razı olmaz 

Mıldalif Avrupa iatuyonları· ıebbüatta bulunmata, ahıu Delere büro şefı naman• mevki, mıhal ı esi, sokakı, numa- veya bulunmusa hemen on 
•• H aqamki proaram özü: bt.za ve ezcümle 3/Teıriaiev· imza okunamadı raıı: Alıçıtınan Hurmalı mev· bet g:in müddetle arttırmaya 
••fealw: vel/1932 tarihli Mtat mukave- Sayı 1704/151 kiinde 36 numarala. çıkarılıp en çok artırana ihale 

12.15 Roma k11a dal1a11: leaiDde tekarıür edea bonoları Tarife 12 Talc:dır olutıın kıymet: Beher edilir. iki ihale •raaındaki fark 
fom"k buer, 20 S.lin kıaa Türkiye cuaburiyeti bükumetia• Bu lcltrtta buhnıı11 mühilrün dönümü 3S liradan 218 lira ve ıeçen rünler için yüzde S 

••11:S.fonik koaaer (Bralamı) den teaellüme ve mukabillnde FranH Hariciye Nezaretinin 75 kuruş. ten hesap olun! calc faiz ve dı· 
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At yarııları ve hallı 
Kızalçullu at koşusu .sahasının 

orta yerindeki çayarhk, son yıl· 
larda verilen bir kararla koşu 
ı•manlarında boş bırakılmakta, 

hıllr, bu güze) meydandan ısti· 
fade edememektedir. Bir karii-
mizden aldığımız mektupta, sa· 
baya giren •eyircileria çamlıta 
bkalmık ıuretHe koıulan biç 
ıörmiyecelc vaziyete aolc:ulduk· 
lan, bu yüzden kotalara gör· 
mete ridea fakir balkın yani 
aaha bileti alaaların hiçbir fOY 
18)' pnmedikl•i bildirilmekte, 
b ... claa aoarald kotula rda bal· 
kıa ba p11i• alana bırakalmuı, 
hatta icap ederae orada balkı, 

lıüaetia 11catıadaa koruyacak 
abpp tribünler yapılmıaa i .. 
teame'lcteclir. Bu nevi tribünler, 
ucuza •al olmaktadır. Karii· 
miz, Avrupada, •eaeli lariliı· 
leria bile d•bi , .. ılarında aa• 
ha Hyircileriai orta .. baya al· 
dıklanaı ve iMi •retle kot11y11 
aoyretmeleriae imkin huarla
dılclannı bıldiriJor. 

Barnaoa 
1Ma6alaa•ntla 

Niaan ayı içinde Burnava 
belediye mezbahaıında 20 ko-
yun, 6 keçi, 567 kuzu, 352 
otlak, 20 ökGz, 21 inek: ve 57 
dana olmak iİzere 1040 b., 
hayvan keıilmiıtir. 

B. Nasım 
Buca beledıye rei'ai B. Nazım, 

belediyeye ait bazı işleri takib 
için Ankaraya gitmiıtir. '-ti/ .... 1rler: makb ..... ,· .. ·-ına ve bu bonoları oldta taıdılc le: hnr. A ter zararlar ı•ncı hükme ha· .... ~ rtarmaDın yapılacağı yer, ı 

7,10 Berlia ima clalıua:Neııli laer türlü kredi mieueıeleria• Paris 6/4/1938 ıün, saat: 1 inci arttırma 10,61 cet lcalmıkıızın memuriyetimiz· ._ 3 ( •15 d ) 13 / 00 L '' 1 d M ızmir üncii icra memurlue 
• ut evamı , firket nam ve beabma ciro Harcı 150 F. S s:uruı 938 Cuma saat ı4, ikinci art· co a ıcı an tahsil olunur. ad· tundan: 

llıiııı,.. ............ ı Hafif mu- etmet•. ıirket DAllWll ıaanya, Bat konıo oı namına t rma 25161938 camarteai Mat de (133) 
( 14.15 de ... ı ) 13 25 · k f 1 h al b" 1 imza okunamadı C nsi yukarıda gösterilen 251 Bır borcwn ödeamesi için ad· 
Bt•L (14 !OK ') 11'15 1" e 18 e ve ey ıne •çı mıı 12. liye icra dairesince hacızla 1420 _.._il!·.-.... , • eza' ' ve aÇJlacak dıvalaıdaa dolayı Türkiye cumhuriyeti 1 _ işbu ıayrimenkuliin art• 6/938 tarıbinde Çeıme ıcra 

ltoaa .... dalı .. : Hafif maliki aabkemoler, daireler nezdinde Harıc ye Yeki.eti tırma şartnamesi 2()/6/938 ta· memurlutu odasında iıbu ilin kilo zeytıl'İa beher kilotuna 30 
.... ,.. 17,4.5 Bertin kıM dıJ. müddei. müddei aleyh, -.aüda· Nu. 166 rih adeıı ıtibareD 56 No. ile ve ıöıterilın artırma tartaa· K. kıymet takdir edilerek Hbfa 

it aoaa koaleri, ( 18,50 lail, aftmeyyiz vnıir bilumum Yukarıdaki resmi mühür v~ Çeım• ıeta dair•Iİ•in muayyea meıi daireaiade .. hlacatı ılia açık art rmaya çakarıl•lfbr . 
._.,_11,, 11 Pille ı O- .,. •I •tlarla lrbti • ...- hawun t>w• kouol~wı ıu11Da aaa-.c:la berkeai peMl- o&ua111. (1479) ilk arbrması 11/.5/38 çarıam· 

JO.S.O a-.. Bam hllllMl .. 1e. M • ı.. dap tatcl it 0l~ ar. mesi içın açıktır. fıanda yazılı lzmlr Beletllgesltıılen: be s 16 4• s.,diköy 
11111111• (MUiao,•Torinoc Keza) talebe, davadan ferar1te, aulb Ankara l 1 /Nısan/1938 olanlardan fazla malumat al· 1 _ Senel k kiruı elli bq yal fibiika11ada yapılacak, 
20,SS Blbe,: Plik (yibek daJ. "ibraya, haciz vu ve fekkine Haric.ye Vekaleti mub elit mak iıtiyenler, işbu ıırtname· lira bedel mubammenli Kemer 'o 75 ıi bulmadığı takdirde bir 
p). 21 Ufflllı Atk .. rblart, laillaa tirketia •mfeatiai siya· bukuk itleri müdı.irlütü ye ve 38/S6 doıya numarasile caddesinde Belediyeye ait 235 hafta uzatılarak ik'nci arbrm• 
21.50 Peete 1 Radyo popaNi, aet içi müauip ıöreceti her ıesmi ınühürü memuriyetim ze müracaat etme- .. yıla barakama ıhaleai baı ki- tı da 18/5/38 çarıamba ıüaii 

.......... clalp11: Halk imza: R. Demırel lı'dı"r. · ı·k 1c· • b"I · t d · n.... tıpı te ı ıırtoameıı veç ı e aynı ıaa vo yer a peıın pua 
_ _...._ 22,30 .,...ıa kaa dala Şarka Ml'İIİ, 11,45 EMi ıizal f'ransızca aıbna uyg~n olarak 2 _ Arttırmaya İftirak için 17/S/938 ıala günü saat 16 ya ile yapılacaktır. 
... Haı. •uikiai, Bari: Var• havalar, 15, 15 Berlin kısa dal· tanhmdan Türkçeye tercüme yu•-arıda yaz la kıymetı"n yu .. zde d"d d'l · · Ar 

· 2•15 M ıa-- 16 30 edlld " tem ı o ı mıştır. tırmaya iftirık etmık iıti-Jete IHlflJ•b, "" i~ -: Mayıı laanlan, ( ' i. 7,5 nısbetinde p•y veya ..... l,'"ı 1 · k .. L ı d 
• • L ·- o Br H fL A L 1 kt' ·1c h ... - para atm .. iatiyea ., 6rt yenleri• % 1,5 depozito ak"'• 
ıorUIOC ••a.ı.. Piyaao), 17, 1 lno: • "ıar· nKara e e arı ve ava· bı'r b•nkanın temı'nat mektubu ,,_ 

R · k ı · üt • ,. lira yirmi bet kurutl•k ••vak• ve 38/543 dosya num•amııla 
O,.ısal•, .,,.,.,,.,., lalan popnili, 18,30 oma razı '" et erı 18 ercimı tevdı" edı"lecektı"r. (124) Lb le 

Halk rk ,__ Ce ı kat teminat ma& aıi aöyle•en Mbf yerine ve 3 cü icra dair• 
ıs.ısa-.._ c1a1,..: Bir la• dalrua ı ıa ı..-., mı 3 - ipotek nhibı· ala-Llı· 

R L 1 y . 5621 N 109& ıün ve Mıtte eociimeııe re- line müracaat eylemeleri ilia 
p1r&lıllk Urilc opera ••fri1ab, 19,15 Bükret: amea l&'&I .,, evmıye 0 • larla diter alilcadarl•ıa ve ir• lirler. olun•r. 1389 
t.JS Vı,.a:•Marprete.ili•ti 19,20 Oıtrava: Pi7ıao ••lildlf, Oldbet 86 No. tifalc balkı aıbiplerinin ıayrl 

.... pi,.li. 21 Llypıiı: v.. 20.20 Bratiılava: Slovak tarka- Daireye ibraz ecfü'p gene menkul üzerindeki haklarını, Dikili Çocuk Esirgeme Kurumu 
· •Tı.•;ııı. .,..... ları, 20,3S Bükrıf. uhibıae iade edilea we bir kıt'a buıuıile faız ve masrafa dair 

O'- ••"''"' Dan• ınıullıZ.i: aureti dabi ahız ve bıfı oluaan olan iddialaranı iıbu ilin tari· ba,kanlığından: 
1 .. 45 Roma kı• clal1111 : 2S,S5 Llypıicr. 23,45 Vlu.ııl.a: 11'"2 Türkçe t•clmeaia 'Fran· hinden itibaren yirmi enin i,.in· M l k I .., •. • .,_ •- • em e etimizin ea gize yeri olan ve ıönülleri açın hoı 

Ocla mu1İki8İ koaaeri, 17,30 24,lS Roma, D ... i. ıızca muharrer vekaletin aslana de evrakı müıbıtelerıle birlikte ,... b ma•zaraaı kumlan ve tatlan eriten leziz suyu ile her aene bir 
Prae Trivo (Scbubert), 20,3S Ma/delil: m11tabak oldutu anlatılma\la memuriyetimize ildirmeleri ıca· 

.- ı ı• k b ld lcl çok ziyaretçileri toplayan Çandarlı nabiye1iade yeni inıa edilmiı 
Blkret: Oda muikiai konMri, 19,10 Roma kı• dair•• ve tasdik ve ita kılındı. boder. A ıi 1 0 hı an tapu olan plij evleri 19 mayıs 938 tarihinden itibaren açık miiza· 
l!,20 Pette: Oda muaildai kon- Bari: Arapça muikili proıru, 21/411938 ıicilile aab.t olmadıkça at f yedeye çılcanfmııbr. ihale 21 mayıa 938 cumartesi ıün6 O.kili 
lerL 20,30 Bari: T&rkçe haberler ve T. C. bedelinin paylatmaınıdan hariç Çocuk Esirgeme K•a•udı icra edılecettir. Tal plerin ıarti· 
R..ııflller: eocuk bahıi, 21,lS Bari: Yır Aakara ikinci Noteri kalarlar. nameyi Dikili • Berpma Çocuk Eairgeme Kuramaada gör .. 

ıı,oo Beria baa'ılld=•='ıuiiİ•====n=a=•=iatl=an11·ç=i=a=•==ua="=lci="lilpri::oiılal•;·~'::~~:'!~V~e:h::'U~a=ı~u:"':'::l:'ı-::14~~:=:G~ö~ıt:enr·=ıe~n~ı:ün~d:o:ar:tbr:ci·~~b=i:l'r~le~r• ............ 6 ... 8 .. .,.'::~~1~480"!:::~~~~~~~ 

Kanii Mendil 
ii yerde bır ıuru&tuye tabıd oldu: vaktinden evel s•lıvermiyecektl. yordu. aııl bir mqterimi kaybedecek 

- Benim aidatım tedbirl•i Bu zaman içınde de doktor - Şu halde bıatama bir defa o!unam, Pariate bütüa kredi-
11uıl altüıt ederaıoi& madma· Milier'n yanına b zzat Kançof ıöreyiml mio mahvolıcatını düıüamü· 
ze 1. N çin yatak oclııu11 detiı· ıidecelc ve onun Madmazel jHmia derhal oda kapımaa yorıunuzl 

.... cı •• ,.,, ,,., .. n, lıor/cıı ... """'·--''" 
YUM: irfan HUllP 

- 12 -Y...,. .. U,ecati•· Yalnıı 
GlomoMll tiıclea kıybet-

1 v. ..... motörll kata· 
.. ....,IMmuuaı telefOAla 
aö1lel 

- Peki patron! 
Doktor Şirap, cebinden çı· 

brdıiı küçük bir anahtarla 
ltahço kapıaaaı açtı. Soara, şı· 
tOIND açık balanu alt kat ka· 

, .. ---adan ıizlice içeriye tireli. 
lelaaa açılan ka111n kilitlıycli. 

via bitin teferrüatıaı koDtrol 
etaeaelde b•aber, Kançof hu 
kıaaD kendiaiai üıt Mlooa p 
tirec:pae emindı. 

Geae cebinde buldutu lcü
cük bir iJ le kapıyı lc:aJaylıkAa 

Buruı ...... •ttitı ıibi bt 
•IOAa ııçilecelc rer cletilclL 

Belki buraclaa ,. .. k aalo
nuoa İ•debilird • 

Kaaçof, •ta aolı diaerek 
bar ıe1!er arıda. 

Elıle, kilar ıabi bir ,.ria b
pııını ittirdi. 

içeride birçok beli• elbiH
leri varda. 

Neden 10nra, pmek aalo
aaacla una boyla bir llbmetçi 
belirdi. 

iline aldıiı i~ paket IUI' 
bezini, ıOratle yukarıya dotru 
eakarmata baıladı. 

Kadın hizmetçi, birinci ıalonu 
geçti. 

ikinci Mlonun bulundut.a 

tirdiaıı? Nıçı• ıl&t;lmaı ortada Jaımini ral.ataıı etmeıine mani prildi: - Bu beai biç alakadar 
,&emiyorum. olacaktı. - Hayır bayar doktorl Artık etmez Mösyö! 
cletiıtirdiniz? Niçia iliçları•ı Lakin, evdeki pazar çarııya lüzam yokl Dedi. - Fakat beai alikadar ecl•I 
ortada 1öre•i1orum? uymamııtı... Salat• doktor kıza yıklatb: Bu 1&rada ıabte doktor, oacl-

J••mi• auR)'or, laiç birt•J O, Mirtondın doktor Mil• - Niçia?. 
aöylemi)!orclu. yı ararkn, doktor M lier ııto- - Çünlcii, oaua tedaviaiai deye baku büyük pencaNler-

Doktor tekrar deva• etti: dan içeriye rirmiıtı. artak baıka doktorlar deruhde d• biriaia yanı• fitti. Ora· 
- Ba, benim içea bir neti Hizmetçi kız, diklcatle dokto- etmiı bulunuyorl dan ... tı1a balcta ve elile cacl-

aefia meMleaidır madmazell ru ıüzmete baıladı. - Bea vazife icaba baltamı eleye dot111 earareaıiz ltuı ı,.. 
Mademki batka bir tabip ça· Fakat bu adam, hakiki clolı- ıörmek mecburiyetindeyim. retı. yaptı. 
taracaktınız. neden beni de tor Malier değildi. - Göremezıiniz doktor• Kadife perdenin arka11nda 
evelce .. aberclar etmediniz? E•et biz•etçi kaz, d~ldor - Görecetim.. •ldı olanı hilmetçi ise, ayakla-

- Aa11zın oldu bu lconıül· Mil"eryi çok iyi taaıyordu. - Göremeuınız diyorum ıızel ranın ucuna ba•ralc bahçe ka-
ta•,_ m6syö, affını11 riea ede· Karşı11adalc:i adamın 1akaHan Jasmin, a11bıyetin ıon had- P••aa aearet eden pencereye 
ri•I da takma iclf. dine vırmııtal. yaldqb. O da aşağıya dopa 

j ... üa, babasının odaa aa Hele yGzüae aürdiiti boya, Fakat, mösyö doktor bu ae- e1r11re112iz bazı işıreder y•ph. 
pmek iatiyor, aileme kötülük kendisinin .. bte doktor Millj., vi uabiyetlero aldmı edecek Bu itıretler teairiai göster 
yapan doktor Mil er'yi b'rin oldutunu ap·atikir ••Jdaaa bynette det ld'. melde ıec kmedi. Çünkü bab-
evel batıadaa 1Avmak iatiyordu. çılcınyordu. Tekrar Ja1mine yaklqtı. çe kıpıanun önünde duran 

Kançof, doktor M1liernin ta· H ımetçi lciz yavaıça kadife - Ben m memleketteki töb. Mirto:ı motosikl•t ı.. şatooua 
toya plmiyecetıni biliyordu. perdenin araaana girdi. Oradan retiau bilmez görünüyoraanuz yanına yaklaştı. 

Ç&nlcG muavini Mırton, onu bütün mubavereyi dinliyebili· madmazel; dedi. Eter ailia fibi -Sona Jl•rın-



Salalfe 

lnsaıi 
Be,ŞeflkUlulp. ... , ... 

........ Y8 ........... daktilo-

.... Aaıcloa.da 1At1D llir 
ai..... ICiglk - llp8 .. ... 
Wrcle iki •'/ kalacakb. Y ... dalı 

ye 

Martı 
işsizleri gizlice Amerikaya sokan te b&Jik plaria kilabalail ona a., 

ta .. ••otollatiu etmifti.O ...................................... llİIİIİI 

şekküller nasıl çalışırlar? ot.matiz•cl-. iti,.ııa _.. ft 
dar ve•beri.iclea plav•illce, 
Mm• we Zalaal yalclaslmu dl
ıii .. •iı ribl ae ,apacatau. 
ae edecılini blleai,.rek •• 
bclcler ol•JOrclL Çiakl •• 
tacldaa aJfthaca be,.u.t iti* 
•ek •ecbari,_.. blaJ•' 
lle,i- iıli,..u,.., - ..... 
tmadaa patl.1• ,.U,orclL 

Böylece Amerikcıya girenlflr, artık 
hayatlannı aatmıı demektirler. On

lar için ilci çare 011rdır: 

i11illa-oaa •ir...ı-.... 
Şlroa, Adlerib1a ,ıt.- iltİ'" 
1•l•e•nell .. ...u ... ? 

- Kao c1o1 ... ••? 
Bu iı için eW dolar yeteri 
Bu IÖIÜ itit• .... u. talip. 

Ya teslim olmak yahut 
tihar e ld 

e MYİDciadeD deli,. •&aer. Qla
ID• idi o, k•clİlillclea cok fula 

fal, a e 
ı.tı. la•dudaki Siiperiylr 
dil la11lanacla ...... .,.. 
lir. Akta•• aut ıe1dllile 
dotn ..ı- polilleria la~ 
ıöliia dvanaa ıiıleniyorJaı 

• laamlıldarm •IMii. 
biye mldür&aün bu civ•• 
..,,_. ile tiali ••Melr .. 1&1-
eclilecetiai haber alaalldar. 

Saat - dotra, büyük tiir 
etoaobil, paıaya 7ablaa ara• 
aiaia elftnlla MUil adam 
plip dan1or. 

Bu otomobil, derlaal poliller 
tırafıadaa ceYriliyor. 

- Ener yukuıı 
Otomobilde. malclae,i b1118t 

idare ecle11 rene; ve ıizel bir 
lazclu b .. ka kimae prillmii
JOI· Polialer ona 10rayorlar: 

- Baraya ae J8PUP .... 
diaia? 

- Sid alakadar et__, 
li,. m&cllrfla• '**' 

IUriDe, ıebç kaz uclece: 
- Blıka 7erde koaq•ma 

· lmkla olmıyu evli bir erblde 
harada rudewm varl D JOf• 

- • .kek uat kaçta .. 
lecelc? 

- Gece yarısı •• 
- Otomobille mi aelec:ek? 
- Ha,..., tanar• ile.. 
Poliıı., bu ziyuetla sebr 

biai ölr•ince yerlerine çekılip .................. ,.. ..... 
,,,,.,.,,.,,., tokl• •ti• ., ...... 
Geo. yanaına clolıu. .,a& 

..-,. bir tayyare lliı,.r. P.• 
liller ı.... tayyueJİ laafa· .... 
~ a... pkanl 
D.,. batınyorlar. 
Llld• ta,,...eaia ifha•e pi· 

lotl'*laa bizzat koadi yıpu 
ıeac. tık, rüzel bır delikuh
._T hatlca kim1e çakm9w. 
.9"ı1Miııiiat UOlf.... t-

·~.-ljll!lt ••"lll!lllllU0 ._ -9A!llıMl~~-lll·ı 

' göılllJor. Geno polllleria h 
reketleriM laiddetlenerek: 

- .. JaPblml&ID ... . 
aedir? S..i bir katil mi ... . 
....,._. .. ? Şalall hürriyete 
tec:aril e~m içia •İli mala• 
a..,. verecetiml diye bap 
nJW. 

Nahiye midGrfl, ber flfe 
rat .. • ıüplaeliDi J8D•iyor ve 
ıora7011 

- lltedipizi 7apınız. Fakat 
enela burada •• ftiniı Yar ou 
IÖJ).,U.ia. _ ...... ~ 
;sel• ...,.•iJeoeti• bir m. 
claa •bclatımla barau bul• 
11caf11. 
~ · t. cnaba ahaeaçe• 

lar, tekrar ,_.,. yabyorlar. 
....._ kldar ela bııka relea 
ıidH tayyare olmuyor. 

Ertesi ıü11 ötleyı dotru Du
lath nelariain elli kilometre 
Qerfı.iacleki bir li#eD ıelea 
k6Jl6Jer •• ,. a D fU 

lalclaeJi a byorl.r. 
- Bu aeca köyümüz civa· 

naa iç büyük tayyare iadi. 
Bu tayyarelerden çakan birçok 
yolc11• da otomobillere biae
rek .-çhal iıtikametl•e dotna 
yolluclalar. 

• •• 
Avrapacla, A.,acla, Afrikada. 

yapyu ip zler, mahtıria İll

unlar Ameribya gitmek i• 
caa atular. 

Fakat, Amerilcaya yabua· 
lan• ,_ı .. meai, bGylk barptea 
soara •eaeclilmiıtir. 

Bu ~laten sonra bu cliJlr• 
yerl...wımelc içia ya fıbrılca 
itletec.lc k•clar 19DfİD ol ... 
veya orada bul•nu bir akra
buuaıa teminat vermeıi lill•cm. 

Fakat açlık ve lpillilc, lait
Wr •uila tammu. Her tlrll 
tedbire ratma, Amerau • ..,. 
lannı bir aene biDlerc:e ıidi 
muhacir .. maktaclar. Ba mu• 
cirleri ıizlice Amerikaya ı• 
ren tqelddlller vardsr. 

Bu vaziyet bq.11acla i•••• 
akluaa ilk plen ıual ı• 
ror: •Peki • ..., A•rib 
pebll•ler ... .,.w? 
HIYl,.tleriai lımık illa 
.. yapsyorl•?,,. 

Muhacereti temia eclea _... 
kili• laepaiaia pruiai bal
muıı.nrr. 

Pek az 1amaa neline bdar 
bayi• bir tetelddiUl idare eclea 
Şuoa lamla.. · wrcfl. Kr 
naclacllki ._... •• taa .... 
,.. 1* tek ipiı ..,. ltir t* 
&tart pktur. 

AIMldıara ,...., •• ...,.. 

para iateoıcetiai •an.ta• 
tedir. 

Fakat Şaroa aküne deYI• 
eder: 

- Evet ... _. elli dolar ,.ter. 
Likia Aaeribcla kazaaacatııuı 
paru1a flzcle atma• ilk iki 
MM biu wreceklİllİL 

8a defa it h .. •ada •elite 
ı...-. Falrat Şaroaaa buaa ela 
cevabi lauardar: 

- Biz una it ele bularaz. 
Oraya r•lettikte• IOIU'a ... 
hiidiiaü yeriae ıetirmeyip te 
bizi aldatacak oluan var ha• 
lineL. Seai derlaal Amerika po
liıiae ibbat ederek haclad .... 
ricine att.nraı. 
Teklifi kabul ecl• acla-. o 

,aaclea itiNıee, ald •bl-. 
uirlwdoa farbaı bir bale dl-

Hi9 J•i'JI, ,..ı plp ... 
tirdifi ••tadı• ,.,,... ibti
... ver•iyorcla. Yaraclalae •• 
,.,. ..... , J•atbta prot•os, 
solucan, kelebek, balak, k6pelr. 
maymua muillG her hayvana 
&trettili biriaci ötreatiJi ou 
ela bellet•ifti. 8. Şefik İyiOI 
biliyorda ki bir itk•beli .. c1a. 
v. itte ba ........ klieab• 
••kai, elifi. ve alYlll leli. 
... İle itkeabelialll ... ..,. 
cliprt teferrlatlacluclı. 8a 
fer'ia wuif91i, blth kliMba 
ela aranaa ola ifbabeaiD 
klnaa olarak clalawre pvir
•ektl. 

• •• •1 Şefik U1..tp, ima upm 
üıeri rut pldi. Deniz kıf181ada 
ayakta dunayorcl•. Koca koca 
partalrallar loı ,..,......, ara• 
andı birer ateı kire aibi par· 
layorlardı. Portakal kopanrke• 
Ay,..ln açalu avucaaa, ıüaett 
•fitil• doldart11orlarcL. KallD 
portakal koparmak içia kalka• 
kola bembeyaz parladı. Riıpr 
...... .., Şefik uı.datın 
'"-- bem portalc&ha, ..._ 
_ • ...,.. ..... koltalcalb .. 
......... ıelifiJorcl& ... ~-' ..... 
ıı'rlili ... ....... • .. 
lıtir ıclUn• bir kirde fıbra 
bir köylü kı11 ile evlnmemi 

• MP:' .. rlliGlıiilryı;r.t:"'f':~~~----' ... 
lardaa mahrum olarak ,.,.. iRtl Ue :-:;,:;:- Mri&lr 
••• Herlaaafi bir , ...... yar. 
dım iltemek, onlar ioin kea• söbc:ekmiı ribi vaki olaa •P-
dini teslim etmek demektir. ama bir öpfifii babrladL 
Bu .... w., dam ıizli teıki- Salar lcuarıyordu. Atuaa pa 
lltlarıa bir kuant v .. tua pbi tiltaaan üzeriacle yıma9 mavi 
Jlll•li ..-..n,_dedir. tölıeıiai acele acele yürlttyor-

S. ae1kl •ltf9tte• ._.... .. Şe8IE Ulu•t eve diaea 
mak içia iki çare vardar: Ya klll yol keriade takip ecliJOl'-

1 1 h d h · · •- da. Onua yiiriirkea •••••• tes im o up u ut aracın• çam;• talvanaın iaW.alaruaı ıüzİyorclu. 
mak; ya iatibar etmek! 

Amerilada intihar ed•leria napa b.r dal, laikGmete lizımp
fizcle otum. iıte ba zavallı lea teminat akçaam 1atırarak, 
.. •• ı.c1ar. TilbaWala Amerika,. P..liDi 

••• te•i• •l•İf. 
P.Wı;, Lonclraam, Berliaia 

•ya Şaapayın batakbaaeleria· 
de• ı·ıli olarak Arnerikaya ka· 
c;aa uftlhlarua actkla ballerial 
bllmiy•ı.. 101ctar .. 

Fakat paç kızlar iti• Ho
livad Dl ile, qı·ı• 99 faldrJlr 
içia ele Am•lk• -... 
.. .. .. leria laer...... bir 

..... P.iz. Iİle Mitel TiJ. 
••• deld .... 
•-• rlar. 

1ı1i1e1 Tilı.lli, • .... Amea 
ribJa -- ........... . ........................ 
,. .... lmif. HarW •amicl• ..,... A.,.,..ld Ameriba 
ukerl , ............... ~ 
... Atl1t1••• .... . 
ıizlice....,.. 

Fı ..,... 
...... ...... .. .... liiliı • 

ıö ....... 
Llldla ba --- ..... 

pbbhll~·· ... w.a 
111•• .... it~·- dd 
" ., .. Wr __ ..,. Pi• 
vapurlarclla ...... .W•mlt. 
Fakat latr -.... .. ,.._ ..... i...,.. ri 
Aiaerika .a.ıı•uai,.11. •• 
ka hlrill ............. 
... ....... it-.... ~ .... . 

• •• TilllaBI fiM bialerm la-. 
bir .. at. cliyan baliae pim 
Ameribya ıirmek i(ln arala• 
rmı beklemektedir'- Gepa 
Wta, El Paaoclaa b"IMdilia• 
söre. Meksika hudadaada lasaa 
kaçakplarUe pmriik ._.lan 
••ncla ticldetli Wr _,.,.... ...... 

Ba •M•ll mlala .. ... wu... ......... . 
........ .. klll 61· 
•it Ye ... • ,...._1fbr. 

a... ......... Det-
rova ,.... tall, •bili ... 
yoa .. Wrka9 kilometre 
öteliae ta~aia ........ ...,. . 

--Leare•ba. ta,. ...... ---tabya ... w. 
...,. .. orap 

... 111 ·-· ,.,.... ,.. or. Füat,.. 

....... -•pilot.p11 .......... 
laadamak lltiJor. 

Polimr oto•obill ta.,, .. ,. 
119brıyor,. tananaia ..... 
~. ıc..q. ile ka· 

~-.... ,...,. 
• .,..... Lllda ba •icl
cletll ~-. oto•ltili 
lcllieecltaJaar .. lta da.,.. 

. __ ,. #- ~ ,,_ ~..._Oiııılıl __ ..... ______ ... , ... w.ı... ta baclilial 

yazan: clitiae kail olacak. .... 

HalikarDa. lıtıaıa ODUD kala köleli, 
im•• toza olacakb. 

Balık .. Ewet kız fakirdi, fakat 
eli. Onu siilelliti a., 

ı._On .. allllimM•art-ı •A·,..-., .. h .. ı•tta-.._--ı Ulaalpm batalaa •ala 
ri1a yalaız •Marta. derlerdi. Bu kadar ıüael bir inaa 
Güa11ia, portakalın ve manda· rahnclaa Allab diye talM: 
lia atacıma Aaacloha•ndaadı. zevki bia lira da •• 
Şiddetle 1atar, tidcletle caab Hem de arkaclatlan • 
bir orgınizme malik oldat•, fik ba kelepiri n•eclen a 
11ldlat, bayat ve enerjile tafbtı diye ,.. gözle kıskanç la 
belltelliydi. Mavi yeşil derin bakacaklar, ba da a 
gölleriDia realdeli, Alccleaiaia laaz meabaı olacaktı. 
itin için akaa akınblırı fibi ri· bir hkara klzla evleamiı 
dv plir, k•arır .. çıhrdı. Bu ela ulüVYii ceaabı mulruile 
cuabua mavi pzlü kara kir• lecek bu ....... ve Mfalaat 
pildi Wr brmençitas• idi. luiahli de ela•, 

Martdaıa evi koca bir freak blacakb. 
iDciri küm..Wa ,.••nda icll. Bay Şefik Ululp bir 
Evia öalll•• Wr laar- .,._ W,le .._placla, 
.. Ak~i%1a ...... ,.. ..w: ......... .,. ..,. 
iki taiafıada alaltilditin• .W. ..ıa.at topla& Katla 
portablbld.-, maadaliolikl• ve mata karar ..._, Marta 
W.u~. •kaaıacla ela dai- lan cleaia k....,.. ticll1 
.. bık•* .., .. - ,---- ....... .... 
biribiri •claia, l*de ... topla11p eYe .-ı1--·-
Jibel• mor, leyliki pı•be Şefik UJaalp erkence- ka 
datlar.. clbpatı d•ls ıa,. •• 

Bay Şefik Ulualp ~•ya- ıha erk• claYr&a1111t1ı.:~ 
•- hakib....,,. --:--1.il:. sa-. M&iı ... a uaa-··•· Göderiai ka- ,,.,._ •--- ._, 

-•... ~ fakara ima tipleriai fil 
p•lf, fakat ayamuyorcla. Kasla .&.mA .... i. Fakat laaidld 
nl•••)'İ ak••• karayorcla. O .~ ... . 
... son moda kitklG bir ••• • hic böyluiai ...... iıti. 
tonun, bqının mınaa fiıa yalan •Jale. ,.... bacak 
ıibi kiçiiciik bir ııpkioıa ae da yiirilyor, fatlll llOI-. 
pzel yakapcapn tahayyül ecli- raber rls,arda ., ..... 
yordu. Öau ıiydirlp kUf&Ç mea 8&1 Şefik bir lai 
lika bir resturana ıötürebilircfi. luaa talata partalan 
Belki lmm okuma11, ,...... Martuun ramaa v•d.. 
,... .. yoktq, fakat ba ..,ı.re i9la topladaml" Dedi. _. 
u laaoet? Evet, filvaki kı11a ba cleU ilidir?,, Djp 
r•kleri ve caahlıta blru Afili babblcL. 
ve batan idi. Oaa tatblqtar Bay Şefik Ulaalp 
mak. millaJimlepinaek lbımda. adam ,_;ledi, ,...., 
Fabt bir kere kaz eliae dit· ba • ...,.. .. bir fili 
lla ehlil .. meai arbk, bir ,a. Pul Plaeoetlai 
ve hafta ••IUI ol•4la. &a, etti. Klidi J•pbliaia 
Şefik Ululp, '* -.illJl ... Jlr- ll'Jircili oı.,ord.. G 
•• ...... .... ..... .,. laz, .... bir -chtlilr .... ....le atart-1• IMan,_. •• ı••clirl Yelcla 
.... li9 flrkuacla delildi.. (). ,wn-. ...... . 
- akla, ha1at prmemit köyli cila=-..lllr ... · 
...... koca .. 1u1 piiaoe c1.. = .. ,.:::t .. 
plll' ... ,,._,.. Biyük ..... - ...... ıar. 8a iclilik 
ria apartiaulanaı, aobldaruu, .. _.,_ 

t:..!n--ı i b•-• a-ı D9l9 cleaiz 1a,... •• otomouuaw D , oto uaer .. -.tram• ecllJ•· Eb. doir .. ; 
vayllrıaa, koltiialeriai, ':;~ .. ta•••da. a., Şefils 
41Qclnlanaa, p'ataoılanaı, ... f_l_,lll•tle• • 
cilerilli, malaallebicl~ çiik dilini yatacakb. 
darac:tlanaı, .. pkacalm••• •• Ôtedea ta.idell 
...... tiyatrOlarala, ~-
...... i, Abf ~naa Bay Şefik, Marbıa DUIMl 
....... ---- .. ............ lcardefi olap olllaclıtaaa 
•-- •--- _, •• _ Zaten torclaldaran 
...,... P91oik, t.iicliel .... ..l.t 

•-L- L!-L=- .- •a•haua pe· fakat laf ol111• .. ,. bil 
.._ UlllUll" IOl'8JGrciL Km iki •Dk 
rillr diyana• ... caktı. Şefik .-. d•cte ~ 
- •• ..... ••• Ba ,... b IÖJ • .,.. ., 
tMiclsrl • ttaa•rdar. clecliqe •va1aı va1aı. d.U. 
Mata •a,ı •rl. cli7erek liılrer •clipcliri iki laödilk 
W. ~-- ıaıraoalc. Buaoa ol•oı ... a W,le 
wı•~ı• ,araclıc111, IDUOİ» tarsda cıvlafl oebail, 
~. WJlcüaü, B. Şefik Ulllal· ham eaiıto daha i11dir 
Pia'.lralctakça arıılllya aecl ~ dlif.ÜJordu. 
iill 'ölampcMUa airwliaü lar 
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ı tfufr fi Matıt 

Pürjen Şahap 
ANADOLU 

Tesirini tabii olarak Eksı·r 
yapan en iyi mOshildir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, iştihayı arttırır. 

* 
Elbise ve Manto 

mcrıklılarma müjde 

Zabitan Baylar ve 

Baganlar ..• 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

En müşkülpeıent müş· 
terilerini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 

Haındi Nüzhet an çar 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların enva;sini, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi • 1 - Mağazam dahiıindc açtığım terz hanemde 

hususi olarak bay ve bayanlar iç n son moda 
zarıf, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, Başdurak Salepcioğlu Hanı Karşısında 

a1valet, gelinlik, sivil ve askeri elbise ve k~putları 
istenildıği ve beA"cnildij'i şeki de imal cdılir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapı lır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için b"r defa 
tecrübe kafidir. 
AClres: Odunpaıar: Sümerbankın çıktığı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 · Telefcn 3276 
•Toptan ue perakenile olarak Jıariçlen sipariş kabul edilir. 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel ıelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir slonaa 
rahat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. Jyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayab· 
na zm etiketi oldutunu unutmayınız. 

Memurlara 10 takaitte vereıiye muame. 
leai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins kostümlük yeni çefit lıumaşlar 

Yaz mevsiminin yaklaşması münasebetile yeni getirdiğ 
·00RMÔY

11 
FAYN •VULEN,. ve "flŞER., kostümlük ku· 

ponlara koıtümlük ketenler, pardesülükl:r ve he r türlü YERLl 
ve AVRUPA kumaş asortim.ınları rekabet kabul etmiyecek 
derecede 11talmaktadır. 

Elbiıe ibtıyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret edınız. 

En .ağlam, en ıalc ve en ucuz kumaşlafl ya!nız bu mağa· 
zadan alabilirainiz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank~sı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 259.>-

Septolin 

DİŞ 

macununu 

kullanınız 

EN MUKEMMEL DİŞ MACUNUDUR 

Toptan 
aatış yeri 

Peıtemal cı larda 

Lütfi Krom 
Ecza d•posu 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüst m 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makmeler , filim, cam, lciğıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fototrafçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, acnedat ve evrak 

istinsahları ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR lŞLERl 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ' 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lımir • -moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Balı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

TELEFON No. 3942 

Sevı·ole Otomobilleri ., 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

Vedelk parça Dar mevcucdldur 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
gilzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

T. İ~ BAMKA\I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 
lkra.mi'ie pl&.nı .... 

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

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

200 ', 25 " 5000 " -384 ,, 28600 ,, 
Kuralar lmart, 1baıiran 
1 eyliil, 1 birincık~ua 
tarihlerinde çekilece\tir 

En az 50 lıra mevduah 
bulunan he~aplar kura· 

lara dahil edilecektir. 

Akhisar jandarma komutanlığından 
1 - Merkez gece bekçilerine 21 kat elbise yaptırılacaktır. 

Bir kat elbiıe kilot paotol, caket ve ıerpuştan ibaret 
olup bedeli muhammın 367 üçyüz altmış yedi lira elli 
kuruştur. 

2 - Kır bekçilerine de 17 kat elbise yaphrılacak bedeli mu
hammin yüz altmıı bir lira elli kuruştur. 

3 - işbu bekçilerin umumunada 38 çift çizme yaptınlacak 
çizmelerın muhammen bedeli 190 )'Üz doksan liradır. 

4 - Gerek çizme ve gerek kuma~ nümuneleri komiıyoaca 
kabul edilen nümune gibi olacaktır. 

5 - Münakasa müddeti 2 May11 938 den 22 Mayıa 938 
gününe kadardır. ihale günü 23 Mayıı 938 günü aaat 
15 te kaymakamlık daire1inde heyet huzurunda yapıla· 
caktır. 

6 - Münalcaaaya iştirak edenler ~o 7.5 yüzde yedi buçuk 
teminat akçeıi münakasaya iştiraktan bir uat evel y .. 
tırıp makbuz almak mecburidir. 5 6 1469 

Muğla ili Denizova kamunq Yer
kesik kö~10 muhtarlıgından: 

1 - Yerkeıikte on bir bin dört yüz dokun bir lira yetmiı 
dokuz kuruş keşif bedelli ilk okul inşaata kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye cıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 8·5·938 Pazar ıünü öğleden ıonra aaat on 
beşte Y erkesılcte ihtiyar heyeti tarafından köy odasında yapı· 
lacaktır. 

3 - lıteklilerin eks"ltmeye girebilmeleri için bu gibi işleri 
yapabileceklerine dair ehliyet vesikası göstermeleri mecburidir. 
2490 nyılı eksiltme kanunu ahkamına göre muamele olunaca· 
ğındaa ticaret odasına kayıtlı olmaları ve yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkate vermeleri lazımdır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameleri köy odlsından temin edi· 
lebilir. 3 4 5 6 1449 

Akhisar helediyeqinden: 
1 - Akhisar elektrik fabrikaıanın dört aylık ihtiyaca içia 

20625 kilo motorin, 500 kilo vakum yatı, 375 kilo 
dizel yağı eksiltme ıuretile ve kapalı zarf uıulilo ah
nacıktır. 

2 - Dört aylak yağ mecmuunun muhammen bedeli 2235 
lira 50 kuruştur. 

3 - Muvıkkat teminatı muhammen bedelin yüzde yedi ba- . 
çuğudur. 

4 - ihale 16 Mayıs 938 Pazarte1i günü saat 16 da Abkiaar 
belediyesinden yapılacaktır. 

S - Gene elektrik fabrikasının yıllık ihtiyaçı için 250 ton 
Zonguldak maden kömürü, 730 Kg. kuru buhar ıilia· 
dir yatı, 915 Kg. lokomobil yatak yağı ekıiltme ıure· 
tile ve kapalı zarf usulile alınacaktır. 

6 - Yıllık yağ ve kömürün muhammen bedeli 4317 liradır. 
7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi bu

çuğudur. 

8 - Kapalı zarflar tarifata kanuniye dairesinde yapılacaktır. 
9 - ihalesi 23 Mayıs 938 Pazartesi saat 16 da Akhi .. 

belediyeı nde yapılacaktır. 
10 - Evrakı her gün Akbısar elektrik fabrikasından iste-

nilebılir. 3 6 10 13 1448 


