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Türk- Yunan dostluğu ebediyen' yaşıyacaktır 
~~~~~--.---------~~~~~ 

Başvekilimiz, kral tarafından kabul 
edildi ve uzun müddet konuştu 

Dün gece, Atina sefarethanemizde mükellef bir ziyafet verilmiş 
ve ziyafeti, bir suvare takip etmiştir. Başvekilimiz ve refakat· 

lerindeki zevat, bugün Akropolü gezecekler 
lstanbul, 28 (Husuıi)- Ati· -----u··,.t·,-e,_r ___ _ Zelzele /el8keti mıntakasından ıöriinilıler. 

aadın bildiriliyor: n 1 lı lstanbul memurları Baıvelcil B. Celil Bayar ve Ha
riciye Vekili Bay Rüşdü Aras 
bugün öA-leden evel aaat on bir• 
de meçhul aıker abidesine çe• 
leak koymqlardır. Bu eınıda 
Efzun alayıadaa bir kıt'a seli• 
mı ifa etmiftir. 

Baıvelciliıaiz ve Hariciye Veo 
kilimiz. buradan Hraya gitmiş
ler ve S. M. Kral ikinci Yorgi 
tarafından kabul edilmişlerdir. 
Kral ile gürüşme bir saatten 
fazla devam etmiştir. Kral, gö
rüşmeler eanaaıada Büyüle Şefi· 
miz Kemal Atatürk hakkında 
aamiml hiıleriai izhar eylemif
tir. Bu kabul meraalmiade Ati· 
aa aefırimiı B. Ruıeo Eıref de 
bulunmuflar. 

Dost devlet Baıvekilinin Ankara zigareti lıatıralal'lntlan 

....... -1..:.l!-:.. ., .... ,, •• aaı.,, •• 
(Maraton) barajında bir çıy 
ıiyafeti verilm~tir. Bu akşam 
ıefarethanemi%de B. Ruıcn Et
ref tırafındaı. verilen baloda 
Başvekilimiz, Hane:,.~ Vekili· 
miz, Yuaaa Bııvekili, nazırı ••• 
müıteıarlar, gazeteciler hazır 
bulunmuşlardır. Baloyu bir 
ıuvare talcib etmiştir. Balo çok 
parlak olmuttur. 

şam büyiik bir ziyafet vermiş 
ve bu ziy feti p rlık bir k bul 
reami takip etmiotir. 

Ziyafetin sonlarına dotru 
Baıvekil general Mctakıas aşa· 
tıdaki nutku irad etmiıtirı 

Bay Bqlcan, 
Yunaniıtın benim v11ıtamla 

F.len· Türk doıtluğunun hararetli 
öncüsu olan dost ve müttefik 
Türkiye bülcılmetinin rei•iae ve 
iımi aatantımız tarihinin her 
sahifeıinde yazılı buluaıa onun 
ıüzide meııi arkadaşı Hariciye 
Vekiliao en samiml ve en ha· 

raretll bir ıuretto 1elimhyarak 
hoı reldiniı dır. Bıa 11limd 
bütün Elen milletinin .. il Türk 
milletine karıı duydutu kerd., 
sevıiıini bulmanızı rica ede• 
rim. 
. Mesut bir ıurette katedilmiş 
ve zengin bışırılırla bezenmıı 
bir yola atfı a1z:ar etmek kıdır 
menttıuniyet verici pek ız şey 

mevcut buluadutu kınııtiade
yim. 
, Biz Etenler ve Türkler mea • 
fııt ve biniyattın mürekkep 
- Sonrı 6 ıncı salıi/etle -

Vekillerimiz yarın Sunuyeye 
ıidecekler ve ötle yemeğini ora· 
da yiyecelclerdir. Akşam da Kral 
tiyatroıundı şereflerine verile• 
celc teauilde bulunacaklardır. 
Yarınki programda Akropol 
ziyareti de vardır. 

Bir aile · faciası 
Atfnı, 28 ( A.A. ) - Atinaı 

afınıı bildiriyor: 

Kunduracı Şerif, bir gençle •evişen kızını 
çapa ile yaraladı ve delirdi. 

Elen Başvekili B. Mctıksaıi 
Türkiye Başvekili Celil Bayar 
vı Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Ar11 şereflerine bu ak· 

Eırefpaıadı Tokaydın tokağıoda 

ltir Yak'a olmuııur. Kulalı Hü .. yin 
oghı 37 yaılarmda Lkunduracı ~orif 
Gi!Yenç, bir müddeıııoberi 17 ya,ın· 
dıki k•zı Emineoiıı bir geııç ile oli· 

Kiit;iik itilaf 
Konseyi, mayısın dördüncü günü 

Bükreşte ictima edecektir 

Romanya Hariciye Nezareti binası. 
Bilkret. Zil (Rıdyo) - Kilçilk aaıanı konııeyi, M•yııın dördi1Rcf1 gila!I 

burada Hariciye Neureıindı toplıaıcak Ye iki gGn ailrecektir. 
Koaaeye, Yugotluya Bıt Ti Dıt Bakını Jılilıa Sıoyıdiaotiç, Çekoslo· 

nkyı Haiiciye Nuın i..rofta •• Romanya Baıiciyo Nuırı Komnon iııiuk 
edıceklerdir. 

Küçilk antant kon11yiade; ATottaryı meMıleai, İogilıere.İtılya ınlpımHı 
•• Almınyanın, Çekoolo'8kyıyı yapma&a baıildıgı tuyik koauıulıcak, gün• 
dea gilaı naukeı keıbedın ?tlacariııau kilçilk aoıaaı ıiyut nıiyeıi ltlkik 
ol1111aoelr.tır, 

ka peyda eııitini •• arasırı ''l'alebı 
çayırına geamoğe gittiklerini bıber 
ılmıı. 

EYelki akıım, kızı e•den çıkınca 
ıakib~ bıılamı f •• biraz ıonra bu• 
Ioııu~u bir genç ile gene Tılolıoça• 

yırına gittiA:ini ıörmiltldr. 
Genç kızının bu barekeıini be. 

ğonmiyen •e miıtbiı bir hiddete kı· 
pılon baba, eline geçirdigi bir çapa 
ile .kmaıo ptıine düımilı n nibayıt 
genç ile b;rliktt onu yıhlımıı. Kı

z n babaa · nı karııaındı gi>ren genç 
d.rbal kıçnnı •e Şerif, lıuına bu 
gö . iltmı H gezinıidoa makoad nı 

oldu~uou ıor muı, kıı . keltelem•~o 
bıtlıyınca elindeki çapı ile Emine. 
y• hücum etmif, oaaa fer1allırıaa 
kulagını hkıynak bııına, göğıünı 

•• •ücudünl1a ıaubıelif yerlerin• 
Turmık suretile kııını ığır ıaretıe 

yaralımıt. kan içinde yerde yatar 
hırakmııtır. 

Hldi1tyi haber olan polia me• 
murlerı yetiıerek kendiıiui, kanlı 
çıpı ile yakalımııler, •Gcodüode 
ıeblikeli yarılor bulunan Emineyi 
memleket butabaDHİJıe keldızımıı• 
lırılır. Hidiııe tabkikıtıaa ıailddei 
umuml munini B. Cnad Ôıpay ta• 
rafından el konmaııar. Kızını öldilr
mek makndile yarılıdı&ını itiraf 
ıden ... Yak'ayı ruiı:andı yudıJımıa 
ıekilde anlotın Şerif, abuk ııbuk Ye 

ıouraaı aöıle• ıöylemektedir. Delir• 
mit olma11 ihtimali nazarı dikkate 
almarık müıahedey• koı.~lmuı mu• 
nfık ,orııhailıtıır. 

Pazarta•i günü Ro
maya ha:elcetediyor Maaşlarının en az yüzde ikiaini felaket%•· 

~-ıdelere hasrettiler. Taziyetler devam edi)lor 
Anlı:ara, 28 (Hususi) - Zel· Ankara, 28 (A.A.) - Ma· 

1 
zeleyi valı:tinde haber verem.· caristan Hariciye Nazırı M:De· 
yen ve tedl:irsi:ı:liğ . görülen lcany!, Iralı: Haric .ye Nazırı B. 
~fon Kaymakamı B. Kemal Tevf k EuüveyJi, Suriye Ha· 
teıtaüde ıevlı:ed imiştir. r ciye Naz rı B. Saadallah Cab. 

Ankara, 28 (A.A.) - Afga· ri, Afgınistaıı Hariciye Nazırı 

nistan Bsşvekili Muhammed B. Feyz Muhammed ban, Mıııı 
Haşim han ve Suriye Başvelı:ili Haric· ye Vekili B. AJle ve lı· 
Cemil Marda;;ı Kırşehir keııderun sancağı seçim lcomiı• 
zelzelesi dolayısile Başvekil Ce· yonu ikinci reiıi B. Secretan 
lil Bayara taziye telgrafları Kırşehir :ı:el:ı:eleai dolayııile Ha· 
çelcnıişler ve Başvekalet vekili riciye Yekli Tevfik Rüştü Ara· 
Şülı:rü Kaya bu telgraflara ceva· n taz"ye te!l{ralları çelcmif!er 
ben Cumhuriyet hükumetinin ve Har;c·ye Vekaleti Velı:ili 
teşkkürlerini bild"rmiştir. - Sona 6 ıncı s.alıi/ede -

Çekoslovak yanın cevabı 
Alakadarlar, Südet Almanları tarafından 

::::.::::~-'"""'--....,.....__........._.,: ileri sürülen metalibatın kabul 
M. Bitler, M. Massolini 

ile beraber. 
BerliD, 28 ( Radyo ) - Bitler 

refıkltindoki zentla H d6rt Til• 
dokıan gıHI• mobarriıilı pa11rtc•I 
gflnü haıutf tr nle burıdaa hareket 
ederek, 1tolyo Boı•ekili Muuoliniye 
lıdei ziyaret eımek ilıere Romıya 
gidecektir. 

Bitler, Romıdı bdyak teuh~· 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

edilmiyecefini s6ylü}·orlar ' 
1 

Praı 28 (ıtadyo) - ÇtkoıloYakya bükı1metinin, Südet Almınhn lideri 
cluklor Bıynlıyn tarafındaa ileri ıaıllen mtıılibaıı ıeddcdccogi kunetle 
ııbmiD olunuyor. 

Al&kıdar mebafil, ondan aoara, Yaıiyııin nı ıekil ılacıcıgını eııdil" 
ile bekliyor 1 u. 

Prag, 28 (Rı•yo) - Budıpeıteden harayı gılea lngi.iı İfç;ıi lideri 
Artilr Hıadtraoa, Südct ıayln!arındın doktor Hınk u !;iolı.el ile uıan mDd· 
dıt konoımuı u maıeıkıbeo, Sildeı Almoalaıınıa lideri Hıyalıynı kılıwl 
eımittir. 

Londra miizakerelerine dün baflarıdı 

lngiliz ve Fransız Nazırları ara
sında tam bir görüş birliği var 

' 

Çekoslouakyanın Londra sefiri, lngiliz ve Fransız Nazırlarına 
müracaat etmiş ve bir taarruz vukuunda Çekoslovak,aya 

yardım edilip edilmiyecef in; &ormuıtur 
Londra, 28 (Radyo) -• 1 tebliğde, haaıız l'ıuırlerı.Dıo, 6'1•· 

Frıaıı BatTekili Daladi· ' den o.el İngiltere Baı Ye ' Dıt Ba· 
ye ile Barieiy Nezırı kaalorına maliki olcloklan •• 18111 
jorj Bone; bugün, nbab 10,30 dan 16,45 te kadır Yakobalaa 
ı ıt 10 dı Fran11z ıefiri maukırelerdı tam bir görllı birligi 
Korbenio refakaı lo Rıı· milıabede edildi~;, mil11ketelere, 
•ekilete giııaiılordir. ı Y"."? dı deum oluaıc•tı bildiri!. 
Frınııs Nasırlarını; ora• mııtır. 

da, iagiltere Baı•ekili Saat 17 de B•ıuı.atoı clairea.iıı· 
Ne•il Çemberlaynla Hı· den ayrılaa Fraııeıı Naurlorı, do~-
riciyı Nasırı Lord Hali. raca Fronoız aeforaıbaneaice ,;lmif' 
fakt beklemekte idi. ler •• orada bnırhnaulı, gece in· 

İki de'1eı ricali, ıami• 
ml bir ıareıte m aıafıba. 
dı bulonmoılır Ye bir 
milddeı ıonra ma11kereo 
lere ba9lıyarak, mobtelif 
me11leler eırıfındı eaıt 

en ilçe kıdır konbfmaı• 
l1rdır. 

fngıltere Baı•eldli Ne• Fransa Bt11c1t1kili M. Daladige 
•il Çemberlayu, milteıkıben Fran• mıkten ıoara dı tekrar milnlı.eu. 
nz Nuırlırı ıerefine bir öğle ıiya• !ere baılımıılar " 16,45 de l.ugflu• 
feti Yermiııir. kil konuımılara ıon •11miılerdir. 

İcg•liı • Fraan• Narırlırı, ye• Bundan ıoııra çıkan r11mi bir 

ıor ıuoıuna hereket etmiılerdir. 

1 
Fraoııı Nızırlırı, Viaıor ı•to• 

ıuna •ardıklırıııda mcratimle kartı. 

l lanmıılar •• kral ıarafındıa itaba! 
olanarak, ıeuflerine nrileıı ziyafette 
buluomaılardır. 

Frınııı Nuırları, bu gece, Viu. 
ıor ıataauada kılmıılu.ır. 

Loadra, 28 ( R .Jyo ) - liuu 
Ajaaıına J!:Öre, lngılis .. aıırJırı, fu. 
g;Jtere • lıalya auloımuı hakkıado 
f'"raot1s .. aıııların• uzun usad1 , .• 

izahat v,rmi,ltr ,,. 
' · 11 lftlltmıda;J 

SorJ.•ı 6 ncı sahifed• -
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elaketzede kar-
deşlere yardım ---a.·-· ---

irfan Hazar 
Lrıebir klyleıbulea biriad .. yinli Clt ilan luzırlJldarı ya pau bir 

İlk mektep muallimi tUDları ı6ylüyor: Hastanelerde 
ölenler 

lzm i r halkı yardıma 
Namus Ctüşmanı bir baba. koşuyor •• 

lzmirliler, Yozgad ve Kırıe
hir ha valisinde felilcete uğrıyan 
kardeşlerimizin yardımlarına koş· 
makta devam ediyorlar. Dün de 
1776, 14 lira verilmiıtir ki yeldin 
7977 l i rayı bulmuştur. Dünkü 
listeyi yazıyoruz: 

- Bna iyi idi. TafebeJi ı..ııç.de ıoplamıılım. Orada, bayram bak• 
Juada umumi gürtiıme er yapıyorduk. Aıuıııo b .. ik gibi 1allaadı&ıan, tale· 
hleri•ia M Maimle be&aber ullaadıklarıuı görflaca: 

- Yen 7ataarı çocakJar, hareket oluyor!.. Diye bağırdım. 
omu yere yalhlar. Bıo de yere yattım. Bitall hıfiflemiı olan HrUD• 

ıadu ıoua ayala kalktım. Çocoklırım da ayağa kalktı. Göıltrimiıle; mek• 

-.... Karısını 
Sıhhat Vekaletinden 

bir tamim geldi 

ve üvey kızını yaraladık
tan .sonra kaçtı. 

ıeW.i&i. Hltri•iıi, baaiyle, camiliyJc, meydanlıtiylc ko7ClmCbil aradık! 
BayreL •• Ghwimia utık köyü göremiyerdu!. O, Jı;adurmuı ve aç toprajın 
fOktaa lok•ııı olmuı, kartımda çırpıııan, ağlayan, ha~uan tılıbelerimin 

---· ku~i H kıııaea cı. babalan1t1 alarak 7lrejiai paralıya pa· 
tabya clla7amıadau çekilip giımiıtil. 

Deli pbl, Jaarıbe7• clkea köyia•• dojru k.oııuya baı1adım .. 
• •• 

Çapa çapalayaa bir köyll, Ut aaheleyi mtlteakıp çapa1ıaı hemca bir 
klteJe fulalaıf, Mlak Miat• k6ylala yelalla lalmUflu. 

YoWa --. •• elia de••• ad• 11r11atı. H de yıldın• pW koıma• 
- Wlrilti 1-a-lak dudarabilcl i. 

an,.,..... luataı.a kl91k çocaklaruunı 
- .......... laabacı&ıaJ 
Diye lnıl .... a ıelea feryatları znalh adamı kaaadındırdı. 
NiJu7et .. iti• ariaia itiadedir. Ve -çocaklanaı ayaklarıma aruında 

..,aaaM. ..ıan kDCakbyuık Gııanya çakarmak lzercclir. Fakat ıali• h• 

w.aı ._.._ elı aıalmhtl ııeter•ekı. ı•cik•emiıtir! BirlııcJa ltG)iik ~alır• 

lll8lla ....... , babama ıartıaa ~ökaa dam; laft toprak, atıç Te çamorclaa 
~ liklatiai •ltemadiyn artıımakta, •Jaklanam dibindeki biçare 
,........_ teaclitiai •ai7e betaai7• •••k arefeıiadedir. Baba, durmadan 
•9aUlakta. •••la botu ı..t•aa bah bir mtlcadeleye girmek&.. fakat 
llkletia ıtdclilı:~ arıaa debıeri lahde çatırdıyaa belke•iliuia, Te kınlan 
kafatauaua Meleriai a•7-..kta. Te baalua ra&mea C•H Gmillis makan• 
•etlerle iu•ekte, çabıl••Ütadırt. 

Bh iten ...U.. Yıkllaa eTtlea içeriye girH imdadı 11hht memarları •• 
Sırtaada kocıau bir Uy eriai lafı7aıa Te ynralanııı mahıkkak bir öllm• 
•• lı:ıartaraa belkemili Ye kafatuı kırık aavalh baba.. BerkH bu muciso 
...... par•ak uırmaltaılırl 

Wye içiacle yatan baba iH, hızin lilı:ia memaua bir ıcalc: 
-Şaplaealı: WtJ1iU 197 yap•acJım ki; clımakteclir. Bıa kunet baoclea dığil, 

a7akları•ı• clilaiacle a&lataa çooatlar1mılaa gelıli. Bababk, inıaaa hercey 
y.,mıyor bıyı•L. 

Eaqeillr faciaaı, ama•I bi.r •atem uliade 71nklerimid parçalıyor. 

~-· HplMemi7onu. 

Hastanelerde ölenler hak
kında yapılacak muameleye dair 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden, şehrimizdeki ali· 
kadarlara bir tamim plmiıtir. 
Hastaneler talimatnamesinin 
52 inci maddesinde ölüm vu· 
kuuoda şube şefleri veya nö
betçi tabibi, yahad asiıtanlat 
tarafından vefatın tespiti, tarih 
ve ııatile tabelasına kaydı la· 
zımgeldiği halde hazan bu uıu• 
le riayet edilmedıği görül-
müştür. 

Ölüm; hukuki, içtimai ve tıb· 
bi bakımdan en büyük nihai 
bir hadiae olm \\k itibarile vu
kuu anını, sebep ve mahiyeti•İ 
vuzuh ve kat'iyetle teıpit v~ 
tasrih etmek kanuni bir vız .. 
fedir. Vekalet, bu vazifenin if ı· 
ıında ihmal ve müıımaba göı
terecekler aleyhinde takibat 
yapılacatını, her ötüm vak'a· 
moda talimatnameye göre şef· 
lerin, veya nöbetçi tabibi ile 
asistanın bizzat cesedi muayene 
etmelerini ve ölüm bidiaeaini 
bbben tasdik etmelerini bildir· 
miştir. Ölümün hakikaten w· 
lr.ubulmuı oldutu bu tekilde 
tayin, tespit ve tabelis na ka· 
yad ve imza edilmedikçe ceıe-

1 
~~~~~~~~~~~~~~.~Bu nasd~rb~e? 

empMy timdi ne Valide Kraliçe, DUk Dö Vınd· 

dia kaldanlmamuı eauma ria
yet olunacaktır. ----

m•taul? aorun mankeni kar91a1nda Of lana tavana aımıı 
( Da•p•y) adını bilmiyeo (Ana tefkati) dedijimiz bü· ve demirle c/iJfmiJf 

dla,.da kaç kiti bubpaabilir? yük duyguya "'"' etüm .. •k Baarnavada Beyler •okattnda 
Bir •akit, dillvd• dolapn bu •••ldba cletUdlr. ••• 0 r ha.-wL~•• = ~o!:.~rüa iımi, ıimdl Çoktınberi kendi ••rayını Güven, evden bazı eşya alarak 

L!J • ı J 'it ._ ı ı kendisinden bıberai~ satan otlu 
(De•p....,) İD şimdi a• ile çeın mış o an ngı ere &H ı a • 17 d Sa'd' 'k' 1· d 

-ı . . . . yaıın a ı ı, ı ı e ıa en 
•etıul eld11toau bilir •iıia:z? tlnca Jorıun valideıı vahde krr t k ret.le dem' la avana asma ıu ı ır 

O, iki seae evel güzel bir kızla liçe Mari; geçen hafta kimseye dötdütiinden zabıtaca tutalmu1e 
ev ... dikt.. aonra, mulltalif ti• haber vermeDİZİD yalaız bqıaa çocuııı.a itkence etmek IUÇUDdan 
cıret itlerine dütmÜŞ, kazanmış • 
oldutu paraları bir kat daha aaraydaa çakmış ve Loadra mü· adliyeye verilmiıtir. 
trtırmak içia, Nevyokrta, 60 zesine riderek, büyük oğlu sa· 
"n dolar aarfeddrek b&,ük bir bık kral Dük Dö Vindıorun 
.obata, muazzam bir meyhane rüttünü iıpat ettikten ıonra giy-
açmaf ve bir de ıarap imalit· miş oldutu veliahd üniformasına 
hanesi teais etmittir. rörmek istediğini söylemiştir. 

(Dempaey) ite o derece dal· Müze müdürü, valide kraliçe-
maı ki, avlenditi giiadeaberi Y• karıı lizımgelen ihtiram va• 
etile yaloız dört defa bir ıof· zifesini yapblctan ıonra, Dük 
racla yemek yiyabilmiıtir. 

Dö Vindıorun, bütün üniforma· 
O, ıeceli gündüzlü çalıımak· 

ta ve muhtelif iıleri•in başta• larıaıa bulundutu daireyi aç· 
daa bir dakika bile ayrılma• mıı ve valide kraliçeyi bu dr 
•aktadır. irede yalnız bıralr.mııtar. 

{Demptey), aabab alqam Io- Valide kraliçe, oğlunun mao· 
bata••• devam ed• yüzlerce kani kuşııında yarım ıaıt aes· 
mifteriıi•• iltifat etmeden ra· siz durduktan sonra: 
Mt ecle•H•İf. Ba •ütteriler, - iyi m•hafazı ediyorsunuz; 
bir vakit din1aya aam ıa1aa teşekkür ederim. 
(0.mpaey) in kuvvetli elini ıık· Diyerek müzeden ç kıp git· 
mak ipa telaaliik göstermekte miştirl 

Varol sanlar 
Haber ıldıtımıza röre, İzmir 

komusyoncular birliği, vareale 
mücadele cemiyetine 100 lira 
vat_mek ıuretilo lcıymetli, asil 
ve insani bir yardımda bulun• 
muıtur. Bu hareket, veremle 
mücadele cemiyeti mehıfilinde 
ıükrınla karşılanm·şbr. Biz de 
takdir ederiz. 

SPOR 

Harbiye takımı 
geliyor 

Ankaranın Harbiye takımı 
bu akşam Anlcaradan ıehrimize 
relecek ve cumarteai, pazar 
günleri m.lli küme temaslarına 
yapacaktır. 

Dün öğle üzeri Tepecıkte 
Sevinç sokağında 17 numarala 
evde Fuad adında biri, karısı 
Bn. Sılihe ve övey ktzı Bayan 

IZelibayı jilet bıçağile muhtelif 
yerlerinden yıralamııtır. Hidi· 
ıenin ıebabi, Fuadın üvey kı· 
zma çirkin bir teklifte bulun· 
ma11dır. Bu vicdansız adım, 
elli yaılarındadır. 

Kansa Bn. Salibe ile yaşıt 
olan Fuadın yanında, üvey kızı 
20 yaşındaki dul Zeliha da ba· 
rınmaktadır. Geçim vasıtaları 
dar olduğu için bu aile tek 
odalı bir evde oturmaktadır. 
iki kadının, aile reisi sayılan 
Fuad tarafından yaralanmaaının 
saiki, evelki rece evde çıkan 
bir valc'adır. 
Söylendituıe göre Fuat. gece 

yar111ndan sonra gayri tabii 
düşünceler alb•da kalarak ya· 
tatından kalkmış, çirkin bir 
düşünceyi tatbik mevkiine koy· 
mak istemi§. Üvey kızı Zeliha, 
ayni o :lada yatıyormu1- Fakat 
Zeliha, uyanınca teklifin çirkia· 
liti karııaıoda ürpermiı, Anne
aine seslenmiş. onu luyandırmıı. 
Bu 1üzdea evde bir kızılca in• 
yamettir kopmu1-. Dün aabab 
ana, kız, başka bir eve çakma· 
ta, iki odalı bir ev tutmata 
karar vermişler. Bundan maksat 
da odalardan birinde Zelibanın 
yalnız, diter odada dil Fuat ve 
kar111nın yatması düşüncesi imiş. 

Fuad, nedense buna riza 
ıöst•memiı, ayai evde otura· 
aık da1 ve üvey kızının blıılca 

bir odada ve kilit altında yat• 
m111nı muvıf akıt gösterme· 
miş .. 

işte münakaıa ve kavganın 
ıobebi bu imiı. Bu yüzden mü· 
nakata bü1ümüt Bn. Saliha ve 
Zeliha, iki odıla ev tutmakta 
urar etmiıler, hatta böyle bir 
evi kiralamıtbır bile.. Kendi 
rızısı hilafına böyle bir ev 
klrat•ndtiu.. -ır••-• '"-.&, 
kavgayı büyütmüt, karıaı ile 
bir atıımağı müteakıp jilet bı· 
çatile üzerine hücum ederek 
onu elinden ve yüzünden yarl· 
lamış, Bn. Salibe yarala halde 
önünden kaçıncı Fuad üvey 
kızına da hücum etmiı, ıyai 
jilet bıçığile kızını karnından 
ve kabasından ağır ıurette ya· 
ralamış, onun kan içinde yere 
serildiğini gördükten sonra da 
kanlı illet bıçağını hadise ye· 
rinde bırakarak kaçmııtır. 

Polisler, namus düımanının 
izi üzerindedirler. Bugün ken• 
disinin yakalanacağına mubak· 

•• o da pndo, en az albyüz 
kiıiya elini uzatmakla mükeUef 
imit ıib1, mukabele etmekte 
imiıl.. B UGÜN TAYYARE SiNEMASINDA 
Melekler gibi gökten inen 

Fransız kızlarll 
Fransız hava kuvvetleri ne· 

ureti; ya1oız tayyarecilerin de
lil. ayai zamanda baıtabalcıcı 
kızlara• da paraşütle tayyare· 
l•dea atlıyabilmelerini temin 
jçin tertibat almıı ve bergün 
bu lauıusla tecrübelere ba~lan
muaoı emretmiştir. 

Beyazlara bürüomüı olduk
lara balde, gökten melekler gi· 
bi yere inmete heveı etmiş 
Franıız kızlarından alb yüzlük 
bir kafile, Pariste berpa pa· 
r .. iit talimleri yapmakta ve 
butabakıcı kıyafetinde, biribi· 
riai takiben gökten yere İn· 

mete başlamı.t bulunmakta· 
dırlar!. 
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2 Biiyilc filim birden 

Sonata 
f{rotzer 

BETHOVENIN ILAHi MUSIKISILE BEZEN· 

MIŞ BOYOK AŞK ve iHTiRAS FiLiMi 

AYRICA: lspanyol <;i~ekleri 
lspangolca Sözlü Ve Şarkılı Büyüle Operet 

PARAMOUNT JOU-qNAL .Seans: Sonata 2,30-5,30·9 da .. lspan'~ 

kak nazarile bakılıyor. Bn. Sa· 
lihenin yarası hafiftir, on beş 
günlük rapor verilen kadının 
yaraıı sarılmış, kendisi evine 
göoderilmiştir. Fakat Bn. Ze· 
libanın yaraları atırdar, genç 
kadın Memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmışbr. 

Hadise tahkikatına el koyan 
müddeiumumi muavini B. Ce· 
vıd Ôzpay dün geç vakte ka· 
dar hidiae delillerini teıbit ve 
şahidlerin ifadelerini almakla 
meııul olmuştur. _, ____ _ 
Şartla tahliye 

edilenler 
Bu ·gibi mahkumlar 

hakkında bir 
emir geldi 

Ş1rt altında tahliyelerine ka
rar verilen mabkümlar hak· 

kında Adliye Vekaletinden ıeh· 
rimizdelci alakadarlara bir ta• 

mim gelmiştir. it eaaıı üzerine 
k•rulmuı olan yeni cezaevle-

rinde cezalarını çekmekte olan 
mabkümların talebleri üzerine 

hükmü veren mahkemenin reiıi 
tarafından metruten tabliyele
riae kırar vorilenk mer'iyet 
kanuaaaun beıinci maddesi 

mucibince Vekilete rönderil • 
melde olan meıruten tabliye 
kararlarına ait evrak arasında 
mahkümwa Türk ceza kanuau
nua 13 indi madct..iach yazıh 
üçüncü veya dördüncü devre 
ıartlarana hangi tarihte kon· 
dutu, yeni cezaeıvine girditi 

teribte cozaımdın oo kadarını 
çekip ne kadarı geri kaldıtına 

ve üçüncü devre ıartlarına koa· 
muı ise ne kadaranı dnr.düucü 

devrede ve banri itlerde çala· 
pralc geçirditini1 m.ep.aten tab· 
liv-ı11c karar verilditi tuihte 
ıeri kalan cezası mikdarını 

ıösteren veaikalara teıadüf 
edilmedij'inden bundan sonra 
Vekiİate gönderilecek meşru· 
tan tahliye iılerine aid evrakı 
ona göre veaikalann ve mah· 
kümun üçüncü ve dördüncü 
devrelerde mahkumiyet müd
detini iyi hal ile geçirdiğine 
dair hıpiıhane komiıyonu mu· 
batısının ilive edilmesi bildi· 
rilmiıtir. mahkumun phai hür
riyeti bağlıyan cezayı müıtel· 
zem bir cürüm işlemesi veya 
riayete mecbur oldutu tartlan 

:ifa etmemesi halinde meıruten 
tabliye edilen mahkümların, 
tabliye karannıa pri al\Dmaıını 
icab ettirecek halleri mevcud 
olub olmadığının murakabe 
edilmek üzere mahkumun ika· 
met edeceti yerdeki Cumhu· 
riyet müddei11111amiliğine haber 
verilmes\ıaia usul ittihaza emredil
miıtir. 

Şılair mecliıinde 
Şehir meclisi bugün aaat 

16,30 da Belediyede mecliı aa• 
lonunda toplanacaktır. Geçcnki 
celaede verilen karar dairesin· 
de ıehir mecliıinia çalııma müd 
detl 15 gün daha uzatalauş, vi· 
liyet makamı temdidi kabul et· 
miştir. 

Mecli., muaiıini sona erdir· 
dikten sonra Belediye reisliti 
tarafından meclis azasına Kül
turpark ıazinoıunda bir veda 
ziyafeti· verilecektir. 

Börekçi Ahmet 
Robeıa ve Eli 
Bakkal Aziz 

Lira 
] 

1 
1 

Yeni Kavaflar çarı111nda 
terzi Ali Emin 5 

5 
s 
5 

Benıiyoıı Allcaraaati 
Ömer Tunalı 
Jak Elozara ki 
Süleyman Adamotlu 
Ali Haydar Nazlı 
Mustafa Nazlı 
Huaasi Muhuebe bat· 
katibi Hilmi Koman 
Elektrik ıirketinde Ek
rem Gençotlan 
Tevfikpqa hamamı 
müateciri Ba. Kadriye 
Tevfikpııa hamamı 
müıtahdimini 

10 
30 
20 

s 

Kr. 

Ödemiı istiklal mektebi 
S. 2 de 316 No . 
Mustafa Kaynar 

1 '° F. Sulıri Limited 
ıirketindea 

lzmir Temsil kontuvuı 
namına F. Sulari 
Limitetten 
Listi k tamircisi 
Durak Riza 
Dutlu Vittal 
Haydar Dündar 
Jale ve otlu Anıe 
Siddem 
Necati Börekçioğlu 
Hilmi Selvili ve Hasan 
Keresteci kollektif Şr. 
Bayan Saniye iğneci 
sokağında 

Felemenk tütün ıirketi 
• • • 

direktörü G . De. 

7J 

25 

1 
s 
5 

2 
10 

50 

in 
100 

Groot 10 
Felemenk tütiiD t irketi 
direktör muavini MX. 
Lowenstein 
Kavalalı Seyit Yuuf 
Karaıözotlu 
Omer Muharrem 
Appaydın 
Norveç konsolosu Aa
tuvan lsordenı 
Haskiya Amato 
Sabri ve oğlu Sıli· 
bettin Bıkarcı 

Mühendis llyef 
Jözef N. Benmayor 
biraderleri 
laa Levi mahdumları 
H. Filipuçi Rejiyo 
Lüviz G. Llcber 
Mor den 
Jözef F. Gomel 
Onbaıı otlu Mehmet 
Cevdet ve ıürekiıı 
Ferrııb Caymaz 
ipekçi Salih 
Süleyman Eryiik1el 
tütüncü 
Jozef ve Jık Gabay 
Yorrıncılar esnafından 
Dr. Fahri lıık 
Dr. Celil Y 1rkıa 
Dr. Hasan Yuaf 

ıs 

200 

50 

10 
10 

5 
10 

10 
5 

10 

2 
2 

100 
1 
1 

3 
3 
5 35 
s 
ı 

Batk•• S 
Dr. lamail Ziya 2 
Kizım Namiata otlu 10 
ç. J. Jiro ve ıiireklaı 200 
Fimik incir ıirketi 100 
Türk ecza depoaa Danon 25 
lnfiliz General konao
loıun kızı ve otla 
Struıo Kırispin 
Bornova halkıaan verip 
belediye reiı vekili 
Etem elile 
Ozödemiıli Hüın ii ve 
eşi L~man ve F•hri 
H ,ı it bey okulu 

12 54 
10 

200 

22 

- Sonu 8 inci •alai/•d• -
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Hatayda ilıtihabat faaliyeti, 
bir hafta için durduruldu. ........... 

Suri~eden Hata,a geçen hüviyetleri meçhul kimseler hakkında 
kontrol heyetine verilen proteato muhtıraıı miiesıir oldu 

Askeri tabirler 
••••• 

Nisan 29 

]ŞJN ALAYI 

Havaların gidişatından bahis 
tam havai bir yazıdır 

•Dut giyindi, ıen soyun; dut 
ıoyundu, ıen giyin., derler; 
haddin bütünıe soyun bakalım; 
işte dut aj'açlara adamakıllı 
giyindiler ... · 

- Dayı!. Havalar na11l? 
- Arpaya iyi ... 
- Amca! Havalar nı~ıl? 
..=.... Tütüne fena .. 
iyi amma yeryüzünde yalnız 

tütünle rpa mı var?. Neden 
hiç kimse: 

- Havalar nasıl? 
Sualine, nebatatı bir yana 

bırakıp ta: 
- Tam bronşit. nezle ha· 

vası .. 
Cevabına vermiyor? insanlara 

ııkartaya çıkarmak keyfiyeti ne 
zamandanberi idet hükmüne 
girdi? 

Ne buyurdunuz?. Mal canın 
yongası mı?. 

Güzel.. Fakat asıl canı bıra· 
kıp yonga ile utraımakta ma· 
na ne? 

Vapurların salonları, tram· 
vayların içi akıuık zerratile 
dolu.. Kahvehanelere 11tlam 
firen, burnu mend:ldo çık.yor. 

Ve ıonra. utıomadaD, buıün 
niaaaın yirmi · dokuzu .. 

laıan, tabiata icbar edemez· 
mlı; dedelerimiz kalksınlar da 
tabiatın halini bir görsünler .• 

Yeryüzünün hareket eden, 
c.lüıüaen ve konulan liayvanlan 
medeaileıe, medenileıe yaşa· 
yıılarını, düşünüılerini, bare· 
kellerini detiıtirdikçe tabiatın 
aeb'atı kırıldı; biz · ona uyma· 
yıaca o bize uydu. 
Nuıl inıanlar ıefkat yeriDc 

vabıcti, imar yerine tahribi, 
ihya yeriae imhayı kendilerine 
medeniyet şiuı eaindilerae, 
tabiat ta aiıaoda ıotutu, teş· 
rinde 38 derece harareti, ba· 
ziranda kar yatdırmatı buy 
edindi; şimdi. niıan diye, mıyaı 
diye bekle bakalım yaı ge
lir ·mi? .. 

- Martın yı dokuzu; ya 
otuzu .•. 

- Erbain kırk, hamsin elli, 
oa da ıon; tam yüz, ondan 
.onra güz ... 

- Son cemre düıtü. bundan 
· ıonra bir halt edemez .• 

- Nevruz birader; adı üı· 
tüpde .• Soğuklara uturlar ol· 
ıun .• 

Hani ya bu vecizelerin bük· 
mü? Keçi bürcü ayı burcüne 
dej'il de, fil bürcüne binse 
nafile.. Artık inıanı yıldızlar 
detil; yıldızlan insan idare 
ediyor. Dünyanın teraine dö· 
nüşü bu iıe, müjdeler olıun. 
Hürriyet mirımın Y ahudiloş· 
mişi gibi: · 

Yeceler yunduz oldu 
Yunduzlar yece oldu 
Y ece, yun duz ver yelıin 
Parılar cicoz oldu. 

Ne olduysa oldu, fakat bir 
türlü yaz olmadı. Bu giditle 
bir kaç 11ae ıonra büyük an
neler torunlarını: 

- A yaşıyaııcı yumurcak, 
daha ağustoı bile girmedi; bu 
kış, kıyamet gününde yün fani· 
la naııl çıkumaı .• 

Diye bağıracaklar vo gelinler 
kaynanalarına: 

- Dekolte giymiyeyim de 
pathyayım mı? Yoksa insanı 
son kanun sıcaklarında haziran 
karakııına girmiş gibi yünlüle· 
re mi sardıracaksın. 

Şeklinde kafa tutacaklar .. 
Hey gidi zamane hey... Kara· 

göı oyununda Karagözü •ıen 
kadın olmuııun. diye aldatır· 

lardı da gülmekten kmlardık. 
Şimdi bir ameliyatla yalnız 

kara gözü detil; ela, yeşil, 11rı 
liciverd gözü bile kadınaa er· 
kek, erkekse kadın yapıyorlar. 

Yani bu işte de eleğimesma· 
nın altından geçmek modasına 
paydoı.. Dedik a; in11alara 
yaldızların, aemanın idareıi key· 
fiyetine çoktan veda edilmiı .• 

Kasap havası, zeybek hıvaıı, 
kordon havası, kırlı havası, 

çini bavaıı gibi hava taaniflerı 

arasana artık . •bekim bıvaaı., 

da girdi. Havaların alacakla 
ıurata gibi asık, dalkavuklar 
ıibi berdem mütebeddil aitme• 
ai yüzünden ıırtı atrıyan. he• 
kime, göğsü ıızlıyan hekime, 

burnu akan hekime, diıi tutaa 
hekime .• Güneı biraz çehreıiai 

göıterip ortalığı ıııtaa, kanlar 
kaynayıp beyinler roıto olaca· 

t• için, bu sefer de •avukat 
hava11. baılarClı. Öğle üıtü 
hamamın göbek taşında taban 
helvaıı mezeıile · bir şiıo kon· 
yatı devirdikten ıonra karmızı 
biberJi tarhana çorbasını çek· 
tin mi; fırla artık ıokat•·· Dık· 
kat etsenize; beynelmilel ihtı• 

la\ler hep sıcak mevıimlerde 

o\muı; bizim 10 temmuz, Frın· 
ıızlaran 14 temmuzu gibi .• 

Evet; timdiki beklm hava
ıınan yalnız bu balcı dan fay· 

daıı var: lnaanlar galeyana ı•· 
lip kavga etmiyorlar, totaliter 
devletler, güneıten ilham ala· 
rak, aert konuımuyorlar, g \ze· 
telerde dünya harbi palavraları 
görülmüyor, .herkes dünyasını 
unutmu~; akin burnunu, elde 
mendil tıkamakla meııul ... 

Bu hale bakarak. her sabah 
havanın gen• kapalı oldutunu 
gördükçe: 

- Oh Yarabbi; bugüDümüz 
de sükunetle geçecek 

mi diyelim, ne yapalım bil· 
mem ki.. * 

Leon Dö Grel 
••••• 

Bir ay hapıe mah. 
küm oldu 

BrükıeJ, 28 (Radyo) - Bel· 
çika parlamento reisi Diıman'1 
ıaıetelerdo tahkir eden rekıiıt· 
ler lideri Leon Dö Grel, bir ay 
bapae aİabkum oJmuı ve ceza11 
tecil edilmiştir. 

/ngiltere kraliçeıinin 
anneıi haıta 

Londra, 28 (A.A.) - Krali· 
çenin annesi Kontea Stratımor 
atır hastadır. , 

.... -amr.a ldanıinde Milli Kütüphane Sineması 
Bııgin •nenin en m•ozzam ilci ıalıeıer filmini takdim eder 

B O R A Clıcules Bog~r - Michele 
Morgan -J. L. Barraalt 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Zen da 
Mahkumları 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Ronald Colman-Madeleine 
Carrell-Doaılaı Fairbanks 

Seanslar : Hergün: Bora S vo 9 - Zenda 3 ve 7 te 
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lktısad 

Balikçılığımız 

Yazan: Aleksandr Düma 

Balıkçılığımız Denizbanka gc· 
çiyor. 

----------~~------- Bu cümle tashihe, keyfiyet 

Dartanyan o derece şaşırmıştı ki, Kittinin ne tasnhe muhtaçtır: Şimdiki h•l· 

- 143 -
Habeşistan, Avusturya, lngilte
re - Fransa ve Ita.lya meseleleri. 

de mevcud olana .. balıkçılığımız 

o)acagv 101 düşünmeden koşuyordu vardır., diycbilirmiy"z ki, De-
nizbanka geıcmiş olsun. Demek 

- Kapıyı açma, kapıyı açma! soğukkanlı olmasına rağmen ki, DenizbanK-, Türkiye :balık· Bunun üzerine kılıCJ ellerile 
tutmığa çılıştl; fakat Dartanyan 
lcılıa onun ellerine tutturmıya· 
rak ucunu kah gözlerine, kah 
ıötıilJae doğru &Österip yavaı 
yavaı Kittinin odasına açılan 
kapaya doğru geriliyordu. 

Bu eanada Mıyledi de müt· 
bit bir gazapla ve olanca kuv· 
vetile laaaçerini ona doğru sal· 
•llrıyordu. 

Artık bu halin bir düello 
ıeklini almıı bulunduğunu gö· 
rea ail&h,or aklını başına aldı. 

- Çok ili, güzel hanım, 
çok ili. dedi; fakat, eter ra· 
ut durmazun alimallah o gü
zel yanaklarından birine ikinci 

Delikanlı ıokağ.ı fırlamış bu- bir kah.caha salıvermişti ki, çıhğını tesis etmek istiyor. 
lunduğu sırada o hala ümitsiz göz:erinin önünde bir maskara Şimdıki halde mevcud olan 
işaretlerle onu tehdide çalışı· bulmasından ,feri gelm ~şt; etek- nedir? 
yordu. Mayledi onu gözden liği ayaklarına kadar sarkmış, "" Bu, bir muadeledir. İzmir ba· 
kaybedince odasında bayılarak koliarı kıvrılın ş ve bıyıkları te· Jıkçılığını mütalea ederek mu· 
sırtüstü çökmüştü. taşından karmakarışıktı! adeleyı kuralım: 

XXXV/Jl Dartanyan haykırdı: 1 - Zengin bir servet kay· 
ATOS ZAHMETSiZCE SEFER - Gülme azizim, Allah aş· nağı olan Adalardenizi, lzmir 
EŞYALARINI NASIL TEDA· kına gülme, çünkü, hayatım körfezi, 

RlK ETMiŞTı?.. hakkı için gülünecek mesele 2 - Kilosu 50 kuruştan aşa· 
· d ğı zor düşen ve ancak zengin 

Dırtanyan o derece şaşırmıştı eğil.. 1 
d sofrasında görünebilen zmir 

ki, Kittiye ne olacağını düşün· Bu sözleri o derece ci di ve körfezi balıklan, 
meden Parisin yarısını koşa ko· heyecanlı bir halde söylemişti 3 - Balığa çok düşkün bir 
ı• yürümüş ve Atosun kapısına ki, Atos merakla elini tutarak müstehlik yııına, 
kadar biç durmamıştı. sordu: 4 - Ve nihayet, ancak bir 

Fikrindeki perış.mhk, ken• - Yaralı mısın, 8Z zim? ben· kuru ekmek parçaaına çabşao 
dini kaçıran korku, peşinden zin ne kadar sararmış! İzmir balıkcılan 

bir zambak nişanı çizerim! 
- Alçak! alçak çapkıol 

1e Ma1ledi batırıyordu. 

harekete gelen bazı nöbetçilc· - Hayır, fakat müthiş bir Bol bir servet, pazarda 50·60 
di- rin baiırmaaı ve er:O:endeo iş· tehlike atlattım. Yaln z mısın, kuruşa satılan balak, balığa düş· 

ferine ıitmekte olan halkın Atos? kü:ı müstehlik fakat bununla 

Hill kendini müdafaaya ça
ı..- Dartuyan nihayet Kitti· 
aİD kapısnaa yaklaşmııtı. Kadı· 
om ona yaklaşmak için odada· 
ki ..,ayı altüıt etmesinden ve 
ODU da 91ya arkuana aiper 
alarak lc•di•I kadından aakla· •t• çahşmaaı•dan haııl olan 
rörültii üzerine Kitti büyüle bir 
korku içinde kapıyı açtı. 

Daima o noktaya doğru yak
... •at• çabımıkta olan ıilih· 
tor kapıya üç adım kadar yak
lqmştı. Bir aıçrayııta KittiDİD 
ocluma kendini attı ve bir 
ıimıek çabalclutu ile kapıyı ka· 
pıtarak oluca kuvvetile arka· 
..dan clayaaırku Kitti de ıür 

meleaiıti. 
.öl.a.. brafta blaa Ma,,Wi. 

kadm pcüoün fevkinde bir 
kavvıtle apıoın çerçeveıını 
lurlMta çalii&yordu; fakat bunu 
Nşaramıyacağıoı anlayınca öf. 
keliadea bançerinı '-.a.nıya sap· 
lamata baflamıı ve ban~ 
ucu birkıç kere tabta içiade 
panldamıfb. Her vuruşunda 
aitltiı küfürler savuruyordu. 

Kapının ıürmelenmiı oldu· 
t-• ıören delikanlı yavaf ıeı
le eledi ki: 

- Çıbak, Kitti, çıbuld beni 
evden kaçır, çünkü meydan ve· 
fİraek beni hizmetçilere öl
~ürtür. 

- fakat hu kıyafetle 01111 

riderain, 11rtında birıey yok. 
- Hakkınız var, haklısuuzl 

Eliae De geçerse bana giyindir, 
yalaız pbuk ol; düıün sevgili 
lazam, hayat ile ölüm arallD· 
dayı.ı 

Kitti 4e buau pek ıüzel bi
liyordu; bir dakika içinde ona 
bi,ek çiçekli bir fiıtaa, geniş 
bir batlık n manto aiydirdi; 

f Çıplak ayakluına bir çift terlik 
te pçir8ikten ıoara merdiven• 
lerden aıataya indirdi. 

Tam zamandı; May etli çın· 
ıarıtıaı çalmıı ve bütüu "onak 
halkıwaı ayaklanclırmııtı; kapıcı 
kapama ipini çekerken Mıyledi 
pencereıinden bağır·yordu: 
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velvelesi ancak yolunu çabuk· - Allahallahl Bu saatte ya· beraber kuru bir ekmekten 
laşbrmağa sebep olmuştu. nında kim bulunacığını zanne· başka kazancı olmıyan bir ba· 

d 
lıkçı kafılesi; neden? Bu duru· 

Avluya geçti, A tosun apart- ersin? 
Al "l ı d k d ı· ruma göre, balıkçının fazla ka· 

manıoa rıkan iki merdiveni - a, a a ıyere e ı· 
r zanması, müreffeh yaşaması ta· 

koşa koşa çıkarak kap.ımı kı· kınlı Atosun odasına daldı. b 1 değjlmidir? 
rarcaıına çaldı. Atos kapısını kap ıyıp kimse EtraflıcJ halline sütunumuzun 

Grimo. yarı açık gözler"ni tarafından rahatsız edilmemek müsaadesi olmıyan bu muade· 
uğuıturarak. bu gürültücü mi· iç n sürgüsünü de sürmeledilc· leyi gene kısaca çözelim: 
safire kapıyı açtı •e Dartanyaa ten sonra dedi ki: Mıntaka balıkçıları, sermaye-
o derece şiddetle odaya sal· - Haydi, söy:el Kral mı ö!· s ·z, himayesiz bir kafiledir. Ser· 
dırdı ki, az kalsın şaşkın uıağı dü? Kardinah mı öldürdün? maye yokluğundan ellerinde bu· 
yere devir~cekti. Niçin böyle deiişik kıyafette· lunan eski, köhne vasıtaları 

Sükılti adetine rağmen bu ıin? Haydi, çabuk söyle, me· mevsime, fenne uygun düşüre· 
sefer uşak eğz nı ıçmaıtı: raktan ve kuruntudan öleceğim. miyen bu kafile lüzumu dere· 

- Dur be yabul Ne istiyor· Dartanyan ıtrtındaki kadm cede iıtihsalit yapamamaktadır. 
aun oroıpu? Burada iıin ne elbiıes'ni çıkardı ve yalnız Körfez balıklarının biaman 
kahpe! gömleği ile kaldı. düşmanı olan köpek bahklarını 

Dartanyan başlığını çıkarıp - Atoı, dedi, size inanılmaz dahi imha edecek kudretleri 

attı ve ellerini mantosunun cep· ve işitilmemiş b ir hikaye anla· yoktur. 
M..incleıa çıkaraı; btyıklarıDı ve tacağım. Mınt k:rnm yakın senelerdeki 
yalın k.I cını gö:en zavalh adam - Fakat evvela şu ropdü· hesaplara l öre yıllık balık is· 
karşısındakinin erkek olduğunu şambrı giyin. tihsalatı 500-SSObin kilo raddesin· 
anlamıştı. Nihayet karşısında ki O, robu g;yerken telaşla ko!· dedir ki, kıymeti 110 bin lirayı 

1 · · · k. b d geçmez. Bu istihsalat, kamilen 
adamla bir anarıiıt olmasına arını ters geçırmıştı ı, un an 

d 1 b. h ld ist.hlak edilir. Fakat yukarıda 
hükmetti, ve: a ha a müşevveş ır a e söylediğimiz gibi bittabi kesesi 

- lmdatl katil var, imdat! olduğu anlaşılıyordu. Atos: 1 clver;ş\i olanlar tarafındın. z· 
dıyc; •116-ırdı; delikanlı: - Söyle bakalım! dedi. mir halkının balık yemek için 

- Dılini tut, ...... k herifi Ağzını Atosun kulağına ya· propa2andaya ih\iyacı yoktur. 
ben Dartanyanım, tanıyamadın naştırarak yavaş sesle hikayeye Etten ucuz bulduğu gün balığı 
mı? efenClin nerede? başladı. :.-=her 78man tercih eder. Lakin 

- Siz M. Dartanyan Ilı! - May~edinin omuzunda zam- yukar.daki ıebeptir ki, balığı 
mümkün değili. bak çiçf'~İ dövmesi varl seven müst hliğe balığı yedir-

Arkasanda gec,lik e lbiıesi ile - Ahi diyerek silahşor san· mez, balıkçıyı geçindirmez. 
apartmanıadan çıkın Atoı: ki yüreğine bir ok saplanmış Balığm ucuz yenmesi, ıbalık· 

- Grimo, Grimo, zannede· gibi haykudı. çının geçinmesi, balıkçılık sana· 
rim ki boşboğazlığın tutmuş? Dartanyan soruyordu: yıinin teessüsü nihayet sermaye ve 

- Ah, efendimi Fakat.... - Emin misiniz? Öteki ka· teşkilata dayand tından Deniz. 
- Sus!. dının ö düğ.i 1e emin misiniz? bankın bunu bihakkın başara-
Grimo parmağı ile Dartan- - Ôtekı hal cağını ve bunu başaracak elc-

yaoı efendisine göstermekle ik- - Evet, bana bir gün Ami· manian baıı geçircceğ:ne şüp· 
tifa etti. yende anlattığınız kadın. be yoktur. 

Ato. arkadaşını tanıdı ve Arkası var - Nejad Bögürtlen 
-----------=-----=--=============-~--~------- .................... . 

Yedek subay okuluna gidenler bır kısmının künyelerine naza
ran sivil hay•tta memur olduk-

Bunların maaılar1 okul komutanlığına 
bildirilecek 

Kısa hizmete .. tabi o'arak ye· 
dele ıubay okuluna sevkoluna· 
cık memurların memuriyetleri 
ve maaş miktarlan hakkında 
yedek subay okulu komutanlı· 
ğına malumat verilmesi hakkın· 
da vilayete bir tamim gelmiştir. 
Bu tamimde deniliyor ki: 

3041 ıayıb kanunun 25 inci 
maddesinde (Memurlardan talim 
ve manevra müauebetile ıilih 
altına alınanlanm maaş veya 
-ücretleri menaup olduta daire 
ve müe11eselerce tam olarak 
verilir. Bu fibilerin müesıeae
lerinden almakta oldukları ma· 
aı ve ücretler haiz oldulduı 
rütbe maaşlarından az oldutu 
takdirde farkı Milli Müdafaa 
Vekaleti biidceainden verilir.) 
diye yazıhdar. 

Binaenaleyh kııa hizmete tabi 
olarak ıilib altına alınanlardan 
maaılı memur olanlara yedek 

subay okulundan çıkarak yar· 
subay ı üt besile kıt' aya iltihak· 
lan tarihinden itibaren mensup 
oldukları dairelerde rütbe ma
aşlarının tam olarak verilmesi 
ve ıayet bu maaşlar ha z ol
dukları rütbe maaşlarından az 
ise yalnız aradaki farkın Veka
let büdcesin den verilmesi icap 
etmekte olduğu halde bu gibi
lere bazı kıt'alarca yarsubaylık 
maaşlarının verilmiş olduğu an· 
laşıl mış, verilmiş olan yarsu• 
baylık maaılarınan eşhas zimemi 
hesabına aldırılarak tahsilinin 
temini ve bu gibilere tesviye 
olunan maaşlar miktarını mü· 
beyyin cetvellerin Vekalete 
gönderilmesi tebliğ olunmuştur. 

Geçmekte olan muameleden 
yedek ıubay okulunu bitirerek 
Kor birliklerine verilen ve hiz· 
metlerini ikmalden sonra sah· 
verilmiı olu yarsubayludan 

ları anlaşılıyorsa da hiçbiriıiain 
memuriyet maaşlarının mikdarı, 
ne de askerlik vazifelerini yap· 
tıklan müddetçe kendilerine 
memuriyet maaılarının verilip 
verilmedij'i malum olmadıtı gibi 
bazılarının memuriyetlerinin te· 
be~dül etmiş olması da varid 
olacağı cihetle hazine hukuku· 
nun muhafazası ve kanun istek
lerine •ygun hareket edilmek 
üzere: 

A) Vekaletler ve diyanet iş· 
leri reiıliğindeki memurlardan 
kısa hizmete tabi olarak yedek 
subay okuluna sevkolunaoların 
memuriyet ve maaşları miktaro 
lan hakkında alakadar makam· 
lar tarıfandan doğrudan doğ
ruya yedek subay okulu komu· 
tanlığına 

B) Verilmiş 01111 bu mala. 
mattan aonra maaşlara artmış 
olanların da kıza ayni okul 
komutınhfıoa malumat veril· 
meai lizı mdır. 

YUGOSLAVYA 
"Bir nokta kayboldu,, 
Başmakales nde Anşlusla ala· 

kadar enternasyonal vaziyeti 
tetkik eden Vremc gazetesi 
şöyle yazıyor: 

"Avusturya CJmhuriyetinin 
yaşıyamıyıc ığı herkesçe malUm 
idi. Bu memleketin dünya bari· 
tasından sılinmesi bir noktanın 
kaybolması demektir. Dünkü 
Avusturya değişen ıİ}'aseti, ba· 
zan Fransa ve hazan ltalya ve 
Almanya ile oynadığı vals, Ha· 
bsburilar lehindeki hareketi ve 
komünizm propagandası ıçın 
teşkil ettiği merkezle bütün Av· 
rupa için daimi bir endişe 
membaı idi.. 

Vreme bundan ıonra Küçük 
Jtilif devletlerinin Çekoslovak· 
yaya karşı giriıtikleri taabbüd· 
terden bahsetmekte ve Küçük 
itilaf paktında bu taabhüdlerin 
aocak Macaristan tarafından ya· 
pılacak muhtemel bir taarruza 
aid kısımlarında sarahat mev· 
cut olduğunu kaydeylemektedir. 

B. Benesin nutku 
Vreme, geçen pazar günü 8. 

Beneı tarafından söylenen nu· 
tuktan s tayiş'ıcarane bir lisanla 
bahsetmekte ve bu nutukta Çe· 
koslovakya reisicumhurunun bü! 
tün komşu memleketlerle ve 
bilhassa Almanya ile uyuşmak 
iıtedıj-İnı söylediği kısımların 
Yugos avyada pek müsaid bir 
tesir bıralctığanı ilave eylemek
tedir. 

lngiliz - ltalyan anlaşması bak· 
kında Vreme, Londra ile Ro· 
ma arasında başlıyan müzake
relerin an'an evi lngilız· ltalyan 
dostluğ.ınunu ıhya eden müsbet 
bir netic: vereceğinden do ayı 
memnuniyc:tini izhar eylemek· 
tedir. 

FRANSA: 
Habeş meselesini sürüncemede 

bırakmamalı 
Fransız gazeteleri, e nternas· 

yonal vaziyet• uzun uzadıya ba· 
his mevzuu etmektedir. 

Epok şunları yazıyor: 

"Habeşistan için takib edi· 
len usul çok mahiranedir. Bu 
belki zanh ri kurtarmak ve 
eşkile uymak için za~uridir. 
Fakat bütün bunlar birer mas
karalıktan başka birşey de· 
ğildir. Çünkü birçok devletler 
emrivakii daha şimdiden kabul 
etmiş bulunuyorlar. Dünya ıul
hunu birçok vahim tehlikelerin 
tehdit etti}i bir ıtradı Habe· 
şistan işini halletmek için da· 
ha üç beş ay beklemek mına
ıızdır. Hususile ki, Milletler 
Cemiyeti Avusturyanın yirmi 
dört Hat içinde ortadan kalk· 
maaına göz yummuş ve Avru· 
panın en eski milletlerinden 
birisinin yutulmasına karşı en 
küçük bir itirazda bulunma· 
mışhr. Bu böyle olunca Afri· 
icada bir Arab devletin ida· 
meıinde gösterilen titizliti bir 
türlü anhyımıyoruz." 

ldeoloj i lcaoıalarından 
oazıeçelim 

Lö Jurnal diyor ki: 
•ltalya ile Fransa araıında 

yapılması liıımgelen tek birşey 
varsa o da, boı ideoloji kav· 
gaları yerine dos!l~k. ve dürüst 
işbirliti zihniyetanı ıkame ey. 
}emektedir. Binaenaleyh Franıa 
ile lng:lterenio bilhassa bugün· 
kü gibi biribirine bağlı bulun
duğu tebarüz ettiti .bir anda 
böyle bir harekette bulunma· 
mız çok kıymeti i olacaktır. n 

Herşeg değişigo,. 
Lö Pöti jurnal da şunları 

söylüyor: 
"Herşey değişiyor. Hatta 

herhangi bir karar vermeden 
evel Fransa veya lngilterenin 
söz söylemesini bekliyen Mer· 
kezi Avrupaoın müzaheret ve 
himaye gören devletleri bile 
meseli Çekoslovakyanın Berlio 
ve Romaya yanaşmakta oldu· 
tunu görüyoruz. Bu, çok ma· 
nidardır ve bize ispat edıyor 
ki, Fransa büyük devlet rolünü 
oynıyarak görüşünü kabul ettiği 
talıcdirdcdir ki bays"yet ve şer .. 
fini muhafaza edebilir •• 

Milletler cemiyetinin 
ku11oet&izliği 

Lö Populerin mütaleası da 
şudur: 

•Milletler Cemiyetinin kendi 
prensiplerinden başka hiçbir 
kuvveti yoktur. Bu filhakika az 
birşeydir. Fakat o derecede 
mühimdir ki, Çemberlayn bile 
Roma anlaşmalarını oradan ge· 
çirmek istiyor. Milletler Cemi• 
yetinin pazarlık yoluna girmek· 
ten kaçınması daha hayırlı 
olur. Eğer bütün aza devletle
rin esasen terlcetmiş oldukları 
bir davayı müdafaadan aciz ol· 
duğunu ilin ederse sulh da .. ·a· 
sına ve bizzat kendısi11e, p cn
sip:erine ihanet etmelcten zı}'a· 
de yardım etm ş olur." 
Realizm muza/ fer oluyor 
Lö Populer' e gelince: 
"Milletler Cemiyeti paktı ve 

hatta Briyan· Kellog mısakı bır 
tarafa atıldı. Realizm muzaffer 
oluyor. Yalnız bu pırlak tab-
loda tek bir gölge kalıyor ki 
o dı, Habeşiıtanın tamamile 
istila edılememiş olmasıdır. işte 
ltalyın faşistliğine büyük müş· 
külatı bertaraf etmesi için yar
dım edilmek isteniliyor. •Belki 
bu bir siyasettir. Bugün bunu 
münakaşa edecek değiliz. Yal· 
nız tek birşey sormakla iktifa 
edeceğiz: Bu hareket, Londra 
ve Parisin mütemadiyen ilin 
edip durdukları Milletler Ce• 
miyetine ve pakt prensiplerine 
ıadakat beyanatı ile telif edile
bilir mi?" 

ALMANYA: 
Inıiliz· Fransız müzakereleri 

Börsen Zaytung, lngiliı·Fran• 
llZ müzakereleri hakkında di
yor ki: 

"İki memleket kurmayları 
arasında yapılacak müzakerele· 
ri muhik göıtermelc için Avru· 
pa semasında beyhude yere 
kara bulutlar aranıyor. Bu mü
zakerelerin diter Avrupa dev
letleri üzerinde tazyik yapmak 
gayesini ıüttüğü tahmin edile
bilir. Fakat böyle birş e y psi
kolojik bakımdan tamamile ak
ıi tesir h.asıl edecektir. Alman
ya ve ltalya ötedenberi bu gibi 
tesirlere şiddetle karş' ielmiş· 
ferdir . ., 

Halk diyor ki 

Konak iskeleıinin 
helaları 

Karşıyakalı karilerimiz, Ko· 
na\c vapur iskelesınin helaları· 
nın açılmadığını ve bu sebeple 
ııkınb çektiklerini bildiriyorlar. 
idareye müracaat edilince de, 
belilar1n müstakbel gazınoya 
aid olduğu cevabile karşılaş· 
taklarını söylüyorlar. 

Liman idareai helaları yap. 
tıruken, herhalde gazinoya ge
lecekleri değı 1, ıskele den va

pura geçt>cckleri düşünmüştür 
sanır11. 
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Başvekilimiz, kral ·tarafından kabul lstanbul M. Hitler p zaıt .,; 
memurları RtJmaya •idiyor 
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·,: .. ,· 1 eld. baıııp gaaa.ıa ililtuea 1apa111Cak 

.,u.-111 IC ... rı orda Ye doaaama ..... ,.1ana .. 

- S.,ı 1 inci •-"i/•tl• -
çifte temel üzeriae •tlam ıu • 
rette tuiı edilmiş mlıterek 
eserimizi iftiharla aeyredebiliriz. 
Dottlatumuz sekiz Haelik ha· 
~b eınaauacla durmadan fnlı· 
laflD k•netİ•İ• emreylediği ve 
bi..-et ve kiyaseti• olrunlq. 
.... •ltoalap merhaleler 
Mt.tmittir. Batlaaıaç tetkil 
..... 1930 pakb 1933 paktile 
.... etil•it ve bir HD• IODra 
..,ıaaaa Elen • Türk aataate 
Corclial9i hap yarım adamızı ..,_h aölpl le kaplar•• aub
..... Wawa &.ikan aataatı· 
• ..... iacleld • mülaia 
-*daa biri olmqtur. 

Y..atu, Türkiye, Roman
,. " Yapılavya ba tarihten 
._. a,m aalla ve terakki az-

le lialtehauiı baluaa. tam 
Ye aleuir bir ahenk ıöaterea 
ala " bvvetli bir blok teıkil 
et•itlerclir. 

Birbtimizi caalaaclaraa zibai
ıetia ,.., bir blrbaaı ollrak 
ölaials rGnl laiikGmet ••kezi
llİZe ,.ptıtı• ve laabru•ı bl
Wmcle daiaa caala olarak ak· 
ladıtı• zl,aretlmade baaa 
..,._ 1apılu laeyecaalı tezalatir
Jericle karcletaiyelim. 

e. Batw. 
Elea • Tirle blrllfi JOlaada 

•lhİ• bir adım claha atmıı 
W••yonz. Me.teketlerimiz 
arU18cla 193().1933 mualaedele
riDe ••aut bir ıarette ilive 
Olaaaa pni bir •uabede daha 

clilaiıtir. S.. bu muabe· 
.,. aisia Ye B. Aruıa imza. 

IUllD JaDla& iaa•ı atm11 

~~ .. ·---.. el·• ~ . ~ ~ Mitiyar ilaetmelde-
JI•· • ••heci• birlit:miz" • 
buiz •ufa olaa ..ı1a uairl• 
• p~lercle •lttelik de.ı.t• 

aruada nbbtllap aatu
...... IOD toplaatuqada (Ki ba 
••laecle o sa•• prafe eclil
llilti) ıe,icl oluu aoktai na

teatileriaclea dotaa 111arla 
••iJetle tuarlu•ıfbr. Ş11ra· 

ı 1aa...ele ve ta• bir laulüı 
i e kardebaek ilterim ld ba 
..... te1a•it edici laitbir lae
cWI JObur. KimM aleybiae 
ltewıcill cletildir. Be .. tin 

·~··--......... ollD .... u. 
• ..ıı,.ılar .. iıiacle di-
llir •libclaa ıbarettir. 

.,. .. bll maalaecleaia •ilan 
..... ___ ......... •--adıld ebem· 
• ., ... iti ,...... Jlk11k .. nevi 

r ....... ele Yarclır. 
Bu -•••el• Yaaaaiataa ile 

T•kife araa•dakı batlına ne 
«aııMr cleria ve •la we iki••· 

..-~ ..... .- birlikleriul her umu 
.._ ai,acl• 111dattırmak arz11• 

- .. bclar ba,tlk oldafaıua 
bre dalaa iıbat ecler. Ba 

mGttefiklorimis Ro-
~ .. uıa,. YapalaVJa ile tam 

...w.kat içinde tahakkuk 
.ana· miı oldutaadaa antanti
i11Uı:da cl&t .ı.vleti .... c1a bii

aoktalaıda mevcut ıeaif ve 
•l.t .. laİJİ de tebarüz et• 

tfrir. Y, • mualaedemis laıyırla 
a laetlw içinde dotmaktadar. 
Soa .... 1arda Avrupaaın üz .. 
lae çikıa eadite UVUI J9rİDe 
... ·at bir feralilık devrui haı 
~ldliltir· Balkan aataabaı 

1 eclea devletler slhi azim• 
sulh cleyletleri ele buadın 

haaa aeaaaa olarlar. Hele 
ld Akcleaiz lam-da Ya· 

_.... ve Tilrki11 iN .. .. 
ıalh• reaıaet ....... . .. ••çle kat11larlar. ç.a. 

bir •lb va11 ic;iade El• 
Tlrk bir claba ıilr'atli ve 

bir ... er• Yerir. 

.... .. . .. ... 
Memleketimizde auıl ebecli1• seti ıılebe çalmııbr. Memle
payidar olacak.. ıulbiia diia• ketimiz ve ayni zamaada en• 
yada da kat'i olarak hüküm t .. uyoaal aulh için çok ha• 
ıürmeı·ai hararetle dileyerek yırh bir büyük eaer dotmuşt11r. 
Türk milletinin Biiyik Şefi Atı· Balkaa aatanb ittifakları dört 
türküa aalabatiae, doat ve miit· memleketi yegin ye,ia biribiri• 
tefik Türkiyenin itili ve refa. ne bailayan rabıtalann belit 
lama, aizia ve nazik zevcenizia bir sembolünü teıkil eden Ya· 
uadederiae, Türkiye Hariciye aaniatan, Rumaaya, Yuıoılavya 
Vekilinin ve bütün miaafirleri- -ve Türkiyeyi buadaa böyle çe-
mizin aaadetiH kadehimi kal- lik kanatlan a lbna toplamak-
dınnm. tadır. Böyle bir bava içinde 

Atiaı, 28 ( A.A. ) - Dün Türk • Elen Entente Cordialei 
alqamld ziyafette Yunıa Bıı· memleketlarimizi biribiriae ço
vekili General Metabe11a aut• ken bu derece yanıldık ve ben• 
kana Türkiye Bqvekib Celil •erliklerin teıirl albacla tabii 
Bay• ıu mukabelede bulua· ınkitıflaı takib etmekten bat· 
m.,bar: ka birtey yıpamazda. Pek rü· 

Bay Bqbakaa; zel ifade buyurdutaauz aibi 
Ebeliuıama prelc ıah11m Türk· Elen birliti yolunda bir 

ıerek Araı laalclandaki eok yeni mühim merhale daha te .. 
dmtue aözleriae karıı daydu• kil eden buıün imıalaclıtamız 
tam tikranı iatediti• ıibi muahecleJi bu düşünce ile ve 
iftcle laaaaHacla, bu •üttefik bu AJDİ aulh icleali ıle hareket 
memlekette uil Yuaıa milleti• eclerek akdeylmiı balunayoruL 
ain bizi kabalde ıölterditi Bay Baıkan, 
fevlcalide aamimiy•tin lalli te• Yeni Türk·E.len muabedeıiain 
liri altmda olarak, kelime bul- mahiyetini ve fiimuliillii 11rila 
makta 11lanb çeki7or•m. ifadelerle o derece ıyi tarif •Y· 

Baa•la beraber krıliyet hii- lediaiz ki, bu muhededea bab· 
kGmetiaiD bize ibzal eyled t uderkea benim için ~belinıı• 
liitmklr miaafirperverliktea dola· nızıa belit ıözleriae ittiraktea 
yı ekaeliD11a111D ııluandı k•· bııka birıey kalma•aktadır. 
diaiae bütiia laalbimle teıekkür Hak ettikleri refalai aaacleti mil• 
etmek ve biti• Elea •illetine letleriae cidden temi• edebile-
4'!1 ıüzıl memleketini• toprak· cek 7epa• amih oldutmaa 
lanaa riıdit miz andaa itiba- bal bulunduktan için aacak 
re• •• •mimi ıükraalanmı ar- aulbu iatiyen iki memleketi• 
zetmek iıterim. Bunca aeneden bu hararetli azminden bu ıerait 
10ıara bitin Yunıniıtaaa ye uil dahilinde 193(). 1933 veaikala· 
Yam milletiae Türk mllletiain ranı ilive edilmekle blmıyu 
kardetçe Mllmıaı ve Yaaani.. •e •tente côrdiale muabedemi
taam nfalai ,,. claimı daha ıia biuat nlama~ tamaabyıa 

uauıundaki dileklerini retırme~ 
fiaere mımleketimia bir murab· 
laua olarak EleD top a danada 
tekrar baluamaktan m .&tevellicl 
bir aada duydutım d)ria ıa .. 
yecaaı ıizlemek beDim iç· a çok 
zor olur. 

Memlelcetlerimiı müauebet
leriaia aüvesiai t .. kil eden ni .. 
bete• paa bir maziye ıözatır• 
ilk bu miiDuebetleria ba de· 
rece •tlam, ••imi, çöziilmez 
bir dereceye bu kadar ıürate 
eriımeıi ömünde heyecaaa ka· 
palmamak imkin11zdar. Münase
betlerimiz n bariz vufı olan bu 
aatlamlalc, 11mimiyet ve çözül
mezlik EkaeliDllDIZID ela çok 
pzel ifade ettiii ıibi müeyyı• 
deıiaı icat' 'yea inuai olan çifte 
zararett.. miifterek menfaat ve 
karııhlda dunularda bulmakta
dır. iftihar ile ıeyretmekte bakh 
olclut11muz bu mabtetem batarı 
ıon zamanlar tarihinin kaydet· 
titi bqarıların muhakkak ki 
ea ıizellerinden biridir. Gesae 
mabakkalcbr ki memlelMtleri
IDİZ bu ölmez uerl a11rlana 
taribiaclea menfaatleri lehine 
d•aler çakarm11 olaa milletle
rimılia hikmet vı kiya•tiae 
medjuaclurlar. 

Y alm memleketimiz i~n de• 
til fakat a,.i za•aada IWU. 
ıntaab blokuam dol ...... • 
ııbid olaa 7arımaclamaz içiD de 
aaeıud bidiselerle be derece 
cİolu olan ıon sek z ıeneye 
ablıcık nazar da ıtmia• we
rid mahiyettedir. Fılhakib tok 
kara balatları• kat' amız laria
de ilk lak yalcı kaaırı• tela
dıdleri dotardata zamaalarcla 
dlrt memlelcetia biitla •• 
7aklnı ve yapıca ııyretlwlal 
baaclaa tiöyle ebedi ma.-.11 
.. r1eri olu Balkaa aataDbaa 
Urfetmelerlacl• claba 1111de 
muhte .. • bir .. ura tala .. 
wr oluabilir m ? Bu iıte ele 
mılletlerimili• lıilcmet •• ki,.. 

tabı ı: o entenfe coraia e 
muahedesi ki yalaaz iımi muh· 
tevirıtuua ruhaaa ıöatermet• 
kilidir. 

Türk • Elen kardeı birliti 
Balkan aatallb konMJiain IOD 

toplaabllada müaakere eclilem 
Rumoa ye Yaıollav müttefik
lerimiz tarafaalaa hararetle ta .. 
vib olaaıa ve bizzat Ballwa 
utanb zihniyetiyle 
bu yeai .11uahede iki memlelr .. 
ti• kendilerini ·biQbir"ne baib
yan rabıtalara daha %iyıde 
11lnlA1tırmaı azimlerinin bir 
ifacleaiclir. Bu biuat keneli 
meafaatlerimiz bakamıaclaa oı. 
chatu kadar beynelmilel aulbma 
•enfaati bakımından da tabak· 
kak etdrilmit kat'i bir 111lb 
veıik•chr. Ve baıfia bu mu
habbet eaeriai, Türk • Yaau 
barlitiaia ha remziai bütün 
dünyaya Balkan azaları araııa
dı büküm ıüren tam teaaaüt 
ve genit ve halisane teırikime-
11iqin bir miAli olarak iftiharla 
rölterebiliriz. 

ea, Bqbakaa, 
Milletlerimizia yarattatı bu 

d•ece mühim ve neticeli bir 
eaeri tahakkuk ettire• clevlet 
adamlarma it• za... Ulib 
olma ve ıerek benim içia. pe 
rek arkadaıım Dr. Aru içia 
Türk· Elea birliti yol••tetvik 
ve te1id eyliyen ba vıaıkanaa 
altıaa ebelia11aız ıibi riibek 
liyıai ebl'yet ve vatanperverlik 
fuilellerile IOn Mileler içiacle 
yapbla bizmetlerdea clola11 we
tlDIDı• fikr•aa• hık kaaa
maı .. birUtimizia bar .. tU bir 
taraftan olarak iımi Tiirk • Y u
naa mfilauebeb tarilaiade .ıtu. 
barfl•le yuıh kalacak olan 
mlmtaı bir ,.ıaayetia i ... .., 
JW•• imzaaı11 at .. k bl,ak 
bir IUdettir • 

Sevincim ~ok bGyllctür. 
Huaaıile ki umumi ıulb cla

va11na urnimt bir biamette bu-

lcetzedelere ayırdılar hasır lıa1aHeakbr • 
lunan maabeclemizin imza11 Stampa pzeıeet, Çek--
ufukta beliren ve muztarip be- - S.,ı 1 illel stılıl/etle - meıeleıiaia, Bitlerle MaMOliai ... 

.Şükrü Saracoğlu bu felcwaflara • -L- ı d L -' teriyete ferahhk retiren b, ir lii- •. .. • -·· .,. • • ••• ,_., ..... 
cevaben Cumhuriyet hükGme· r••yor. 

k6net devreıine fe.adüf ediyor. ..:-· t '-k .. 1 · • b"ld" · ti" •-ı·ı .. 28 ( •-•J• ) _ ._.:. .. - 1• C IMlllD ete" ur erıaı ı 1rmıı r. - ._ -,-
iban banıı yoluacla abla• Aakan, 28 (A.A.)- Ktrtebir INrçot lıuad aüad 1..-ı. 11 .. 

adım aralanndaki antant bir b lecli leli ..AQdeftl-i•liw. a .B111.ria ... e '1• reiıi, Kırıabir C.H.P. e- -. 
ıulb kalesi olan biz balkan· b · aır bul1111aca1J ai7arealudt aa. 
lılann ancak tasvibine maı· ııkanı, Kuıebir Çocuk eair bnılaakbr. 
har olabiiir. Ve bilhaıaa Tür- ıeme kurumu bıtkanı imzala· Malam e1•111• •etllll• 8. llkln 
kiye ile Yunaaiıtaa Akdeaizde rile ... tıdaki telıraf ahaa11br: aa .... ı. aklltlne•tnr. JC•W 

Ziliyetimiz mmtakuada .,... .. na 11111 -• •üı ,...••ltllL tetriki meiaiyi ve miinuebet- ,- _, ~ 
ıenn abeakleıtiril•eaini iıtib· aaraanta• dola11aiıe Kırtelair Lodra ml~aiereleri 

halkının maruz kalclıta acı feli- _, 
daf eden her ueri daima bil- ketlerdea mütevellit kederleri- ul1n 6Qfladı 
yük bir memnuniyetle kar11lar•· mile iıtirak ve ıızbyaa kalble- iıtikbal•• llekl•ll• ••li.W. "1· 
caklardır. Çiiakü böyle bir ... r riaizi te..Ui ve maddi yarclım· dinaiıterda.. 
bu mıtakada oldut11 kadar bil· larım da ibzal etmekte olm Frua• Nasırlan •a. lta17..,._. 
kıt ••azdı malaakkık ıulbu kurumlaraa ve bitin yuru.t- • •laak..aeıiata ...... ..,.. fa;i. 
tarıiaiai ibdaı edecek ve bu ıu· lana ıöıterdikleri bü-Ak ali· U. ftunlanma .. ,.. eyle••..-..&. 

lr d 7• Fraaaa Naulen, Ballt .. lla 
retle Türk ·Yunan işbirlijiaia a aa dolaya Kırıelür balkı ••aaleliade ı.,..__. .-..ı .. 
emin ve feyizli iakiıafı ltuıuaun· pek büyük aevinç duymuı ve aruu mıWa •••kluial ...... 
da ea müuit kavayı 1arata· bliyülc milletimizin Yüce Ata- •iflerdir. 
caktar. mma vırlıtan• dayanarak ba W dnlet ricali anada ..._. 

Sulbua memleketi•izde aual elemli pnleri de atlatacafına ıa. ....,._ atre.ftp.•7• ._..,. .. , 
ebediyen payidar olacak• bl- emia olacataaı Aaadola Ajı11· Mtrafhlı: ıiyuedae •nam olewılı: 
tün dünya lzeriade de bt'i jındaa dilemiıtir. :..::•~:.-:.ı:_•• elNI ... ... 

•-- k k d lataabul, 28 ( Huıuıi) - Bu· o..-a bü üm ıür üilial ıör- Paria. 28 (Rad.,..\ - Uoa..k 

k b d Ek I•- -ı .. vali B. Mahidclin Oataada• , ... , ........ 
me UIUIUn a .. 11111lDIZID ·- A1"1a11aıa Lo.dra aaılllri 
b .. ğL d 'l-LI · bitil L-1- tan riyaaetinde villvet maka-uy " ı "" erane n 1U1 da 1 bilcluivor: b ı. maa bir toplanb ,apıl•ıftar. , 
im ittirak ederke• kendi Bu toplubcla, bltla memarı. ÇekOllovakJ- Lı••• _. 

aralarıada )'lkılmaz tiir birlik 1 d firi Jıa• Maaria. L....a.. .... 
H-L maaı arıa aa elleriae ıeçea pa- -. •-.-

vücude ptirmete m11v1m1& o~· raaıa, en aı yüıde ikilial ıc.r... ve raw Nazarlar• li,..t 
duldan ba ıulh&an en layuetli lair ve bavaliıi zelzele feliket- etmiı ve Çekollov ... ıa. 
ve en merd kefili olan millet- de hkları •••bileceti uaai ....._ 
lerimizi tebcil et•ek iaterim. · :, :!~~::.~ etaete b· lar baklaacla ••'Gmat wı-

Kadehimi Elealer kralı M.. l•----------ı mittir. 
jule ikinci Jorjıaa 111alıatiH, ediim ştir. Bıribirimızi tebrik Çekoalovakp aefiri, Al•ı• 
dolt ve müttefık Y•aaia- etmet• ll)'llaz. lmzılachflmız yanın, Çekoalovık,acla ,_... 
tama refah ve itililma kal- bu mualaecle Balkulardı eaa• prop_aıudalar laaklaacla .... 
dırar ve Ebelb1aama ve ıea teulı etmiı olaa ıullaan ve Fruıaz N111rlanam tli\bt 
aevimli Bn. Metıbaaa ııhıi emai,.tiai bGylk doıtluğua ve auanaı celbetıaif ve ÇekollO
wdederiae içmim. ittifalma 1•1 bir teabürii ol- nk1aya tuna •clilc\ili tU-

Atiaa. 28 (A.A.) _ Tiirk. d•lda• batka bu laadada ela clirde, Lasiltere ,. Fr ... 
Elea .,... •-1 •llaa ela lanet faaclu •• aibl teclblrter 

e e e ı tme 
General Metek111 Türle ıızo· muhabbetle 111carım.. 
tecileriai kabul ederek •••.,ı• Deci • ..-. ım. 

daki be7aaatta baluamqtarı Hakiki claJta• •• ....... 
-Tiirk .. tbaabDID•._.• ıiba btaclv. lçiacle Hl••lda 

aiaeuilleriai aellmlallüla ~k blyiik zevk ve 11.,.caa 
bahtiyarım. Burada kncliaizi dayclqam memleketialadeki teı, 
biazat badi memleketiaizde zabürata ıeliace; 
telikli etmenizi ve Tiirkiyeye Miiballtaı~ i e ilirim 
döa•lcea Elen m Uıtiaia bara• ki, bu lrM9r büyük ve ,._ 
retli ve aamimt laiuiyabal p ıılen c ata ve 
.. · · · • __ ..._,_.din bb.le ıalalt ol•ma-

Ba mühim dakikada Türk 
laiikGmetinia mahterem reiaine 
karı olan hayranhlc ve d01tluk 
laiılerimi bildirmek iaterim. O 
hükumet niıi ki, ailletiaizi 
7iikıek malcadclerabna ,atlr
mek yolunda uimkir ve ki1a• 
ıetli bir elle idare etmekte " 
eski ve miimtu cloatam B. 
Araı ıibi f&Y••• takdir •uai 
arkadıılırıaa mılık •bal••• 
tadır. 

Vuıtaaızla Tiirkiyeaill biiJik 
Şefi Kemal Atıtlrke tazimleri
mi ırzetmek de iıterim. O bio 
71k aclam ki. claldra•e bir au
rette milletin .. nlı kavvetlerlal 
7ükaek laulelleriıai tamla ebaİf 
ve Tlrkiyede eauh bir aecl .. 
nı,.t ocata •eyclaaa oakar•fbr. 

Ati••· 28 (A.A.) - .... kil 
8. Celal S.,arı refaka• ede• 
Aaadola Ajan11 la....S ..... 
biri bilcliri1on • 

Batvekil B. <Alil Bayar, Ya
au· Türk •aabecleliaia imza. 
pdaa sonra Y-a matb ... 
bn• •taclald M,aaatta ....... 

·--= - Muter• Yma madMa-
ab. 1a,..tU .,... bir ..... 
'•aalachtımıza aami•i ıarette 
lcaaiim. lmz .. ı U,clakta .... 
ra ook büyüle bir Wet .-. 
olu arlcaclafl• F.kHl&eı a.. .. 
ral Metabua llJWikl.-iml 
buacla tekrar ed ... m llaklkt .,....1• oldutu ıibi ..._. 
ecler. K.acliliae: 

•Tebrik ecleri& Her iki mem
leket• .. pktea bl,alı ..... 

mqbr. Ve bn ille c:lefa ıori
yonm. Bu• memleketime ıö
türecıtim, memleketi.. anla· 
tlcatım. Oalar ela laiç tlplluiz 
h.,ecaaıaa ve ......_, ifti
rak edeceklerdir. Tlrk • Yaaan 
dostluta daimidir. Ve daimi 
kalacaktar. Çüakl kanetiai her 
ild- ..... ketin -· .. , .. .. 
rladea alı1or. ÇGakl .. ..... 
kederimiz 1qamak .. ....at 
olmak içila lizlmıelea her tirli 
evaafı laaiaclirler. Bir devlet 
acl••• olarak ba doatlataa mi· 
twacliyea tealiliae çahımaya 
biriaci derecede •••I. uvk ve 
Yllife bilecetiz. 

Ka,.etli arkaclqım ,_....ı 
lletaba•a Bı,ak Şefim .... 
l&aacfıld temeaaiyab bizi IMr 
amaaki ıibl fevkallcle mllte
llaui• miaaettar •tmittir. ıc. .. 
.... anı ... ecleri& 

Ya- milletiaia biyik ve 
birlettirici Ş.fi ffatmetlG Kral 
H•etl•riae blnaetle taill
ı..i•i arntaek Maim ioia ... 
,. bir ·••clettir •• ....,. 
....... wu. ............. talata•* ifa ...._ .. ,.. 
ta• ••k• para•,._. La· 
J :Si ı ~ d.l aıa 1&ldetler eliler ve 
.-ket ...... tı.Hüa p.ıj'icLır 
oba••• te•••i ecMlm. 

Sldal Wtirirba •becit 01-· 
tak devam •cleceii• .. ia ol
cl.ta• Tilrk • Y11naa doatlata 
• • lflD: •y.,._ ........ 

Derim. 

--...-,Kacl:roJ- laiilll ............ 
llıveldli IWa.u,.,t JliJ.n 
•iti• we milabrel• Mlllml!M 
malG•t ......... &lal ... 
...,..atuulaı 

-Çok•iteeai•w. .... 
kereler laaldaada ti• mall 
venmiJ8C91lm. Yalma ... ..,. 
li19bilirim ki. Fr ... ile IDiP.I· 
tere ar-ela timci.ip bc:laı' 
derece k•wvetli Wr ıir1f 

buat birlili tebark etllı•litli· 
Müzakerelere, ,_. ela .. 

vam edec•tlz •• Aa.u,. ne 
olaa mlauebatuaııla, um 
Şark ......... .. Çekoiloı
•akya aefirlala ••ldar_. kom 
.... cataz. 

Demekle iktifa etmiftir. 
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G<ikten ölüm yağıyor D\, Bir gönül macerası: Kral Ka-
verdun kalesi Almanlara karşı nasıl dur1'.drı~r:.çeye -oı·r!n.· rol - Bn. Lupesku. 

Yazan Fransız erkdnıharp kagmakamlarındttn ~ ...- O;> 

Jorj Londen ___ _..._______ A. Kimi Oral Bhair,,Fı,.,',~,nbsııızdmu··"n·- Şayialar asılsızdır 
Paris zabıtası ve askeri istihbarat teşkilatı, en 

b• Al 1 k yacamaıamoıan Bn Lupeskunun mahrem evrakı ıle man casus arına aptıra- maceranın içgil· • 

cak kadar gafil h8J'eket. ediyor ve müdhiş z~::-::.:.~:,;·- hayatı malQmdur 
intizamsızlık içinde _yuvarlanıyor Nasıl tanıştılar? Bayaiı Lupesku 

- 37 - send nazarları bile kendime kocasından nasıl ayrıldı. ve •im-Sevgilim; bu laidiseyi böylece 
hikiye ettikten ıoara ıadede 
ıeliyorum: 

Sen, Pariıteki Alman caıuı 
teıkilitanın en mühim bir uzvu 
idim. Vatanına, benim kadar 
yükaek hizmetler yapabilen 
bqka bir kimae yoktu. Çok 
a&imkir ve cesurdum. Beni, 
vazif .. den ıeri btralcabilecek 
hiçbir kııvvet t&aavvur etmi-
yordam~ Meter aldanıyormuıum. 
Günün birin de, senin yakıcı 
aevcl&na yaklaaacattmı ve mu• 
bddeaabmı bile uautıcak de
receye plecetimi ümit etmi· 
yordum.. Hele bir koca ıevgi· 
aiai vatan hizmetine tercih etti· 
tindea dolayı kabahatli gördü· 
tüm Ermaaıa Akıbetine utrıya• 
catımı, babnma bile getirmez· 
disn. Halbuki makU. talüm, 
biltüa baaları benim için de 
aaldamııta. Şimdi artık, Erna· 
nan yoluadayım. Seninle bir 
daha ıörüımek aaaip olmıya· 
Cllkbr. Zira beni öldürecekler 
ve ıa .. de kiabilir ne gibi 
zulümlerle bayabma aoa vere
celderclir? 

S.•ıillm, H kadu hizmeti• 
ri•e makahU milklfat olarak 
bana lauırlaclaklan bu akıbette• 
müteeuir detillm. Zira vatanı· 
•• kana kaaa hizmet ettitime 
b'lha .. r.ı.. ~cdqu beni 
... bir ôtMi varA, aenin te• 
miz ruluındaa kop111 sevıiye 
aubbil una yaptıtı m fenalık
br. Cierçlı bu feubtı telifi 
lçia 1&aa iffutta Wunabilecek 
•Mkldeyim;fakat, b•dea bö1le 
bir Uıeket beldememelditin 
llzamclar. Yubncla kaydettilim 
veçbile bea çiinldl, adi ruhlu 
ve bil ..... vawa baini delilim. 
Buaanla beraber, ıuracıkta aa• 
u w JUrd1111a yarayacak baza 
ı6iler ı5yli yebilirlm: 

- Sız Franıızlar, muhakkak 
~liniaiz ki, Almanyada ki ca
ıuı tqkilitlanazda oldutu ıibi, 
Pariı zabıtanızda ve istihbarat 
clainlerinizde de it gören yok
tur. Bunu, bidiıelorle iıpat 
.decetim dinle: 

Parla emıı iyet müdüriyeti, 
Almu eaıaalınnın takibi için 
flmdlye kıdar ae emirler ver
dl1-. bepainln kopyeleri bizde 
.. wuıdurl Bundan baıka; Ber
llndekl Fraaıız cuuılanna, z .. 
•• zaman verilen talimattan 
4a sflal ıGnlae haberdar olu
JOIU. Hatta; aon zamanlarda 
Berliacle yakalanarak kurıuna 
clizllea Franıız caıuılannıa, hü
W,etl•i. Pariı iıtihbarat dai· 
rmia kayudlarnıdan alınarak 
8-UH ı&aderilmit ve Berlin 
•bıtuı ıwre kadar müıkülita 
•tramadu cuaılannı birer 
birer ,.1cah,.ralc harp divaaıaa 
•n•t•iıtirl 

Sislale taaıımadan evel bir 
fi•• Pariateki Alman casuı 
.. killbH ıu haber ıeldi: 

•Pariı aıkeri liıeainin ıon 
••ıfıada b11lunan talebeden 
ailtqekkil bir ıebeke, sahte 
ilimlerle muhtelif yollardan 
Berliae ıöaderilecek ve mey• 
dau çakarak kurşuna dilen 
Erauız caıcaslarıaıa yerleri dol• 
darulacaktır •• 

Ba haber üzerine, şebekeye 
clahil pnçlerin kullanacakları 

e liıte i 

ele ıeçirmek vazifeai, bana imale edecek bir tarzda ıiyin· 'S'" 

tevdi edildi. Geceleri, benim dikten sonra bir otomobile at- di DaSll yacıyor? 
danı ettiğim kabareye devam lıyarak, doğruca iııkının dai- '.I' 
eden ıon -derece zevzek bir resine müteveccihen yola çıktım. 
kimse ile tanıştımdı. Bu ad m, Yarlm· saat sonra,. geceyi bera· 
Franıız aıkeri istihbarat teşki· bor ıeçirditim adamıa büro· 
littna mensuptu. İkide bir, ıunda bulunuyordum. Herif; 
vızifesinia ehemmiyetinden ulu· çalım olsun diye, bütün arka· 
orta bahseder dururdu. Ben, daılarını dairesinde toplamııtı. 
ona hiç iltifat etm~zdim; fakat, Koltuk kabartarak, beni onlara 
Bcrline ıidecek Fransız casuı· takdim etti. Bu adam, pespaye 
lamıın listesini elde etmek bir kimse idi. Geceyi benimle 
vız. fesi bana verilince, derhal nasıl geçirditini, buodaa arka· 
politikayı değiştirdim. Ve o daılarına hikaye etmişti. 
zat, kabareye gelir ıelmez, bir Camm sıkıldı, gururum ıar· 
münasebetini bularak kendiıine ııldı. Bu adamla bir arada 
hulul ettim. Konuştuk, danset· ıofraya oturmak değil, selim· 
tik ve içtik. Aıık, bir aralık laımak bile caiz detild; fakat 
benden davet iıtedi. Memnu· ne yapıyım lci, bitecek itim 
Diyetle kabul ettim. Defaatle vardı. Ve bıı iı, tab11m için 
teklifte bulunduğu hatde, o değil, Almanya için bayati bir• 
vakte kadar arzusuna nail ola· mahiyeti haizdi .• 
mıyan mabud, ıevincinden şa· Yemek zamanı gelince, büro· 
ııladıl Geç vakte kadar kaba- da bu adamla baıbaıa kaldık. 
rede kaldıktan sonra, ikimiz Herıeye ratmeo, dairesindeki 
bir otomobile athyarak evime ıarıoniyerde yemek yimete 
aittik. razı oldum .• 

Sabahleyin biribirimizden ly· Yemekten ıonra, biraz iıti-
nlırkea işık, beni öğle yeme- rahat ettik. Artık. plinımı tat· 
tine davet etti. · Bu davet, be· bik etmek için kafam iılemete 
nim için bir aimettil bqladı .• 

Saat onbirde, en müılcülpe· - Sona oar -- ,..,., -·-•-~www•--------• 

Kürek mahkQmu 
nereye gitti? 

Kaptan telsizle haber verdi, za
bıta geldi. Fakat o yok! 

Herkes çılctı, falcat o gole. 
Bir Franıız ıazeteıi, Şeytan Sen· Tomaı adauadan da a) 

adaıından kaçan bir kürek rılmak mecburiyetinde kala!l 
mahkumu hakkında şu malô- kürek mahkumları, zar zor Trı· 
mata veriyor: nidadaya ulafıyorlar. Bir kıımı 

•Antil adalarından gelmekte oradan merlcezi Amerikaya, 
olan (De-Sa·Salle) iımindeki diter kıımı Antil adalarına 
Transatlantiği, b ;kaç gün evel gidiyor. 
Sen·Nazer rıhtımında bekliyen• Fakat bir müddet soııra, 
ler araıında, birçok poliı ha· bunlardan Vode vatan hasreti 
fiyesi de bulunuyordu. çekmete ba,lıyor. En nihayet 

Gemiain kıp tanı, güverte topladığı birkaç pıra ile mem· 
yolcuları arHında bir kürek leketi Franaaya yollanıyor. 
mahkumu kaçağı ol dutunu tel· Nasılsa, binditi ıemide tanış· 
ıiıle Fra~sı~ salahiyettar ma• hğı bir adama, kim olduğunu 
kamına bıldırmiıti. söylüyor. Bu adam da, bir fır· 

Bu mahkum, geçen tetrini· satını bulup meaeleyi geminin 
ıan~ a~ı~da~ Fran~uva, .. Pol, kaptanına a~latıyor. 
Batııf~tı ıımınde dığer uç ar- Kaptan derhal, gemiıinde bir 
kadıııle beraber, Şeytan ada· kürek mahkumu kaçaj'ı bulun· 
ııodan kaçmıştı. Bu adadan duğunu, Fransız polisine telsizle 
kaçmak, Fransızlar t11afından b"ld" . 
bir mucize addediliyordu. 1 myor. 

Dört firari, rüzgarların, akın· Gemi Sen-~azer rıhtımına 
tılarm ve açlığın öldürücü pen· yınaşıy_o~. ~~~~ıbıt alan Fra~· 
çeninden yakalarını kurtarmağa 11z polısı, butun yolcularan hu· 
muvaffak olarak, Sen Tomaa viyetlerini birer birer tedkik 
adaıına varıyorlar. Adanan va· ediyor. Fakat, buna ratmen, 
liıi, onları Fran11z poliıine teı- aranılan mahkum bulunamıyor. 
lim etmek iıtiyor. Fakat, elle- Bir türlü ele geçirilemiyeo 
rine biraz yiyecek ve içecek mahkumun, bu sefer dı hamıl
teslim ettikten sonra, yollanna lar arasına dalarak sıvıştığı tah-
devam etmeğe mecbur ediyor. min edilmektedir.,, 

Kral Karol oe Madam Lapeslca 6lr ~i9a/•tl• · 
( E•lcl 6ir laatıradır) 

Pari Saar gaseıeaiDiD bir mu• nu ve Yahudi · oldutundan do· 
barrirl, Dooeako &iminde Te Rom... layı mustarip bulunduğunu, ba· 
ya Krala .Karolla Madam Lapeaku basının Avuıturya, yahud Al· 
anaodakı malam •ık maceraunı bi· k 1 h b 
len bir zaıla konaıarak blıçok: ıayi· man umpanya arı . eıa. 1~~ 
alar ._ dedikodularla dolu olan bu Rumen petrollarını ıılettatını 
macerayı gantHinı yaamııtıı. Biz de, okurl 
ifıdenin aaabıtlınaı muhd1Z1 ede· Bu gızetelerden; heaüz daha 
rek bu ynıya 1CHanlanmı11 geçiri• on beı yaıında iken saraya 
yoras: götürülüp o zamanki Romanya 

Doneıko hiddetle: kraliçeıi Mariye takdim edildi· 
- Hayar; dedi. Tekmil ıör tini ve Marinin onun ıüzelli· 

leoenler yalan. Artık Romanya· tine hayran bldıj'mı ötrenir. 
daki kadınlar hiçbir ıiyaıi •a· Fakat, bütün bunlara benzer 
libiyete sah:p detildirler. birçok yazılar ve şayialar, birer 

Romanyada vukubulan her efsaneden başka birşcy değil· 
aiyaıi değişiklikte, Lupeıku ma· diller. 
ceraıının izleri görülür. Vazi· Lrıpeslca, sadece, orta taba· 
yetlerini muhafaza etmekle be· kaga mensup bir ailenın 
raber, aıkın hayali içinde ya· kızı idi 
ıamalc kralların da hakkı delil Donesko sözüne devam ede· 
midir? rek: 

Bir ııkın efsanesine gizlenen -Hakikat büsbütün romanesk 
hakikati, size anlatacağım. Ben ve ·hayret vericidir, dedi. 
de, bütün RomanyaHar gibi, Prens Karol, harp bittikten 
madam Lupeskuyu •ooudouia,, sonra, Yunanistan prensesi 
ismiyle tanırım. Romanyada, Helenle evlenmiş~i. Ondan bir 
kralın bayatından bahsetmenin erkek çocuğu oldu. Bu çocuk: 
yasak oldutuau biliyorsunuz. Küçük prens Michaldir. Böyle 
Hüicümdara yapılacak herhangi olduğu balde, biç bahtiyar 
bir ima, cinayet addolunur. değildi. 
Düımanları, kralı bedbaht edip Bi çok kraliçeler gibi, pren· 
iradesini bozmak için, onun ıeı Helen de, ıiyasetle uğraş· 
mazisini tazelemekte• geri kal· mağa hevesleniyordu. Karolla 
mazlar. evlenir evlenmez, bu şekilde 

Kral Karola hiçbir karar veya faaliyete başladı. Kadınların 
fikri zorla kabul ettirmeğe mu· siyasete karışmalarını hiç hazet· 
vaffak olamıyanlar, ondan bu mi yen prens, onunla çok sefer 
ıuretle intikam abrlır. bu busuata çekişti. 
Seoen bir kadının menkıbesi Şahsi meseleleriyle uğraşma-

Daudouia madam Lupesku, ğa daha ziyade aklı yatan He· 
Parcoul Pnilipeıcodaki evinde, lenin, milletin ve devletin mu· 
hayatına ait Amerikan ve lngi· kaddes mukadderatiyle alaka· 
liz gazetelerinin yazdıklarını dar olmasını istemiyordu. Siya· 
hazan okur. ıetle uğraımaktan vazgeçmiyeo 

Kırıştırıp ıüprüntü ıepetine karııından, bu sebeple ayrıldı. 
attıtı gazeteler, onun balckıada 1922 ıenesinde, bir gün, 
şunları yazarlar: Sinaia'daki ikametgahının bab· 

•Lupesku, zarif bir faytonun çeıinde gezinirken, Doudouiayı 
içinde Calea Vittoriccideki Bük- (Lupeakuyu) gördü. 
reı bulvarını geçerken, umumt O 1tralar, Sinaia'da yapılın 
harbin ilin edildiğini duyunca, dat gezintileri mcvıimi idi; 
hıçkırıklarla atlamata baıladı. Bükreşin hali, vakti yerinde 
Çünkü, ayni ıünün akıamı, olan aileleri, yaz günlerini ora· 
prens Karolu ilk defa olarak da ıeçirirlerdi. O gün, prensin 
baloda görecekti. Prenıle henüz bahçeıini ve parkı'!ı gezmek! 
daha tanışmadıkları halde, onu berkeı için ıerbeattı. Doudouı 
gıyaben ıeviyordu. Akşamlara da, yüzlerce inıın. ~ısında, 
yatağına yataı ken, prenıin teda· oraya gezmeie gitmııtı. 
rik ettiği muhtelif fotoğrafla· Bu tarihte, Lupeık11 22 ya-
ranı koynuna sokmatı biç ih· şındaydı. iddia edild ğ gibi, 
mal etmezdi. Şimdi artık harp petrol krala çok zengiıı bir 
hatladığı için, balodan vazge· adamın kızı değildi. Babası, 
çilccekti. Bu yüzden, o da, sadece, hali vakti yerinde, cid· 
prensini görmekten mahrum diyetiyle tanınmı ş , namuslu bir 
kalacaktı.. eczacı idi. Doudouiı, dört ıe· 

Gene ay11i gazetelerden: Sa· aedenberi, genç bir müliz11J1la 
lamon Valf isminde çok zen· evli bulunuyordu. Az zaman 
gin bir Yahudinin kızı oldutu· zaaıaı sonra yüzbaıı olacağını 

Bagan Lrı,,..tuı 

ümid eden kocaıiyle, mu11cl 
bir bayat YAl•JOrdu. Gilllill 
birinde bir kralaa aö.ıtiM p 
recıthıi aldındaa bile Pflrmi• 
yordu. 

Fakat kanı kaynıyan ve 1k ... 
dini bahtiyar ıörmiyeli pr•aleı 
yaşamak sevinciyle tutuıan dil
ber Deudouia biribirleriai ,a
rlncel lcarşıbkla bir arıu- ile 
ıeviımete baıladılar. 

Maceralanna bir kiti lau
ban gitti: Lu pHkunua kocua 
ıenç zabit. 

Bu zabit gayet huuı, oldü· 
ça münevver, müzikten Ye fİİr• 

den anlayan bir ıençti. DOuclo
uia ona karı• derin bir tefUt 
ve arkada~lıktan baıka birteJ 
hi .. etmiyordu; çGnkü •HOe 
prensi seviyordu. Artık kocuile 
birlikte yaşıyamızdı. Ebedi· 
yen doıt kalmak ıartile . ayrıl· 
dılar. 

Karolla Doa1douia ufak bir 
villa kiralayarak, aşklarının ilk 
günlerini herkesten uzaktı ya• 
şadılar. 

Fakat, bazı ıiyasi ı*eseleler, 
o zamanki Romanya kralı Fer. 

dinandın Başvekili salahiyettar 
Jan Bratiana ile Karolun ara• 
ıını açtı. Şüphesiz preaıia ar• 
zusunu kırmak mevZJu bah1al-

dutu için, onun anası H&rilti• 
yan, babaıı Yahudi ~lan bir 
kadınla yaıaması doğru ı&ül· 
müyordu. Bununla beraber, Ka· 
rolun herşeye rağmen memleke· 
tinden uzaklaşmasını mani olu• 
namadı. Bütün unvaalaranclaa 
ve müstakbel tahttan ferıtat 
ederek, Lupeılcu ile Miliaoya 
yerleıti. 

Sevilen bir prensin avdeti 
Kral Ferdinand öldü. PtenHı 

Helenia niyabeti, Romanyanıa 

inkişafı bakımından kafi aöril· 
medi. Transilvanyadan Beıarab-

yaya kadar bütün Romaayablar 
baılanna bir kral iıtiyorlardı. 
Karol mem~eketine dönerek, 
krallık tacını giyd . Bu sefer, 
prenses Helen memleket bari
cıne çıkmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Nasıl gayet tabii b r ıektlcle 
kralın elem ve yalnızlığ na or• 
tak olduysa, Doudou.a, gene 
ayni şekilde oııun z•fetine iıt . • 
rak etti; yani o da Bükre,e 
döndü. 

Onu görmüşsü'lüzdür. En aziz 
sevdiğini uzaktan uz .. ğa tak p 
ederek, Philıpesco parkındaki 
evinde yaşar. o,,rin bir melit1• 
koliye bürün• hayatını, pelc 
sevdiğ: kitapların arasıf\.da 
reçirir. 
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Bu~ünkii program 
_ lstanbul radyosu 

Oil• n~ırigatr: Saat 12,30 
lilda Türle muıikiıi - 12,50 
avadiı - 13,0S Çocuk bay· 
amı haftası müaaaebetile çocuk 
ıirpme kuru1qu namına Kadı· 
öy HalkeYi koro beyeti-13,30 
ulatelif plilc netriyıtı - 14 

AlrfClll u,ri•lllu Saat 17,00 
alalip tarilai be11i: Ooiveraite-
• ••ki•: Recep Peker tara· 
ıa-. - 18,30 Çocuk bayramı 
• laaftua mODuebetile çocuk .,..e kuruma aamıaa kon· 
•au: Dr. ŞGkrü Hazım (ço
•ldarcla Iİair lautalaklan ) -
8,45 Beyotlu Halkevi ıöaterit 
olu tarafından bir temıil -
t, IS Çocuk terbiyuiı Ali Ka
il Ak,üz - 19,SS Boraa laa· 

leri - 20 Mazaffer llkar ve 
ııart:aclAatllın tarafından Türk mu· 

lııiai n laalk .. rkıları - 20,45 
ava rapona-20,48 Omer Raza 

1ara111aclaa arapça .a,ı.. - 21 
ibal ve arkadqlan tarafından 
ürk mutikiai ve ballı: tarkıları 
Saat ayan) - 21,00 Orkeatra: 

1 - V alcleafel: Espaoa valı 
2 - Bralamı : DaM honp• 

ruvaz. 
3 - Drigo: Lı fore anşante. 
4 - Tranalatöı: Hobraytç11k 

İD lilipit. 
1,15 Ajanı haberleri - 22,30 

Plilda ıololar, opera ve operet 
arçaları - 22,SO Son laaberler 
e ertesi ıiinün proıramı - 23 
on. 
Muhtelif Avrupa istaıyon)ar&• 

m bu aqamki program özü: 
en/onilı1': 
12, 15 Roma kııa dalıaaı : 

enfooik konser, 22 Roma, Bari: 
eafonik konıer, 22,10 Bratiı· 

ava: Senfoaik musiki, (Fraack). 
ıdi/ ..... ,,.,.,_ 
7,10 Berlia kısa dılıaıı: Kın· 

k aeaiki, (8,1Sdevamı),8,30daa 
2,. kadar Pariı Mondial fa· 
lalarla plik neıreder, 11,45 

lia kıta dalgHı: lngiliz or· 
ltra muaikiai, 13 Berlio kısa 
ıua: Hafif muıiki, ( 14, 1 S 

tlev .. a ), 13, 10 Bülueı: P1ik, 
(14,30 devamı ), 13, tS Paris 
Moadial: Konaer, ıs Keza, 
17, 15 Roma kısa dalg111: Karı· 
tık muıiki. 17, ıs Berlin kısa 
clalp11: Gitar mulikiıi, 11,45 

:rlia kıaa dalguı : iş ıonu 
maıikiıi, (18,SO devamı), 18 
Par ı Moadial: Konıer, 18,02 
Bikreş Gençler kon.eri, 18,30 
B"atiılava: Mandolin orkeıtraıı, 
19 Pariı Mondial: Plik, 19,30 
konser, 19, 10 Peıte: Koro ha· 
Yaları, 20 Berlin lua dıl1a11 : 

üçiik rauaiki IH' atkirları, 20,0S 
eıte: Hafif muıiki, 20,30 Prag: 

Smetaa1nın marş ve milli danı· 
a~ı, 20,45 Belırad: Büyük rad • 

yo orkeıtrası, 21,30 Oatrava: 
Muıilcili ve şarkıh etlenceli 
program, 22, 15 Berlin k11a 
dalgaıı : Kareıık havalar, 22,2S 
Ostravı: Bando muzıka, 22,45 
Bükreş ı Hafif muıiki nakli. 
Operalar, operetler: 

13, 15 Roma kısa dalgası : 
Bir lirik operadan bir perde, 
15,30 Pariı Moadial: Heroldun 
.. Zampa iıimli operaıı, 20,30 
Viyana: Pucciniain •Turaadot. 
operası, 21,5() Prag: Vaınoria 
•Götterdaemmerunı. operası, 
22 Milino,Torino: Giorclanonun 
• Marcella. opera11. 
Oda masikiıi: 

14,45 Roma kııa dalgaıı z 

Oda muıikiıi konseri, 20, 10 
Bül" .. : Oda ınuıikiıi kuarteti 
( Scbuman• ), 20,20 Floranı, 
Nıpoli:Kuartet (lalyaa eaerleri). 
Re•italler: 

9,:JO BerliD kıa dalıaaı:Eıld 
ve yeai İKİ ıarkıları, 18, 1 S 
Berlia kıaa dal1a11 : Piyano 
koaaeri (Fraaz. Scbubert), 18,30 
Brum110 ıarkılanadan, 18,30 
Roma kıaa dalıuı: Halk ıarka· 
ları, 18,30 Peıte: Piyano resitali 
19,15 Bükreı : ıarkılı koaıer 
(Rumen ıarkılın), 19,30 Bel· 
grad: Keman konıııeri, 21,45 
Berlin kııa dalgası: Piyano mu· 
ıilciıi (Malcı Dovell), 23 Floranı, 
Napoli: Piyano konseri, 23,30 
Laypzig: Limbal vals. 
Dans musikisi:: 

23,30 Königıberi, 23,35 Vi. 
yana. 
Muhtelif: 

19,10 Roma kıaa dılguı ve 
Bari: Arapça musikili program, 
20,37 Bari: Türkçe haberler ve 
Türkçe çocuk havaları, 21, 15 
Bari: Yunaniıtan için muıikili 

neşriyat. 
~~~------~----------

At yarışları 
Ba laaFta eona erecek 

Huıuıi Muhasebenin yıllık 
Bahar at yarııları bu hafta Kı • 
zılçullu sahasında yapılacak ve 
bu koşularla bahar at yanJları 
ıona erecektir. 
Beı koşudan üçüncü bandi· 

kapbr. Vilayet yarış heyeti, 
handikap yarışlarına aid ağır· 
hkları şöylece teıbit etmiştir. 

Taylara mahıuı ikinci koşuda 
Andıran Budin 65 kılo, Sada 
58, Mahmure SS, Ş~ngün 51, 
Şimşek 50, Güzel Derbend 48 
kilo, lngil.z atlarına mahsuı 
üçüncü koşuda Romans 65, 
Komiser 64, Zavada 60, Özde· 
mir 52, Şıpka 50, Veragata 48 
ve Fılorya 47 kilo, dördüncü 
koşuda Sönener 63, Novis 60, 
Dandi 57, Springport 54, 
Tomru S2 ve G rgin 48 kilo 
üzerinden koşacaklardır. 

Bahar son koşularının çok 
heyecanlı olacağı tahmin edi· 
liyor. 

Cino~~~n~~ .. ~ ~'!~m~!lık J 
- Matmizel, dedi; pencere· 

l~ri açınııl Burada ne kadar 
ı'şe ve kutular derununda iliç 
~arsa hepı·nı 11lona fırlattnızl 
Ben şımdı geleceğım. Çünlcü 
•11ta bakıcıdan şüpheleniyorum. 

Hangi basta bakıcı? 
...:. Baban za nezaret edeni 
- O, basta bakıcı değüdirl 
- K mdir ıu halde b•? 
- Doktor Milier1ai11 evindeki 

mürebbi yel 
- Ne zamandınberi eviniz· 

dedir? 
- BabamıD butalandıta pn 

• buraya r••di. 
- Şaa halde niçin .• 

- lliçları •zim, ve hasta 
.. kıcılara o eıaret içi:ı ... 

Yazan: 1 rfa n Hazar 
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Polis haf yesi, Juminin ıon 
kelimelerini din lemederı yıldı
rım gibi dıtaraya firladı, çıkar
ken: 

- Unutma dediklerimi mat· 
mazel, dedi; bepiıini dııarıya 
at, hepsinil. 

* * * Kançof, Milıer'nin mürebbi-
yesine şatonun ıç meydanlığın· 
da tesadüf etti. Elin de irili 
ufaldı birçok şi~eler vudı. Bu 
kadın kırk yaşların da kadar 
ıörünüyordu. Rengi esmer, göı· 
leri ıiyah, ve vücud&a balık 
etin deydi. 

Kendiıinin önüne geçmek, 
birkıç ıualle mürebbiyeden 
bazı şe;ler ötr~melc şüph•ıız 

stoku var 
•• 

Mahsullerimizin ih. 
raç vaziyeti 

Son aylarda üzüm satışları 
iyi aitmiş, Avrupının muhtelif 
memteketlerinden yeni sipariş· 
ler gelmiştir. iki ay evel piya· 
ada .300,000 çuval üzüm ıtoku 
varken ıoa hafta içinde ıtok 
•iktuı 20,000 çuvala, yani 3000 
tona inmiştir. Yeni mahaul 
mevıimine kadu bu üzümlerin 
bir kıımının daha ıatılacağı 
kuvvetle tabmin ediliyor. Şim
diye kadar dıı memleketlere 
ihraç edilen üzüm miktarı 33000 
tondur. 

Piyaıadı satılmamış hiç incir 
kalmamıı. Şimdiye kadar 29,000 
ton incir ihraç edilmiştir. 

Tütün mabıuliiaden miiıtab· 
sil elindo kalan miktar 3000 
tondur, bunun üçte iki.t, satışa 
aalib olmtyan cinstendir. Gene 
ı mdiye kadar Ere mahsulün· 
dea 16000 balya pamuk ihraç 
edilmittir. 

Pamuk ihracatının azbtı, se
neden aeneye memleket dahi· 
linde, bi lha11a yeni kurulan 
fabrikalarımızda pamuk istibli· 
kinin artmasıdır. 

Seydiköyde 
Bir laıraız yakalandı 

Seydiköyde bakkal B. Zıimin 
dükkanını gece soymata tcşeb· 
bU. eden sabıkalılardan Cemal, 
ıuç üıtü yakalanmıştır. Yapılan 
tahkikatta evelc~ B. Zıimin 
dükkanından bir miktar eşya 
ve 8 Mart tariB inde Seydiköy 
iıtasyonundJki g şedcn bir mik· 
tar para çalanın ayni adam 
olduğu ınlış. lmıştır. Cemal, 
Adliyeye verilmiştir. 

D:ılycındaki uak'a 
Menemen kazua dabiliode 

Çllnaltt c.\oarında KU11Nr6• 
dalyanında bir vak'a olmuştur. 
Balıkçı Rizeli Ahmed oğlu Ah· 
medle gene Rizeli ve balıkçı 
Ahmed oğlu Ali Osman arasın· 
da aabaha karşı bir meseleden 
kavga çıkmış, Ali Osman bı· 
çakla Abmedi karnından ağır 
surette yaralamıştır. Hadise 
hakkında Menemen müddei· 
umumiliği tarafından tahkikata 
başlanmıştır. -----Limanda: 

Seyyah geldi 
Dün limanımızdan geçen Frın· 

sız bandıralı Lamartin ve ltal • 
yan Lero vapurlarile yetm · ş 

kadar ıeyyab gelmiş, karaya 
çıkarak şehrimizi gezmiştir. 

Vapurlar 
Dün limanımıza bir Türk, bir 

Fransız, bir ltalyan vapuru 
gelmiş ve iki Türk, bir Fransız 
bir Yunan, bir ltalyan vapuru 
harket etmiştir. 

ki mümkündü! 
Fakat polis hafiyeai, ilkönce 

böyle birşey yapmadı. 
Tekrar telefonun baş ına gi

derek merkezden bir arkıdq 
aradı: 

- Kim var ord.ı? .. Hal Sen 
miıin Stafandürl.. Mirton, dok
tor M lier'ye gitti detil mi? .. 
Peki.. Memnun oldum.. Şımdi 
seni beki.yorum... (Banker Şı· 
yap şatosu: Ouvrons caddes: 
NJmara 814) haydi, çabuk ol... 

Bundan sonra Kançof müreb
biyenin önünü kestirdi; 

- MıdmazeJ, dedi; biraz 
gelirmisıniz? 

Mürebbiye, hürmetkirane bir 
ıelim verdikten ıonra ııtoda 
beliren bu yeni mösyönün ya· 
nına koştu: 

- Emirlerinizi bekliyorum, 
dedi. 

- Biraz şu odaya girebilir· 
m yiı? 

- Hay h11yl 

Yel ki köy sandığına ait yağ ve un fabrikasa iki sene müd
detle icara verilmek üzere ikı !defa müzayedeye çıkarılmıt ise 
de hiçbir talip zuhur etmdiğinden köy kurumunun 8·4.938 
günlemeçli ve 26 aayıh lc:eıdirimi ile bir ay müddetle pazar-
lığa konmuş ve ihalei katiyesi de 9·5·938 rününe rast 
ıelen Pazartesi günü saat lS de Kızılbahı;c nahiye konağında 
yapıim1Sı keıdirildiğinden talip olanlıran mezkur günde hazır 
bulunmaları ve şartnameyi görmek iıtiyonlerinde ıimdiden 
Yellc:i köy bafkanlığına müracaat etmeleri ilin olunur. 

••'""'!I' ____________________________________________ ___ 

/amir levazım amirlifi ildnları 
lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Miktarı 
Kilo 

2500 Patates 
800 Kuru aoğan 

1500 Sabun 
5000 Saman 

t5000 Yulaf 
5000 Şeker 

1 Müstahkem mevki ~ıtııt ve hayvanatı için yukarıda 
cinı Ye miktarı yazıla altı kalem erzak ve yom ayrı 
ayrı ıartnamelerle ve pızarhk ıuretile ıatın alana• 
caktır. 

2 - ihaleleri 2 Mıyıı 938 Pazartesi günü ıaat ıs de kıt· 
lada lımir levazım amirliği utın alma komiıyo•unda 
yapılacakter. 

3 - lıteldiler ihale aaatinden evel komiıyona müracaat· 
ları. 1402 

lzmir Levazım amirliği Sıt. Al. Ko. Rı. den; 
1 - Manisada Tümen kıtaatının ihtiyacı için açık ekıilt· 

meye konan 5930 kilo zeytinya§'mın 20-4·938 gününde 
yapılan münakaaada talibi tarafından beher kilo zey
tinyağ ı na vMilen 40 kuruş 25 santim fiat babalı görül· 
düğünden münakasa on gün uzahlmıştır. 

2 - Puarl ğa 2·5-938 Pazartesi günü saat lS de 
3 - Tahmin bedeli 2075 lira 50 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminatı 155 lira 66 kuruştur. 
5 - Şutnameai her gün Tümen ıatın alma komisyonunda 

görülebilir. 
6 - isteklilerin pazarlığa iştirak edebilmeleri için ticaret 

odasında kayıtlı olmaları lazımdır. 
7 - Ta.iplerin teminatı muvakkateJerile birlikte 

yapılacağı gjn ve saatte Tümen satın alma 
nunı müracaatları. 

pazarlığın 
komisyo· 

1403 

lzmir L-:vazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki lc:ıtıab için pazarlık suretile 40JOO 

kilo odun satan alınacaktır. 
2 - ihalesi 2 Mayıs 938 Pazartesi günü saat 10 da kı şlada 

İzmir levazım amirliti satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Teminat m.uvakkate akçeli dokaan liradır. 
4 - Şartnamesi kom syonda görUlebilir. 
5 - İstekliler ihale saatinde o evci komisyona 

sahiplerine 
Saalta (1) kuruş maarafla mutbabınızın 

ihtihacını temin etmek isterseniz vakit 
kaybetmedtn 1 yeni model 

Heidenia 
Maıot ocatı alınız. 

Se11iz, duman ve koku neşretmez, teb
likeı·z olan Heidenia mazot ocaklan dün 
yanan en ekonomile ocaklarıdır. 

Bir telefonla evınıze kadar mazotunuz 
temin edilir. 

Toptan ve perakende satto deposu: Gızi bulvarı Ziraat Bınkaıı 
karşı.sı DUNLOP matazasıder. Telefon 3737 Poıta kutuıu 27S 

Biç yanmıyan ve bozulmıyan Amiyant fitilli Heidenia 
petrol ocaklarımız da vardır. 

Taşra için bayilikler aranmaktadır. 

Poliı hafiyesi, geliıi güzel 
bir odanın kap11ın1 açtı. Burası 
bankerin beldeme aalonuna ben· 
ziyordu. 

Mürebbiyeye oturmasını rica 
etti. 

Fakat mürebbiyenin elinde 
şişeler vardı. 

Kançof, burıları almak ve 
bir yere koymak için elini ka
dı na uzattı. 

Lakin kadın, lahzıde şişeleri 
geriye çekti. · 

- Ric l ederim mösyö, dedi. 
Şişeler beni h ç rahatsız etmiyor! 
Emirlerinizi bekliyorum. 

- Madmızel ben, Şiyapın 
yakın akrabasındanım. Henüz 
Londradan gelm: ş bulunuyorum. 
D.:>ktor M lierye ı ı mdj yaptığım 
bütün ricalarım :boşa gitt: O 
bana, bankerin ııbhatine dair 
hemen bıçbirıey ıöylemek iıte .. 
miyor. Bunun için sizden istir· 
ham ediyorum, acaba amcam 
Ş yap bu baatahktan kurtula• 

cak mı? .. 
Mürebbiye, muhatabını fizli· 

den gizliye ıüzmete başladı. 
Birden cevap vermedi. Yalnız, 

- Londradan mı geliyorum 
demiştiniz? 

Dedi. 
- Evet! 
- Mösyö Ş yapın Londrada 

yakan bir aKrabası olduğunu 
hiç duymamııtım .• 

- Filhakika, pek yakın ak· 
rabasından detilım madmazel •. 
Fakat ailevi huıuıiyetlerimiz ya· 
kın akrabalıktan da daha mü· 
bimdir, 

- Şu halde mösyö, doktor 
Milierden öğ'renemeditiniz şeyi 
benden nasıl öğrenebilirsiniz? 
Bilhassa ben tabip te değili mi 

- Evet madmazel.. Lakin .. 
Belki doktordan duyduğunuz 
birşey vardır. 

Dokto Milier nin mürebbiye•i 
derhal iılcemleden kıllctı. Şite· 
leri kucatına yerleştirdı. Asabi 

F elaketzade 
kardeşlerimize 

yardım 
Başı 2 inci Sahi/ede 

öğrencileri 6 3S 
lbrahim Hilmi ve 
Hüseyin Avni 
Yafe biraderleri 
Nigir Uzunkol 
Ahmet ve Aıım Uz 
lzmir Kantarcılar Tartı 
Emniyet birliti 
Kardiçah lbrabim B. 
Avoer Bor1acıotlu 
Hakkı Türegün ve 
şürekiıı 
Notrika Nesim 
Kahveci Servet 
Dr. Rifat Halim Pala 
Hilmi ve Mitat Akct' 
kardaılar 
Y anto F. Azari 
Şimoil Alazaralci 
otlu Refail 
Marko Alazaraki 
Abd .. llab Ômer 
Middillili 
Hıfzı Mene111ealiotlu 
Jale: Topuz 
Erneat Topuz 
Çekoılovakya 
konıoloau 
P. Filneı Ye şürekiıı 
Yuda Karaıu 

ıs 

10 
10 
1 

10 
100 

5 

100 
3 90 
2 
~ 

10 
ı so 
5 
2 

25 
5 
2 
1 

10 
30 
10 

1776 14 

Dünkü yekuıı 

Yekun 

------6195 S1 

797 7S 
Kar ııgalctıl ı lfll' 

Kerşehir, Yozgad f elilcetn
delerine iane vermek istiyen 
Karşıyakalılar, her gün 10 • 12, 
ıs· 18 arasında Karııyaka 
Halkevi Hila iahmer ıubeıiae 
müracaat edebileceklerdir. 

Kuşadasında 
Bir çiftlik fazla 
arazi lıaplamıı 

Kuşadaaı, (Huıuıi) - Selçuk 
ile Ku .. d111 ara1111da blyllı 
bir aahayı itgıl ed.. Ardalya 
çiftliği, görülen lüzum üzerine 
kadaıtro heyeti tarafından ölç
türülmü,tür. Bunun neticeıi ola ... 
rak 6 bin dönümlük çiftlitİll 
daha gerıiş bir 11haya yayıl .. 
dıtı anlaş lm •ttır. 

Gençlerin milsanı•r••İ 
Aydın Ortaokulunda tahlilde 

bulunan Adalı gençler. bayram 
mürıaıebetile ailelerinin yanma 
gelmişler ve Ada kulübü men· 
faatioe bir müsamere Y-'rm:.
lerdir. Geoçler çok muvaffak 
olmuşlardır. 

Fransada 
1 Mayra bayramı 
Pari1, 28 (Radyo) - Bir ma. 

yııta, gazeteler intişar etmiyc· 
cektir. lı bayramı, bu sene bü· 
tün Fransada büyüle tezahüratla 
kutlu !anacaktır. 

bir çebrey.e Kaaçof a kıaa bir 
ae:aaı verdi: 

- Hayır möıyö -dedi· dok· 
tordan birıcy duymuı delili•. 
Zaten bir,ey duyaam ela ıize 
oaııl ıöylerim? 

- Kaç yıldanberi Milier•ia 
yamada11nız? 

Mürebbiye, gittikçe fenala· 
şıyokdu ••. 

Poliı hıfiyoai iıe, onu Staf• 
dür gelinceye kadar odada al .. 
koymak istieordu. 

Nihayet dııarda lwçik bir 
gürültü oldu. 

Genç kapıcının ıesi oclaclaa 
duyuluyordu: 

- Ulcin Mösyö kimi arıyor• 
sun uz? 

- Doktoru arıyorum, doktor 
Mılier'y i !. 

- O, hastanın odaaandadır. 

- Hayır, burada oldutanu 
Madmazel söyledi.. .. 

Nihayet o·danıo kapısı açıldı. 
·Arkası flGI'• 
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TRAKYA DA BAYRAM! 
dım harek", leri 

Turıudlu, (AQadolu) - Kır· 
şehir, Yozgad bavalisindeki zel• 

S. Simonu da 
çarptdar 

••••• 
Bir sahtekar,,_ 
bankadan 50000 

Nisan 29 

Hem sporcu, 
hem ressam, 
hem de ka akçı 

zele felaketinin Turgudluda uyan· d l k . 
dırdığı akisler pek derindir. o arınt .çe tı 

Hom resim amatörü, hem de 
biıiklet ı•mpiyonu Güıtav De· 
lur isminde biri ayni zamanda 
kaçakçılık ta ylpıyormuıl .• Ha· 
dise şöyle meydana çıkmıştir: Salı günü, muhtelif reımi daire 

memurları aralannda para top· 
layarak felakete uğrıyan kardeş· 
lerimize yardıma b~şlamıılardır. 
Ayni günde Cumhuriyet Halk 
partimiz heyeti do toplanarak 
muavenetin goniı bir tarzda 
ifuı için faaliyete geçmiıtir. 

Saf'a bayram nte111$İmimten bir inti6a, solda lstoballu spercıılar· id•sgonda. 
Hatipler; mekteplerde, fabri· 

katarda, kıraathanelerde; hulisa 
halkın bulunduğu her yerde f eli· 
ket saha11ndaki vatandaıları•n
zın eninlerini, tüyler ürpertecek 
vaziyetlerini halka acıklı bir 
liunla anlatmaktadırlar. 

üniversiteliler ve lstanbul sporcuları 
da Edirneye geldiler. 

b 
tiler. Kendilerine refakat eden 

Bisiklet, voleybol, asketbol ve mümessiUerle birlikte Babaıeki Mekteplerdeki yavrularımız; 
evlerindeki kumbaralanada bi· 
riktirdikleri paraları büyüle bir 
zevkle tabıil gördükleri irfan 
ocağ.ndaki Kızılay cemiyeti 
aandıldarm• vermektedirler. 

fudbol müsabakaları yapblar. ~~::1'~1;~:~~~:~,.v• Tokirda· 
Tekirdatda misafirlere bir 

ziyafet verilecek ve oradad 

·Bagr11rn intibaları.. General Kanm Dlrik 11s bir ga11ru 
söz söglügorlar. 

Edirne (Huıuıi) - Hakimi· fettiılik müşavirlerile ileri gelen 
yeti Milliye ve çocuk bayramı memurin ve kız, erkek okulları 
mün11ebotile Edirne büyük bir talebeıi ve binlerce halle h zır 
bayram yqıdı! Sabahtan iti• bulunuyordu. Netice e irne· 
baren ıoka1dara dökulcD Ulk liler daha fazla puan aldılar. 
merasim yapılacak yerleri hınca Balkın bayrak yarııını da 
hınç doldurmuş bulunuyordu. Edirne taktmı kazandı. Fakat 
Halkeviade bqlıyırı ve bılcdi· favul yapıldığından bu yarıı 
ye önünde biten bu merasime sayılmadı. 
bütün mektepler iştirak ettiler. 24 Nisan Pazar günü ııat 
Umumi Müfettiş General Klzım 10 da Yavuz sahısmda miıa· 
Dirik bir nutuk söyledi, bun· firlorle Liacı voleybol takımı 
dan sonra küçük bir talebe arasıada yapılan voleybol mü· 
ıöylev verdi. ıabakaaını misafirler 15.7 ve 

23 Niaan günü bütün küçük· 15·8 Üzındılar. lstanbulıpor 
1er otobüslerle gezdirildi. Bay· voleybol takımı lstanbul şam· 
ram yerlerinde kurulan ıalın· piyonu olan Mühendis mektebi 
caklarda eğlendirildi. takımının oyancularmdan müto· 

Üniuerdteliler Edirn•d~ ıekkildi. 
Edirnomizi ıörmek üzere İı· Ayni gün yapılın basketbol 

tanbuldan gelen kız ve erkek müsabakası çok heyecanlı geçti. 
158 tatebe Nisanın 22 inci gii· Yavuz takımı, misafirlerin ceza 
nü istasyonda karşılandılar. Ken· atışından temin ettikleri 2 sa· 
d ilerine tahsis edilen mektep· yıya 22 sayı yapmak suretiyle 
lerde misafir edildiler. O ak· ve büyük bir farkla galip gel· 
ıam General Kazım Dirikin çay diler. 
z"yafetinde, cumartesi gecesi Oğledcn sonra da şehir ala· 
Kız öğretmende verilen müsa· nında Edirne Yavuz ve Kara· 
merede ve Halkevi konserinde ağaç spor tekaüt takımları kar· 
bulundular. Ayni gece Aıkcri şılaşlllar. O ıun yarımşar saat 
mahfıldeki baloya gittiler. olm k üzere iki devre yap1ldı. 

Pazar sabahı lstanbula avdet Edirne Yavuz takımı ikinci dev· 
eden gençler, Umumi Müfettiş rede iki sayı yaparak maçı ka· 
ve Vali tarafından uğurlandılar. zandı. 

/stanbul-Edirne maçı Misafirlerle şehrimiz Lise ta· 
Bayram günlerinde Edirne kımı arasında yapılan futb.ol 

ha lkı büyük bir spor bayramı maçı saat 17 de başladı. Edır· 
yaşadı. Eve1ce bild rd ğ . m gibi neliler dıha iyi oynad ıkları 
22 N.san Cuma günü İstanbul halde, ele geçird kleri fırsatlar-
spor ge'?çleri (50) kiş lik bir d~n iftifade edemediler ve 3· 1 
kafile halinde şeh rimize gel· mısafirler galip geldiler. 
diler. Edirne halkı ve sporculuğu 

O akşam Halkevinde Üni· çok büyük bir spor bayramı 
versitclilerle birlikte şereflerine yaşadı. 
verilen çay ziyafetinde bulunan Bisiklet ııjanlığının tertip ' et· 
m"safirler, 23 N.san güı:ıü genç· tiği 30 kilometrel ık bisiklet ya· 
lerimizle karş lAştaıar . rışı sahada başlıyarak Sazlıde· 

Programı göre birinci günü reye kadar devam etti. Avdet· 
atletizm müsabakalara yapıldı. te yaı ışı sahada üç tur almak ıu· 
Şehir alanı ~imdiye kadar gö· retile şampiyon Cıhit birincilikle 
remcd ğı bir kala balıkla dol· bitirdi. İkinci N umi, üçüncü 
muştu. Mihri, dördüncü Ahmet gel· 

S '!yirciler arasında Trakya diler. 

uturlanacaldardır. 

Bergamada Kermes 
zırlıkları ilerliyor 

ha-

Kermes ef lenceleri bu yıl daha güzel ola
cak • 23 Nisan ba,ramı tezahürleri. 

Berıamada 23 Nisan merasimi •• 
Bergama, (Husuıi) - Çocuk Toplanan para Kııılay şubeai 

haftası canlı bir surette devam vaaıtaaile merkeze gönderilmek· 
etmektedir. Bayramın birinci tedir. 
günü Cumhuriyet alananda kay· Kermt1• lıazırlılcları: 
makam 8. V ufi Bagadur ve 22 Mayıs Pazar rünü baıh· 
Parti başkanı B. :Hamdi Arı· yacak olan Bergama kermesi 
kan tarafından nutuklar söy· için büyük b1Zı.rlıklır devam 
lendi çocukların bayramı kut· etmektedir. Komite ıık ıılc il· 
)ulandı. çebay Vasfi Bıgaduruo baıkan• 

Talebe manzumeler okudu lığında toplanmaktadır. Misa• 

h.t b l d b ı d 1 Geçı·t' firlerin istirahatlerini temin için 
ı a e er c u un u ar. . . . 

· ld ç ki a kcr otellerıa tcmızlcnmesı ve banyo 
rdeımı lydapı '· ocu ar şe yerleri yapılması üzerinde du· 
. ağıh ı. l kt d 

B 1 d. d R 0 b" ru ma a ır. e e ıye e za inç ır nu· .. . Verilen karar dairesinde ban· 
tuk soyledı ve 23 Nisan için yo yapmadıklarından dolaya 
yazdığı şurı okudu. Burada Bergama Merkez Pamulccu ve 
bis~üvi dağıtıld ı . Ve ~abfel Trabzon' otelleri kapatılmıştır. 
selamlanarak Çocuk Eıırgeme Bunlardan Cihan ve Trabzon 
Kurumuna gidildil. otelleri İfe bıılamışlardır. Di· 

Burada _da. çocuklara susamla ğerleri iıe başlamak üzere· 
helva vcrıldı. Bu Bergamaoın dirler. 
mı:ı hsulü şekerden de bisküvi· Hanlarda dükkanlarda da 
den de daha çok beğenildi. devam et~ektedir. Bu itler 

Birinci müsamereyi Gazipaşa üzerinde belediye doktoru ha· 
okulu Hılkcvi salonunda yaptı. san ve belediye komiseri Esad 
Ve çocuklar çeş . t: i oyunlardı çalışmaktadır. Ayni hafta içinde 
muvaffak oldular. Zübeyde ha· Bergama panayırı kurulacaktır. 
nım okulunun müsameresi ayni Bunun için de hazırlaklır bıı· 
salonda 4 Eylul ve ikinci okul lımıştır. 
ve ortaokulun Akın piyesi ta· llimevinin bütün noksanları 
kip edecektir. on beş güne kadar tamamlan· 

Sehir tiyatrosu: mış olacaktır. Konforlu bir otel 
lıtanbul belediye1i Şehir ti· haline gelen burası buıünlerde 

yatrosu 22·23 tarihlerinde Halk· müze ile birlikte huıuıi bir 
evi salonunda Kiralık, aatılık ve elektrikle aydınlatılmış ola-
Bilmece piyeslerini oynamış· cakt11. 
lırdır. Yeni Neşriyat 

Felaketzedel•re gcudım: 
Kırşehir ve bavaliıindeki zel· Haoacılılı VB Spor 

zelelerden felakete uğrayanlar Türk Hava kurumu genel 
ıçın Halkevindc büyük bir merkezinin (Hıvacılılc ve Spor) 

umumi nıüfe t t ş·, orgeneral S::· Misafir spo ~cular, umumi mü· top!antı yapıldı ve Kızılay idare mecmuası zengin münderecat, 
heyetine faal bir komite ilave bol resimlerle intişar eylemiştir. dad, valı v• bö ge başkanı fettişl kçe hazırlanan program 

N yazi Mecgen ve um umi mü- dahilinde İstanbu la hareket et- edild ı ve faalivete geçildi. 213 ncü sayısını tavs;yc ederiz. 

.Si mon Slınoia 
Siaemı yıldız& Simôn Simo· 

nun tatil aünlerioi Franıada 
ıeçirmHinden istifade eden bir 
hin-otlu hin, tertip ettitl 11bte 
bir çoldo, bu artistin parasını 
yatlrdıtı bir bankadan 50,000 
dolar çekmete muvaffak ol· 
muıtur. HırsızhA-ın farkına varan 
)'Ildız, der hal polise müracaat 
etmiştir. 

Yapılın bütün · araştarmalıra 
ratmen, hilebaz henüz ele re· 
çirilememiıtir. 

Bu hınızhtıri yapıldıtı ııra· 
lırdı, Kar ol Lombardın da · mü· 
cevherleri çalınmıştır. 

Hindistanda 
Miitlıiı kolera uar 
Londra, 28 (Rıdyo) - Hin· 

diıtanın buı yerlerinde ve bil· 
hassa Ganj nehri bavaliıindeki 
k11abalarda müthiş kolera çık· 
mıştır. Kolcrcdan hergün yüz· 
lerce insan ölmektedir. 

Paris • Brüksel arasında ya· 
pılacık olan bisiklet yarışına 
iştirak etmek iıtiyen şampiyon 
Güstavuo otomobili Halluin 
kara gümrüğüne yanaııyor.Oto· 
mobilin içiade ilci kurs bisik· 
leti var. 

Güstav Delur karısile bera• 
bor aeyyahat etmektedir. lıpın· 
ya ve FranH turunda iki sefer 
birinciliti kaıaıımıştır. Kendisi 
genç, uılu ve sıkılgan bir spor· 
cudur. Boş zamanlarım yağlı 
boya reıim yapmal'a hasreder. 

Böyle olmasına rağmen, güm· 
riik memuru onun otomobilini 
araıtmyor ve otomobilin döıee 
meleri altanda 15,000 frank 
kıymetinde kaçak tütün bu· 
luyor. 

Vaziyetin tehlikeli oldutunu 

l,te 6iıilclef guııındtıl •. 
gören Güatav otomobilden atlı· 
yarak kaçmıta baıhyor ve ya
kayı ele vermedoa hududu ıı· 
mata muvaffak oluyor. 

Otomobil ve ilci veleapltte 
ıümrllk memurlırıaın elinde 
kalıyor. 

Ruzvelt 
Hanri Fordla 

lıonuıtu 
Vaşiagton, 28 (Radyo) Ame· 

rika cumhurreiıi, bupa, beyaz 
urayda F ord otomobilleri mü: 
eHesıleri sahibi (Hanri Ford) u 
kabul etmiş ve kendisini yeme· 
ğe ahkeymuıtur. 

Ruzvelt, Hanri F ordla ıanayi 
işleri hakkındı ttzun müddet 
konuımuıtur. 

Bayramda giydirilen yavr ar .. 

Bolıb•irde tigdirilen yavrular 
Balake1ir, (Hususi) - Balıkesir Çocuk Esirgeme Kurumu ço· 

cuk bayrımında 507 fakir yavru giydirmiıtir. Geçen çocuk bay· 
ramandan buıüa• kadar kurum taraf ıodan bir yılda giydirilen 
çocukların Hyısı 1015 dir. Bundan başka her y1l old • u gibi 
tSO lcimseıiz okul talebesine hergün sıcak yemek verilmektedir. 
500 çocuğa ders levazımı verilmiş, 1200 çocuk muayene edilmiş 
ve fakirlerin ilacı parasız verilmiştir. 

Çocuk balosu, müsamereler verilm iş, gürbüz çocuk müsaba· 
kasile ilkokul talebeleri arasında güzel yazı ve güz• I res.m mu· 
sabu• yapılmış ve kaunanlara hed iyeler v~rı' m ı ş• r. 
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Inlıisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1.- idaremizin Paşabahçe fabrikasında tartnamc ve projesi 

mucibince yaptırılacak kargir ve betouarme istinat duvarı ile 
fılitre dairesi inşaata kapalt zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

il. - Keşif bedeli 16730 lıra 37 kuruş ve muvakkat temi· 
n tı 1254,78 1 radır. 

Hl. - Eksiltme 9·5·938 tarihine rastlayan Pazartesi günüaaat 
15,30 da Kabataşta levazım ve mübayeat şubesindeki alam 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV. - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar levaum ve mübaycat şubesile Ankara başmüdürlü· 
tünden ahnabilir. 

V. - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve 
vesaildni inhtsarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayraca vesika 
almaları lizımdar. 

VI. - Mübü Jü teklif m&ktubunu kanuni vesaik ile V. inci 
maddede yazıla ehliyet vesikas:nı ve % 7.5 muvakkat temi· 

nat parası veya mektubu ıhtiva edecek olan kapah zarfların 
eksiltme günü en geç saat 14,30 za kadar yükarda adı geçen 
alım komisyonu baş\canlı,tına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lazımdır. 2327·1357 26 29 3. 7 

Dahiliye Vekaletinden: 
Nevşehir kasabası içme suyu tesi· 

satına ait proje tanzimi mflnakasası 
Ncv ehir kasabası içme suyu tesisatına ait projelerin tanzimi 

işi kapalı zarf uıul le eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
maktuan 3000 liradır. Muvakkat teminat 225 liradır. Eksiltme 
30 Nisat 938 Cumartesi günü öğleden evel saat 11 de Dahi· 
liye Vekaletinde belediyeler imar heyetinde yapılacaktır. Şaıt· 
nameler bilibedel belediyeler imar heyeti fen şeflitinden alı· 
na bilir. 

Posta He gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 
olması ve nıbayet ıaat ona kadar komisyona ielmiı bulunması 
lizırnd r. •998., 14 19 24 29 998/1191 

lzmir vilayeti Muhasebei Hu"usiye 
modorloğaoden: 
Senet le sabık 
kira bedeli Numara11 Cinsi Yeri 

L"ra K. 
55 - 471 Dükkan Karantina Tramvay cad. 
7S - 481 ., ., .. 

120 - 4 ,. Memleket hastanesi altında 
20 50 41 ,, Araı mektebi altında 

20 - 49 " " " " 
50 - 14 ,, Alipap meydanıada 

45 - t6 " " " 
70 - 5 ., Kayamcular çar. 
80 - 15 " " ,, 
46 - 22 " " • , 

Jdarei hususiye akaratınclan olup yakarıda yer ve cinsleri 
yaz1lı akar kiraya verilmek üzere 2.5·4-938 gününden itibaren 
gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkırılmışhr. 

Şartları öğrenmek istiyenler;n her gün Muhas~bebi busuaiye 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenleriD de 
ıhale gföıü olan .S.5·938 Perşembe gjnü saat 10 da depozito 
makbuzlarile birli.Jete v liyet daimi encümenine müracaatlara 
ilan o\unur. 27 29 1 1373 

· lstanbul jandarma satın alma ko· 
misyonundan: 

lznıir betedigesinden: 
Karşıvaka Sahıl Gazinosu 4 

müsa~i ·kısma ayrılarak başka· 
tiplikteki şartnameye bağlı kro· 
kilerde gösterilen 294 der metre 
murabbaındaki 1 numaralı yerin 
senelik kirası 250 lira 2 No. b 
yerin senelik kirası 225 lira, 3 
No. lı yerin senelik kirası 200 
lira, 4 No. h yerin senelik kirası 
l 7S lira muhammen bedelle 
12141938 Salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. Muvakkat tem:nat miktarları 
1 No, lı ycrio 18 lira 75 kuruş 
2 No. lı yerin 17 lira, 3 No. lı 
yerin 15 lira, 4 No. lı yerin 13 
lira 25 kuruştur. iştirak etmek 
istiycnler her bir yer iç!n gös· 
terilen miktarda muvakkat te· 
minat makbuzu yeya bankı te· 
minat mektubu ilo söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. 

25 29 5 8. 964 
1 - Seneliği sekiz yüz elli 

liradan ilci senelik icarı bin 
yediyüz lira bedeli muhammenli 
Güzelyalıda belediyeye ait de-
niz banyoları baş\citiplikteki 
şartnamesi veçhile iki sene 
müddetle kiraya verilecektir. 
Ac;ııc artırma ile ihalesi 
6151938 cuma günü aııt on al· 
tıdadır. iştirak etme" iatiyenler 
yü~ yirmi yedi lira elli kuruş-
luk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelirler. 

2 - Beher metre murabbaı 
ikiyüz elli kuruştan bioyüz kırk 
beş lira bedeli muhammenli 
57 inci adanın 458 metre mu· 
rabbaıadaki 1 S sayılı arsasının 
satışı başkiitiplikteki şartnamesi 
veçhile 6/5/938 cuma pnü sa· 
at 16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. lıtirak etmek iati· 
yenler seksen altı liralık mu• 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile ıôy· 
lenen gün ve ıaate encümene 
gelirler. 

3 - lkiyüz dokun dokuz 
lira elli ıki kuruı bedeli keşifJi 
Kokluca mezarlatmın etraf du· 
varları ilzerioe yaptınlacak laar
puıta baş mühendi.slikteo tedı· 
rik edılecek keşif ve şartname
leri veçbile 6151938 cuma ıüoü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak etmek 
istiyenler yirmi iki lira elli ku· 
ruıluk muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

21 26 29 3 1328 
Senelik kirası Sl lira bedeli Mıktarı 

Kilo Cinai Tahmin bedeli ilk teminat muhammenli Eşrefpaşa lkiçeş· 
Lira Lira melik caddesinde 603 sayılı 

8.000 9.000 Yün fanile ipliği 23400 l 755 kahve yanmda belediyeye ait 
1 - 938 sencs'ne sari mukavele aktı auretile 11 Nisan 938 yol fazlası bışkatipl'kteki şart· 

taıih.ndc: kapalı zarf eksiltmesine konulan yukarıda cinıi. mik· namesi veçhile 6·5·938 Cuma 
tan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı yün fanila ipl.ği iç.in günü saat 16 da açık artırma 
istekli çıkmadığı cihetle evellci şartnameıino göre 5 Mayıs 938 ile ihale edilecektir. iştirak et· 
Puşembe günü saat 14 de Gedikpaşadaki i•ndarma utan alma mele istiycnler dört yüz kuruş· 

lzmir :-,icilJj 'fica. nen ıazıııı ge ıen n saban mev· intihabı arzusunu ıı h.n ederek 
cudiyetini de tetkik ve teıb,t istifa eylediler. 

ret memurluğun
dan: 

eyl~di kten sonra celse esu Meclisi idare azasının yedi 
mukavelename mucibince mec- veya beş olması etrafında kısa 
lisi idare reisi 8. Hasın Serterin bir konuşma yapıldı, araya mü· 
riyasetinde aç,ldı. racaat edilerek meclisi idarenin 

Tcıc 1 cdılmiş olan (Akıeki Bay Mehmed Serter, Bay bec azadan ibaret olması ekıe· 
ticaret bankası Türk Anonim Ad·ı Ot A ·ı·~• kA T ı ay ara cımı ıgıne, •· riyetle kabul ve intihaba baş· 
şirketi) nin 28·3·938 tarihinde fplitc de ortaklardan Ahmed landı. Ara tasnif olunarak Ha· 
adiyen toplanan umumi heyeti ô d 5··1 G .. d ı..d n er, u eynaan un Oa u aan Serterin (1148), Hasın 
zabıtnamesi ticaret kanunu hü· 
k ıeçildiler. Fehmi Serterin (1148), Dr. ümlerine göre sicilin 2264 

Heyeti umumiye divanı bu Mustafa Bengisunun (1148), 
numarasına kayt ve teıcil edıl· ._ 
diği ilin olunur. suretle teıekkül cdereK tuzna· Abdullahın (1106) ve Dr. Raşid 

ı S menin müzakeresine baılandı, Boratavın (1093) reyle meclisi zmir icilli T cıret memur· 
1 ve ruznamenin birine, ikinci idareye ıeçildikleri anlaşıldı ve 
utunda reımi mühürü ve 

f. Tenik imzası. maddelerini teıkil eden mecliıi ruznamcnin sonuncu maddesi 
1: zabıtname idare, mürak·p raporu, bilanço okundu. Müddetleri biten mü

ve lciru zarar he11bı birbiri ralc'plilclere de M tat Baykal ve 

Hissedarlar cedveli ardı ııra okundu. H. Ali müttefikan seçildiler ve 
hmir Cümlesi tetkik ve ittifakla kendilerine 1938 yılı için ikişer 

Akskei T.caret bankası kabul ve tasdik edilerek mec. yüz lira ücret tayin ve takdir 
Türk Anonim şirketi Jisi idare ibra olundu, ve temct· olunarak karara bağlandı. 

1937 yılı adi toplantı zapta tüün sureti tevziine dair olan Bu suretle ruzname sona er· 
Heyeti umumiye 1938 yılı üç.üncü maddeye geçildi. Ekıe· dij'inden heyeti umumiye n ... 

Mırhnın yirmi sekizinci günü riyeti teşkil eden ortakların im· mına zaptın imza salahiyeti 
saat 14 de şirketin Mimar Ke- zaaını ve temettüün hi11e aeoedi heyeti umumiye divanına müt· 
maleddin caddesindeki merke· olarak tevzi edilmeıiıai havi tef.kan verilerek celse kapandı. 
zinde toplandı. takrir o"undu, kısa bir konuı· Ara cam i An camii Heyeti umu· 

fktısat Vekaletini temsilen madan sonra müttefikan (Te· miye reisi 
hazır bulunan Vekalet mürakip mettüün hisse senedi olarak M. Serter H. Atay H. Serter 
komiseri Bay Hamid toplantı tevzii) karar!aştırıldı, ve ruzna· Zabit katibi Zabıt kiti bi Kom · ıer 
hakkında ortaklara yapılan teb- men'n müddetleri biten mec:isi A. Önder S. Gündoğdu Hamit 
liğatın kanuna ve esas muka· idare azalara yerine yenilerinin oıtaklar 
ve:cnameye uygun o!dutunu ve iatihabına müteallik dördüncü Akıeki Tıcaret bankası 
bu bapta"i muamelelerin tckem· maddesi okundu. lzmir merkezi 
mületmiş bulunduğunu ve ruz· Meclisi idare aza11nın kaffesi 28·3·938 
namenin müukereıi için kanu· bütün meclis aıaaanın yeniden 10 kuruşluk damga pulu 

28-Mart·938 tarihine mQsadif pazartesi gftnft alelade 
içtima eden hissedarların isimlerini gösterir listedir 

No. Hiasedarlaran isimleri 

1 iz.mir : B. Şerafettin Serbea 
2 ,, : Al.met H smdi, Hüseyin Romıi 
3 ,, : Hoca Z. Muıtaf a A11m 
4 ,, : H. Ahmet ve H. Mehmet ve mahdumu 
5 ,, : Kara Oıman ot. H. Ahmet \'e ıaab. M. Ali 
6 Bayandır: Yuıuf ot. Hasan 
1 ., : Veli ot. lımail Hakkl 
8 ,, : Avukat B. Yusuf Ziya 
9 Ôdemiş: Belediye reisi Mitat Baykal 

10 ,. : H. Ali Z. Süleyman Sevil 
11 lzmir : 1-l. HiiMyİD ot. l:ıaet 
12 Odemiş: Sadık Tıaur 
13 Aydın : Adil Otay 
14 Ôdemiı: Mehmet Serter 
15 lzmir : H. Hüseyia ot. Haaan Fehmi Serter 
16 Aydın: Tacir Kara Mehmet 
17 lzmir : H. Ahmet ot. Hasan Serter 
18 ,, : H. Ali ot. Abdullah 
19 ., : H. Hatan Z. M. Kimil 
20 ,, : Dr. Rafit Boratav 
21 Ôdemit: Ahmet Lütfü Önder 
22 ,, : Dr. Mustafa Beniİ•u 
23 lzmir : Karabacak otlu Mehmet Huluıi 
24 ,, : Dedeataçlı Mehmet Nuri 
25 ,. : Süleyman oğlu Orhan Gündotdu 
26 Bayındır: Ayan oğ. Abmet Yılmazer 
27 lzmir : H. Hüseyin oğ. Tevfik Serter 
28 Bayındır: H. Haıan ot. Mustafa Adanır 
29 Ayd;o: H. Mehmet Z. Alı Riza Ôzkavruk 
30 İzmir : Aksekili Hüseyin Hüınü 

Hine adedi 
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komisyonunda pazarlıkla alım muamelesi yapılacaktır. luk muvakkat teminat makbuzu 
2 - Şartnamesi her gütı adı geçen komisyonda görülebilir. ile söy~enen gün ve saatte en· AA A 

·· l" l ra camii Ara camii 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı cumene ge ır er. M. Serter 

4676 11547 
10 
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25 ıncı T E R T l P P LA N 1 liginden: """ •d 1l M Kapalı Yemişçarşısı No. J Akhiaann Saracoğlu köyün· Bozdotan lcasababasanın elektrik ile tenvirine kırar verilm ş Birinci keşı e ayıstadır Telefon: 3435 den Numan otlu lbrabim klZI oldugundan su kuvvetile istihsal olunarak elektrik santralı ile 

Sa\ 
1 

L'ra Slyı Lira Muhasebeye aıt bütün işlerinizi Havva vekili Hüsnü Ôzkurt tebeke proiesi taoı·m ve keşifnamesi yaptmlac!lktır. 

1 Mükafat lOOOO 30 · ikramiye (500) lSOOO tam bır itimat ile tevdı tarafındın Akbisann Hacı isak Talip olanların ihtisas vesikalarile birlikte Bez do tan belediy.: 

1 
.. 20000 60 • (lSO) 9000 edebilırsiniz. mahallesinde ı Hüsnü otlu ber· riyasetine müracaatları itin olunur. 

O Büro, kanurıa uygun şckılde ve ber Hurş.t aleyhine açta>ı.' bo· 13 15 17 19 21 23 26 27 29 1 1226 
1 ikramiye 40000 1 O • (100) 10000 muhtc.if usuılerdc: d 5 

ı 15000 400 • (50) 20000 ıanma davasın an dolayı 1ıpıl· 

1 : 12000 600 • <30> 18000 Muhasebe tesis eder ma~• olan muhakemede: 

1 • ıoooo 800 • (20) 16000 Defter tutar Müddeialeyh Hurıide4/4/938 
tarihine müaadif Pazartesi günü 

2 .. (2000) 4000 2000 203000 Pldnço tanzim eder saat 10 da Akhisar aıliye hu· 
!4~~-~~(~1~~~>~~4~~~~~~~~~~~~~=ı~sabıtetkik,~a~ kuk mah~me~n• ~ud~ 
lzmi r Vilayeti Veteriner direk tör- l h il J yahut kanuni bir ve1ti1 bulun· .. ve ihtilaf arı a euer durması lüzumu ilanen tebl gat 

lüğilnden: ifa olunduğu halde mahkemeye 
.. gelmemiş olduğun dln hakkında 

Ayğır deposunun Arapçlda\ci 200 ve Şehitlerdeki 235 dö· 
nümlük çayarlıldarmın yalnız biçtirilmesi 27·4-938 gününden 
itibaren 15 güo müddetle açık eksiltQ.leye konu muştur. ihale 
günü 12·5·938 Perşembe günüdür. Taliplerm şeraiti anlamak 
üzere Veterıncr müdürlüğüne ve eksiltmeye iştirak etmek 
üzere 2490 sayı lı kanuna göre depozito akçesi veya banka 
mektubu v ~sa r evrakla b rlikte ihale gi.inü Vilayet daimi 
encümenıne mürarJetları ilao olunur. 27 28 29 30 1369 

D O K T Q R gıyap karara verilmiş ve müd
dei tarafından gö3terilen şahit· 

M. Şevki U lıu lere davetiye gönderilmesine 
Dahitt hastahklar ve ceza mahkemesindeki dos· 

mutahassısı yanın celbine ve dava orzuhalı 
lkincıbeyler sokak No. 81 okunduğunun gıyap kararına 

Telefon No. 3286 dercine ve gıyap kararının teb· 

lzmir Eşretpaşa hastanesi başat

bipliğinden: 
lzmir E,refpaşa hastanesi için alınacak olan 2987 lira mu· 

hammen kıymetli 40 kalem aıit ve edevata tıbbiye 20·4-938 
günlemecinden itibaren on beş gün müddetle eks' ltmesi uza
tılmıştır. istekli olanlarm cins ve evsafını öğreumek üzere her 
haıtane baştababetine ve ihale iÜnü olan 5·5·938 Perşembe 
günü saat on birde vilayet daimi encümenine müracaat.arı 
ilin olunur. 20 23 26 29 l 713 

--------------------------------------~--------lit edilmek üzere mahkeme ·1 S 
Mayıs 938 tarihine müsadıf 
Perşembe günü saat dokuza 
talık kıbnmıı olduğundan tarihi 
ilandan itibaren beş rün zar· 

fmda gıyap kararına itiraz et· 
mediğiniz surette mahkemeye 
kabul o'unm·yıcağınız malOm 
olmak üzere ılinen tebliğ olu· 
nu~ 1931 



s,.hifc ı 1 

ı: ı-atelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"DEUCALION,, vapuru 29· 

438 tarihinde gelip BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE liman· 
ları için yük alacaktır. 

.. TIBERUS,, vıtpuru 2·5·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMB URG limanları için 
yük alacaktır. 

"RHEA, vapuru 12·5·38 ta· 
ribinde beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
limanlara için yük alacaldır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. VIKINGLAN O,, motörü 29· 
438 tarihınde beklenmekte olup 
ROTTERDAM. HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK -Ye BAL TIK limenlara 
lçia ylk alaealdır. 

.. GOTLAND,, vapuru 19·5·38 
tarllaiacle beklenmekte olup 
ROTTER.DAM. HAMBURG, 
GDYNIA, DANZlG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
l"8 yak alacaktır. 

SERViCE MARJTIME 
ROUMAIN 

"ALBA jULlA,, vapuru 9· 5·38 
tarihinde beklenmekte olup 
MALTA. MARSILYA ve CE· 
NOVA limanları için yük ve 
yolcu alır. 

llindaki hareket tarilalorile ve 
ııv1'• ... ld cletlf ikliklerclın 
acente muullyet lcıiaul etmtı. 

Daha fazla tafıilit için 2 nci 
konloacla Tahmil ve Tabliye 
binaıı arkaıındı FRA TEUJ 
SPERCO vapur aceatahtıaa 
mlracaat edilmeai rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
~TE-LINIE 
Geme be R 

HAMBURG 
DEUTICHE LEVANTE· 

LINIE. A. G. HAMBURG, 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"ACHAIA,, vapuru 2S NiAn· 

ela beldulyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN i~a 
yik alacaktır. 

R:RVICE MARITIMB 
RQUMAIN 

BUCARi.ST 
•DUROSTO • •.Jll"I 3 M.. 

,..ta beklelliyor, KOSTENCE, 
GALA TZ ve GALA TZ aktare 
... TUNA için yük alacaktır. 
SOCIETE COMMERCIALE 

BULGARE 
VARNA 

"BULGARIA., vapuru 22 Ni-
1Mcla bekleoiyor, B URGAS, 
VARNA içia ylk alacaktır. 

Df.N NOltSKE MIDEL: 
HAVSKINJE 
OSLO 

''BAGHDAD,, vapmu ı 5 Mı· 
,..ta beldmiyor. ISKENDE
RIYE. DIEPPE •• NORVEC 
için yllr ala cakbr. 
tONSHON WARR!N LINIES 

LIVERPOOL 
"~MORE., va~uru S Mı· 

fi' •lyor, '8\JRGAS, VAR· 
NA. KOSTENCI. SUUNA. 
GALATZ .,. &aAILA ifia yik ....... 
AMERiKAN EXPORT U· 

NES INC. 
Piti AKTARMASI DOORU 

SEFERLER 
-UOCHORDA,, ••'-.,. 12 

N PIRı.. BOSTON w 
NIVYOlbCa brelr.t edecektir. 

1XCALllUR., vapara 6 
Ma,11 PiRE•. BOSTON •• 
NIVYORKa ı..reket edeeektlr. 
SOCllTE ROYALE HONG· 
ROIS! DANUBE MARmMI 

"BUDAPEST,, vapuru 30 Ni
... beldeniJor, PORTSAID ve 
ISKENDERJYE için yilc alı· 
•'dar. 

HAYREJTiM 
ç;izu 

Olivier ve 
Şürekası 
•·atı• 

Vapur Acentaa 
liriacikordon Reea \>U.-. 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

°CARLO,, vapuru 2 Niaanda 
LONDRA ve HULLden ıelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
al.:aktar. 

"POLO,, vapuru 29 Niıanda 
LONDRA ve HULLden gelip 
yük çıkaracak. 

•'()PORTO,. vapuru 28 Ni· 
ıanda LIVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yük çıkaracak 
vo ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASKOW için yük ala· 
calctır. 

"LESBIAN,, vapuru 17 Mı· 
yııta LIVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ıelip yük çakara cak. 
THE GENERAL STlAM NAVI-

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS., vapuru 20 

Mayıata LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINIE 

11ACHAIA,, vapuru limana· 
mııda olap yiik çıkarmaktad·r. 

ANADOLU 

biri 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, ku ret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel gev· 
şekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
rflbe edil· 

• • 
mıştır 

Büyük şişesi 60 kuruş 
U. depo S. Ferid Şifa eczanesidir 

--~~~----~--· Göz Hekimi moda yazlık elbiselik 
Mitat Orel A._.,... N ... ..,. kumaşları yalnız 

KaW ~~~ Şark Halı Şirketi 
.-10.12 --

15,30· 17 Tele.5434 b ) b) • • Mağazasında o a i irıınız 
.. DUNA., vapuru 5 Mayıı 

beldeaiyor, TUNA limanları 
için Jile alacaktar. 

:llaadaki laareket tariblerile 
aavlu•lardald detifildilderinden 
aceota meıwiyet lcabal etmez. D• fala taWJll almak içia 
llrtacikordoacla W. F. HINRY 
VAH DER ZEE 6 Co. N. V. . ..,.., ............ ~ 
cclil•al rtca o1 ... . 

Telefoa No. 2007 /20\Ja 

ADRES: 
Atatdrk Cadtleıl No. 186 

AaabiJ'• mtltehaa•ı•ı 

Dr. IsmaiJ Ziya Tregul 
Ikincibeyler ıokatı Farın lwıııı No. 2S 

Telefon~ 4178 Evi :2505 

Nisan 29 

Ega m1ntakası 

Dağcılarına ilin 
İzmir huiç olmak üzere •ıağıda gosterilea mıotakalarda ktlkftrt u 

hfı ziraat bankaları ~ube ve ıjanlarıuca hiaalarıDda yazılı perakeud 
fiallerıle yapılacaktır. 

1ımire batla Karı1yaka, Burno•a, Buca, Seydikoy, Torbalı, llıc.ı 
Boıyakı, Bal(oYa, YenikaJe tımarı lta&cılan ihtiyaçları olan kükürtleriu 
bedeliai tirkelia (lzmirde kapıla yemit çar~111 o. H) mutemedl~ioj> 
tecliye eduek kükürtleriai Dır1ğıçta ta2 iıkeledeki ardiyede tesellüm 
edeceklerdir. 

ikinci eller kaltlmlmıı oldııJuodın bağcı olmıyanlıra kükürt Ye• 
rilmiyecekıir • 

Sıtıı 

Mıatık11ı 

fıair 
Kimler tarafındın utılacagı 

Perakude 11tı1 f iat 
ta.ber torba içio 

E. eçiborlu klklrıleri T. A. Ş. 
1ımir matemedliği kapab 
Yemiı fHfUI Nol •ı 330 kuruı 

Menemea Ziraat ... .ka11 340 ,, 

u .. ı.. ,, .. a•o " 
Tartadlu 11 " 34 5 ,, 
Salihli ,, ,. 3SO ,. 
Alııehir ,. ., 350 ,. 
Akblıar ,, " 350 ,. 
Kırkatıç ,, ,, 350 " 
Soma .. ,, 350 ,, 
BılıkHir ,. " 361.1 .. 
Bergıma n ,. 360 " 
Kemılpa11.. ,. 350 ,. 
Urla ,, ,. 35U .. 

S.ferilıiıar ,, n 355 " 
Çeıme ,, ,, 355 , 
Ôcle•iı it .. 355 ' 
Tire " ,. 355 ._ 
Ku1acl111 ,. ,, 360 .. 

Karaburua ,, " 355 " 
355 Aydua ,, ., " 

KClkClrllerimiz karıu'l mGbllrlCl (50) tft kiloluk torbalarda uhlıta 

çıkarılmıttır. Beynelmilel ıöhreti baia Loadrada (Dıaiel Grıffth) Jabo· 
raluvarında yaptırıl1D tahlilde k6klrlleıiaiaia. J6ad• 99,5 'l aafiyttt• 
oldugu aalltılmııtır. 

Kükilrılerimiz ha&-ııhk içla toa derece faideli huaalan baiı .muir 
maddelerden tımımile ari ve ea ytlkMk ecnebi kilkGrtleriae muadildir. 

KEÇİBORLtı KÜKÜRTLERt TÜR~ 
ANONİM ŞİRKETİ 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins koatümlük yeni ç•ıit lıamaılar 
Yaz mevlimiain yıklıımııı müaaabıtile yeai ııtir iti 

·ooRMôY,, FAYN •VULEN,. ve •flŞER,, koıtümlülc: ku· 
ponJarı kostümlük ketenler, pırdeaillülder ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş aıortima11ları rekabet kabul etmiyecek 
derecede ıatılmaktachr. 

Elbiıe ihtiyacınızı temin etmıclea öacı HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

En Htlam, ea 11k ve ea ucuz k•maP.n ,. .... ita ma ... 
zıdan alabilirıiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf H Ahali Bankası 
civarında eski Suraalıi mafazaııncla N. 10 

'ELEFON 2698 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Balcterigolo• .,. hltıfıeı, -'•• ....,.,ıld_.. ••'8111• 
(Verem,,. ••iN) 

Basmahane Çorakkapı caddeli poliı karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muıyenebaa•iade ıababtın alqama 

kadar haıtalannı kabul eder. 
Tele/nen: 41 IJ 

Izmir vilayeti Muhaıebei Hususiye 
modnrlnğaoden: 
Badeli ııbıkı 

aeneliti Numuıaı Cinai Yeri 
Lira Ku. 

200 1124 Ev Gilzelyah tramvay C 
idareyi buauıiye akarabaclan olup yulcancla yer ve cinıi yazıla 

akar bir ıene müddetle kiraya verilmek Bı•• 21-4-938 ıü· 
nünden itibaren 10 ıiin müddetle te•diden açık artırmaya 
çıkarılmııttr. 
Şartluı ötrenmelc iıtiyenlerin bv ıBa "IDu~ebei . hua~ıiye 

müdüriyeti varidat kılemiaı ve pey alr••k iıtiyenlerınde ıbıle 
g&nü olıt 2·5·938 Pazartui ıüaü ıaat 10 ela d~pozito mak. 
buzlarile birlikte dai•i •cii•• .. • •llracutları ılin olunur. 

27 28 29 1378 

Bildmaın plı,U.., ın•J'va, incir 
6ale~ .,. 6Clf .alaiplerine 

Wy•I mljderniz 
Mazotla mltellanik (J) bet be1firlik traktörlerimiz rinde 

(1 1/2) hıkt.r JUi ..... döalm uazi lir•. Amortimanla 
birlikte en atar l"9 dllll•lal aıami otuz lmr.... mal eder • 
Düa~ ller tar•cla •ilaabta ve ıördütl itia boyuna 
aiıbetle bl,eldlll ile •• •im" elaa ba (Moclen) traktörle 
ataçlılda aruicle oift lirmek bai ve pa•ak arulaiai çapalamak 
uvldal tatacanaız. 

laabulcla 1m,..uclaa auyunuu pker, cleltere makineabi ve 
bir k'9lk ...._iaizi çevirir. Size bir kile fibi hizmet eder. 
D&t tlft lktll, dört ia ... Jôi tataoak bu traktörün fiati 
de her ke•ye elveriılidir. lzalaat almak ve liparit vermek için 
acele ediniz. 
/•mir. Bligllc K,,,.difalı ,,.,,. lh. 55 ti• T•lll Kılcıoilu 
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Pürjen 
-----.; --.ı=- _ ANADOLU --·-----::ır-~...,..,.______ · lıt.n -· 
'fesir~ uı tabii olarak Eksı• Şa Basur memelerini giderir, 

-

- yapan en ıyi müshildir ap Kuvveti, iştihayı aruırır. 
~------------------------------------------·------------------

Elbise ve Manto 

merakhluına müjde lli:m• r.11J.~ 

Zahittııa Bqlu ve 

Baganlcr ... 

Eo miifkülpeeeat müı· 
teril ini IDelDGUD edoa 
bu f.rma)'I U04Mmayıaaz. 

Tüccar Tfll'zi Türkpazarı 

lbrahim Kara 
Bu kere yeoi açtıtım matazada zengio 

ç .. itW. Maotoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kamqlu111 eDvaiıhıi, yerli ve Avrupa. 

1 - Mıtazam dahilinde açtıtım terzihancmde 
~ olarak ba7 ve bayanlar içio aon moda 
Arif, flk manto, rop, tayyor, etek, blus, turvakar, 

~. ~lialik, aivil ve ukeri elbise ve kıputJ rı 
ieteaHditi ve beteoilditi ıekilde imal edilir. 

i ..._ Maamelem petfa ve kredi ıle de yapıhr. 
' - Bcı t6z.lerimbl dotralutun11 anlamak için bir defa 
'1tcrtbe klfldir. . 
A.I.. Odepaurı 86mwbaolua ~ılcbtı eaki Bayraklı 

.. t•sa Namua 12 • Telefen '276 
.,,,.,. • pel'abnJe el11rtılc laarlçten alp11rlt kabııl edilir 

Hasaı ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

, 
Söz verilen gonde 

~!mi-----• Makine tamirlıa. 
,...,.. ;yapılır 

Jaıni,. Kutan• paaarı demirciler 
No. 16. 18 

Se tolin 1' . 
Dl$ 

kat l anınıa 

Telefon: 3993 

Toptan 
satış yeri 

P.ıtem•l cı ltırt/11 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

~ ı • 1 .-ı U "" [: M ; "1 ( l. O İ ~ M A C. U r .. :.J 0 U R .... 

Temiz Ucuz ilaç 
tuvalet çeşit.leri 

Hamdi Nüzhet an çar 
Sıh at " 

zanesı 
Başdurak Büyük Salepcioğlu Hanı Karşısında -

Hara~çı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma· 

ğazaları emrinize amadedir • 
MERKEZ ŞUBE 
ttM~ ANKARA 

evrole 

. .., . - . , .. . ,• .. ·: .. ' . : . 

Kahv v 
Gazin cularal 

Kullandıtmaz tahta ıaadal
yaları bmir Ta19ılarda 21 Duma
radaki Sula1a Yapımevi M. 
Alidea aatlam ve ucm fiatle 
tedarik edebilirıiniz. 
Toptan vo perakende aabldıtı 

ıibi liparit kabul edilir n 
ıüratle 1etittirilir. 

Foto Kö ğ u 

mza Rüstem 
En •oıhur fa~rikaların fotoirat malcinelorı, tilım, cam, kltı t, 
kaıt ve bflumcam fototr~ıbkta •Ültamel eczalar, fototral alit 

•• ed~ab, font •• sehpalar. 

F otofralçılıfa mateallilc her neoi malzeme 
Zevki olqi,acü neim ve atrandiamanlar, MDOdat ve wıM 

iltinMhı.., .. kopyalan kemali dikkati. yapabr. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirieraade çarp No. 28. 4, 5, 6. 1, a. J 

T~l'lft: 2675 T pf: R m lmir 

• r 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

r r 
Oldsmohil otomobilleri de her tOrlQ evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makinelerdir 

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

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!-::-:-:-:-:-:-:-:-=---------------------------------.----~ 
ve Somya fabrikası lzmir ve ha valisi 

1938 Mo<deD 
C.mımile 99lik yayla omaalais aomyaları mHtl&ka görünüz Çdik lımılı somya ve ayakh divanlara hiçbir fabrikuıa J•paaa .. 

ı f M ON S C O M P A N Y Markuıaa dikkat ediniz yacata eV1af ve mülcemmoliyottedir 

Yegane sabı yeriı 

1938 Mo<dleD 
Haliı çelikten mamul mobilya renle ve ıiltemi. Ştk • Zarif ve 

aaj'lam ltoyalar ~t'iyyon dökülmez, aomyuı ııe11damaı 
emnlaiz ltar7oladır 

Salon 
·-----

Yeni Kavaflar Çarııaı orta yerde 
No. 29·36 Hüseyin Hüınü Uziş 


