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lmtiyu aabibi: ŞEVKET BiLGiN 

&§muharrir ve umum! neşriyat mUd:.lrU: 
HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDE'l1 TUrklye için Hariç lçlrı 

2900 
1650 

Bergamanın yeni 
belediye reisi 

Senelik............ 1400 
Altı aylık • .. • ........... 750 

l T E L E F O N : 2697 

flA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

Ordusu Hatayı işgal decek 
Berliiı ve Londra bunu teyit ediyor Tecavüzler devam ediyor 
Türk Kıt'aları Hataya gi
rince Fransızlar çekilecek 

Amik'de Arap çeteleri bir TiJrlı köyiinli ba•tılar 
ve bii.tl1n köyii. yaktılar Milletler Cemiyeti komis

yon azalarının fes at dolapları durma elan 
dönmektedir İntihabat 15 Temmuzda bitecek 

Son 
Hadiseler 

Hataylılar Türk ordusunun stirmesinı 
heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlar 

Milletler Cemı- Jatanbul, 17 (Huaual) - Antakya-
4an gelen haberlere göre müfsitlerin tah· 
rOtib neticesi Türklere ka"ı yapılan te. 
carizlerin arkası keailmemiJtir. Milletler 

1 
Ceıniyjti lfomiayonu izalannm tqviki 
suretiyle fesat ve tahrik.i alevlendir· 
dikleri artık aıiür 'bir haltikat olmuttur. 

)'etine karşı · · 
beslediğimiz iti
madı sarsmıştır 

--~-- A •nı--.ı. F ı---1.....: • b z nd • 1.. •• " k L...J. Amikte Arap çeteleri bir Türle köyünü n ...... ırn- ronaız aaıu:neT&nın u u ugu uuyu "'-r-
Türkiye ile Fransa arasında de- latanbul, 17 (Hususi) - Antakyada yan yakında Türk askerleri tarafından if- yalunqlardar. Azlık köyünde Ali İnnin· 

vaın etmekte bu1unan müulkerele- ukeri heyetimizle Fransız aekeri heyeti gal edileceğini eöylemiı, bunun Türk- de bir Türk ölü olarak bulumnuttur. Ha· 
rin çok müaait bir safhaya girdiği araaında cereyan etmekte olan müzake- Fransız aekeri konU§malanmn bir netice- tay laal.lu Türk orduaunun gİrİ§Üıİ heye· 
IU günlerde, Hatayda cereyan eden reler aeyrini taltip etmektedir. Asayişi ai olduğunu, Türk kıtalan Hataya gir- caa Ye eabnmzlık içinde bekliyor. 
Lan hAdiseler umumi elk!nmızcla temin için Hataya Türk ukerinin girece- dikten sonra Fransızların bunwnı terke- Hatay intihabatı nihayet 1 S temmu• 
eidden çok hakh ve yerinde bir asa- ği muhtelif membalardan teyit edilmek- deceklerini ilave etmiıtir. za kadar bitirilmit olacakm. Hctovdo Softakoltılc vcı11lcımldn .,.,= tnt&UC&f'A 
Liyet ~- tedir. Londrada çıkan Taymis gazetesi de-;---E-----------------.=::::::=.-=~::.:.:.=.:...=:::~====-=:....::.==:,;_-----l 

Bunun eebebi hükümet konağını Berlin radyoıunun bugün verdiii bir Pariaten aldığı bit J,aberle bu haberi te- kmek Dünya kupası maçlarında 
tatlayan bazı tahrikçiJerin araemda habere söre bir Ermeni heyeti. ile görü- yit etmektedir. 
tamamen bitaraf obnuı IAzım gelen ten Hataydaki Fransız kumandana, Hata- -SONU OCONCIJ SAHIFEDE
lrıilletler cemiyeti intihap heyeti re- ----------~-:-. ~-<--------"=---...=---~- U ) d 
Wnin bulunması ve bu adamın, ~.~:g91~~~if.+1~; cuz a ı 
il'GrkJerin davaJannda ba'k11zbğım 
IÖylemek cüretini gösterebilmesidir. 

Her ,eyden evvel tebarüz ettir
Jneğe mecburuz ki Milletler cemiyeti 
1turumuna ve ona bağlı bulunan he
Yetlere hakim olması J&zım gelen 

iki nevideki tenzilat 

ltalya - Macaristan 
Final a kaldılar •• 

:tihniyet ıudur : 

yirmifer paradır 

Belediye daimi encümeni dün aktam 
belediye reisi Dr. Behçet Uzun riyaae· 

tinde yaptığı bir toplanbda Jzmirin ek· 

Uluslar arasında tahaddüs eyliyen 
ihtiliflan hak ve adalet mefhumla
tına uygun bir düfiince ile mütalaa 
etnıelc, tam ve kat'i bir bitaraflıkla 
•~a imkanlannı hazırlamaktır .. 
l ahrikat yapmak, her hangi bir kay
llağın veya düfiincenin, aleti ol
lrıak, onlann ııanna yakışmamak 

1 
mek ihtiyacı iti üzerinde tetkikat yapmJf 
ve bazı mühim kararlar almııtır. 

ltalyanlar hake
min taralgirlifi •a· 
yesinde boks miJ. 
sabakaaını andıran 
sert bir o yanla Bre
zil yayı yendiler. 
Hallı ıılılı çalarak 
hakemi takbih etti 

Rerektir. 

938 iz.mir Enternasyonal Fuarı 
, Uluslar eoayeteai, 1914 faciasının 
llıaanbk için büyük bir leke teşkil 
ey)iyen neticelerini tekrarlatmamak 
lrıakaacliyle vücuda getirilmiş bir te-

r1'üldür. Başlıca gayesi haksızlık- B ,, 
1 

d 
.,: ~::e!'a:;~:ıy~r::ı:.a;:~· ~ u sene a tı evletin 
ll~nin bant lehine en büyük bir 

ltuvvet olacağına inandığımız için- f • t • k • t • d • ı d • 
di~kienmühimveenhayatiehem· uara iŞ ıra ı emın e ı 1 
lrıİYeti haiz meaelclerimizi onun tet-
ltilı::ine arzeylemekten çekinmedik. · 

L__Miııetıer cetniyet~?ın id~i•t ~ir Romanya hü:kümeti bütce zarureti 
~ olmakta ve böyle hır lzalıgın ' • 

,, ~tahmil ~y.ledi~ fedakarh~ ae- dolayısile bu sene iştirak edemiyor 
e eeve yerme getınnekte asli tered-

düt göstermedik. 938 lzmir entemaeyonal fuannın açıl· bütün heyeti vekile i:zaaa, mebuslar, ec· 
Öyle günler ve öyle hadiseler kar- muma ait proaramın teıbitine bqlan- nebt devletlerin lzmirdeki mümessilleri. 

tltnıda kaklık ki, davalanmızı tek ha- JDJfbr. Fuann açılacağı yirmi ağustos Türk ve ecnebi matbuat mümrleri 
~ halletmeğe ka1'ıımamız en sünü, açılma töreninde bulunmak üzere davet edileceklerdir. 
lcuçük bir mukabeleye maruz kalma- Fuar yirmi ağustos günü öğleden son· 
... ihtimali bulunmadığı halde biz Ikt t ra baıvekilimiz tarahndan açılacakbr. rne Milletler cemiyeti idealine bağ- JS8 Sayın baıvekilin verdikleri talimat 

lcaıdık. üzerine bütün vekaletler ve devlet mü-

, Onu zaifleten hAdiaelere, temelle- v k A ı t• eueaatı 938 lzmfr enternasyonal fuan
tini sarsan vakalara rağmen milletler e a e 1 nm muvaffaluyeti yolunda semereli bir 
Cemiyetini kuvvetlendirmek lizım mesaf aarfetmektedir. lzmir fuanna ait 
leldiği hususundaki banpeverlerin işler ve kararnameler ön plana alınarak 

~~nda yer almağı bir vazife bil- j Ş mahkemeleri -SONU 4 ONCIJ SAHiFEDE -

Bunu yaptığımızdan bugün piş- kurulacag., l"a Ja 
inan mıyız). Hayır böyle bir iddia . ,. aj • 
O~ya atamayız. Biz milletler ce- ir olan haberleri 111•Yeti idealine aşık bir milletiz. yok-
: 111 veya bu ıekilde §U veya bu f k • d • 
h"~aada alet olabilmek istidadım e zıp e ıyor 
a~ bir teşekküle değil. -o-
'fürk milleti, candan bağlı kal- İstanbul, 17 (AA) - lktıaat vekale-

Buğday fiatlerinin eon aldığı tekil ve 
piyasaya arzedilen buğdaylara ait İata· 

tiatikler gözden geçirilerek ekmek fiat

lerinde tenzilat yapdabileceği anlap}DUf
br. Bu netice üzerine ekmek fiatleri, bi
rinci ve ikinci nevilerde yİrmifer para 
tenziliyle birinci nevi dokuz kurut otuz Parla 17 ( ö.R) - Dünya futbol ku• 
para, ikinci nevi de yedi kunlf otuz pa- pumm dömifinal maçları dün Paria ve 
ra olarak tenzil edilmiftir. Bu karar der- Marlilyada yapJDUftU, ltalya • Brezil
hal tatbik edilecektir. yayı 2-1 ye Macariatan da lneçi S-1 

Sabiha Gökçen 
Yunan gazetelerinde 

hararetle selimlanıyor 

maiJQp etmitlerdir. Macarı.la lneçliler 
uumdaki maç Pariate Prens parkmda 
yapdnutm. İneç takımı ümit kmcı bir 
tekilde o:rnamıt ve seçen pazar sünl 
Kübaya hJ1I kazandıiJ parlak zafenl• 
eonra beklenemiyecek kadar katfl bil 
oyun oYDUDlfbr. Uk çeyrek urfmda ı.. 

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Bonne'nin 
Beyanatı 

Türkiye ile daima 
dostane münase
betler tesisi için 
çalışmaktayız 

~ İstediği bir banş müessesesinin ti iş dairesi üçüncü bölge amirliğinden: 
\' taya göndereceği bir heyetin reis Son zamanlarda bazı gazetelerde it 

ATlNA, 16 (A.A) - Yunan matbuatı de genç bir tayyareci kızın cesaretinde 
cesur Türk Tayyarecisl Bayan Sabiha göstermektedir. Milli faaliyetin bütün ~J~'m;ilit~i~:': 

e balarının mevki ve vazifelerini mahkemelerinin ihdas edileceğine müte· 
11~~!8'ak tahrikçilerin arasında yer dair veya bölge amirleri toplanbaında it
~!leceğini, belki de tahrikçileri tihaz olunan kararlarla ilgili olarak ve 
~ik ve teşci eıyliyebileceğini hatır sık sık intifar eden havadislere teeadilf 
-.. SONU 2 INct SAYFADA _ olunmaktadar. Hakikate kat'iyyen uygan 

HAKICJ OCAKOCJ.U olmıyan bu kabil nepiyat tekzip olunur. 

G~ hayranlık ve samimiyetle selim- şubelerinde temayüz eden Türk kadını
laınakta ve resimlerini neşretmektedir. nın hukuk mUsavatını elde edeli sanki 

Proia ~yorki : bir çok asırlar geçtiği zannedilebilir. Re
Tilrkiyeıpn mukadderatına hWm olan isicümhur Atattlrk kızı Sabiha burada 

l yaratıcı cıaiibun tahakkuk ettinliii bil- ve SelAnik.te kendisine, Atatürk ve mem
yil.k ıalANıtm barla vuıf1armdan birini -SONU OCONCO SAHiFEDE-

Fnıuız hariciye MZtn Bonnet 
- YADll 1 UNCU SAHiFEDE -



••••••••••••••• 
Hoşrı gitmenin sırrı 

Yazan: J. Dunn 

He bdm kendine gmıhms bir phsiyde sahiptir. Biraz di!dcat bu 
aiyeti dikkati c:elbedecek tekilde inkİpf ettinneğe yeter. 

Hangi kadın. aüzel miyim diye aynaya bakmak merakına kapılmaz~. 
~adının sosyal münasebetler muhitinde veyn iş sahasında muvaff akıyeti 
~ok cazibesine bağlıdır. 

Kansının sadece cHanmı hanımcık> yani cEv kadını> olmasiyle iktifa ede
cek kadu basit erkek nerede~ 

Hangi it ada.mı, i~ tıkınnda gidiyorsa etr fını sevimli çehresiyle sarmaya 

lsteınezl 

Sevimli ve güzel bir ,ahsiyet. kadm i~in, şahane bir çeyizden dah kıymet;. 
lidir. Aileainden büyük servete konmuş bir bayan tanıyorum ki hiç zengin 
olınadığı halde her mecliste aranan, her tarafa davet edilen mütevarl bir ka
dın arkada~on yerinde olmağa can atayor. Hatta bu maksatla bütün servetini 
fedaya hazır bcılanayonlu. 

Bu 9eVimli kadm zengin olmadığını biliyordu. Çehresini aynada ciddiyet· 
le tetkik et:ı:nİ§. fizik kalitelerini kıymetlendirmeğe ehemmiyet vermiştir. 

Onun yaphğını her kadın yapabilir. 
Hatta aiz de bimz ebada, bimz itina ile şap)acak neticeler alal>ilirsiniz Bir 

kene yanlıı bir zehabı düzeltiniz. Gayretinizi yalnız erkeklere hoş g8rünme· 
ğe haaretmeyiniz. Ayni gayretin bilh ... kadmJara bqı tatbiki neticenin. da
ha kat'i olmasını, hcı.k.ik.i güzelliğinizi, ıahsiyetinizi inkişaf ettirmel:ri temin 

a - • - • • - --· ·- -·-· 

... > 

Son 
Ha isele144 

iz mir • 
ıyonu ayseriye gidecek 

ile adam öldüren Üçok kulübü, yapıla 
katil yakalandı 

Milletler Cemi
yetine karşı 
beslediğimiz iti
madı sarsmıştır Geçen yJ Eylül nyınd EQirnclileri av i kab ı etmi tir 

büyÜk: bir biyet ve heyecan d~üren ~-

çok feci bit cin:ıyct htıd' • olmuşt BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
Bu h"dise Edimenin Ayfckadın semtin· Ücokun gene takımı Pazar günü Manisada ve hayalinden bile geçirmemişti. 
de Araplar mahallesinde tek katlı evde ' ' işte bu hayal sukutudur ki umu
oruran hancı Saka Ali ile kansı Fatm.o.·?oynıyacak, affefİzm bayramına hazır/ık Var mi efkarımızda bugünkü miOetler 
nın pnrıısuu tamaan balta ile yataklann· ı cemiyetine kar§ı haklı bir infial 

da .. u:urk~ öl~ü~müv olmıısıdır. Bu lzınir pmpiyonu O~ok taknnı, i,l[j maç j enle~ .. ~okun ~anisacla ~apacaiı . ma· uyandırmı§ ve bu müesseseye be.. 
feeı cınayetın uzerıne harekete geçen ıyapmnk üzere Kaysendeki Sümer spor ça buyük ehcmmıyet atfedılmektedir. }ediği itimadı sarsmıştır. 
Edirne adli zabıtası geceli, gündüzlü ta• 1 kuliibü tarafından Kayseriye davet edil-1 SAIT GiTMiYOR İstila huaiyle dünyanın muhtelif 
kip ve tahkikata girişmiş ve bu cinayeti' miştir. Kayserili sporcular Jzmir pmp;.. Üçok kulübünün kıymettar sağ içi Sa• parçalan üzerinde kan gövdeyi gö-
i liyenlerden Faik'i yakalamJŞ. cürüm 1 yon takı ının iaşe ve ihata Masrafı nnı idm Ankatada bit ltulU11e iıatlaap kara· türürken, bir çok açık. tehirfer hava 
şeriki Hilmi Edirneden kaçmakla izi kay-,ı tamamen ~diyecekler, oradaki maçlarda n verdiği haberi tahakkuk etmemJ~tir.. borrıbarclımanlan ile insanlığın Y'il· 
bolup gitmişti. yapılacak h~ıfnt kendilerine ait olacak· Filhakika Alsancak takımı oyunculann· zünü kızartacak facialara sahne 

Edirne mahkemesinde Faikin muha· tır. · dan sağ açık oyuncmu Sait Ankaradak.i olurken, Milletler cemiyetinde en 
eder. keme:s.ine devam edilmekte iken şimdi j KırmıZı # civ rt t lum, bu d v i Gala saray lu1übüne ğfnnŞtir. Haber, kü ük fiilf bir hareket tezilmiyor. 

En küçük meziyetlerinizi en büyijkleri gibi değerlendirmeyi biliniz. Ayni Hilminin lzmirde yahlandığı bir kaç kabul ettiğini tel(ftafla rnaliaUine bildir• bundan galat olsa gerektir. istilaya uğrıyan rniDetlere yalm2 
J:amanda kmurlamım maskelendinneyi de ihmal etmeyiniz. Cardrobmıazu güne kadar Edimeye getirileceği haber J miştir. Bu temas, temmuz ayanın ilk haf· A TLETIZM F AALlYETI sempatiler bildirilmekle iktifa olunu-
itina ile seçiniz. Uzun boylu iseniz tuvaletlerinizin kuyruklu olmasından eakı· alınmıştır. 1 tasında yapalacağı için OÇOK takımı Oçok kulübü, yaz mevaiminde atle- yor. 
~pmız: Bilakis kısa boylu iseniz kuyruklu tuvaletlerden şnımayınız. Renginize Hilmi aslen Tokat viley.etinin Niks r 1 şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Oçok ti2:m faaliyetini tanzime karar vermiştir. Milletler cemiyetine mensup he· 
l uygun renkleri intihap ediniz ve daima on1an kulJ ız. kıuasından olup 3f1 doğumlu l:n lundu• takımı Kayseridcn manda ciTar vilayet·! Üçok lulübüne mensup atletler, bu mev· yetler, karanlık maksatlar peşinde 

S.inizi Ahenkleştiriniz vo daima öyl kon mağ çal mz. Sıcck, ahcnkH ğu ''e B lgnn nd iken teaddit kn terde ve Ankamda da bazı maçlar yap- simde bir kaç temas yapmak arzusunda· hakkı ve adaleti boğmak istiyenlere 
bir ses sahibi olmağa gayret ediniz. Bilh:'.l.Ssn ~nu hiç unutmayınız ki herkeae ve eşkıyalıkt~n do~n>'.1.ynknlanar~k. l Sımak üzere teşehbüsıı.ta gi~miştir. dırlar. Bir Oçolc: bnynunı yapalarn atle- fed:ıkarlık yapıyor. 
kar§J sevimli cörünmek bir kadının en büyük meziyetidl1'. Kibar bir cem1yet seneye m hkum edı d ve nuı.hkurnıye- Oçok kulübünün 1:enç tı!kımı. pazar tizm ve futbol hareketleri temin edile- Bu hazin vaziyet knr§ısında hi· 
he.yatında muvaffakıyetin sırn do tluk. alnk ve arkad lık:ttt. tini çirınekt old • an 1 rda Bul~ • günü Manisaya giderek Mani.sa sporcu- cektir. Diğer kulüplere mensup atletler zim böyle bir teşekkülün icinde yeı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rid~ın HMk8yhç~h~e~ndcn Tü~,~rfyknm~~m~fyette b&m~yap~ 1 debubayramdayuala~~ar~~ ~mamınnnefuydam~abU~) 

ilk okul ser~iler : kiyeye sahte hüviyet cüzdanı ile kaçtığı' işte Türk milletinin son yıllarda 
•••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••• ,-j ~I Jf ~ 5 anlaşılmı~tır. Hilmi, Edimeye getirilmiıı I Manı· raturacılar varar 'I. 'erdı"ler cereyan eden hadiseler dolayısiyl~ 

M k ı 1 ı b • olup derhal muhnkcmcsi görülmeğe baş- kafanın içinde yer aldığı ve fakat 

e tep er e ai eyi ır lnnnc.aktrr. barış idealine bağlı kalmak düşünce· 
Sükrive* ölmedi 1 İcarethanelerİnİ akşam ::n1ev~:i:rdt:rş~~:1İ~1;:-:~: bjrine yaklaştırıyor .. . t ması hİr vazife haline gelmi§ aayıla· 

Olü zannedilen kadın yedı.de kapıyorlar... bilir. Çünkü Türkiye her şeyin üs. 

Sergileri gezen çocuk velileri hayranlıkla
rını izhardan kendilerini alamıvorlar 

tünde realiteye kıymet veren biı 
ba vılmış ; devlettir. 

Torbalı kavısına tabi Karaağaç köyün-( 

de eşi Bn.v Şükriyeyi ve kain biradcrl 1 Kaval esnafı da böyle bir karar vermisse de 
HAKKIOCAKOOLU 

* Yahyayı agır surette yarnlıyaıı Mustafa j ~ 

l mhi,e Te tamil, çuc:aimı lmndf bat veriyorlar. Birnz aorua genç müreb- Akın. vak.adan üç sant sonra jandarma-, bazıları ba karar hilafında hareket ediyor 
e kabiliyetlerini, henüz kendini g8ster· bileıi Huriye Begcn geliyor, yaVTulann lar. ta~a:~ndan yaknlanmış ve adliyeye, Manifaturacı, tuhafiyeci ve kunduracı-, larara rağmen eanaltan bazı1an sılc sık 

pıiyen ruhi haledcrini inkipf ettiren, fi- anlattıklarını tnmamlıyor. Sergide çocuk- venlmışur. f k b" • lann, hemen bütün medeni şehirlerde 

1 
bunun hilafında hareket ederek mağa. 

fziendiren bir çağdır. Eyi ve mahir elle- lamı yazı tcknmülünü adım adım takip Suçlu, hadise hakkın~-'-~n un •• 1rl olduğu gibi mağaza ve dükkanlarını mu· zn1arıru saat yedide kapadıktan sonra 

Alman denizaltı 
filoları 

b verilen çocuk güzel idare sayesinde etmek kabildir. ilk ynzıya çizgilerle baş- malClmat verme..l..--Lon l!tiD.La1. etmiştir.! k l '-'-d · v b 1 ı d B -
• • • , ..:ı d vd • 1 ayyen saatlerde açıp apama an temen· eeııu:z e açmaga aş amııı ar ır. u )'UZ· 

- t t b' · al ._ ta h ı I r ~ t 1 1 Hndısenın aılcvi bir mcse.c-uen og UITTI • it 1 d i1 ,_ bik d'J k eh uspe er ıyeyı ar, naya azır anır. ıyan yavru ar nınaye o gun aşan yazı- ll\ ni edilmekte idi. Bunun bır anut\ a te- en ver en ıı;arar tat ı e ı meme t • 

Berlin 1 7 (A.A) - Almanya bu && 

ne deniz cüzütamlan ladrosunda der· 
pİf edilen üç denizalb filosumı Wcvda 
getiTecelctir. 

lk tahsilin memleket dava.1ında i§gal larau yazmağa muvaffak oluyorlar. Bu zannedilmektedir. Bn. Sükriye CVVC 1 • d'l . . . . lAk d l .. lik••ı'yle ka...,.ıla•mıştır. "77.XX2JiV;7.)J2znaı.:::&:?U'»2225 ~· 
hA.;ı .5- mın e ı mesını ıstıyen a a a ar arın mu· ..., .,. ,. 

ttiği mevki. tal:uninlerin çok fevkinde ilerlemede öğr~tmenlcrin kmlmaz nz.mi- ölU zarmedi~ de, L.<•lSO esnasınıuı • ti · D h'l' 1-"' 1 tin' '---ıı"ril Şeb · · d k d .ı:---'-d • H lk ~ k " • 
k b ld ~ dk ~racan en a ı ıye veıuue e a~ ı • rımız e pern en e ~uı e il ya-ı a evı oşe'sı imalıdır. Lise, Onivenıite ilk terbiye ve ne, sarsılmaz iradesine şahit oldum. bir kriz geçirff; layı ıgıB 0 tşo~ n:ıu- ! mi~tir. Vekaletin bu hususta ittihaz edo- pan manifaturacJar clün verdilderi biı 

hıhsil ile alakadardır. tllc tahsil Ye terbiye Genç ağretmenler bnna bütün inceliğiyle a~en:sinden an aşı mışktır .. n. _..:ı,_ rıyel ceği tedbire intizar edilmektedir. karara uyarak müeueaelerini aJcoam eaat •ı•mzc;;z:c;z;ı:::nm:2c;•arz;E:azzza:;cz::ı;1CZZ::Zl'::'Z:IE'ı:zz:;noc:ooll kuvvetli ise, asnn terbiye Iİstemleriyle yaptıklamıa gösterdiler. Ben eergiyi ge- hal! ifade verem.Iycce vazıyettt:UJI. Ar _LL' '-- af fı. L __ ..ı.! did L- w L __ , ·-' ..:ı__ r::. 
----<>- astaUAıU -v ana ILennA ara• ye e &apamaga lHlram~armr. ......,~ 1 _ Hallomrnn havaya ~ konın-

mücehhez ıahsiyetleri bu müesseselerde zerken yalnız değildim. Benim gibi bir Hı k Jı • l . Jı larında nrdikleri bir karara uyarak aJt. verilen Jr.:ararda mar ederlerse hu tqeb- malan hasus:anda bilô ed.imneJıeri için 
fetiftiıiyona ö 'Yllkat lriil halinde bulu- çok çocuk velileri sergiyi hayranlıkla . . a u . ı ş. e~ı~ .. ~. ı §Bmlan saat yedide mağaza ve dük.kanla- hüsün, kendi lehlerine iyi neticeler •er• evimizde 11/6/938 tarihinden itibaren 
nan memJ,eket kültürünün C7i mecnılırr geziyorlarclL cSergİ> Ierin mel:teple ai- V ı- .4 h kuk ;~1er müdurlugu mu · L b t 1 d A---'- b · • · d'l bil' 

ı ay.,.. u ~ ı - nnı .:apamağa aş ıımış ar ır • .l"Ulcaıı;; u mesıne ıntizar e ı e ır. bir kurs açılmış ve derslere ı.-ıa.,..,........ır. 
tıı.kip edeceğinde fÜphe ~difcmez. Gafil leler crasındalci münasebeti takviye et· ameliıtı, müdür B. Seyfettin'in aldığı ·-----------------• "'"'l ·~· 

- Her hafta cumartesi ri1n}eri saat 18 do 'mparatorluk ida.reai bu realiteyi bileme- mek bakımmdan hayli hizmetleri görül· tedbirler üzerine yolıı. girmiF. Ac;habı /skan Müdürü Kültür lisesindeki verilmekte olan bu derslere bütUn yurd· fÜ' Ye ne kadar mümkün ise nk. terbiye mektecliı. Çocuk l>abalan. anaları öi,'Tct- mesalihin bundan sonra yapacakl:ırı •. 

•e 1nhsili ihmal etmi,fir. o deTrİn m: menlerle konuşuyor. öğretmenler de ai- mürac:ıatıer,. doğrudan doğruya müdü- Ankara ya gidi yor hadisenin muhakemesi ~ =e~u:·. aı amım koıu.. 1
okuUariyle Cümhuriyet deonininlciler ma· lelerin psikolojik nziyetkri hakkında riyete o~cak, h!ç kirru:e kalemde mun· Vilayet islli müdüril Dr. Ziya Fuat Dün asliye ceza.da, Kültür lisesi direk- nun t-bbü~7çı~ :vnlce bildi· 
knyese edildiği takdirde aradalci muav ctüdleriıU tamamlıyoılar. Bu aoeyal ha- mele takip edemıyeccktir -"'-

_-- ·_· ıy·a.rm An.waya gidecektir: tskAn. müdü- törU B. Haydara tabanca teşhiri suretiyle rilen kimsesiz kadınlar tarafından yapı-r.am fark kendmni pek ala gösterir. disenin terbiye ve tedris cephesinde pek -
Cümhuriyet idaresi, on b-. eenctlen~ri r d lı '- -- b id Aile • k _L 'C'. d / [ ru An.karada sıhhat vekiletile temas tehdit etmekten suçlu üç talebenin ,mu- lacak türk el emekleri satIJ mağazası 

....,. ıay a o.acağJ ta i ir. 
1 yı m~ tCDe .r uar ma a ya aı·ı ederek yeni yapılan göçmen evleri hak- hakemelerine bakı1- ........ üç talebeden çok yakında açılacaktır. Bu mağazada el ~hep ha mevzu. üzerinde fnaliyetiıai tehif yakla§bran ô.millcrin eyilikleruu eöyle· k ..:ı_ · h ___ t_ b' ,__z._ ..... ~""' 

k k k d 1931 Fuarının diplomalan gelmiştir. ınua ıza a1 ver~ ve ır UiLrn& sonra :LJ_, lsed __,, __ kara i•lerini satmak istiyenler 25 hazirana -etmiş ve en küçü öye a ar modern melı:: bilinen bir§eyi tekrarlamaktan ha~· : .. ecek . ~, geçen ce e ~u.r.u ra uya- -. 
okul binaları yapmış. buralara da Cüm- k.ıı ne olabilir?. Alakadarlara tevzi edilecektir. 938 Fun· dön tir, rak nüfus tezkerelerini mahkemeye ver- kadar halk.evi sclcreterliğine müracaatla 
huriyet,..; .. enç mürebbt1eri ycrl .... tinni"· "L-• " ıı~ b nna iştirak ederek iyi netice alacak fir-J • . 1 1 b' . . \erdir işlerini makbuz mukabilinde teslim et-

..., • ..,, ,. vxm 'VC aııe .. ıı;:m ir olur, bir yürür- malara fuar komitesince verilecek altını Dog"' an Spor :!L~emvee :~?ı'kar~:~~~~.ettimıiş . melidirler. tir. Bu enerji snhibi gençler bulunduklan ııe m~ffaLyet katınerk ·r .. Gönül de 
1 

awu:uı. 'liU ~u 
muhitin basitliğine bakmıyarak her türlü madalyeler de hazırlanmakta.dır. Bun nr -= 3 - Evimiz salonunda her hafta cu-
zevklerden mahrum yaşzyarak gayerun bunu ister.. Karantina Almanyaya sipariş edilmiştir. sakaf y 3 martesi gi.inleri saat 19 da ~uklara lca-
husulüne --1ı<>makta ve muvaffak olmak- ÇE.LI --=- Takas mevzuu ragöz oyunları oynatı!acaktır. Biltün kil· 
tadırl r. Foça a amp Ç AlSkadarla.rm va.ki müracaatleri üze- çu er ge e er. "wA'" 1 KO~Lu c:r d k a ılıyor P. zar gDnU Nanlsada "ki 1 bili'rl 

Mesela Sefennisnnn cHereke> köyü Çocuklar için açılacıdt deniz kampının karşllaşıyorlar rine tktisat veUleti, Mısır ve Filistinden 4 - Büyük Türle hekimi tbni Sinanm 
beş on evden meydana gelıniı bir köy.. 938 Yılı F-~.:ı ... arılması viJaya1 .... kararlaşmış- 1 Mmıisa ~piyonu Sakaryanın dave- ~..:ıecek ham __ ..:ıdel . ~-,·-- _ 901 inci yıl dönümüne müsadif 21/6/938 

~ -:.- .. ~~ D"' ...... .u lllliW erın ~ mev l .. .. . . 1 da b' tö' te 
Orada çok çalı!!kan bir öğretmen .. Yine muhammen ı·stı"hsa/a'"fı tır. Sıhhat müdürü Dr. Cevd~t Saraçoğ-. tini kabul eden Doğanspor, yirmi beş ki- sa ı gı.mu evıınız sa onun ır ren r-

. . 'lik b. kafi! h l' d .... Ma- zuu yapılmamasına karar vermiş ve key- tip edilmiştir Bu törene büttiıı yurdd:ış-lepe üzerine yübdmi§ modeın bir bina· • • ~ lu Foçaya gıderek tetkikat yapmış ve şı. ır . e : ın e pazar gunu !iyet alakadarlara bildirilmiştir. Bu . . · 
<ıa çalışarak nC"ler ynpmamış. bu mekte• Doğuş tahnıinlenne gore bu sene lru- kamp yerini tesbit etmiştir. Kamp tem- nısaya gıderek bır maç yapacaktır. •v lar davetlidir. 
hin. köy yavrularının &.etidatlannı. zeka- ru üzüm rekoltesinin 60,000 tonu bula- muzun ilk günil açılacaktır. Kayıt mua-1 Ege kupası liklerine hll!rlanan Doğan memleketlerden pamuk ipliği, çuval ve 5 - 18/6/938 Cumartesi gUnU saat ~7 
lıınnı gösteren • • de neler yoktur. cağı zaımedilınek.tedir. Tütün mahsuJü melesine sıhhat müdürlüğünde devam spor takımının bu müsabakada iyi bir kanaviçe gibi sanayiimizin inkişafında de Ar ve saat 15 te temsil komitelerinm 
Türk çocuğunun dikkat kabiliyeti dene- de gayet iyidir. edilmektedir. netice alacağı ümid edilmektedir. faydalı maddeler celp edilmektedir. haftalık toplantılan vardır. 
bilir ki bütün milletlerin çocaklarmdan Men311en knzasınm muhammen istih-
yübektir. salatı şöyledir: 

Sergiye c;ıkardıklan eserlerde hu vaJa 3,325,200 kilo buğday, 12.053,750 kilo 
açıkça görmek mümldindiir. Bmadaki arpa, 1,648.,800 ıkilo yulaf, 240,000 kilo 
öğretmen çal~. çocnkJannm dikkatle- çavdar, 38,.(00 kilo bezelye, 12,000 kı1o 
.. ini. zekalanru hulasa bütün kabiliyetleri- ooğrü)ce, 100,250 kilo burçak, 83,600 ki
ni OJ'llDd'mnış. onlan eyi bir yola sevk- lo nohut, 88,000 kilo soğaıı, 21,600 kilo 

1etmenin çarelerini bulm~. (Hercke) susam, 681.500 kilo mısır dansı. 22,400 
k" ük bir örnektir. Bütün memleket öğ- kilo patates, 1,488,000 kilo pamuk ko:za
retmenlrri hep ynt feyizli yollarda~ sı, 2,660,000 kilo miyan kökü. 
µuılctadırlar. 

* lzmir. vasıta·boll !!u da göz önünde 
tutulursa köylerden daha ileri gitmekte· 
dir. Bo seneki okul SCTgİ)eri pek cazip 

ikinci Noterlik 
nak?ediliyor 

ve istifadelidir. BiT ~ktcp aergis.inde lzmirin en eski noteri olan Emin Ere
bütün mutlakiyet devrini okumak. Cüm- JU?r'in şimdiye kadar işgal etmekte ol
huriyet Türlciycsini derece derece gör- duğu Bahçeliler hanındaki dairesini 
mdı: mümlı::.iindür. Her ziyaretçi derin fa.i- önümüzdeki pazartesi gününden itiba
~elcrle sergilerden aynlmakta ve başa- ren Saman iskelesinde lş bankasının tam 
1nc:ılannı takdir etmektedir. Karantinanın karşısındaki binaya nakletmekte oldu
arka tarahnda cNec bÔey> obılnnan ğunu haber aldık. 
1
sergisini gfüdüm. Çocuklarımızın kabili- Mükemmelen tefri} "Ve telvin edihnek
yetlerini öğretmenlerin muvnffakıyetleri- te Olan ve .kanmwn anıdığı vnsıfla.rı haiz: 
ııi çok yakmdnn mü hede ettim. Bina, bulunan bu yeni dairesinde de muhterem 
Climburiyet binasıdır. Güne§İ, havıısı İzmir halkının işlerini eskisi gibi sür'at 
,bol.. Sıhhi vaziyeti mükemmel bir yer.. ve dikkatle göreceği şüphesiz olan muı-
1Jçindckiler çal~knn, idareci. •• Birinci SJ· maileyhin bu yeni teşebbüsünü takdir 
rufa giriyorum, iki küçük yavru.. Temiz eder ve kendisine muvaffakıyetler dile-
geyinmiş iki Cüınhuriyet çocuğu, bana riz. Telefon: 2895 
ynptıkltınm ~österİyorlar, mas mane iz:ı- 1-3 (2222) 

. ~ .. . .. - ... ı 

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

Mevsimin 
• • c 

geçmesıne rağmen sınema"!ız yıne sözünde durdu 

2 

-
Ba haf ta yine 2 yeni film birden 

ASRİ iŞ ADAM 1 
Beynelmilel haiz iki büyük Fransız artisti 

RAIMU 
şöhreti 

ve LUCIEN BAROUX 
müstesna hir zevkle yaratilan mevsimin en zarif komedisi Tarafından 

Kahkaha, .... Zevk..... Neşe tufanına gark edecektir ..• 

- ALTIN KELEBEK 
Beyaz Perdenin Zarif ve 

FRANCISKA 
Şuh dilberi 

G AL L 
Kendisine has rollerile ... ~ hakikaten nefis bir komedi 

SeanslaJ;: AL TIN 
Cumartesi, 

KELEBEK 
Pazar günü 

3,30 
saat 

ASRİ 
ASRI 

IŞ 
ış 

ADAMI 
ADAMI 

5,15 ve 
ile başlar 

9 .da 
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Cümhuriyet kuvvetleri 
Kastellon cephesinde mukabil taar

ruza geÇtiler ve bir şehir aldılar 
Paris, 17 ( ö.R) - ispanyada Kastel· 

lon cephesinden mühim haberler gel· 1 
nıiıtir. Hükümetçilerin bildirdiklerine 
&Öre Nasyonalistlerin ileri hareketi se• 
hebiy]e cephenin arkasında kalan ve 
kastellonun ıimalinde mahsur vaziyete 
dü~n mühim hükümet kuvvetleri düı
hıan hatlannı yararak ailala ve malzeme· 
tiyle birlikte cürhhurlyet ordusuyle bir· 
lqmeğe muvaffak olmu~tur. 

Diğer taraftan yine cümhuriyetçilcrin 
bildirdiklerine göre hükümetçiler dün 
Üpm Kıutellonun cenubunda mukabil 
l.iicuma geçmişler ve Villarreal ıehrine 
lirmeğe muvaffak olmuşlardır. Nasyo· 
llaliatler Kastellon üzerine hücumların· 
dan aonra bu ıehri cenuba doğyu aımııı· 
lar ve Villarreal şehrini almıılardır. Bu
laaı Kastellona 16 kilometre mesafede 
IS bin nüfuslu bir kasabadır. Hatta asi· 

leri~ mo~örl~. ku~etle.rini buradan daha Ciimhuriyetçi gneraller .erk5nı harbiyelcrile cephede 
Benye bıle aurmuılerdı. ı Nasyonalistlerin bildirdiklerine göre üzerine bir çok bombalar atnııılardır. 

Cümhuriyet kuvvetleri son muharebe- ise general Garsiya kumandasındaki ir-1 ı O ölü ve 20 yaralı vardır. Saat 16 da 
lerin verdiği büyük yorgunluğa rağmen tibat kuvvetleriyle Gdis ordusu Villar· ı asi tayyareler Valansiyanm ıark kısmına 
lnükemmel bir maneviyatla hücuma geç· realdan akdenize kad:ır tekrar ilerleme- 15 bomba atmışlardır. Bir çok e.~ler )•ı
lhişler ve düpnanı durdurmakla kalmı- ğe başlamışlardır. Şafakta daima muka- kılmıştır. Kurbanlann !'ayısı hC"nuz belli 
)arak onu Villarreal üzerine atmıılar, vcmet eden haama karşı taarruz başla· değildir. 
IOnra bu kasabanın iıgaline giri§mişler- mıştır. Fakat nasyonalist tebliğlerinde 
clu. vasıl olduklan bildirilen hedefler tasrih 

Dün öğleden sonra nasyonalistler ka
labadan atılmışlar ve Rio Mijareı neh
rinin Öte sahiline sürülmü§lerdir. Akşa
lha doğru hükümet kuvvetleri ıehri ge
~rek kasabaya girmiılerdir. Şimdi şimal 
lbahallelerinde muharebeler olmaktadır. 

edilmemektedir. 

Paris, 17 (ö.R) - Alikante ve Va
lansiya sivil ahalisi yeni bombardıman· 
lara uğramışlardır. Bu sabah saat 9.40 
ta üç motörlü altı asi tayyaresi Alikante 

Paris, 17 (ö.R) - Londradan bil
dirildiğine göre karışmazlık komitesi sa
lı günü içtimaa çağırılmıştır. İngiliz hü
kümcti bazı noktalar üzerinde Almanya 
ve ltalyayı tatmin ederek gönüllülerin 
geri nlınması projesinin tatbikine ba,
lanmaıına çalışacaktır. 

Romada mühim götüşmeler 
ltalya - Yugoslavya anlaşnı.ası bütün 

·Balkan A vrupasına şaniil olabilir 
Parla 17 (ö.R) - B. StayodinOviçin 1 lanmış değildir. ÇilılkU ne B. Stoyadino-

'V enedik ziyaretine ehemmiyet verilmek- ~ 

1 

viçin, ne Kont Cianonun yanında ekono-
tedir. Yugoslavya başvekili ve Kont Ci- mi eksperleri yoktu. Fakat m\17.akere 
eno sabahin mllhim kısmını Gran Kanal ~ esasları kurulmuştur. 
otelinde geçirmişler ve mesai arkadaşla- 1 Siyast safhaya gelince. cTernps> gaze-
tile görilşmilşlerdir. j teEinin Roma muhabiri şunları bildiri-

Saat 11,30 da iki devlet adamı otelin yor: 
bUyUk salonunda buluştukdan sonra 1 Anşlusdan beri Italya balkan yarını 
beynelmilel Ar sergisini ziyarete gitmiş- adasını siyasetinin en mUhim bi rsahası 
lerdir. Bundan sonra öğle yemeği esna- saydığını bildirmekten geri kalmamış-
IJnda BB. Stoyadinoviç ve Cinno uzun tır. Merkezi Avrupadan uzaklaştırılan 

!tlUddet görilşmüşlerdir. Öğleden sonra Italya burada kaybettiği nüfuzu ve men-
hu muhavereler devam etmiş ve akşam ı faatleri balkanlarda inkişaf ettirmek ar-
Cran Kanal otelinde bir ziyafet veril- 1 zusundadır. Bu sebeple Yugoslavyanın 
lrıiştir. Yarın saat 14,20 de Kont Ciano 1 cenubi şarki Av!"upadaki hakim vaz.iye· 
tayyare ile Venedikten ayrılacak ve B. 1 tini kabul ediyor. Yugoslavya bu vaz.i· 
Stoyadinoviç de ak§am Belgrada hare- 1 yeti dolayısile balkan sisteminin temel 
ket edecektir. taşı olmuştur. Ve diğer balkan devletle-

Bu görüşmeler hakkında şimdilik tah- 1 rinin siyaseti üzerinde müessirdir. Bu 
bıinlerle iktifa etmek mecburidir. Anla-

1 
' sebeple ltalya Romanya, Bulgaristan, 

tıldıjına göre bunların ekonomik ve si- "* 1 Yunanistan ve Türkiye ile münasebetle-
)ast iki safhası olmuştur. Her iki saf. rini Yugoslavya ile mutabık olarak tes-
bada da Italya arayıcı vaz.iyettedir. Eko- bit etmek istiyor. Romanın bu gayreti 
ııoını bakımından mehakkaktır ki Anş- neticelenirse Italya - Yugoslavya anlaş-

Korderano 
Aleyhindeki kaı·ar 

tasdik edildi 

~SON _HABER. . .. . . . .... 

Praga karşı 
1 Alman radyo hücumu 

:&j: ı protesto üzerine durdu 

Kordenıno 
Bükreı 1 7 ( Ö. R) - Askeri yübek 

mahkemenin temyiz heyeti sabık Demir 
Muhafızlar teşkilatı reisi yüzbap Korde· 
ranonun idamını redderek mumaı1eyhin 
aleyhinde verilmiı olan on sene kürek 
cezasını tasdik etmiştir. 

---*---
Dolar 

Yeniden kıymetten 
JüsüriJlecek mi? 

~ -

Vaıington 17 (ö.R) - Hazine ne· 
'8reti mahafilleri dolann yeniden deva• 

ona tibi tutulacaiı hakkındaki ha
~ri aauız telakki etmektedirler. 
~ 1934 kanunu Reiaidimhur Ruzvelt 
lt9111reden nahsat almak.mn delann de
nlü-.ronu için mezuniyet vernıipe de 
bu devalüuyonun 19 H aeneaindeki do
lar kıymetinde yüzde SO ıinden daha a· 
şalı bir kıymet tayin etmemeai tarb var
dL Dolann fimdiki kıymeti 19 34 sene
sindeki kıymetinin yüzde S9 u olduiuna 
göre aradaki fark pek hafiftir. Bu da 
Amerika hükümetinin bu devalüasyona 
karar vermek niyetinde olmadığını gÖs· 
termektedir. 

---*---
Kasın katili idama 

mahküm oldu 
Miami 1 7 (A.A) - Küçük Kaaı ka

çıran ve öldüren ıoför Mak Kal idama 
mahkum edilmiııtir. idam hükmünün ye· 
rine getirileceği ıarih henüz tesbit olun· 
mamıştır. ___ ,* __ _ 
Fransız parlamento

sunun tu.tili 
Paris 1 7 ( ö.R) - Parlamentonun 

yaz tatili emirnamesinin bu akşam okun
ması muhtemeldir. Milletin harp zamanı 
teıkilabna ait •on kanun layihasının mü
zakeresi de bugün bitirilmi§ olacaktır. 

Prag, 17 (Ö.R} - Alman radyolarının Çekoslovakya aleyhindeki 
hücumları durmuştur. Bunun sebebi bu radyolarda bahsedilen hadi
aclerin şahitleri tarafından Prag hükümetine gönderilen ve Alman 
radyolarının mübalagalanm ve hadiseleri tahrik etmelerini proles'to 
eden mektuplardır. Bunlar yalnız Çekler tarafından değil, aytıi za· 
manda Alman Südetleri tarafından gönderilmiştir. 

Almanya bu tıekilde neşriyatın devamı halinde Alman radyoları
na artık itimat edilmiyeceğini ve bundan kendi propagandasının zarar 
göreceğini takdir etmiş olacak ki bu usulü terketmiştir. · 

B:ışvekil bay Hodza ile müzakereye memur olan Alman Südet de
legasyonunun teşekkülü de bu bakımdan dikkate §ayandır. Filhakika 
partinin en müfrit unsurları de]egasyondan hariç tutulmuşur. Bunun
la beraber vaziyetin düzeldiğini farzetmek bir hata olur. Şekil itibari
le şiddetin terkedilmesi ve itidale dönülmeai, esas itibariyle güçlükle
rin zail olduğuna delalet etmez. 

Prag, 17 ( ö.R} - cPrager Mittag> gazeteaine göre Çekoslovak· 
yada askerlik müddetini üç seneye çıkarmak fikri §İmdilik tcrkeclil
miştir. Bunun sebebi bazı ecnebi devletlerin tavsiyeleridir. Çekoslo
vakya sulhun muhafazasına bir hizmet olarak bu projeden muvakka
ten vaz geçmiştir. Bununla beraber zamam gelince bu proje tekrar 
ele alınacaktır. 

Bn. Sabiha Gökçen 
Selanikte tez ahüratla karşılandı 

lstanbul, 17 (Hususi) - Atatürk kızı bayan Sabiha Gökçen bu
gün 11.20 de Atinadan büyük tezahüratla Selaniğe uçmuttur. Bayan 
Sabiha Gökçen Selanikte de büyük tezahüratla karıılanmı! ve Ata
türkün doğdukları evi ziyaret etmittir. 

Esrar nihayet çözüldü 
Ali Riza meteoroloji memurunu 
karısı ile aşkı yüzünden öldürmüş 

İstanbul, 17 (Hususi) - Derbend - lpsala cinayetlerinin caran 
nihayet çözüldü. Ali Rizanın, lpsaladaki meteoroloii memuru Muhit· 
tini kansı Saadetle olan qb yüzünden öldüidüğii' anJa,ıldı. Saadetia 
de evvelce Ali Riza tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Saadet. 
bu faaada ismi Yanola• diye geçen Bulgar kadınıdır. 

Yunan Kralı Fransız 
deniz fırkasını teftiş etti 

Atina, 17 (ö.R) - Kral .-Elli» kruvazörüne binerek Fransız Ka
radeniz fırkasını teftiş etmiş, bundan sonra Fransız amiral gemisi 
olan cCezayir» kruvazörüne giderek mürettebatı teftiş elmİ"?tir. Ami
ral kral ıerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Bunda veliahd prens Pil, 
başvekil Metaksas ve daha bir çok zevat hazır bulunmuşlardır. Gaze· 
teler Fransız filosunun ziyaretini pek eamimiyetle karşılıyorlar. Fran
aanın Yunan istiklaline hizmetini hatırlatan «Proia> diyor ki : Fran• 
sız - Yunan bayraklarının yan yana dalgalanması bize sevinç verir. 
çünkü eski hatıraları canlandırır. 

cElenikon Melon> gazetesi de bu ziyaretin dostluk bakımından 
ehemmiyetini göstererek şunu yazıyor : Tehlike halinde Yunanistan 
yine Fransa tarafında bulunacaktır. f 

lngilterenin teklifi 

lu. ltalya için mühim bir darbe olmuş- ması mahalli olmaktan çıkarak bütün 
tur. ÇUnkU vaktile Triycsteden geçen balkan Avrupasına şamil olabilir. Bu te- ---------------
bıtllıim Avusturya ticaretini buradan şebbüsün ltalya ve Yugoslavya arasın- . . .. •"y·~••••• ••••••••d••••••••• ••••••••••• 

Açık şehirlerin bombardıma ı 
tahkikatı içın bitaraf bır 

komisyon kurulacak 
•1ırmıştır. Gerçi Almanya Triyeste için daki bağları takviye etmekle kalmayıp ar ım 
ltaıyaya bazı tavizler yapmışsa da Ad- Kont Ciano 1 daha umumi ve daha esaslı bir anlaşma- Paris, 17 ( ö.R) - lngiltere sefiri İspanyol açık şehirlerinin bom

bardımanı hakkındaki lngiliz muhtuasını bugün hariciye nazırı bay 
Bonnet'ye vermiştir. İngilterenin fikri beynelmilel hukuka muhalif 
hareketler üzerinde tahkikata memur olmak üzere ispanyaya bitaraf 
bir komisyon göndermektir. Fransaya verilen muhtıra muayyen bir 
siyaset tekJif eden resmi bir vesika değildir. Londra kabinesi bombar
dıman edilen şehirlerde tahkikatta bulunarak bombardımanı hakli 
gösterecek askeri hedefler mevcut olup olmadığım tayin etmek üze
re bitaraf bir komisyon teşkili için müzakerelerin açılmasını Parise 
teklif etmektedir. 

~Yatik denizindeki bilyUk Italyan limanı ya esas olması beklenebilir. Muhakkak- L • 
)enı Y82iyetten çok milteessir olmuştur. Tabii buna mukabil Italyanın da Yu- 1 tır ki Yugoslavyanm ltalyaya böyle faz· ı•stesı 
itte ltalya vaziyeti islAh için Yugoslavya goslavyaya tavizler yapması icap edecek- . laca temayül il Almanya tarafından hoş 
lle bunu telafi etmek istiyor. tir. Bu husustaki müzakereye derhal baş- görülmemektedir. 

B ' · I f r ansız ıstanbut valisi onne nın - Atinaya gitti 

Beyanatı I ~:::;::.;•_r:~.~!!s!:~0:_ :E~~:.~~:~t:S:~~ 
el~:~·. 17 (A.A) - Havu ajansı bil· ıhurun riyasetinde toplanan nazırlar reket etmiıtir. 

• mec1w mau ve ekonomik kalkınma ve Fransız parlamentosu lı: Mısır kapitüluyonlarının ilgası hak- fiatler:n istikrarı hakkında bazı kanun 
lnda 6/5/934 tarihinde Montröde im- . 1 . . . etmiştir Parlamen .YOZ tatili yaptı '-l • emırname ennı ımza . -

._•nan muahedell"rin tasdikinı muta- tonun alelade içtima devresinin tatlli Paris, 17 (ö.R) - Parlamento eon 
lllrnın kanun projesinin mebwıan mec- bahara kadar tatil edilmiıtir. Mebuaan 

li.ind.. ·· k . d b tt emirnamesi bu akşam okunacaktır. Ayan 
'" "' rnuza eresı esnasın a eyana a j . meclisi tatil emirnamcsini 241 reye kartı 
aıılıanan h . . B B hük.. meclisi milletin harp zamanı teşkilltı 35 7 l '- b 
'-etin F ancıyeSun~zın .F onne L"b-u· hakkındaki kanunu ittifakla kabul et- rey e .u ul etmi§tir. 

ranaa • nye ve ransa - u 
•an ınuahedelerinin pek yakında parla- miş, mebusan meclisi de ikinci derecede Türk Orduau Hatayı 
~toda müzakere edilmesi arzusunu te- ehe~ye~. ~ ~azı kanunlar n müza-
-niz ettirdikten aonra demiıtir ki ı keresinl bıtirmiştir. İf gal edecek 
'liü~üınet Fransa ile Türkiye araıında BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDL 

dauna daha doıtane münaıebetler te· aanın menfaatlerini müdafaa azmi ile bu Hatayda çıkan· ( Ata yolu) gazetesi 
~ ~lfmaktadır. Bu eon haftalar zar- meaeleleriD heyeti umumiyesinde )hım de Türk ukerinin pek yakında Hataya 
'"lllCla bu )'olda müzakerelere devam gelen tctebbilalerde hulunacaimdan gireceiini yazmıt. hu haber Franaız ma· 
.......,,lbar, HUU11111ia laer larafta Fru-- m.buta meclW emia o~. bmlan larafmclu lekaip eclilmemiftir. 

• 

.Kırşehir ve Yozgat hareketzedelerl 
: iane listesi: 
• • • • • • 
5C. H. P. tşçiler birliği 
i memurlan. 
i Lokantacılar cemlyeU 
: üyelerinden. 
i Terziler cemiyeti 
: üyelerinden. • 
5 Yapıcılar cemiyeti 
: üyelerinden. 
• 

Lira K • 

28 50 

100 

15 

• Sabiha Gökçen 
i !;~e:~::edebed~stenı 25 Yunan gazetelerinde 
5 Fırın işçileri cemiyeti 45 50 

!~~t~;; esnaf kurum- ıoo hararetle selimlanıyor ! lan birliği manevt şahsiyeti 
:c. H. P. lşçi esnaf birliği 21 60 BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE duyduğu en gilZel hislerin tezahUrUne 
! merkez heyeti üyelerinden. vesile olmaktadır. Daha dün başvekil 
! leketine matuf hararetli ve saıniınt sem- Met.aksasın da Misalongi'de söylediği gi-
! Bugün toplanan 385 60 patiler içinde yaşayacaktır. bi Türkiye ile Yunanistan birbirine çö-
! Dilnkü yek11n 23684 25 Elefteron Vima gazetesi de şöyle yazı- zUlmez bağlarla birleşmiş bulunuyorlar. 
! yor: Ve diğer müttefiklerle birlikte Egede vt 
! UMUMt YEK ON 24069 85 j Sabiha Gökçenin Atlnaya geUp mille-~ sulhun kuvvetlenmesi içb 
• ..................... .................... Um.ize dost ve müttefik ınemlekete brp sıkı isbirlilinde bulunQl'Ol'du. 
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~Büyük Zabıta Romanı 
~ 

Ha.kim Morgan, müddeiumumi- evvel Amhersonun kasasında bulu-
:ıin sözünü kesti: nuyorlardı. 

- Her ne kadar, dedi. Müdafaa Bunlardan ba~ka nıaznun, Am-
~·ekili biraz evvelki sözlerinize itiraz bersonu ziyarete geldiği zaman ser
etmemiş ise de ben, vazifem icabı ı,is çantasını da beraber getirmi.ştir. 
kanun ve mevzuata muhalif gördü- Bu çantada bir §i~ de Eter vardır. 
ğüm bu şekildeki beyanahnızdan do- Hulasa maznunun bu cinayeti 
layı size ihtar mecburiyetinde kalı- i§lemekte bir sebebi olduğu gibi Am
yorum. Hadiseyi usul ve teamül lıa- bersonu öldürmek için de eline gii
rici izam etmenizi doğru bulmıyo- zel bir fırsat gcçmİ§ demektir. 
rum. Huzurunuzda arz ve biraz sonra 

Vilson, hiddetten kıpk.ırmızı oldu. şahitlerle ispat edeceğim bu kuvvet
Hakime cevap vermeden jüri heye- li ve ezici deliller kar§lsında doktor 
tine kar§ı sözlerine devam etti: J aeonun, d.oktor Ambersonun katili, 

- Bizim iddia ve ispat etmek is- hem de teammüden katili olarak tec
tediğimi:z §Udur: 7 Haziran 1936 ziyesini, hakkında hafifletici .sebe~ 
günü ak amı 1aat yedi kırk beşe ler de bulunmadığı için elektrik san
doğru doktor Hoovard Amberson dalyesinde idamına karar verilmek 
dairceine gelmiştir. Evinde bir hiz· suretiyle tecziyesini talep etmek.te
metçisinden ve bir de kendinden yim. · 
başka kimse yoktu. Saat sekiz buçu- Vilson sözünü bitirdikten sonra 
ğa doğru doktor Robert Jason gel- yerine döndü. Oturdu. Cebinden 
miştir. Hizmetçi onu Ambersonun mendilini çıkardı, terini sildi ve göz
odasına götürmüştür. leri ile sözlerinin, natıkasının bırak-

Maznun İşte bu doktor Jasondur, tığı tesiri kontrola koyuldu. 
hizmetçi, Jasonu Ambersonun ya- Hakim Morgan avukat Nata dön-
nına götürdükten sonra evden 9k- dü. : 
mış ve ancak saat on bir kırk beşte - Şahitlerin dinlenmesine baş-
dönmüştür. lanmazdan önce müdafaanın söyli-

Ve döndüğü zaman d~ doktor yeceği, kaydedeceği ilk itirazlar var 
Ambcrsonu odasında ve yerde ölü mıdır? 
olarak bulmuştur. Derhal zabıtayı Diye sordu. Nat a.yz.f;a kalktı: 
cinayetten haberdar etmiştir. - Muhterem iddia makaminın 

Doktor Amberson alçakça katle- büyük bir talakat ve natıka ile söy
dilmiştir. Evvela Eterle bayıltılmış, lediği sözlere derhal cevap vermek 
sonra dı:ı perde kordonu ile boğul- suretiyle hem kendisini üzmek hem 
muştur. Kasanın kapağı açılmış, de muhakemeyi biraz daha uzatmak 
muhteviyatı odanın ortasına ve öte- niyetinde değilim. İntihapta hiç bir 
ye beriye dağıtılmıgtır. makam için namzetliğimi koyma-

Her ne kadar para ve mücevher~ dım. Bu itibarla müddeiumumi gibi 
lere el sürülmemiş ise de cinayetin talakatten istifade ederek mevki ka
saikinin sirkat olduğu anlaşılm1~tır. zanmak sevdasında da değilim. 
Doktor Ambersonun ölümü dokuz Vilson asabiyetle yerinden sıçra
buçukta olmuştur. Maznun, kendi yarak kalktı. Sanki ısuratına bir tokat 
ifadesi ile aynı saatte Ambersonun yemiş s.:;ibi kıpkırmızı kesilmişti. 
evinde ve odasında bulunmakta ol- - Bay hakim, dedi. Şahsi olduğu 
duğunu itiraf etmiştir. Ceset bulun- kadar hakaretamiz bulduğum bu 
dui;,'11 zaman odanın kalın perdeleri- sözleri protesto eder ve tarziye ve
nin kapalı olduğu görülmüştür. Am- rilmesini isterim. 
bersonun perdeleri kapatmak ruleti Hakim Morgan bir müddet du-
değildi. Ve uı;ak evden giderken per- daklarını ısırarök düşündü. 
delerin açık olduğunu söylemiştir. - iddia makamı haklıdır, dedi. 

Odanın kapısı önünde ve koridor~ Avukat Nat Hollis, tarziye veriniz. 
da, yerde Etere bulanmış bir men- Nat ayağa kalktı. Sol elini göğsüne 
dil bu!unmuştur. Kuvvetli bir suç götürdü. Sağ elini uzattı. 
delili olan bu mendil maznunundur. Müstehzi bir ses ve eda ile: 
Doktor Jasonu tevkife giden zabıta - Pekala, dedi. Müddeiumumi-
memurları onun odasında ve kağıt nin dediği olsun .. 
sepetinde yırtılmış bir takım senet- Samiin arasında gürültülü bir gü
ler bulmuşlardır. Bu senetler, Jason lüşme koptu. Mübaşir, elindeki değ
taraftndan imz~bnmış ve Amberson nekle önünde masaya vurmak 
adına tanzim edilmiş vadeli borç se- suretiyle salonda süklıtu tekrar ha
netleridir. Muhteviyatlarmın tutarı kim kıldı. 
dokuz bin dört yüz elli dolara baliğ 
oluyor. Senetler fJÜphesiz cinayetten 

Denizciler 
-BITMEDI-

bayramı 

Bir Temmuz Cuma 
•• •• 

guıu yarış ar var 
5 - ördek yru:ışı. 

6 - T elene yarı~ı, 

Havac!lık: 
.................. , ..... 
Tü havacı ığı 
Yalnız Balkanların değil 
Avrupanın birincisi olmak 

bütün 
isteriz 

1 - Türk hava kurumunun, bu~n yolumuzda muvaffak olarak yürümek 
~on yaprağını çevirdiğimiz 937-916 için en sarsılmaz dayancımızdır.> 

hütçc yllı, yanm milyon liralık bir yar· Y olumuz:da mtıvaff alc. olarak yürüye
dım artııiy!e kapannııtbr. Son yılm beş biliyor muyuz) Bunu anlamak i<;İn biraz 
buçuk mı1yona çlkan geliri, eekiz sene· da yabancıları dinliyelim: 
.fenberi ilk defa elde edilmelttedir. Ankaramızda bir iki gün mi.safir ka-

2 - Türk gençliğinin kanatlanma lan Mı1letler araA Hava Federasyonu 
atkı, çoıkun bir çailıyan halindedir. Ço-

0

bt\fkanı diyor ki ı 
cuklanmmıı çoğuna. cgelecek yıla ka- cZarnan kaydını unutarak ve muay
dar bekliyeeehin> demek zorunda ka- yen ölçülerin üstüne çıkarak muvaffak 
lan Hava Kurumu, öğretmen kadrosunu olan varlıklarınız arasında. havacılığmızı 
genİlletmelc için dalc.ikalara bile kıymet ı da sayabiliriz. Türkku~unun henüz üç 
vermek )azungeldiğini bugün dünden da- d ld ., ··"' d'"'' 

vaşın a o ugunu ogren ıgım zaman 
ha eyi kavramtt ve imkana asğdırabile- • 'dd h t d d H ıl k•- " 

cı en ayre uy um. avae ı ..,. uç 
cek bütün tedbirleri ahm~tır. içinde ( 3 ' ) '-1 ... d s· 1 nl sene, eme~ eme çagı ır. ız o gu aımıo-

genç kızunınn bulunduğu (365} kifilik T·· k h k h-'-'- k 1-' 
sınız. ur ava urumu, mu ~a ıa, 

gençlik kütlesinin hepsini birden yetifti· t kl"t dil " l .. ık b" ·· el" 
rememek kurum için bir üzüntüdür. 

a ı e mege ay tr mues11ese ır. 

Prens Bibeskonun goru§une göre: 
3 - Millt müdafaa Vekaleti Hava « Türlt milleti, havacılık sahasında Bal· 

btitçWne yapılan yardımm 7ekıinu ( 4 7) 

milyona yakl~m11tır. 

4 - Modelcilik çalışmalan yurdun 
bütün mekteplerinde lök tutı:nJiftur. 

Türk Hava Kurumu genel merkez 
toplantısında Türk milletine bu güzel ha
berleri müjdeliyeıı Merkez i.dare heyeti 
raporu, fU eatırlarla bitmektedir. 

.:Milli bir haznemiz olan halkın şuuru, 
yanılmadan görii4ü ve cömert yürekliliği 

kanlıların en ileride olan milletidir.> Fa
kat bu hakikat, bizi doyurmağa kafi de
ğildir. Biz, yalnız Balkanlıların değil, bü
tün 1tarbın birincisi olmalt için yaratılmıı 
bir miileti:ı:. 

Muvaffak olarak yürüyebildiğim.iz 

muhakkaktır. Yolumuza bütün hızımızla 
devam edebiliriz. 

ZtY A CEVHER GOREVlN 

938 lzmir Enternasyonal Fuarı 

Bu sene altı dev etin 
fuara iştiraki temin edildi 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 

çıkarılmıştır. lklısat vekaleti lzmir fuarı· 
na hariçten fazla ziyaretçi ve ekspozan 
celbi için propaganda ve teşvik i~ini 

Yunanistan, Yugoslavya, Büyük Britan· 
ya, Sovyct Rusya, Filistin ve Rodosun 

resmen itıtirakJerinin temin edildiği bil
dirilmi§tir. 

Başta müttefikimiz Romanya olmak 
Tür.kofis müesses~ne lerketmiştir. Tür- üzere bazı devletler, bütçe zarureti do· 
kpfisin dıı tC§kilatı propaganda işini layısiyle bu aenc için itizar etmişler, an
eıı.aslı t:ıurelte yapmaktadır. cak gelecek sene bunu rnutla1'.a telafi 

Hariciye vekaletimiz. hariçteki sefa· edeceklerini vandetmişlerdir. Bu dev· 
retleri ve Ankaradaki ecnebi devletler !etler, hususi eşhas ve müesseseler nez
sefaretleriyle temas ederek, 938 yılı dinde müesıir teşebbüsatta bulunarak 

tzmir enternasyonal fm!rına dost devlet- huııu:ıi mües:ıeselerin kendi adlarına iş
lerin iştiraklerini temin etmeğe başlamıı· tirakini temin edecelderdir. 
tır. Hariciye vekaletimiz bununla bera• 

Dün hariciye vekaletinden fuar komi- her diğer dost devletlerin de 9 38 yılı 

tesi başkanı doldor B. Behçet Uza gelen lzmir fuarına iııtiraklerini istemiştir. Ya
bir mektupta, hariciye vekaletinin yap-, pılan teııebbüılerin bugünlerde iyi neti

tığ1 teşebbüsler neticesinde 9 38 fuanna celerine intizar edilmektedir. 

Dünya kupası maçlarında 

ltalya - Macaristan 
Final a kaldılar .. 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
veçJiler sürprizle bir gol yapmı:ılar ve 
bunu takip eden dakikalarda da yine fa. 
aliyetlerini devam ettirmişlerse de Ma• 
carlar yirminci dakikada müsavatı te• 
min !ırsntını bulmuşlardır. Haftayim bit· 
meden Macarlar gol adedini üçe çıksr· 
mışlardır. lkinci haf tay imde lsveç takı· 
mı tam::ımiyle ezil:ni~ halde idi. Macar• 
!ar oyuna baştan başa hakim olmu~lar 
ve daha iki gol yaparak final maçı için 
.kalifye olmu§lardır. 

Marsilyada ltalyanlar Brezilyalıları 

mağlup etmişlerdir. Burada birbirinden 
çok başka iki taktik karşıla11rnıştır. hal· 
yanların biricik kaygısı gol çıkarmaktı. 

Denizciler ba}'Tamı 1 Temmuz Cuma 
günü Karşıyakada yl\pılacaktır. BaYTa• 

mın çok parlak olması için şimdiden ha
zırlıklar yapı]mı~tır. Hazrrlanan büyük 
deniz yanşiarı ve tezahürat pragnnnnı 
aynen dercediyoruz: 

7 - Motörler arasında, plinörle ya- Brezilyalılar ise akademik futbol yap-

rum kalan Brezilyalılar birinci haftayım· 
da zaiflemişler, ve ltalyanlar bir gol yap· 
mağa muvaffak olmuşlardır. ikinci hafta· 
yım batında Brezilyalılar müsavatı te• 
min etmişler ve onlar da İtalyanlar gibi 
sert oynamağa baılamıılardır. Bir hal· 
yan oyuncusu BrezilyaWardan birini dil· 
§Ürerek yaralamı:tır. lsviçreli hakem 
oyunu tatile mecbur kalmı.;tır. T elaar 
başlanınca Brezllyalılar bir İtalyanı ya
ralamışlardır. Halk tarafından ltalyıınlar 
lehinde tarafgirlik ynpbğı için ıslıklarla 
karşılanan hakem buna rağmen ltalyan
lar lehinde bir penaltı vermİJ ve ltalyan 
takımı bunu gole tahvil ebniştir. ltalyan
lar da, Brezilyalılar ela bu ikincj hafta
yimde çok şiddetli oynadık.lanndan maç 
ekseriya bir holu müaab-".ası ,eklini al
mıştır. ltalyanlar zaferden timdi emin 
olarak sonuna kadu c;ok sert bi:r oyun 
oynamağa devam etmişlerdir. ltalyanla· 
rın ikinci defa olarak bu eene de dünya 
kupasmı lc.aianmaları muhtemel sanıl
maktadır. 

1 - Yelken yanşları, 
A - Olimpiyat yoleler arasında, 
B - Sarpiler arasında. 
C - Askeri yelkenli filikalar aruın-

da. 
D - Hususi yelkenliler arasında, 
2 - Kürek yarı:oılan, 
A - Çifte Iutalar arasında. 
Bu yarış bayanlar aral!lnda aynca ya-

pılac;aktır. 

B - Askeri filikalar arasında, 

C - Dc:tt tek sikifler arasında, 

D - Hususi sandallar ve Lalıkçı kıı-
yıldan arnStnda, 

3 - Yü4ımeler: 

A - Yüz metre küçükler a•asında. 
B - Yüz metre ııürat ynnşı .. 
C - 200-400 metrelik serbest yüz. 

meler. 
D - Kurbalama ve sırt Ü!!tÜ yüzme

ler. 

nş. mak kaygısında }diler. Cenup , Ameri• 

8 _ Huswıi motörler ara.smda yarış, · k.ahların bu takt.iği eyi bir netice verme· 
mif ve ikiye hrşı biı:le mağlubiyetlerine 

9 - Yağlı direk atlamalan, 
sebep olmuştur. Esa.en oyun çok sert 

1 O - Gece h•ısusi sandallar arasın· oynandığından Brezilyalılar en iyi iki 
da tenvin:.t ve süsleme müsabaka.lan, oyuneulanndan mahrum olarak oyııa• 

Bu yanşlarda birinci ve ikinci gelen- mışlardır. Leonidasın hizmetinden mah· 
lere kıymetli mükafatlar verilecektir. 

Yarışlara iştirak edecek olanları her 
gün s::ıat 1 1 den 19 a kadar Karşıyaka 

Halkevinde yarı~ komitesine müracat:2 

kendilerini kaydettirmeleri l azımdır. 

---=·---
Bekci ücretleri 

t 

Sivasta cereyan eden hir :muameleden 

dolayı bekçi ücretlerinin akar ve emJak 
sahiplerinden mi, yoksa müstecirlerden 

mi alınması i~ ettiği hakkında ciyvlct 
şurası milhim bir karar \·enniştir. Devlet 

~uras1, Sivas vilayeti idare heyetinin 
verdiği kararı bozarak, bekçi ücretleri-

nin mtistecirler tarafından verilmesi 

Köylerde Tarım 
basıl arı ... 

Edirne ( 1 Iusuti muhabirimizden) 
Köylerin ziraatine bakacak olan tarımba· 
şıların bugün staj ve pratık görmek üze
re tanınmış büyük Pernir mandmı.lanna. 
göndcrilmişlir. Üç posta halinde ve bir 
"Y içinde bu dersleri de bitireceklerdir. 

50 köy gencinin tarımha§ı olarak ye· 
.;ş liren bu küs;ük ziraat nanatları okulu, 
Cümhuriyct bayramında bir yıllık devre
yi günü gününe tamamlamış olacaktır. 

Bu post& köylerine gidecek ve ikinci 
?Osta ohrak ilk tahsilini bitirmiş 5 O köy 
.:.ocuiu çağırıiacaktıı. 

4 - Su topu maçı ekipler arasında. icap etti!!ine hi.Uoneylemlsür. Bunlar da tıpkı sağlık konıcu)an gı'bi 

lngilterede 
Elzem gıda maddele
rinin depo edilmesi 
Londra 17 (A.A) - Avam kamara

sında elzem gıda maddelerinin <lepo e

dilmesi hakkında kanun projesinin mü-

zakeresi esnasında müdafaa naz1n in.kip 
Duğday, Şeker ve haline yağı için hu 
i1na kader yapılan satm alma taahhüt· 
!erinin 7.5 milyon İngiliz lir;ısına varmı~ 
olduğunu bildinniıtir. 

köy bölgesinin· Ziraat, -.,cılık, fidancılık 
rolünü alacaktır. 

Ha a la 1 
Yazan: A. Meşar 
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Zı:ıman zaman kabaran hodbinlik duy.

guİe.rt ile vicdanını!\ mücndelesi bitmiı 
sayılamazdı. Bir an oluyordu ki nefsin
den başka birşey düşünmek istemiyor
du. Fakat yaradılışından 2iyade işlenmiş 
karakterinin hakim tesiri kendini gös
termekte gecikmiyordu. O zaman tered.
düt haşhyor, karar verememek nıevkün-

de kalıyor, bir kerte zaaf başladı mı tu· 
ur sesi ihtirasın yerine ltaim olmakta güç
lük çekmiyordu. ~imdi de öyle olclu. Vi
de1 büsbütün yeise dü~müştü. Günler

denberi yabani meyvelerle, otlar1a yaıı
yordu. Kuvvetten düşmÜ§tÜ. Böyle gider
se o da yere serilecekti. Bir av bulabil· 

mek için taH yardım etmiyordu. O bu 
düşüncelerle kaf astnı yorarken beldeme· 
diği bir hadise oldu. Az önce yıldırım 
süratiyle önün.den kaçarak geçen geyik· 

ler geri dönmü,ler, aynı aüratle bulun
duğu mevkie doğru geliyorlardı. Bunun 
manası açıktı. Geyikleri bir 1rnva1ıyan. 

ürküten vardı. Vidal her ihtimale karşı 
tetik bulundu. Sevimli hayvandan bir ta
nesi ateş hattına girince Vidal eyice ni-

şan aldı. Birkaç el bo§&lttı. Geyik clüş
tü. Ayaklan bir kllç defa havada eyice 
sallandı. Sonra hareketeiz kaldı. Yine bu 

sırada silah seslerini duyan bir çakal u
zakla~tı. Vaziyeti, geyiklerin kimin tara
fından ürkütüldüğünü anlamışh. Vakit 

kaybetmeden öldürdüğü hayvanın yanı· 
na koştu. Geyik hareketsiz gözlerini ona 
dikıTuş! 

- Niçin bana kıydın demek istiyor· 
du. Karnı o kadar açtı ki bıçağını çı
kardL Hayvanı parçalamağa başladı. 

Kan fışkırmakta olan büyük clarnarlar
dan birine dudaklarını yapıştırdı. Vahşi 
bir hayvan gibi doya doya kan içti. Son· 

ra dudaklarını koluna sildi. Bütün yüzü 
kana bulanmıştı. Geyiğin eyi parçaları

nı omuzladı. lıe yaramıyan kısımlarını 

da çakallara bıraktı. Binlerce sinek etraf· 
tan hücum etmişti. 

Binbir haşerenin hücumu bu bölgeden 
bir dakika evvel uzakla§mıık ihtiyacını 
daha iddctlc ona duyurmu!}tU. Bir sa-
niye durdu. 

- Bu kadar zahmet yeter •. Bir caouı 
kadına merhamet yüzünden ıstırabını 

uzatacak mıyım diye düşündü. 
Hıreı, kini yine kabıı.rmıştl. cO haata 

bir kadın .• Belki de hiç eyi olmıyacak. 
Burada ne bekliyorsun) Haydi yolunda 
devam et .• Arkana bakma diyen> hod
bin, muh.teriı insan ruhu mütemadiyen 
kafasınl kamçılıyordu. Vicdanının sesi 
olmasa durmıyacaktı. 

Ve bu ikinci aeı onu şa~ırtıyordl•. 
- Vidal insanlıktan teecrri.id mü 

ettin} Novanın bir kadın olduğunu dü-

fÜn. .• Aranızdaki düşmanlık hu ısht:11.P. 
gilnlerinde )"t.fıyame.z.. Bahusue ki teli 

onu sevdin .. Şüphe mi ediyorsun .• Onu 

sevdin.. Onun arkasından &iinlerce koo
tun .• Onun nefesini kokhuuaiı:, onua, 
varlığına kanşrnak için herieyi yaptın.. 

Müthiş bir kasırganan dünkü casusu ideal 
bir kadını gibi kollann arasına atmamu 

adeta takdis tttin .. Şimdi onu nasd hıra• 
kahilirsin Ö) 

Bu sözlerde hakikat vatd1. Ama n.ef• 
sini kurtarmaıını emreden muhakeme 
de bot eayılamudı. 

Vicdanının aeainl niçin •uatuturtıJ1)llıl 
du .. 

Ah bir ilçUncü sea daha olsaydı.. On'( 
bu tereddütten kurtaracak. biri çıksaydı., 

Vidal içinden bu muhakemeyi ya.pu. 
ken yürümekte devam ediyordu. Ara• 
banın bulunduiu yerden hayli uzakl&f'" 
mıştt da .. 

Uzaktan bir kadın sesi duyar 6tibl ol< 
du. 

- Vidal.. Vidal.. 
Derinlerden gelen bir ses ... 
Ürperdi.. 

Kendisini kim çağırabilirdi} 
Nova eyileşmiş miydi? 

Bunu farzetse bile mütbiı bir aıtmanİı( 
kuvvetsiz düşürdüiü vücudu onu takibt 
çıkacak kudreti nereden bulabilirdi) 

Sonra Nova kendisinin ;arunda olma• 
dığını görünce ormanda avlandığı zehlı'I 
hından baııka bir fikre kapılamazdı. 

Buna rağmen aynı ıe• ludaltlarında 

çınlıyordu .. 
- Vidal ... Vidal.. 

Belki de çöllerin ezelt •erabilc aldanic 
yordu. 

Ne olursa olsun kulaklarında çınlıyaıı 
ve bir feryadı andıran davetler tereddii• 
dünü izale etti. Hasta kadım yalnız b.. 
rakmamak, onu bir kanser h~stası gibi 
ıstıraplariyle haşhaşa bırakmamak lüz11 .. 
muna hükmetti. Döndü. 

Biraz evvel geçtiği yerlerden alay1i 
sesler, kahkahalar kulaklarını dold\lnltl 
yordu. 

- Budala adam.. Ne dönüyorsun)) 
Orada bıraktığın kadın bir posadan bat
ka birşey değildir. Oııa kadın bile den~ 
mez.. Haydi bu insanİyetfuruşluktaıi 
vazgeç... Dön.. Dön., Kendi hayatmİ 
lcurtarmağa bak .. 

Bir çılgın gibi kulaklarını hkıyarü 

koştu .• 
Duymak istemiyordu artık .. 
Arabanın bulunduğu yere geldiği zaa 

man hava eyice kararmı:ıtı. 
Nova hala uyuyor ve inljyordu. 

-BlTMEDl-
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Uşak ve Saıihli gençleri arasında 
Yeni maç yapıldı 

Uşak spor takımı 
Uşak 16 (Hususi) - Uşak gençler şı yapılmıt vo Uvak ıeııçlcı birliil b~ 

birliği ile Salihli Gürbüzler Yurdu arasın· maçı da (3-0) galibiyetle neticelendi(lıl 
da beş Haziranda Salihlide yapılan ma9- miştir. Jlü tehir 1ıençliii arasında tema4 
ta U,U gençler birliği 2-0 galip gelmiş~ sevinçll bir al&ka uyanclırmı.ttu. r 
lerdi. 

l 2 Haziranda U~ııkta bu maçın revan· ŞOKRO AT AK ' -
Çeşme Plajlarında 

tiiM}ilX g & 4 #5 Mi 

im P las oteli 
PAR *E*Fl **i.M • 

·On beş Haziran 1938 Tarihinden 
itibaren açılacaktır 

• 
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BiZANS SARAYININ JC YUZU • .................................................................................... 

insanların yapamadığı şeyi 

Eski Avusturya or lar 
Alman ekonomi nazırı bu borçları 
Almanyanın ödemiyeceğini söyledi 

uyandırdı 

lngiltere ticaretini ge
nişletmeğe çalışacaktır .• 
lngiliz endüstrisi dünya piyasalarında, 
rekabet sahasında lngiltereyi daha lıuvoetle 

temsil etmek azmindedir 



• 

SAHiFE: 6 

•••••••••••••••••••••••• 
16 ıncı 
Asrın 

Sihirbaz 
Doktoru 

•••••••••••••••••••••••• 

Meş'un.a 

NOSTRADAMUS 
lll!!l~~m:ım:--1!!1!!111111111!!~--.--~llll!ll-!!119 
Nakleden: F. Şemsettin Benlioğlu 
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••••••••••••••••••••••• 
Esrarlı 
Hayat 

ve 
Macerası 

• •••••••••••••••••••••• 

bir tarih: 1939 ve 
v 

ugursuz 
1939 da 

bircok • 

bütün dünyayı kana 
mamureleri harabeye 

Nostradamüs, 
yacak ve 

cevirecek bir harpten bahsediyor 

bula-

• 

sının da sahip ve hakimi olduğunu görecek değildiler. . mimiyet ile - sıktı ve avucunun içine 
görüyorum. Bu aralık, T rivulkiyos, eyi ve kö- ~çok !<ıymetli bir elmas parçası koy-

Y oland, ihtiyarsız olarak: tü bir uçuştan sonra bir ağaca hafif- du, ve yavaşça: 
- Aman yarabbi.. Bunlar ne ka- çe çarpmış ve bu se~ple yüzü gözü! - Eğer beni hususi surette ziya-

dar korkunç şeyler 1.. diye haykır- yara, bere içinde dönmüş idi. 1 ret ederseniz, size bunun iki misli 

80 genç kız 
Edirne san'at okulundan 

şahadetname aldı 
Edirne 16 (Hususi muhabirimizden) 

Jki ecne evvel kurulan Edime kız sanat 

okulu ilk. mezunlarını verdi . 
Bu münasebetle okulda fevkalade za

rif ve ince bir zevkin mahsulü olan bir 

sergi vücude getirilmiş ve 11ergi güzide 

davetlilerin huzuyiyle General Kizım Di
rik tarafından açılmıştır. Okulun büyük 
salonlarından birini süsliyen bu eergi, 
Cümhuriyet devrinde önemle ele alına-
rak yer yer kurulan sanat enstitülerimi

zin sanat ve kültür hayatımızdaki önemli 
rolünü belirtme bakımından cidden tel· 
kike şayan bir eseı 'd r. 

Başta general Kizım Diıik, Batmüı1a
vir Sabri Öney, Vali Niyazi Mergen oldu
ğu halde müşavirler, okul direktörleri 
ve kadınlı erkekli seçkin bir devetli küt· 
lesi serginin bulunduğu salona geçerek 
teşhir edilen eşyayı büyük bir takdit ve 
hayranlıkla tetkik etmişlerdir. 

Evkaf U. M. teşkilatı 

Yeni proje, idarenin daha verimli 
çalışmasını mümkün kılacaktır 

Evkaf umum müdürlüğü teşkil8.b ha1'- murlarından gayrisine veya mütahassıs
landaki kanun projesi, Kamutay maliye )arına ihzar ettirilmesi lüzumu hisıl ol· 
ve bütçe encümenlerinden geçerek rüz- duğu takdirde inşa, tamir ve tesisat ke
nameye alınmı§tlr. Projenin, ilk madde- şif bedellerinin en çok yüzde ikisi keşif 
sine göre, Vakıflar umum müdürlüğü, 
Başvekalete bağlı olup, bu projede gös
terilen teıkilat ve mülhak bir bütçe ile 
idare olunacaktır. 

Umum müdürlüğün merkez teşkilatı, 

bir umum müdürün idaresi altında bir 
muavin ile ıu dairelerden terekküp ede
cektir : 

1 - Teftiş heyeti. 
2 - Hukuk müşavirliği, 
3 - inşaat müdürlüğü. maktan kendini alamadı. Napoli hükümdarı, sihirbaz ve ı1 kıymetlilerini vereceğim! dedi. 

Nostradamüs hep aynı dalgınlıkla alime muvaffakıyetini tebrik ettik- Nostradamüsün istikbalden haber 
.özüne devam etti: ten sonra, bu tecrübelere nihayet vermesi saraylıları çok alakalandır-

4 - Muhasebe müdürlüğü. 
Burada son .sınıf talebeleri tarafından 5 _ Mülhak vakıflar ve muamelat 

ücreti ve yüzde biri idare ve nezaret hak
kı olarak verilir. idare ve nezareti da ... 
ruhte edecek zat ketif yapandan baıka
sı olduğu takdirde yüzde ikisi verilir . 
Bundan başka İn§a ve tamir veya tesisat 
işleri tafsilat resimleriyle mukavemet vs 

beton arme hesaplarının ve tesisat tat• 
bik resimleriyle hesaplannın yapılması .. 

nı iktiza ettirdiği takdirde bunlar için de 
ayrıca en çok yüzde iki veriJir. Bu i,lcr 
hangi tahsisattan yapılıyorsa aidah da 

o tahsisattan tesviye olunur. lnp.at ve 
tamirat, mebani ve arazi tubeleri için 

aidat verilmemek Üzere lüzumu halinde 
yevmiye veya Ücretle b&§kaca mütahas• 

sıslar istihdamına da umwn müdürlük 
sa18.hiyetlidir. Bu yevmiye veya Ücretler 
hangi iş)ere taallük ediyorsa ona ait tah .. 

- Şeytanın arzına ve arzın in- vermesini tekrar emretti: mıştı. Ve bunlar ekseriyet ile man-
işlenmiş blüzler, tuvaletler, gömlekler, müdürlüğü. 

pardüsüler, yastıklar ve hunlara ben • 6 _ Varidat ve tahsilBt müdürlüğü. eanlarına mutlak hakiın kesildiğini - Zaten bu tecrübeler yüzünden zum idi. Saraylılar, bunları hemen 
de görüyorum. Şeytan, bu kudretin- bir gün düşüp parçalanacaksın !Bun- yazmışlar ve saklamışlardı. işte, bu 
den istifade ederek insanların elleri- dan başka bir çok günahsızların ka- sayede bunlar cNostradamüsün ıs
ne akıllara hayret verecek kadar nını omuzlarına yüklenmiş olacak- tibşarları> adı altında zamanımıza 

zer eşya ile moda kısmında sun"i çiçek 
ve .şapkaların zarafeti davetlileri hayran 
bırakmı~br. tki sene evvel Kazım Dirikin 
teşebbüsü üzerine parti ve kültür Bakan* 

müthi• silahlar vermektedir. sın! kadar kalmışlardır. Bunların mühim 
Y lığının ve Edirnelilerin yardımiy]e kuru-

cNe kadar büyük, mamur ve zen- cKötülüğe misal oluyorsun! bir kısmının zamanla tahakkuk etti-
gin şehirler görüyorum ki, bu müt· «insan, yerde yaşamağa mecbur- ğini görmekteyiz. ( *) Nostradamü-
hiş silahlarla göz kırpacak kadar az dur; havada uçmağa değil 1 sün bu hususiyetini Y oland için 
bir zaman içinde mahvediliyor ve «.Sen böyle şeytan işleriyle uğraş-, unutmak ise büsbütün imkansızdı. 
yıkılıyor] maktan vazgeç, güzel bayanların gü- Napoliye döndüğü zaman, hü-

clnsanı, §UUr ve aklı selim inden z~lliklerini artıracak, muhafaza ede- kümdar ile yalnız kaldığı bir ak§Bm: 

lan bu sanat müessesesinden hu sene 60 
talebe mezun olmuştur. Ve bunlar başlı 
başına atölye açıp çalışabilecek derece
de yetişkin olduklarını teşhir ettikleri q· 
ya ile ispat emişlerdir. 

mahrum görüyorum; icad edilen ha- cek tılsımlı kremler, pudralar, sular - Hükümdarım, dedi. Şimdiye u d • 'b 
rikulade silah, makinelerle en kor- yap ki, sihirbazlık ve ilminden insan- kadar bana her istediğimi temin et- J naziran an ıfı aten 
kunç ve vahşi bir Arslandan daha !ar istifade edebilmiş olsunlar! tin. Fakat senden Nostradamüsün tıbbi müstahzarlardan 
yırbcı ve kan içici olmu§turl> cinci yapmakta devam edebilir- davetini rica ettiğim halde bu ricamı • 'hl k • • 

Nostradamüsün bu sözleri, hazır sin. Fakat garip ve kanşık makinele- kabul etmedim. Bu lütfü benden ne ıstı ci Vergısı 
olanlar üzerinde derin bir tesir ve rin ülkemde yapılmasını kat'i suret- için esirgiyorsun) a[ınmıyacak 
korku husule getirdi. te istemem I> dedi. Kamutay ispenclyari ve tıbbi müstah-

Nostradani.üsün bu sözleri üzerine Ve, maiyeti ile birlikte sihirbazın ( *) Hachette Almanack Hll§Ctin zarlardan istihlAk resmi alınmaması hak-
Napoli hükümdarı, TriV:Ulkiyosa bir evinden ayrıldı. 1925 senesi cildinde 38 inci sahife- kında bir kanun kabule~. Finans 
daha böyle tecrübeler yap~amasım •..•...•. 1 de bu huıusta çok güzel malfunat bakanlığı bu kanunun tatbik şekli hak-
ve aksi takdirde diri, diri ııte§te yakı- Güzel Y oland ta, giderken Nostra- vardır. kında valiliklere bir izahname gönder-
lacağını bildirdi. damüsün elini-fazla bir hararet ve sa -BiTMEDi- miştlr. Bu tzahnameye göre ı Haziran-

Zavallı Napoli hükümdarı 1 Mem- dan itibaren tıbbi müstahzarlardan lstih-
leketi İçinde böyle tecrübeleri yasak Müzayede ile Fevka- Vilayet büdçelerinin lak resmi alınmıyacaktır. Tıbbt milstah-
etmekle, bütün cihan insanlığının zarlara yap~ırılmak üzere sahiplerinin 
da bu tecrübeleri yapmaktan geri iade Büyük Satış gecikmemesi için maı sandıklarından veyahut gilmrilk 

duracağını eanmı§bl tahakkuk e ..Je-•• ı·yecek idarelerinden aldıkları pulların bedelleri 
N 1. h k · d 1 - b"' "'k b' 19 Haziran Pazar günü sabahle- aı ,,. apo ı Ü iım an ÇOı< uyu ır sahiplerine iade edilmlyecektir. Sahlple-

ak • • d ·d· B • • N yin saat 10 buçukta Bumovada ·a " • ..J mer ıçın e 1 ı. unun ıçın ostra- varı at uzerınae rinin ellerinde bulunan pullar müstah-
damüse: Cümhuriyet meydanı kar,ıaında zarlar tamamen satılıncaya kadar pul 

_ Bu söylediklerin şeyler §Öyle, ismet lnönü caddesinde 2 No. lu ısrarla durulmamalı kıymetini müstahzar fiatine zammetmek 

böyle hangi devirde olacaktır, bili- büyük bahçeli evde lzmirin tanın- Vilayet bütçelerinden bazılarında bi- suretile müşteriden alacaklardır. 
yor musun) diye sordu.. mı§ ve eski ailelerinden B. Edvar na, arazi ve iktısad! buhran vergilerile Malsandıkları ve gilmrilk idareleri Is-

Sihirbaz ve müneccim Nostrada- Vitel' e ait emaalıiz mobilyeleri diğer varidan kalemlerinde iktisadi va- penciyari ve tıbbi müstahzar Amillerine 
müs, gözlerini bir an için kapattı, açık arttırma auretile ıatılacaktır. ziyetteki inkişaf ileri sürülerek muham- ve itha!Atçılarına verilmiş olan pulları 
ve yine bu kadarcık bir zaman dü- DiKKAT: Pazar günü aabah- menvaridatınkabulüüzerindeisraredil- geri ahruyacaklardır. Yalnız her hangi 
d~şünd~; sonra gözlerini açtı; bu leyin Bumovaya hareket edecek,mekte olduğu anlaşılmış lç baltan ve C. bir sulistimale mahal kalmamak üzere 
gozler bırer ateş parçasını andırıyor- I • 8 7 lO IS d. H. P. Genci sekreteri bu hususta vali- müstahzar sahiplerinden pullanmış ne 
la d bkl 

!ren saat erı, , ve , geçe ır. 
r ı ar lilcl ühim' • b' ıam· .... B kadar müstahzar bulunduguna· ve mils-• · .. .. Ayni zamanda muntazam otobüs ere m ır ım yapm.., •• r. u 
Ve, agzından kopukler saçarak, f I . d tamimde bütçe muhammenatının tahsi- tahzarlara yapıştırılmak için ellerinde ne 

dece . se er erı var ır. . .. . . . 
ııa · . Satılacak qyalar arasında : em- !Atın seynne gore tanzun edilmesı ve kadar pul olduğuna dair adet ve kıymet 

- 1939 ! dedı. • • • • muhammen varidatın merkezce muhak- gösterilmek §arliyle beyanname alına-
Nostradamüs, çok korkunç bir 3ııl1tz ıkı aynalı maundan mamul kak k bul" .. erind · ed'lm · cak ve beyannameler müesseselerin kon-

'f"" 1 1 d 1 1 tu a u uz e, ısrar ı emesı 
manzara görüyor gibi • tabir mazur 11 unyera ı ayna ı 0 ap, ayna ı . • bildirilmekte ve ezcümle şöyle denilmı>k- trolü suretile sağlamlığı temin olunacak 
görülsün 1 - kan ter içinde idi; 1939 valet, maundan mamul müteaddtt tedir: ve ecza fiatlerinde ihtikara mahal bırak
dedikten sonra epeyce bir zaman boyda bet adet kı~etli kütüpha- c Gelirlerde ve tahsilatta inkişaf vu- mamak için lüzumlu tedbirler alınacal<-
sustu. Fakat Yoland: ne, ve 300 kadar kıtap, yazıhane, ku buldukça tahakkuku müteakip mun- tır. 

- Bereket ki bu uğursuz ve kor- gırgırlı dosya dolabı, deri yazıha- zam tahsisat isühsali mü.mkiln bulundu- Dışarıdan gelecek milstahzarlara ya
lounç tarih bizden çok uzaktır de- ne koltuğu, madeni aynalı temti- ğuna göre tahakkuk etmiyen hatta ta- pıştırılmak üzere gümrilk idarelerinde 
mekten kendini alamadı. yelik, emsalsiz yağlı ve aulu boya hakkuk ihtimali olmıyan v;,,idat hü- bulunan ve henüz satılmıyan pullar, 

Nostradamüs, hA!a dalgın ve en- tablolar, çok kıymetli lüks kabart· kümleri üzerinde israrla tevakkuf edil- adet, cins ve kıymet itibariyle bir heyet 
dişeli olarak: ma büyük salon aynası, büyük ta- mesinin ve karşılıksız hizmetler açılma- marifeti.le tesbit olunacak ve bu pullar 

- Evet .. Bizden çok uzak bir ta- ';>an hal~la~ı, dört ad~t ~ntika ~t~- sının zarardan b~ka hiç bir !aidesiııi gö- !oymetli evr~k ambarına teslim oluna-
rih 1 dedi. ıer, yem hır halde buyuk vantıla- remiyorum. caktır. 

Bunların içinde en düşünceli ve tör, gÜmüt kaplama famdanlar, Bütçelerin samimiyeti, biltçe hizmet-
endişeli olan Napoli hükümdarı idi. ~ski antika seccadeler, emsali gö- !erinin tahakkuk ettirilmesi, teşkilAt ve Deli babasını öldürdü 
Epeyce bir zaman parmaklariyle he- rülmemit eıki ltalyan ve Çin ja- masrafların gelirlerle mütevazin olması Delilerin işlediği cinayetler daima en 
sapladı ve sonra: pon vazoları, ve çini tabaklar, ga- vekaletçe prensip olarak kabul edildi- fecüdir. Bu cinayetlerde hem ölene, hem 

- Yani .• dedi. On dokuz veya yet lüks ve nadide üç diyaframh ğinden bu esasa muğayir veya bu şekil- öldürene acımamak kabil değildir. 
yirminci asırda! Edison markalı salon gramofonu de mütalaalarla bütçelerin geçiktirilme- Fransanın küçük bir köyünde bir 
· NostradamüsÜn bu haberi İnanlar 400 plakiyle, Şam İti paravan, em- sine sebebiyet verilmemesini, aksi tak- çiftlik sahibi deli olan oğlu tarafından 
kadar inanmıyanları da düşündür- salsiz ceviz ve maundan mamul dirde bu hareketlerden mütevellid neti- öldürülmüştür. 
dü. fÖmİne aynaları, senede bir defa cclerin doğrudan doğruya sebebiyet ve- Adam, oğlunun deliliğini uzun müd· 

Bu düşünce geçtiği vakıt, saray- k I d'" • • renlere ait olacağını ehl'mmiyetle hatır- det her kesten saklamıttı. Fakat 25 ya-
lıların her biri Nostradamüiıe bir ıual uru ur saat, oner eteJer, femsı- Jatmagı" mu"nası'p go··rdum" .> 

1 k d 1 k 1 "I b şında bir genç olan bu delinin azgınlık-
·~rma;;.a koyuldular! ye i , per e er ornez erı e, ta u- L. G . 
~ ... h l'f • 1 ızt ve öte tıyatro lan gün geçtikçe artmış, nihayet taham-

- Nostradamüs, sen hangi mem- re, heykeller, mu te ı eteıer er, -
mül edilmez bir vaziyet a]mıştır. 

lekeıleri gezdin ve gördün? diyenle- Avrupa mamulatı kristal camlı vit- sunun tarı'hı· 8 unun üzerine, çocuğu bir hastaneye 
rın. yanı sıra kandın" !ar da: <in, müdevver ve mustatil orta ma- v d k' d Bütün dünyada tanınan aymar a ı gön eriyorlar. Burada bir kaç ay kalıyor 

-Kadınları nasıl .elbise geyerler? saları, saksı ve kolonalar, aynalar, milli tiyatronun tarihi çok meraklıdır. 
Güzel midirler? sualini sordular! S muhtelif büyük odanın taban Bu tiyatro ı 781 yılında Götenin ar-

Nostradamüs, bu garip ve yersiz 'DU,ambaları, hava gazı sobası, zusu ile teois edilmi,ıir. Vaymar oaray 
suallere ne cevap vereceğini bilemi- "çeriden çekmeceli emsalsiz aynalı tiyatrosunu Göte uzun yıllar idare et
yordu; başı sersem olmuştu artık 1 dolap tuvaleti ve komodinosu, Çil· miştir. 
Fakat biraz sonra, uzun ve sivri bir matır dolabı, müteaddit birer bu- Yanan tiyatro yeniden yapılmış, Ka· 
kömür parçasiyle duvara §Unları çuk ve İkİ§er kitilik direkli karyo- rolina Yagstmonun. idaresi altında çok 
yazdı: lalar yataklarile, aynalı lavoman- mühim san' at rolü oynamıştır. 

cNevyork, Parisl> 'ar, peskirlik, kargı reıim sehpası, Geçen asrın ortalarında List bu ıiyat· 
Mükemmel surette okunacak ve ~otoğraf makinaaı, Şam i•İ tabure, ronun idaresini almı~tı. Musiki ve dram 

pek te temiz yazılmış olan bu iki ke- -;>oker masası, kristal f;şe takımı, temsillerinden ba~ka tiyatro binası için· 

ve iyi oldu diye ailesine iade olunuyor. 
Fakat, deli tamamiyle iyi olmamıştır. 

Geçen gün, zavallı genç, birden bire 
tekrar bir delilik buhranına kapılıyor ve 
evde ne var, ne yok altüst ediyor. Bu 
arada, eline geçirdiği ekmek bıçağını 
alarak babasının üzerjne saldırıyor. 

Zavallı adam, kendisini müdafaa et-
meğe veya kaçmağa vakit bulamıyor ve 

deli, babasını ölecek bir yerinden yaralı
yor. Yara çok tehlikelidir. Aile efradı 

lime karşısında misafirler hiç bir fi- heykelli saat, aynasız elbise dolap- de çok mühim aiya•İ hadi•• de olmuş- bir taraftan deliyi yakalamağa çalışır
kir edinemediler. Çünkü bu iki keli- 'arı, ve 500 kadar muhtelif boyda tur. 1919 yılında toplanan Millet Meclisi ken diğer taraftan adamı yatağa yatırı
menin neye delalet ettiğini bilen yol uzlu ve düz cam bahçeler İçin, ve Almanya cümhuriyetini bu binada ilan yor ve doktor çağırıyorlar. 
idi. ·aire bir çok lüzumlu eşyalar bil- etmiştir. Fakat, çiftlik sahibi kurtarılamıyor, 

Tecessüs merakı erkeklerden çok 71Üzayede satılacaktır. K "[d" A ölüyor. 
olan kadınlar yine sordular: HAMiŞ: Yukarıda yazılı eşya- arısını o uren rap Deli ıimarhaneye gönderilmiııir. 

- Bu iki kelime ne demektir, ar acele satılacağından taliplerin Bu cinayeti Cezayirli bir Arap işle· 
Allah aşkına? Şehir midirler? dedi· · atifade etmeleri için bu fırsatı ka- miştir. Muhammet i•mindeki bu Arap 
ler. ·ırmamalarını tavsiye eylerim. 58 yaşındadır. Karı•ı Fransozdır ve beş 

Evet, o devirde bu iki şehir meç Fıraatı kaçırmayınız. çocuğu vardır. 
hul idi. Hatta Nevyorkun teessüs vr Fırsat arttırma salonu Arap, karısını yirmi altı yerinden hı· 
inkişafı asırlara muhtaçtı. Ve bura- AZIZ ŞiNiK çak saplıyarak öldürmüştür. Bununla da 
da bulunanların hiç birisi - belki dt TELEFON : 2056 hıncını alamamış olacak ki, bu sefer la· 

kurşun kendisine isabet etmiştir. Arap, 
yaralanmış, fakat karısı, bu kurşuna bi
le hacet kalmadan, bıçak yaraları ile öl· 
müştür. 

Katil, konuşmıyacak derecede yarah 
bulunduğundan, cinayetinin eebebi ken-

7 - Vakıf paralar müdürlüğü. 
8 - Emlak ve arazi müdürlüğü. 
9 - Ziraat ve maden ve orman işleri 

fen müdürlüğü. 
11 - Zat işleri müdürlüğü. 
11 - Vakıf kııyıtlar müdürlüğü. 

Merkezde 2 7 62 oayılı kanun muci-
bince tetckkül eden bir idare meclisi 
bulunur. 

Diğer maddeler ıunlardır : 
Madde 3 - Vakıflar umum müdür

lilğünün vilayetler teşkilatı, mıntaka mü· 
dilrlükleriyle vilayet ve kaza müdür ve· 
ya memurltıklanndan mürekkeptir. 

Madde 4 - Umum müdürlüğün mer
kez ve vilayatler teıkilabna dahil me· 
murlannın adet ve teadül dereceleri bu 
kanuna bağlı cetvelde gösterilmiıtir. 

eisattan verilir. 

Madde l O - Evkaf müdür ve me· 
murları yirmi bet liraya kadar olan inşa .. 
at ve tamirat için istihl&k eahiplerinin ee .. 

nederinden batka birinci ve ikinci ke'"' 
şif evrakı hazırlamakla mukayyet de• 
ğildirler. Bundan fazlası için bet yüz Jj. 
raya kadar olan itlerde birinci ve ikinci 

keşif evrakına ve mahalli idare meclisi 
karanna istinat ettirilmek tartiyle ist;... 

1 
nasız in~at ve tamirat yapbrılır. Bet 

yüz liradan fazla yapı ve tamir işleri 

hakkında umum müdürlükten izin alın· 

maaı ıarttır. 

Madde 5 - Umum müdür başvekilin Madde l l _ Evkaf umum müdürlü. 
inhası ve reisicümhurun tasdikiyle, tefti§ iü memurları aylıklannın tevhit ve tea• 
heyeti reisi, hukuk müıaviri, umum mü· 

dülü hakkındaki 2221 sayılı kanunla bu 
dür muavini, müfettişler ve mıntaka mü
dürleriyle merkez ve tafra müdürleri 
umum müdürün teklifi ve baıvelcilin in
hası ilzerine reisicümhurun tasdikiyle ta
yin olunurlar. 

Merkez kadrosuna dahil diğer me· 
murlarla vilayet merkezlerindeki baıka· 
tip. mümeyyiz ve muhasebeciler ve ka
zalarda müdürlüğü temsil eden memur
lar. umum müdürlükçe tayin olunurlar. 

kanuna bağlı cetvelin değittirilmcaine 

dair olan 2880 oayılı kanun, vakıflar 

umum müdürlüğü 9 38 mali yılı bütçe 
kanununun onuncu maddesiyle meriyet

te bulundurulan 1 3 30 bütçe kanununun 
yedi ve 192 7 bütçe kanununun on bi
rinci maddeleri kaldınlmışbr. 

Kanunun tatbiki için bir nizamname 
yapılacaktır. On dokuzdan on dördün• 

Madde 6 - Bu kanunun mcriyeti ta- cü dereceye kadar olan memuriyetler için 

rihinden itibaren yedinci ve daha yukan alınacak memurlar kadrodaki maaş ve 
derecelerdeki memuriyetlere ve müfet ... 
tişliklere hariçten alınacak olanların yük. 
sek mekteplerden mezun bulunmaları 

ıarthr. 

emsali hasıhnın tamamı veya bir kısmı 
ücret olarak verilmek euretiyle kullanı
labilirler. 

Bu kanuna bağlı olan cetvel, bütçe· 
Ancak bu kanun meriyete girdiği ta· nin müsaadesi nisbctinde tatbik oluna· 

rihte vakıflar tqkilabnda maaşla müs- cakbr. Proje, bir haziran 938 den itiba· 
tahdem olan)arın 1452 numarah kanun- ren yürürlüğe girecektir. 
la müktesep hakları mahfuzdur. Umum müdür, 125, muavini 90 lira 

Madde 7 - Gelirleri teşkilat icrası· maaş alacaklardır. Yeni proje, idarenin 
na müsait olmıyan mahallerde tensip edi- daha verim)i çalı~masını temin 
lecek vakıflar idaresine bağlı olmak ve hükümleri ihtiva etmektedir. 

edecek 

o müdür ve memurluğa izafeten iş gör- --=--
mek üzere maktu aylık ücretle ve tah- D • •tk ' 
sil edecekleri gelirlerden yüzde beşe ka- un yanın ı sınema 
dar aidat verilmek ouretiyle vakıflar me· operatörü 
mur vekili istihdam olunur. 1895 yılında dünyada Felika Megeı 

Madde 8 - T alısildarlara - vakıf pa- isminde yalnız bir tek sinema operatÖ· 
ralar idarelerindeki tahsildarlar müstes- rü vardı. Sinemacılıkta en büyük rol oy• 
na olmak kaydiyle .. muhassaa Ücretlerin- nıyan operatörün ı1ayıa1 §İmdi binlerce· 
den maada tahsilit nevile mikdar ve nis- dir. 

betinde olmak üzere umum müdürlüğün Megeı 1895 yılında 25 yaıında ike;; 
takdirine göre yüzde beşe kadar aidat bütün dünyayı dolaşarak o zamana ka
verilir. Orman, zeytinlik, incirlik gibi dar bilinmiyen memleket1eri ve devlet 
toptan ihale veya emaneten idare tarz* reislerinin isimlerini, hareketlerini filme 
lan tatbik edilen yerlerdeki ve İcra da- almıştır. 

irelerindeki tahsiJittan aidat verilmez. Sinema Avrupaya Amerika.dan 1699 

Atlı olmıyan tahsildarlara mıntakası yılında getirilmiıtir. O zamana kadar bi
dahilindeki teşkilata tabi olmıyan yer- linen yalnız Edisonun keşfettiği Sinetos· 
!erde yapacakları tahsilattan dolayı ai· koptu. 1904 yılında Moakovada bir as· 
dattan baıka mutat vesaite göre yal· 'keri geçit resmini ve bu arada imparato
nız aeyrüaefer masrafları verilir. ru filme alan Megeneı bir kaç gün ıon ... 

Madde 9 - Gerek merkezde ve ge- ra bu hadiseyi perde üzerine ak.ettirmiş 
rck vilayetlerde İnşaat, tamirat ve tesi- ve Rua Çarının büyük takdirini &azan .. 
satın keşif dosyalarının vakıflar fen me- ml§tı. 

1 

' 

' 

Artık düşünmeyiniz 1 
Yazlık elbise kumaılannw nereden alabileceğinizi bilİyOI' musunuz 7 ·-

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en •on modaya muvafık kuma,larıle aüi 
mü,külden kurtarmı,tır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın· 
mıf fabrikaların kumatlıırı kostümlük ketenler pardeıülükler ve 
her türlü yerli ve Avrupa kuınatlarının bütün çetitleri rekabet 
kabul etıniyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Pe,temalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl maöazasında bul •ınan 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

~--..ı·~---~ 1 ~ 1 l~u sehirler -. (2215) banca ile ateı etmeğe kalkı~mı,, fakat dlsinden öğrenilememiştir. 

etmeden kumaş almayınız j 
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YAVRULARA , J 

G 1 DA ,, ır w :ay g c.: 

Tah~in Pişalanın Aıçı 6aşı nıar a pirınç nları 
fennın en son terakkiyatına göre yapılmıştır .•• 

ilim: 
•••••••a•••• 

Eski 
Mali buhran V esil(alari 
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ANKARA RADYOSU 
Saat 1i.30 Kanıı1' plc\k ne§riyatı. 12. 

5 O Plak : Tüık musikisi ve halk ~arkıla
rı. 1 3. 15 Dahili ve harid haberler. 
Akıpm neşriyatı : 

ihtiyar Şirna, cProhazka> banka· t stıtın aldığım sun 't gilbM fahrikaJa... w f) öğle neşriyatı: 
•~nın kapıcmydı. Elli senelik hi~e-jrmın tahvillerine timdi iki yüz alt.. Muhafaza Jaboratu• 1'aat 18.30 da Çocuklara karagöz: 
tinden sonra nihayet bir giln banka ırtıı be§ bile veren yok!. Siz bana lki (Küçük Ali)• 19 . ıs te türk musikisi ve 
direktörünün yanına çıkarak maaşı- yüz altmış dört verin, şimdi ben on .. · Varı ll8Sıl kuruluyor? halk ~atkıları {Servet Adnan ve arkadaş-
rıa Yirmi kronluk bir zam yapılmaıı ları ıize vereyim 1. Cette ba~ınızı •al.. ları) • l0.00 de saat ayarı ve afapça neş-
teklifinde bulunmak cesaretini söa.- lıyorıunuz değil mi 1 Sunra do ben.. Sôvy~tler B~Akademisl, Sön riyat, 20 .. 15 te tü.rk muııikkisi ve halk ııar-
lerdı', den. utanmadan yı' rmi kronluk bir 1 d ki k tli . kılan (Hıkmet Rıza ve ar adaşları)' 2 J. IC?heler tıu·nn aj es ve ıyme vesı· . 

Pan Prohazka kapıcının ricaaanı zam iıtiyorıunı;, de Ankara ılk bahar at ya.rışlatının altın-
. kaların uzlin zaınan muha!azası ve yahut h t d k · · k d k ti 

dınledikten ıonra ihtiyan bir sandal- Ya teker fabrikıı)tmruıı tahvilleri- , ·h da çok b·u·yu'·k cı a tasın a oşuya ıştira e ece a ar 
· ıes .. orasyonu sa asın mu- k ·h · 11 · " kk 1 k Yeye oturttu, kendiıi de odasının ne ne buyuruluyor~ Şexeri tatlı tatlı . . . . ve azanma 1 tıma en na maa onuş-

. · d d J ba 1 dı a· · d · · f-1" t t h '11 · · h' vaffakıyetlet elde etmiştir. Bu gıbı ışl~re ma, 21.15 te stüdyo s<tlon orkestrası, ıçın e 0 ııımaya 'a • ır mil - yerıınız, axa a vı ennı ıç ıor- h i b. 1 b ' 
det ıetaizce dolaotıktan ıonra elleri .. mazaınızt. Öyle değil ıni1 ihtiyar' Akademlye merbut usus ır a oratu- 22.00 de aJans haberleri, 22. 15 te ya-
ni kaldırarak ıöze baıladı: Bunlar da dU§tU. Evet bunlar da düs- var bakrtıakt4dır. nnki program \re hıtikl~I mar~L 

- Bana bakın Şima, dedi, bu tü .. Vinçberg in,aat tirketinin ifl~ . Bu laboratuvara, son ~an:_anlarda, es- tsTANBUL RADYOSU 
Yaptığınız edebıiıcc tekliften dolayı etmek lizere olduğunu biliyor muau- ·k~ bir Bahil ~al_çık tabletı go~detn:ilşl~r- Öğle neşriyatı : 
ben ıizi kolunuzdan tuttuğum gibi nuz ~ Bilmiyoraıunuz, değil mi~ Ta· dit. Bu telebıh lab~rat~var a: te!kikl Saat 12. 30 Plakla Türle musikisi. 
kapı dışarı edebilirdim. Fakat yarım bii bilmezsiniz! Siz yalnız para iate .. neticeslrnie, bu tabletın hır kaç mıhı Y~· 12.5 O Havadi•. 13.05 Plakla Türk mu-
&aatlık bir vaktim olduğuna göre si- meıini bilirsiniz L zı işarednt havı ~thı altın?wa ayrıca baş- ıikisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyiıtı. 
tinle arkadaşça konuşmak istiyorum. Mülier, Skabat, Kovner, Ginher ka bir tabl~tl ihtıv~ e~ledıgl anlaşıhnı~- Akşam neşriyatı ı 
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Müteahhitlere; inşaat yaptıranla 
•• 

MUJDE: 

Soğukdenıir lşyurdu 
HASAN AK AY 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 21 
BilUınum inıaatın her nevi demir itleri, horu, tel ve billıaua ıureti 
mahsusada getirilen pancur presesiyle yapılan pancar qleri ve tamir

leri, oluklu lamarina i,Ieri ve tamirleri .. 

IF .. - . . ; \ . ' • .. . . . ~ . . . --... : ' . . : 
Böbreklerden idrar torbasına katlat yollardalii hasi:alikların 

mikroplarını kökanden temizlemeli için (Helmoblö) liullanınız 

HELMOBLÖ 
Si:z benden ayda yirmi kronluk, yani gibi maliyecilerin yataklarında ta- tır. Bu dahılt tabletı zarfın~an çıkarmak Saa& 18.30 d" plçkla , danı tttttiikisl, ı 
s.cnede fki yüz kırk kronluk bir zam banca ile vuruJmU!, bir halde ölü ola- kabil olm~'.r. ve.ı·m~zrufun bır.Ba~il Ban.- 1'9. 15 te konferans: Oniversito namına Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zoı:• 

1 ı bil k '"''L ~ : çek mahıyetınd b )uklarını, eıki. yeni belsogwuklu~unu, meeane· dtihabı, bel aı"rııı, ıstiyorsunuz. Hem de bu teklifinizi rak bulundu i: arını . iyot musunuz? asına çeıu ~ış oır e ır d°'eht Feyzullah Doğruer (içtimai ha- , 0 

Detnokles kılıcının. yani para yük- Sonra Rehe, Kine, Men Villeho.rd yazı ol~u~ ,n;ı.e~dana cıkarılmıştır. kimden modf!tn di, terbiyesi), 19.55 te .ıık ıık idrar bozgıak; ve ~ozarken yanmak Lallerini giderir. Bol 
selişinin - para bor.aıı üzerinde e.sıh gibi bonacıların asıh olarak b12lun• Viıktıyle meı::~ur Rus seyyah Kozlov, botııa. haberleri, 20,00 Grevni r_.athane-- icbar temin eder. Sıhhat vel,ıiletimizin rUhıatmı haiz hulunan 
<lurduğu şu zamanda yapıyorsunuz. duk1am1l isittini% mi? Mo~olistan'd:ı Kara-Koto'da iki binden siiı<len naklen saat ayan. 20.20 Necmed- HELMOBLÖ her eczanede biılunur. 

(Alpinı) hisse senetlerinin 17 2- Kare1, Mrison, Korno, 'bankacı f~zl"l parsöınen sar~~ı~tş eseri .havi bir es-:- din Riza ve arkada,Jarı tarafından tür~ DiKKAT ı HELMOBLö, idrarınızı temizliyerek ma.vilettirir 
den 759 a düştüğünü biliyor musu- Hamerle gibi şahsiyetlerin nehirden kı C'in el yazısı kutuphanesı bulmuştu. musikisi ve halk şarkıları, 20.45 hava J4 
nuz) Fredrik fabrikaları hieee senet· ölü olnrnk çıkarıldıklarından haberin !ki bin sı?ned"n ~yveline ait buiuntın hu raporu 20.48 önıer Riza tarafından a- GöRDES tCRA MEMURLU- Yolculuk Jolayısiyle 
lerinin 940 dan 938 e düşütüğünden var mı~ kıynıctli eserl~r okı.ınamamıştır. Go;t~t rapça •öylev, 2 f .00 de Be1ma ve arka- öUNDAN : · 
haberdar mısınız) Aziz Pan Şima, Bana bugün iflas te~likesiyle kar~ ince olnn.~a.rşö~en k~ğıt 0 derece rlit~- daşları tarafından ttırlc mueikiai ve halk 1 Hazineye masralla beraber 241 mdzay~Je. if e f eoka.-
Slav fabrikalarının hisse senetleri de şı karşıy:ı olmıyan bir tek müessese b:t~en muteessır .o1.m~ş ~~ 0 

1
dj1ece _bır ıarkılan, 21.45 orlc.eıtra~ 22. 1.s te ajans i lira 7 kurut borçlu Gördesin Nakıba [aJe satış 

rnUtemadiyen dü~ektedir. Evet, gösteremcz!inizf bınne yapışmı,, .ıdı kı, . u ~u 0 ar bırer haberleri, 22.30 da plakla sololar, opera 1 mahallesinden helvacı Mt1•tafa oi- -
evet, bunlar da düşmektedir. Hem Sonra Urnldaki a1t1n madenlerinin bastonR b~~e?Dekteyd!. tlım akademl- v" operet pattaları, 22.SO eon haberler lu Nazifin Gördeıin Çaylar dttesi 19 Hbitan Paıar gUnU ıabahleı 
928 den 716 ya kadar. Bu pek müt- bir zelzele neticesinde mahvoldukla- sinin LahorAtuvaı:ı, bu ruloları çok yUl( .. 'v• ertO!İ gilniJn ı)toııramt. ınevkiinde kain ve yüz yirmi in yin saat 10 da 08ztepede lnlmti cad. 
hi§ bir şeydir. 0Halbu~i. bütün bu~lar! rı.ndan haberin v:ar ını? Ameri~ada- sek. statik ~Jektri~ p,ota~yelini !.ıavi1 h~ . AVRUPA JSTASYONLARl: muhammen kı~etli, doiu yol, b~- desinde Göztepe vapur iakelesinl 
hatınnıza getırmekeızın ayda yırmı kı, petrol kuyularının kurudu~unu qusı ve tccrid cclilml.ş . hll' nuı.!l!a uzerınd" SENFON1LER tliı dere, kuzeyı Alanyah Musa, gü- tild 

879 
l b 

kronluk bir zam istiyorsunuz!.. i~ittiniz mi? Brezilyadalei kauçuk or- ~urut)tıu!J ve bu suretle parşömeni ttıÜ· z ı Poşte hükümet naibinin doğuşu neyi İbrahim oilu Abdullah ile ~eç 11.. en :nra d ı;:nara ffir_ ane-
Banka direktörü iimitsi:ılikle 'el- mrm1arının kül olduğunu Biliyor mu- '<emme-1 bir sl1retLe Rçmnğa muvaffak ol- gUnU yı)dönümU münasebetiyle Doh- mahdut ve içinde bir adet badem, e a Y man mıı Y Şe a. aı°l 

ferini birbirine vurdu: sun? 11u~tur. Bu usUl ile, Cin tarihine yen' nanyinin id~resinde büyük konaer. bir adet ayva, bir adet zeytin, sekiz lüks ve nadide mobilyaları müzaye-
- Ne diyorsun azizim, bütün Oenizlerde~i bahklarin bile isyan ıydmlıklar veren. .bir serl vesika okuna- HAFtF KONSERLER adet armut ve on üç adet incir ağaç~ de ıuretiyle ıablacaktır. 

b~nka tahvilleri sallanrnaya başla- ettiğinden haberin vor mi? Susuyor- ·~ilmi~tir. 1: ı o Berlin kısa dalgası: Neşeli hafta 
1 
lan ve bir harap d::ım mevcut bulu- Sablac:ak mobilyalar aruırtda al• 

dı. Hat~ A~us~urya ~r~~i bankası- sun?. ~evap Yer~iyorsu~? Bu lıtborntuvarın b!,ka bir vazlfac;;i de ~onu. konseti { 8. 1' devamı), 13 Ber-ı n~n bir hekt~ 928 mette murabbaı tın mekik ipekli ktımapndan kanep<ı 
nın tahvıllerı ):>ılc son gunlerde ·beş Sonra az daha unutuyordum: Çok izcrind~ ya2ıJar bulunan ağaç gövdeleri- lin kısa dalgası: Hafif musiki konseri mıkdarmdaki tarlası açık arttırma iki• k I 11 il ~.1- iki" • 
k k d d .. "l H lb k" · · ,_,_ d v tt·-· · t et• l &. ık 1 ...'.-•- b' • ve o tuK ~ cevız orta ve aı-ron a ar uştu er. a u ı aız yır- para amzun ıgını zan ne lgınız ram- ( t 4. 15 devamı) 13.25 plik konseri 

1 
sut ıy e sauşa ç arı aca.K ve ırın-

k Juk b" k , h l • b ·ı ; i ''e knbiıklnrını muhafaza eylemektir cl b gara mas:ısı ceviz vitrinli modem bü. 
tni ron .. ır zam. ist.iyorsu~uz. vay ~ir e~min .~ inı 1 iyor musun_? 'Jöyle hir ::ığactan kiitüuhane, 1034 sene- ( l 4. 30 deva"'ı) ı 7 BetHn kısa dalgası a~tırma~ı 4 ağust~ 938. Peı'~e~ e 
~o~ .~un}eddk' ~aklkıyat hi~~..,e se- 13 t ııık~tıı~~t:dıg~nldbo_;çladrını 'h'eremı- ind~ Tacikistan'da !\fok dağında bulun- neşelt halta ıon~ kon,eri, 17.45 Berlin ı günil saat onda G

5
ordes ıcra daıre- fe, yemek ~asası, maroken ve mU• 

ne er! uzerm e .. ı,ı~tc te azalaı. Şi- ycce ır e o ugun an nberin !<ısa dalgoasıı iş ıonu konseri ( l B.SO ke-
1 
sinde yapılace.ktır. atı§ bedeli mu,. §amma sandalyeleri, ilç parçah kadi-

~nendıfet tahvıtlcrı 12 Kron 'kadar var mı i ,mştu. So~dian dilinde yazılı vesikalm "a) 18 30 p t'e R d k t 19 hamnıen . kıyrne>tinin. yüzde yet.mit fe ve koltuklan, tabibinin ıesl do-
d" ·· 1 al h k B ) d d k' b n1 uhııkk k.,.su .. , . eş a yo or es rası. . , 
~ştu. t ya Ü ürneti İngiltereden un ardan hiç birisini nazarı itib~ ) erece az ır 1 u arın m · a ·- 45 Pe~te koro konseri 20 Berlin kısa dal- be,ıni bulmad~-ı veya saltıt istiyenin Japh gramôfon ~e yirmi plakiyle. 

Y\İz milyonluk bir istikraz yapamadı- nı almıyarak benden ayda yirmi ku- ·ette muhafazası icap eylemekte idi. La· · alar•ama rürban olan diaer alacak· l-"•'- I ,_.,~'k • .. A JBlı ne~eli hafta sonu programı 20. J 0 -a 7 • UKS e KU &VJZeS vrupa mam.U 
ğı halde siz benden yirmi kronluk bir 1 ronluk zam btiyorsun? Hey ihtiyar, ')oratuvar, bu işte de muvaffak olm~ L.iiyıpı:İg rteoeli hafta sonu konseri, ıo. lılar bulunup ta bedeli bunların o .. e. 

1 
, 

1
' , '" 

zam istiyoraunuz. ' ihtiyart Aklını ba•ma toplol 'ur. 25 B gayri menkul ile temin edilmic ala .. labndan muhtelit maden aobaları ile 
Y rüno hafta sonu İçin :ne,eli program :-:r 

.Fran1a ~ndi 5elik fabrikalarını . Ben, sıma bu ımJattıkla:ımı ~ir Volga Almanları C~mhuriyeti dahi1in- 20.30 Varşovıı koro havaları 21 Viyana cakl~m m.ecmuundan fazlaya çt!'~ boruları, ve alt tablaları, kömür ko-
saunayı:ı ugraştıgı §U sırada, siz gu- dakıka olsun hatırına getmıeydın le, bazı yazıları ihtiva eden bir ağaç ka- :;ıarkıh konser 2 ı. 15 Bükreş k.Uçük or- madıgı takdırde en çolc arttıran ıs- vaları, aynalı ve aynaaız portmanto
Y? h~ç bir şey o}mamış gibi benden benim. yaı;ıma gelm:zdin L . B~nden '·m~u bulunmuştu. Fakat kıvrılmış olan kestra. 21.30 FJoranı, Napoli: Bando t~ldi~i~ t~ahhüdab baki k~lmak ,ar ... lan, hasır kanepe takımı, huırlı ve 
Yırnu .kronluk hır zam iıtiyorsunuz. a~da yırm! kronluk bır zam ıstemez.. 'ı:abuk, hemen ufak ufak parçalara ayrıl- muzika 21 .30 Torino, Triyeate karışık tıyle ı~cı arttırmuı 1_9 agustoa 938 tablah •andalyeler telefon masasi 
._. tDır~ktör hazretl:rJ, diyorsunuz, dın!.. . . . .. .. lığından açılamıyor ve hakikatte ne oJ- mueiki 22 BeJgrat opera orkestrası, 22. !cuma gunü saat ?nda ı~ra. ve ~u art- ceviz radyo muuı, miahtelif etajer. 
~ elli ıenedenbc.rı hizmet ettim. Haydı ıhtıyar 1 Bugunluk sana ver- lubu anJaqılamıyordu. Laboratuvar, bu ı 5 Prag ı1erenadlar ıı. ı 0 Var ova Ens- ıftnada da, bedeli satı§ ııtıyenın ala- l uh lif enkl d •-·~ •~ 
·~ıt · · '-b d·~· b d k"f·d· S ş j .. '"h 1 diğw tcak•--~ er,m te r ereauınqveaa-~ a vazıyctım ço&. ozuk, on çocu- ıgım u erı a ı ır. en para ver- 1-nbuğu yalnız ·acmakla .kalmamış, bkıd h'ümantal otkeıtra konıeri 22.30 Peşte cagma ruç an o an er a a ıann . d . • • . , , .. 
iUrn var, aldığım para kafi gelmi- s~n bunu bir ba~kn yerde işitetnez· 'nce kabuk parçalarını tesbite dahi mu· Çigan orkestrası 22.45 Roma, Bari var• mecmuundan faz!aya çıkmak şartiy- dife pe~ eler, bronz ıki kişilik lngıliz 
Yor, .Bunun için •izden ayda yirmi aın!. vaffnk olmuştur. Enfraruj §Ualann tesl• yete 22.45 BUkreı musiki nakli 23.30 le en çok artlırana ih•le edilecektir. mamulatından karyola ve aomyası, 
kronluk bir zam istiyorum.:-> . Benger Prahazka b?nlAn söyle- ri altında yazılar açılmış ve temizlenmiş~ Viyana küçük orkestra, sopran. Ta~pı olanların y~de yed~ ~uç~k he- iki kapılı aynah dolap çe1mıeceli do-

Haklısmız bedbaht adam fakat dıkten sonra, hareketsız olarak san- •ir. O zaman bunun Altın Akın devrine OPERALAR OP""RETLER sabıy.e pey akçeaı veya mıllı hır han- laplar ceviz tuvalet ve komoclino 
ben ?Je yapa'"m ~ Şu mali 'buhrenı dalyede oturmakta olan kapıcı Şima- ıit bir vesika olduğu meydana c.ıkmıştır. 12 15 R k, dı:. 1 Li .kı im mektubu ibraz etmeleri ve ipotek -!•--ı ' lake b. iki' ki 'lik ' 

•• • J .... ' l d - - · oma ısa a gası. •rı opera-, . • •w ,. 1U&C ve ır ve fi tomya-
&orrnıyor musunuz~ Hem ne diye yı omuz arın an aarıtı. 1unun 18 tabakası Uygurca, 7 tabakas• lıirdan bir d ( 14 A.5 k ) f 5 ı I! aahibı alacaklılarla dıger alakadarla- b L .. - 1 ı kadit ört' tu d' 
hunlardan ıize bahsedeyim? Evet Şima, birdenbir~ sandalye ile be- la Mongolca yazılmı,tır. Bu, Uygur harf- B ı· kı ~e; e ·~ eza · :

1 
rm. ve irtifak sahiplerinin hu gayri a.cu_,o a ar, e O ıvan V( 

IZizizn eve" aız' •klınızı oy·n· atmış: raber yere yuvarlandı .. Vücudu so- ı . ~mlr ı~ .. dsa a ııası . «2aş2 Mt~lr:nomTetıe.sı:t menkul üzerindeki haklarını husu- koltuğu, ınuhtelif yüksek sehpalar, 
, "t .,. v .b. ) 1eriyle yıuılrruş yegAne vesikayı teşki. ısı ı stu yo operetı 1 ano, oııno , . , , • .. A la d b d lab 

bnı~ r Mali vaziyeti dü§Undükçe sizin wıımMuış· vbe hteş gı l. ~dm~!J~U. ıı 'Y lem ektedir. Straussun «Rosenkavalieu operası. &ıyih!e .f adız v~ 'sbaır ma~l'af!~. ışburfıılan k""'!'ük~p.~ mamk'~ "ktmUzan ~b' bald .. 
u ısteğinizi büsbütün delilik sayı- a ı u .ranın şı etın en zava ı 1936 senesinde Ermak buzkmıru ile tar ın en ıb aren yınnı gun za n- or u ve oru s yenı ır e 

Yorum. Evet, bu sizin yaptığınız dü- Şimanın kalbi durrnu~tu. ~eliu.s'kin buruıiuna giden bir Sovyet ~~15ı;:1stKtS1: d 
1 

d .k. , da ellerinJeL.i vesaik ile birlikte Gör- çocuk arabaları, otomotik portatif 
Ped~ deliliktir. ·~ey~ti, vosikalardolu.blrkutu bulınu~tu ·k~~ .. ~ri ,;7; ~saII a_rsı ~ ~ musı ;• des icra dairesine bildirmeleri lazım· bezli §ezlonklar, Amerikan duvar 

Prag banasına. giderek orada ne- Kız kacıran yaka/andı ."~kat hu vesiknla~ o derece küflenıni<' kon:eri. (H~ydn) e~ 6~30 '::om:~=~ ~al~ ~":· Aks~ takdirde haldan tapu ~i~- aaati, ceviz orta ve iki ıigara masa.al 
ler olup bittigvini nözl,.rinizle blr "'Ö-f S f 'ht ' 0 h y k'· ·· .:ı b' k 1ır halde idi ki okuıımalaı·ına imkAn bu- "'ası T · k . 20 30 R B . li ıle sabıt olmadıkça sahf bedelının çocuk banyosu 9 parr::..lı kadifeli t.. . 6 - e e en ısarın r an l oyunuc ır ı:- " · rıyo onserı . oma, arı 1 d h • b akıl caktır ' r" 

un~~: Borsa, kimsenin rağbet et-J kaçırma vakası olmuştur. Bu köyder 'unamıyordu. Laboratuvar, bu vesikala- ı uartet konseri. pay qmaam an arıç ihı~ d a • 'ba. kanepe takımı, iki japon duvar k<>Je 
tnedıgı tah ·11 le d ı d a··t•• ı en ince ve en dak'k ~' tl ı d .. şifr" Şartname 16.6.938 tar m en ıtı - . . ku 1 kr" tal ak t h . vı er 0 u ur. u unrnmine isminde bir kızcağız İbrahim oğh ' 1 ~e er c " ~ RES1TALLER h k ık b I ndurul aktır elaJerı, şu ıı ayna, per en• 
.. aa vı~Ie~in fiati düşük. Halbuki siz Hüseyin &dur tarafında~ kaçmlml§ debilmL5tir. Bir göz hekiminin yaptığı 9.30 Bcrlin kısa dtılna91 keman kon- rye~ d.eriki·~sbe açuk dullu"t· ac • ı·te• de ktuna§lı sandalyeler, camh orta 
<- ın ıst t f · h "k.. · r t pek b · t'.'ill 1 k • l uz e uç e a ıye resmı bile iki ıyo·rısunuzk svl ıçkreb u. uikrnetı yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. ::unc ıya a enzıyen us er e o unan ~eri l 3. ı 5 Roma kısa dalıaşıı Şarkılar ihale pu lan ;e fetag masrafı alana masası, tablalı kanape takımı ve san· 

mı yon ron u Ir ıM raz ___ ')u vesikalnr, 1878 senesinde Çcliuskin'i J 8 3, B .. Ş , 1 , F • , l • d 1 ' • h · llikl h lif 
YllJ>anıazke 8•2 naa 1 1 da LJ / k S iyaTct eden cesur Arktlk kA"ifi Norden- · runo: arkılar 19 Brüno. Barıton aıttir. azla maltimat ıstiyen cnn a yeıerı, asır çıçe::: er, mu te 
iatiyebilı'rı' n. 1

1 
E tı 0 

utr zalnm naVacı 1 Ve por "'i konseri, r 9. l o Var,ova Dvorakın piyano 1 Gördes icra d~iresine ve 938-75 nu- Isparta Ufak Gördes halı ve secca· t . ınıa. ve , ev-e ya ız ·kjoelcl'o ait bulunuyordu. Bu vesika. 1 , l I d 1 • • k . • 
~ıçre değil, Bulgaristan, Macaris- Havacılık ve Spor mecmuasının 16- 3ovyetler Eirliif. llim Akademisi tarafın- ~mı.an_ sonatları 19.20 Belgrat keman ,~~ .. alı ~osyaya müracaat ey eme e- e .. er vedsaıre bı_r 

1
ço etıla§ycaktayı ne~ 

, Polonya da aynı vaziyette bulu• ncl .ayısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. hrn, .tl!)tora~onunun bilcümle safhala- ,;~nserı 20 Varşova şarkl resitali 20.3S n ı an o unur. muzaye e suretıy e sa ır. .. 
b:Yorlar. Bunlar da hiç bir yerden ·ınt gösteren reslınlerle birlikt~ 1937 ~ukreşı §arlulu 21 Bclgrat: Halk tarkı· <2142) 2247 Sallf pefindir. Fırsatı kaçırm&Jl'o 
b t . Ptlra ödünç bulamıyorlar. Si% Ta shı· h ~atis Enterııa1yonal Serıistne gönderil- atı. ruz. 
l)l~tıların hiç birittini düıünmeden yir- nltü. DANS MUS1KlSI~ D • ı • Türk Müzayede salonu müdüri-
1e:ı:onluk zam ietiyorsunuzf. Dev.. Yeni Asır gaıeteslııln 15 Mayıs 93f Lıı.boratuvar, vesikafan dwamlı bir to.4s Berlin kua dalııaaı 12.1.S keza enız l yeti. •• 
.. r börç veremiyor, ten benden tarihll \'e 9859 numaralı ttibhasmın Sin· '10le sokan ve en ufak hacme kadar in- 18 Varşova 19.17 Bükreı 21.30 Berlin (2214) 1 -3 
'aın · · ' d r u S t ıstıyor•unl. el Nhiltainin be,incl ıutunundakl gayr· liren usuller üzerinde de çalışıııaktadıı:. ma algası 23.30 Florans. Napoli. r Oto nastın · onmez 
rrı kp~~ya, Portekiz borç para bul- menkul aat~ının ikinci attırmasının seh- '.fossatan sağlam ve dayanıklı mürekkep MUITTE.UF' ı .. • 
\·eah' ıçın senelerdenberi uğraştıkları ven 2/6/938 cuma deye yazılmış oldu- ıe kağıt imali ve vesikaların mctninl kü- 19. 1 O Rom& kısa c!algıui ve BarJ mu- muessesesı 
dıkl ır Yerden tek bir santim bulama- ğundan bu ikinci artırmanın 2/7/938 :ültmek için bir çok foto-teknik usClller ~ikisi arapça neşriyat 20.37 Bari Türkçe Memleketin mükemmel resirnlerlril ha
na a:ı ~alde siz: «Pan direktör. ba- cwnartesi saat 11 de olduğu tashihen ilan ~lllrutıckted1r. Halen bir gaz~tt!nl.tt bfr haberler •• Tlirk mü.ikili 21. 15 Bati ıırlıyaıı foto Hasandır. 
d" Yırmı kronluk bir zam yapınızı~ olunur. 111lık koleksiyonu, bir kaç santimetr~ Yunanistan için musikili neşriyat 22.40 Fotoğrafa alt her ~i kabul edeı:-. DUğün, 
lYSrcıunu~ 1.. nurabbaı bir kutu.r içinde sıkııtırılabil- Varııova: Fransa-Lehistan maçının nakli. Balo ve gruplara gidilir. Eski fakat kıy-

re ~ h.yatınızda hiç mali itlerle ui· AHKAMI ŞAHSiYE SULH HU. 11cktedir. metli foto!?rafları tabii olarak istenilen 
b ffnadıntt mı~ Bu kadar ıen--1ı'r KUK MAH"rMr.-cıtNDEN • IZMtR MEMLEKET HAS 0 

1" • ı ur d b aJ ftL ~ • Sovyetler Birliği 1Um Akademisinüı TA- boyda büyütür... Her tür u yazı ı' eri 
a a U ha k d h' •v • • B d ukiıu ik "! S ~i söyl 'd"v. • n a a ızmet ettigını- uca a m en o en arı 1U laboratuvarı, halen, ebedi arşivler ha• NES1 DAHiLi HASTALIK- kopya yapılır. 

tn e ıgınız halde. maliye mefhu- Güllü Hlltanın 'fürk medeni kamı- mlamakla meşguldUr. En ınUhlır. kıınun· LAR MOT AHASSISI Amatör işleri kııbul ecilir. Hc-r türlü 
""ı~nsıunn (~)I lerini bile kavrıyama- nunun 572 inci maddesince tereke- nrın metni, en kıumctli aAbı'delerı'n, e"er- DOKTOR -' · fo 
... :ır ız o d v ) " " ~cr~ive ve cam i:.-ıerinızi to H:ıs:uıd.a ' 
liy h ·· y e egj mi, anım? 1\]a. sinin resmi tazfiycsine mahkeme- ·erin ve keşiflerin planları, husus! cam c 11 y ~ 
idie J~kkında ufak bir fikriniz olsa mi~ce karm- verilmiıtir. 1lAkları arasına konacak pl~tı'n nli.klar A yaptırınız. b 

ge ıp be d h d • .. , e a ar 1 n Atelyemizde ütün tanırunı§ fob:rika-7.anı• d n en, em e böyle bir T. M. Kanunun 561 ve 574 ünci' izerine alınacaktır. Her plak, 20 sahife- Onu bfr k~r. leerilbe edıniz. Kendinizde yınt 
... rı a zam i- · d' · "' d 1 ' • "' 1 k' ların fotoğr~ ır.c.!:cmesi ve makineleri ~ A .. ' .,.~er mıy ınız ı' ma oe.en mucıoiııce a aca. !f veyE. vi Üıtiva cyliyecckti:::. Bu vesikalar, optik bir ~olıimG uvkinin uyaC1dıC"ını g01'8ccblniı.. 

naı ~~~~'. vıu:i~~ fena, hem çok fe- &orçJul"'nnm ilandan it!baren bir 8! 41etlerle pek kolay bir surette okunabil- topdan ve perakende olaralt ehven fiatle VAUDOL domıo, tablet ve h: 

tıın tah ·1~a~a~ı çımento fabrikaları- içinde mahkemeye kayıt ve beyan nekteclir. Bu ntlkroskopik vesikalar, eri- Muayenehanesi : ikinci Beyler sahlmnktaclır. ~ıarındı her tcz1ıt1ttıo, bwluıı~r • .._. 

rübe e;ı .erını satın almağı bir tec- tmeleri ve bu müddet içinde işbıi lilmiş diyorit ve yahut basalttan mamul ıokaiında Fırm kar§ıamda (25) Fotoğrafçiliırm ve amatörlerin her tür- y:·~ 
salJıyors~~~ bakalım f Ne? Başınızı davete icabet etmiyenlerin müra~- hususi kutularda saklanacak ve ebecll numaı,adadır. lü ihtiyaçları temin edecekleri yer fotô O ~ 

D'.2 ~ LEEO . .-...~~~~~Has~an~dır=..:..·~~~~~~~~ua~~~~~~~L.::..·~(~'~~._~~ 



T. C. Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 
Bankamız için bir daktı1o ahnacaktır. 
Framızcaya ela qina olman matl{iptur. Taliplerin teraiti anlamak 

tlzere pbemin mürac:aatleri. 
18 - 2ı - 23 2149 (2242) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Ç"ılingir Süleymanm eski yıllar l.azanç vergisinden &orcu olan 204 

lira ı4 kurutun temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanununa 
söre baczedilmJt oLm Orhaniye mahallesinin Yuaufdede sokağında 
kiin 203-ı aayıh pyri menkulü idare heyetinin 3 - 6 - 938 aünlük ve 
522 aayıh kararma müsteniden 250 lira üzerinden tekrar 21 gün müd
detle müzayedeye çıkanlmqtır. 

Taliplerin ·8 - 7 • 938 cuma rünü saat ıs te T11iyet idare heyetine 
müracaatleri. 18-24-30-6 2ı32 (2241) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Afyon tüccarı J. B. H. Günün eeki yıllar kazanç vergiainden bor

cu olan 50802 lira 76 kurutun temini tahsili içi:ı mülkiyeti haczedil
mit olan Kasap hmr mahalleainin yalı caddesinde kiin 4 aayılı depo
daki 14 hiuesi tamamma takdir olunan 12 bin lira üzerinden tarihi 
ilindan itil.ren 21 sün müddetle müzayedeye Ç!kanlmıttır. Taliple
rin 8 - 7 - 938 cuma günü saat on bette viliyet idare heyetine müra-
caatleri. ıB-24-30-6 2131 (2240) 

)~mir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mustafamn eski yıllar emlik ubf bedelinden &orcu olan 367 lira 

ıı kuntun temini tahsili için mUlkiyeti tahail emval kanununa göre 
ı.czec1i1mit olan Hasan hoca mahdesinin birinci Sipahi aobğında 
imin 21 1ayıh dülddn yeniden takdir edilen iki yüz lira 6zerinden 
ilin tarihinden itibaren 21 sin müddetle müzayedeye çıkanlmıtbr. 

lateld.1erin 8 - 7 - 938 cuma günG saat on hette ViJiyet idare heye-
tine mU.acaatleri. 18-24--30--6 (2239) 2133 

ESME iCRA MEMURLUOUN- IZMIR SULH HUKUK MAH-
DAN: 938/93 KEMESINDEN: 

Gayri menkul malların açık bmircle Basmanede Tepecik 
artırma ilinı aokaiında 7 No. lu eTde yapıcı 

Alacaklı: Alqehirde Hüsnü mi- Zihni tarafından Tepecik Zeytin 
l'UClların~ karısı ve küçükleri aokaiında 5 No. da Hasan, Şükrü, 
fflisi Emetı Dural. .. Nuri Şerif aleyhlerine açtıiı iza. 
~rçlu: Etmede bqçavut oglu leyi fUJU davasının cari muhake-

ım8ın.M!Ld • 130 1• -··raf meainde müddeialeyhlerden Sük· 
• 1& arı. ıra ve - rü N · · "ka et ihl ücret. ve unnın ı m ı annın 

"&.-ık_.._ __ ·1e ·ı-- meçhul kaldıiından ilanen tebli-
~ cu ... - ı paraya çevn ...-- • • . 

cek aa:rri menkulün mevkii ye ta- ~at ıcraaına karar .verılmıs ve bu 
pa kaydı ve budutlan: bapta muhakemenın 9/7 /938 ta

r.- d • •-- ki" d K••- rilıine müaadif cumartesi sününe ~e e ıa ... yon mev m e .... . 
I& cadd•incle klin 8/1 ı /935 ta- talik kıhnımt oldujundan yevmı 
rDa Te 3 numara He tapuya ha;h mezldirda 1&&t ıOda müddeialeyh
" ayni tuih " ........ı. ;.,....

1 
ı.. Nuri ve Şükrünün mahkemeye 

_ ........... tM ....... -.,w.. selaJeleri ...,. Mr "Nkil 
rahbaandan ibaret alı : U..ldı saadfırmeleri hizWBa ilin olunur. 
ikili Huliei, aolu: helecli1e _.. 2143 (2246) 
u olup Alunecllerden Ali; arkuı: ----------
helecliye anası, &Mi: yol ile mah-

\ VEm;~iYa .5.ATJŞ 
5AJ..liE,iNiN S&Si v& - ACENTEL.EA.i 10 E: B 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

lateraeniz 
Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 

cilcli tl'&ft&n aonra .-.m.Jık aibi yum .... ~ 

POKE 
Traş bıçaklarını kullanınız 

dut bir diilrkln "bir koridoru ~mrn~~800~-
.. vi bir ha& hanedir. .......~m~ -~ ·-----------------------Hali L-- • ti a.-Ld" lan 2496 lira bedeli muluımnwali 
~ TUıye ve U1& ır 

olunan laymet: 48 inci edanm 312 metre m...W.-

Ehl• -'-f "feti"fe --L-f) mdaJd 10 layıh UIUIDID a&:lfi bat
i Tilll~ man maua ~ kitiplikeki prtnameai veçlıile 5-7 • 

Siz de bu kren1den saşmavın1z! 
Japılan ketıf Ye kıJJDet takdırı • 
WPMmel•inde• hudutları aaiı:l938salıgÜnisaat16 da açık artbr
Utakb Hazır ~ilu Hüsnü evi, ao- ma ile ihale edilecelctir. lftirak et. 
la: Ahmet oilu Nafiz kansı Fat-lmek iatiyenler 188 lirahk muvaklcat 
ma evi, önü: Kula caddesi, arka-ıteminat makbuzu veya &anim temi- ,, 
aı: belediye arsası ile mahdut ol- nat mektubu ile IÖylenen gün ve aa-
duiu ve bir katlı olup tabtani iki atte encümene p,elirler. B A L S A M ) N 
oda ve bir küçük dükkin ve arka- 18-21-24-28 2353 (2243) .. .. 
da dıf&rlda belediye arauı üzerin- 18. 6 - 938 tarihinden ib"baren Sıh .. ~at !'8kanlıgın.ın. resmı ~h~-
d t 1 "lmit bir de baliaı I b" • • • km .. • kil 9 ..____ tını haız hır fen ve bılgı mahsuludör. e &fa çevn ll'IDCI neva e ~ OSU a!Ya"ug 8 .. .. ih d ıı· d" clairn " 
bul dnmı ve odaların her ikisi 30 adan ikin • • ekm ... utun c an a e ı sene ır a u• 

un -- par ve cı neva egm tü · kalın hr 
tavanlı ve sofuız ve tabansız ve kilosu 7 vedi J;unq otuz paradan ,.. n ve eşsız l§ • 

dükkan ise kepenkli tavansız ve 
1 bllıcaiı ilin olunur. K 8 J • 

tabansız olduğu görülmüt ve elılil 2155 (2245) rem a samın 
wkuflarca hane ve dükkina maa Uzun bir tecrübe mahıulü olarak 
mflttemilit 160 lira kıvmet takdir vücuda getirilmiı yegane aıhhi 
edilmittir. racaat etmelidirler. Aksi halde kremlerdir. 

Birinci artırmanın yapılacağı 1 hakları tapu sicilile sabit olmadık- • 
mahal, lfÜD ve saat: ca sah• bedelinin paylqmumdan Krem Balsamın 

Etme icra dairesi önünde 27 / ,bariç kalırlar. Şö·h . . .. la .. __ ,_,_la d-~' 
7/938 tarih• ·· d"f b retinı aoz ve pr ~ IC'llu 

ıne muıa ı çarpm a Gösterilen sünde arbrmaya it- hh"' fı Lo d p · B Jj 
8ÜDÜ saat ı4 c!en 16ya kadar müd- tira.k edenler artırma tartnameaİ· sNı ı evksa n~ ll~kra, ~~·ı .erd n, 
d • • d ı- --•- .. d f evyor güZe ı enstıtü crın en et ıçın e yapı acaa ve uç e a ni okumut ve lüzumlu malUınab .. l k d b. · ·ı·L 
yüluek sesle belediye dellilı tara- yuz erce rem arasın a ırıncı ı~ 

fmd L-.. ldıktan f l almıt ve bunları tamamen kabul mükafabnı kazanmıı olmakla iapat 
an uagn aonra en az a • d "fb ı lar Ga . · 

artıranın üzerinde bırakılacaktır. •e~ı!!; __ lvekı ıd~ o unihurl "ı J'• etmı§tir. 
C!- •• .., L n mmu en ısıne a e o unan 
..,_yet suru en pey mu1111mmen K 8 ) • 
kıymetin yüzde yetmit betini bul- !rl!"ae derhal veya veril8!1 mühlet rem a samın 
mazaa en çok artıranın teUıhüdü ıçınde parayı vermezse ihale ka- G" d" . . .. • . "h 
bak• kal--'- üzere aabt 15 enin rarı fesbolunarak kendisinden ev- unh 1~ ıçınbaydagsı~,I gece 1ıçın y~g ı DW.A •- • ve a ıs acı cm ı e yapı mıı gun-
r.ıüddetle ikinci artırmaya bırakı- 1 vel en yüksek teklıfte bulunan düz ve gece tekilleri vardır 

KREMLERi 

lacaktır Birinci artırma müddeti küme anetmit olduiu bedelle al- • 
otuz ..hıdür. lmaia l'UI olursa ona, razı olm~ . KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmıı husuıi vazo ve tüp tek· 

ikinci artırmanın yapılacağı ma· veya &u bedel tizminden her bantr imde utıhr. INGIUZ KANZUK ECZANESi ... 
hal, sün ve saat: bir alıcı bulunmazsa hemen 15 BEYOOLU - ISTANBUL 

Etme İd'a daire5İ önünde 12/8 gün müddetle artırmaya çıkarılıp -----~-----------------19:!!• 
/938 tarihine müsadif cuma günü ençok artırana ihale edilir. iki iha-
1&&t ı4 den 16 ya kadar müddet le arasındaki fark ve seçen günler 
içinde yaJ)ılacak ve keza yüksek için yüzde 5 den hesap olunacak 
teale üç defa baiırıldıktan sonra faiz ve diier zararlar aynca bük. 
hane ve dükkan en c:ok artıranın me hacet kalmaksızın memariye
Gzerins ihale edilecektir. fmizce alıcıdan talıail olunur. 

Bu hane ve dükkina ait tartna• Delliliye resmi alıcıya aittir. Ar
me ve ilin varakalan mahkeme brmaya ittirak için yukarıda ya
" icra divanbanelerine ye daha zilı kıymetin yüzde 7,5 nisbetin
icap eden yerlere uılmıt ve tut-1 de pey akçesi veya milli bir ban
name 15/6/938 sününden itibaren kanın teminat mektubu tevdi edi
her kese açık bulundurulmuttur. lecektir. 

Sarmame: Bu aa:rri menkul üze- ltbu gayri menkul Etme icra me
rincle bir bak iddia edenler veya murluiu odumda it&u ilin ve ar
Ditiii olanlar illa Jaribiaden itiba· m... 'f&l"blamesi clairesinde aab-. 
ren içinde nrakı müabit.- lacaiı ilin olıınur. .lS/6/UB . ... ua (A3I) 

inşaat Münakasası 
lzmir incir ve üzüm Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliğinden: 
Alatehirde inta edilecek Gdlm deposu İnpab kapalı arf usulü ile 

elailtme,. lronmuttur. 
lnpatm muhammen ketif hecleli 20. 722 lira olup vahit fiat elUI 

Gzeriadea yapdacaktır. Teminat mikdan olan 1580 lira nakit, •alca 
mel;tal,u ft7& Devlet tahYilleri olarak yabnhr. 

Eksiltme 24 haziran cuma sini aaat ıs te lzmlıde biainci kordon
da it hanmcla Genel direktörlük oclannda ,apılaakbr. 

Fenni enala ı&mek iltiJenler lzmircle biriilcl Kordando silmrlll 
... ...... ld itlelme .......... Birlik intut .enWne mGncut ...... 
...... (2137) 

,, 
Motosiklet Alnıeık Çok kolay 
FA.~A.T 

Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motoıiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALAR! OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKETIE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLEn.ERINIZIN AYLARCA MUA 1TAL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEdlNIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

,,~~l.O 1 IA .. ,n_ ... ,,."'·· 
«ili: 

1 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSIKLETI.ERINI 

TERCiH EDiNiZ --.... --
PHANOMEN 1 Marka Bisikletleri AVUSTURYA MALI 
PRESIDENT çok ehven fiatlerle FEVKALADE UCUZ 
PlKT A TOR 1ahlmalctachr. 

A1iotti Biraderler "VEM marka 
E. K. Ş. Kazım Dirık " 

Caddesi Elektrik ampulleri toptan 
Telefon: 2801/37rB ve perakende 1abbr. 

~ ................................... ~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sjrkecide 

Ba her l1d ote1ın mthtieh1 TWl&ttanln m eaM otelcM BAY 
nMER LOTFO'dür. 43 aenelik teerilbeli idareal:rle blitla Ep 
hallcına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar. keneli .m.lia.tekl ...ı.ab ha
lurlar. 

Bireok hususiyetlerine illYeten fiatler mGtbl• ..-• 
lstan&ulda &ittin E.e •e lzmirliler hu otell..de lnahiturlar. 

... :......,... ~ - • ' . "'ı • .. • .....-:" ·""! ·....: 4 .... ... • • ' - , ~ • - . 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
l - Çepne lcazumm Ovacık kö,;ınde ıöçmenler için kerestesi la

kindan ven1mek ve diğer bilUınum malzeme ve itçilik müteahhide 
ait olmak üzere alb adet köy tipi J;irgir evin infuı ıs sin müddetle 
açık eksiltmeye konulmUftur. Eksiltme 28 haziran 938 aünii saat on
da lzmir iakin müdürlüğü dairesinde müteıekkil komiayon buzunm
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli kepi W.. ev için 542 1'ra 28 kuruttur ... 
Ceman 3253 lira 28 kunqtur. 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuktan tutan olan 244 lira iki L-u
l'Uf teminat akçesinin yatınJdığma dair vesaikin eksiltmeden bir saat 
evvel makbuz mukabili komisyon reisliğine tevdi edilmit bulunmalı
dır. 

4 - Plin, keıif, ıartname vesair evrak her sün İlkin dailıeainde 
ıörülebilir. 

S - isteklilerin hirinci maddede yazdı gün ve saatte iskan mildlr
lüğü dairesindeki komisyona müracaatleri ilin olunur. 

12 - ıs - t8 - 21 2047 c2ı 12> 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
ı - Menemen bzumm Maltepe klyflnde middeti zarfında mi• 

teahhidi tarafından ikmal edilmiyen sı tek köy tipi aöçmen m ,...... 
hk1a yaptm)acaktır. 

2 - Mevcut ketif mucibince inpatm meanu IMıdeli 2ı284 lin 
otuz kunqtur. 

3 - Pazarbia gireceklerin ı594 lira 83 kmut mınaldmt t.ninat 
bedelinin ma6ye veznesine :ratmldıima dair ımliba iliru etmeleri. 

4 - Puarhk ı/7/938 tarihinde ve aut on birde Üln madlrll
iGncle mütefeldru komisyonda ya~. Taliplerin " fala ial..a 
almak iatiyenlerin her s6n ialrln miidGrlüfGne m6ncutleri. 

ıs - ı8 - 2ı - 24 2087 (2207) 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ye Fabrikası: hmirde Halkıpınardad1r. 

Yerli Pamuıundan At, Tarı•re, Klpekb•f• 
Dellrmen, GeJlk ve Leılak markalanm haYi beraed 
Kabot bezi imal e1lemekte olup mallan AYaapuua •Jllİ tip 
meneucabna fa\ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~I adresi ı Bayrak kmir 



GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATtzMA, GRiP VE EMSALi HAS.. 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibariyle emıalıiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olurıun\L 
icabında günde (3) ktıfe alınabiür 

Taklitlerinden aakınınız ve her yerde urarla Gripin iıteyiniz 

• Fenni S!Özlük için --. 

KEl\tlAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, h:ıs baga ve setlüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
ba.rometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

~ - ~~[ LSAULUiD• -

lzmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Beheri 565 lira 40 kurut muhammen ketif bedelli Bergama· 

nın Kınık nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen kazası merkezinde 
14 tehir tipi göçmen eviyle beheri 542 lira 26 kurut muhammen ke
!İfli Dikili merkezinde 31, Çandarhda 118, Çeımenin Uzunkuyu na· 
hiye merkezinde 21, Alaçah nahiye merkezinde 1 O, Torbalı Yeni 
köyünde 60 Kemalpqa kazasının Yukan kızılca köyünde 10, Ku. 
!adaaı kaza:ının Davutlar köyünde 29 köy tipi kargir evl~rin ~~~~ 
keresteleri iakindan verilmek ve diğer biliimum malzemesıyle ı~.~ 
ll\Üteahhide ait olmak üzere her kısım ayn ayn kapalı zarf usulu ile 
lniinakuaya çıkanlmıttır. • • • 

2 - Kınık, Menemen, Dikili ve Çandarlıdaki evle~ ~alesı 29 / 6/ 
938 günü, Uzunlruyu, Alaçatı ve Davutlar köyündekilerın 30/6/938 
~nü ve T orbah Y eniköyü ile Kemalpqa kazasının Y_ u~an ... kızıl~a 
koyündelri evlerin ihalesi 1/7 /938 giinü aaat onda lzmır ııkan mu· 
diirlüğü daireıinde mütqekkil komisyon huzurunda yapılacaktır • 
• 3 - Ekıiltmeye girebilmek için her mevkie ait evlerin mecm.u ke. 

tıf bedellerinin yüzde yedi buçuktan tutan olan muvakkat temınatı!' 
YatırıJ.ı.~ına dair vesaik ekıiltmeden bir aaat evvel makbuz mukabı-I!~ ""'K ' 
llllde komisyon reisliğine tevdi edilmif olmalıdır. • • ... 
~ - Bu i§lere dair plan, kqif, ıartname ve aair evrak lzmir ıskin 

daıresinde her gün görülebilir. 
S - Poıtada vukubulabilecek her hangi bir gecikmeden dolayı va· 

ki itirazat kabul edilmez. 
. 6 - isteklilerin yukanda her mevkideki İn§&&t için ayn ayn göıte. 

rihnit olan gün ve saatlerde lzmir iskan müdürlüğü dairesine müra· 
;taat evlemeleri. 11-14-16-18 2032 (2159) 

4 a a • ; 

DAIMON 

[) No. 2262 TRiO No. 2262 
t'k A 1 M ON Bu fener yirminci asrın elektrik devrinin bir ha· 
a.;t asıdır. Ayarlı ve ayarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayarsı~ı 
li.n~'f. n_ıetre gösterir ve geceleri bu fenerle bet yüz metre dahı· 
n· e ıkı taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere
-~ hariçten anlaşılmaması için ziyanın yalnız hedefe verilmesi uca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 
ııu öMUM DEPOLARI : lzmirde Suluhnn civarı No. 28/9 Hüs

z Ödemitli .• lstanbu{da 

~~~~~~~~~~~~~ .. DEUTSCRELEVAN , Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETI 

SIRAAl:BANKASl_ 

TE· LINIE 
G. m. b. H. ROY AL NEERLANDES ~ 

K UMPANYASI 

VULCANU~ vapuru 14/ 6/ 938 tar 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 

HAMRURG, A. G. 
hinde limanımıu gelip Amsterdam, Rot· 

S. S. ANDROS vapuru halen liman- terdam ve Hnmburg limanları İçin yiiJE 
da olup Rotterdam, Hamburg ve Bre• alacaktır. 

men limanları için yük alacaktır. TRAJANUS vapuru 23/6/938 dı 
S. S. HERAKLIA vapuru 23 haziran- beklenmekte olup Burga. Varna ve Kö• 

da bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve tence limanlnn için yük alacakbr. 

Bremen Jimanlan ic;in yük alacaktır. SVENSKA ORIENTE LINIEN 

AA SN E motörü 30/6/1938 ta· SERViCE MARITIME ROUMAINE 
BUCAR.E.ST rihinde beklenmekte olu: Rotte~dam, 

rı re? hal 1' Hamburg, Gdynia. Dantzıg, Danımark 
S. S. P~ vapuru en ımanımız- ve Baltık limanlan İçin yük alacakhr. 

da olup Tripoli, BeyTouth, Hayfa, Port SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Sait limanları için yük alacakbr. 

938 
d 

S S DUROSTOR 28 haziranda bek- ALBA JULIA vapuru 217 / 1 

· ' beklenmekte olup Malta, Marsi1ya Vt 
leniyor. Köstence, Galatz, Danup ve Ce limanl . . --':L 1 al r 
Cal _,_ - . --'!L al- --'-br nova an .çın ,. .... ve yo cu ı. atz -..:tarmaaı ıçm ,...... ~ • 

lllndald hareket tarihleriyle navlun· 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE lardaki deği~ildik.lerden acenta mesuli< 

OSLO . yet kabul etmez. Daha fazla tafııilat için 
S. S. SAN .ANDR~ vapuru 26 huı- ikinci Kordonda FRA TELLt SPERCO 

randa beklenıyor. Oıyep ve Norveç I v •• t dil _...1 ri 
vapur acenta ııına muracaa e mcaı • ~um Jimnnları için yük alacakbr. l 
ca o unur. 

JOHNSTON VARRE~~· Telefon: 4111/4142 / 2663/4221 

S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek
leniyor. Burgas, Varna, Köstence, Suli-

na. Calatz ve Braile limanlan için yük 
alacalcbr. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MAR11TME 

M. S. SZECED vapuru halen ]iman-

da olup Port Sait ve lıkenderiye liman-

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENtC UNES L TD. 

ı ı · · "k 1 k .. r HOLLANDIA vapuru 18 ha%irand• an ıçın yu ıı acıı ... 

M. S. TISZA npunı halen limanda bekleniyor. Rotterdam, Hamburı ve 
~~~~~mmmD~~~-=-~•m•••••••~~~o~~~~ı~~~ ~~~nl~~~~~k~~k~ 

<Duua[et 
a.'bun&.rz 

TURAN 
TURAN rabrikalan mamulitıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, tra7 sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde ııatıfmaktadır. Yalnız toptan sa• 
bşlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
tehk Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 3465 

Ağız bütün rnikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan di~ etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma ya:#·ığı fennen anla~ılmıttır .• 
Temiz ağız ve sağlam di~ler umu· 
mi vücut ıağlığmın en birinci tar· 
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirıiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur· 
sun uz. 

RADYOLIN 
ile dişlerinizi ıabab ve akeam her yemekten sonra f ırcalayınız. •.• 

alacaktır. TIJRKIA vapuru 26 haziranda bek-
TIAndald hareket tarlhlerlyle na•- leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Anven 

tunlardaki değJ~lldlklerden acenta me- limanlan için yük alacalctır. 
suliyet kabul etmez. LINEA SUD AMERiKANA 

Daha fazla tafırı!lAt almalr için Bfrln- ELiN K. motörii l 5 /20 haziranda 
et Kordonda V. F. Henry Van Der Zee bekleniyor. Nevyork limanları İçin yük 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mtlra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

alacakhr. 

UNtTED STA TES LEV ANT 
LtNESLTD. 

HELVIC motörü temmuz İptidasındı 

beklenümekte olup Nevyork iç.in yük 
alacaktır. 

DANIO motörii ağustoe iptidasında 
beklenilmekte olup Nevyork. için yük 

Vapur acentası .ı;~R ARASI HArn 
BlRJNCI KORDON REES ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

B!NASI TEL 24 43 Balkan ittifakı iktıaat konferımsuım 
Ellerman Lines Ltd. ecyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat· 

LONDRA HATrI ta mensup Yugoslav bandıralı 

DESTRO vapuru 7 haziranda L O V C E N 
Liverpool ve Svanseadan eelip Lükı Yapunı pazartesi 20 haziran aaat 
yük çıkaracak. 12 do İzmirden hareket edecek Pire. 

CAVALLO vapuru 7 haziranda· Korfu. Adriyatik. limanları. Venedik. 

gelip Londra ve Hull için yük ala- Trieste ve Şuşak limanları için yolcu n 
caktır. yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi- Gerek vapurların muvasalAt tairhlerfı 
randa Liverpool ve Svanaeadan gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 
gelin yük cıkaracak. kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

DRAGO vapmu 25 haziranda Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Londra, Hull ve Anverıten gelip K d d 

166 
da (UMDAL) .. k k . d or on a numara yük çı araca ve aynı zaman a . ~ . 

L d H il • • yük' I kt umumt denız acentalıgı Ltd. müracaat on t'a ve u ıçın a aca ır dilm si . 
1 • . . . e e rıca o un ur. Tarih ve navlunlardaki degışıklıkler-

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Taksitle 
Her Marka 

TELEFON : 3171 - 4072 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Blslklet ve s ... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX l\1otorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emirler çar,ısı kar,ısında No. 61 

n WE? 

.. -:.;i.-!H~.··!\".·~~·· .. <4·.·· • • . :'.- .. ~.-.·_ ı'\..J:- -:·, 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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spanyada vaziyet son derece vahim 
Komünist merkez komitesi bütün sınıfları seferber olmağa davet ediyor 

' 

General U gakinin beyanatı Südetlerle görüşmeler .. 
. 

Çine yardım suretiYie Japonya aley- Ekonomik vaziyetin buhranlı olması 
hinde cephe alan devlet hangisi? Südetleri düşündürüyor 
Paris, 17 (ö.R) - Tokyodan biJdi-

Anlaşma temayülleri eskiye nisbetle daha fazladır 
riliyor : Japon hariciye nazın general 
Ugaki ecnebi muhabirleri kabul ederek 
harici meseleler hallında uzun· izahat 
vermi,tir. Sorulan auallere tahriri olarak 
cevap veren ve bu cevaplan parafe eden 
nazır bazı devletler Japonyaya kar§ı 
dostane tedbirler alarak Çine silah ve 
mühimmat ihracını yasak etmek ve Çin
CJeki askeri müşavirlerini geri almak gi
bi bir cemiJe gösterirken diğerlerinin bes
belli bir ıeki1de Çinin Japonyaya karşı 
faydasız mukavemetini teşvik eder gibi 
görünmelerinden hasıl olan teessüflerini 
bildinnİ§tir. Üçüncü bir devletle Japon
ya arasındaki münasebetlerin tegayyü
re uğraması bu gibi hareketlerin mantı
ki neticesi olarak telakki edilmelidir. 

Paris 17 (ö.R) - Çekoslovakyadan 
gelen haberler nisbeten eyidir. Yan res-

mi Çek ajansının neşrettiği bir tebliğe 
göre hukuki mütahassısları bugün mil-

letler :statüsünün tanzimi ve Alman Sü
det partisi tarafından verilen muhtırada

ki talep ve tekliflerin tetkiki için giriş
tikleri ihzari mesaiye devam etmişlerdir. 

Salahiyetli daiteler 21 Mayısta silah al
tına ça~ olan ihtiyat kuvvetlerinin 

18 Haziranda terhis edileceğini bildir
mektedir. Bununla beraber bundan dola
yı hudut himayesinin daha az tesirli bir 

Bir Fransız gazetecisi bu beyanatla 
Fransanın mı kasdedildiğini 11orunca ge
neral Ugaki demi,tir ki : cBu ıuretle 
Japonya ile münasebetlerini vahimleştir
mek mesuliyetini yüklenen devletin 
Fransa mı olduğunu takdir etmek zah-

şekle dü.~memesi için icap eden tedbir
ler alınacaktır. Siyasi mahafillerde tah-

min edildiğine göre bu jest umumt va
ziyette ki salahı daha ziyade hissedilecek 
şekilde takviyeye hizmet edecektir. 

metini size bırakıyorum.> Hong Kong'lu bir Çhıli tipi 
Komintern (Komünist enternasyonali) nehri sulan henüz ta§mamıştır. Fak.at sa- General Ugaki Japonyanın muahede-

aJeyhindeki pakttan bahsederken Japon n nehrin sulan merkezi Çini istilada yi bir taraflı olarak tadil edemiycceğini 
hariciye nazın demiftir ki : cÇinle olan berdevamdır. kabul etmi~. fokat Uzak ıarkta mühim 
ihti1ahn şimdiki aalhuı anti • komünist 

1 

Pnris, 1 7 ( ö.R) - Şanghaydan bil- menfaatleri olan diğer devletlerle müza
paktının takviyesini lüzumlu kılmakta- diriliyor : Lunghay hattınd.a Japon bom- kere yoluyle bu tadilin zaruri olduğunu 
dır.> bardımanlan devam etmektedir. Sarı eöylemiştir. 

Sorulan bir suale cevap olarak §unu nehir üzerinde yıkılmı§ olan sedleri ta- Japon - Sovyet müna!lebetleri hak-
da ilave etmİ§tİr : cBu pakb kuvvetlen- mire uğraşan Japon istihkam bölükleri- kında demiştir ki : Japonya Sovyet Rus
dirmek için en jyi çare onu harfi harfine ne tayyare ile malzeme gönderilmi,tir.. ya ile dostça münasebetler tesisi için 
tatbik etmektir.> Çinli halkın da hu çalışmalara iştirak et- elinden geleni yapmak ister. 

Gümrük anlaşması hallında da ge- tiği iddia ediliyor. Fakat yağmur yağ- Nihayet §Unları ilave etmiştir 
neral Ugaki dem~tir ki • cVaziyet de- mağa devam ettiğinden §imdiki su bas- - Japonyanın Çinde arazi hırsı yok-
ği~tiği takdirde Japonp 16 ..ııon kfinun kınına yeni bir felaketin kııtılmasında ve tur. «Çin Çin1ilerindir> formülüne ria
beyannamesiyle tayin etmiş olduğu va- Sarı nehrin etrafı kaplıynn sularının ma- yet ederiz. Fakat sulh akdine gelince 
ı:iyeti yeniden tetkik etmek mecburiye- vi nehir eulariyle birleşmesinden ciddi §İmdilik bir tavassut imkanı görmiyo-
tinde kalabilir.> Hariciye nazırı bu ıu- olarak korkulmaktadır. nım. Böyle bir te_şebbüs yersiz olur. Bu-
ret1e mareşal Çan • Kay • Şeke müzahe- 1NGILJZ - JAPON A YRILlôl nunla beraber vaziyet deği.,irse Japon-
retin terki lüzumunu ihsas etmek iste- Tokyo, 17 (ö.R) - Ecnebi gazete- ya 16 .son kanun tarihinde ilan ettiği 

miştir. lerine beyanatta bulunan hariciye no'zın hareket hattını yeniden tetkike razi ola-
HARP VAZiYETi lngiJiz - Japon ayrılığının çabuk zail ola- bilir. 

Hankov, 17 (A.A) - Resmen be- cağı ve arada ananevi dostluğun iade O beyanname ile Japonya Çin hükü-
yan edildiğine göre Pekin Hankov "de- edileceği ümi~i!1i izhar etmiştir. metiy}e her münasebeti kestiğini i1an 
miryolunun cenup kısmındaki Japon kıt- Dokuz devlet muahedesini Japonya- etmişti. Hariciye nazın mare,al Çan
atı orada~ çıkanl'rnıt ve Hankov ile nın hükümsüz mü tuttuğu hakkındaki Kay - Şek tarafındnn hükümet mevkiinin 
Sensov arasında tren münakalatı tekrar bir 11uale cevaben demiştir ki : terkinin yeniden münasebet tesisi ıçın 
başlamıştır. - · Bu muahede 16 sene evvel timdi- temenni edilen bir değişiklik olabileceği-

Şanghay, 17 (A.A) - Son 24 saat kinden bam ba,ka §artlar içinde akde- ni ihsas etmiştir. 
:ıarfında yağan ve henüz dinmemi1 olan dilmiştir. Esasen Çin tarafından çok de- Netice olarak ta Japonyanın Faşist 
ıiddetli yağmurlar san nehri ile Yangçe fa ihlal edilmiştir. Şimdiki tartlara. uy- olmadığını ve faşizmin Japon bünyesine 
nehrinin aulannı kabartmıştır. Yangçe durulması zaruridir. uymadığını ıöylemiştir. 

Esasen Sildetler tarafından da gergin
lik devresinin ekonomik vaziyette sebep 

olduğu ekonomik buhranın vahametin-

Karlsbaddan iki manzara 

den dolayı yorgunluk alametleri belir- gari>i Bohemya banyo istasyonlarında 

mektcdir. Dokuma fabrikatorlarıooan ve vaziyet bilhassa vahimdir. Memlekete lü-
tayin edeceğini yazmakta iseler de bu ha
ber doğru değildir. 

Alman endüstriyelleri cemiyeti reisi B. zumlu olan sulh ve slikfuıeti iade için Pares Reihenbergde konsolosluk vazı.. 

Lcder Çekoslovak endüstriyeller birliği hükümetin lüzumlu olan tedbirleri alma- fesine devam etmektedir. 

kongresinde bir nutuk söyliyerek ezcüm- sı herkesin menfaatindendir. 
le demiştir ki: Memlekette emniyetsiz- Londra 17 (A.A) - Çekoslovakyaruıı 
lik ve kararsızlık vaziyetinin turist ha- Prag 17 (A.A) - Çeteıka ajansı bil- Londra elçisi B. Masarik. Çekoslovak hU~ 
reketleri üzerindeki ağır tesirleri dikkate diriyor: kümeti ile Henlayn delegeleri arasında 
şayandır. Turist hareketi geçen sene pan- Bazı gazeteler bu gUn hıgiltere hlikü- başlayan müzakereler hakkında gö~ 
tekot yortusunda 10,000 ziyaretçi temin metinin lngiliz sefaretinin talebi üzerine mek üzere hariciye nezaretine giderek 

etmişken bu sene ancak 200 kişi gelmiş- Reihenbergdeki Ingiliz. konsolosu Paresi uzun müddet Lord Halifaksin yanında 
tir. Dünyaca tanınmış bir şöhreti olan Siideilerle meskfuı mıntakaya müşahit kalmıştır. 

" 1 

25 sandık dolusu hediye 
İran veliahdı p~ens Muhammet Riz Pehlevinin nişan

lısı Prenses Fevziyeye gönderdiği ilk ağırlık 

Fransaya bir fırka göç 

Kahirede yapılacak nikah töreninde 
bizzat Iran Şahinşahı da bulunacak 

ettlO Paris, 13 (P.S.) - Kahireden bildiri- . ~.., ·' ·!' '. ~ ayrıl.mı~, ~e?11~k~~ne dönmü~.tü. 
Hyor: . ;z,, ~ ~ =~'\:<~ ,:ş, .••. 1 Bırbırlerını gormıyen ve henuz tanımı· 

Kral Farukun mutantan düğününden }t\~ ~ . . yan bu iki genç nişanlının müşterek eev• 

Bu fırkanın tekrar Katalonyaya 
geçmesini F rankistler protesto ettiler 

dört ay sonra haber verilen lran veliahtı -~= ,. .,_. )JA't ..,~ dikleri bir spor v~r. O d.a Kay~ .. ~nzla 
Prens Muhammet Riza Pehlevi ile kral %. ~-- •.j olarak Prens mukemmel otomobil de 
f arukun ortanca hemşiresi Prenses Fev- kullanmakta ve bilhassa otomobil yar~t-
ziyenin nişanlanmaları haberi burada bü- larına bayılmaktadır. 
yük bir sevinçle karşılanmışbr. (Kralın Prenses F evziyenin hangi tarihte T ah .. 
büyük hemşiresi Mısırın Paris sefiri Fahri rana gideceği henüz bel1i değildir. Söy• 
paşanın ailesidir.) lendiğine göre annesi valide kraliçe Nu-
Düğün şartlarını görü,mek üzere lran lı, kızının Mısırdan 1940 eenesinde ay .. 

Paris 17 (ö.R) - İspanyadan gelen bir telgrafa göre komüni.~ wrtisi mer-,bu k~ına n~syonal.ist bayrağı bu 
Ba,vekilinin riyasetinde Mısıra gelen he- rılmasını istemektedir. Yine söylendiğine 

gün yet takarrür etmi' olan bu meeut birle,- göre 1939 yılında Tahrandaki ea~ayı~a 
haberlerde pek mühim harp hareketleri kez komitesine mensup hır delegasyon merasımle çekileccktır. • 
!kaydedilmiyor. Pirene dağlarından Hela askeri vaziyeti tetkik ettikten sonra va- 43 ü.iıcü tümene gelince erzakım ya
boğazı vasıtasile cümhuriyetçi 43 üncü ziyetin sc:ın derecede vahim olduf,'Ullu karak ve t.oplarını tahrip ederek htikü
tümenin Fransız toprağına doğru ricati bildiren ve bütün sınıfları cüinhuriyet met kuvvetlerinin esas kısmından nyrı 

dün bütün gün devnm etmiştir. Şafak hükümeti etrafında seferber vaz.iyete ge- bir vaziyette aylardan beri devam eden 
vakti 4000 den fazla milis hudut civarına kahrarruınc.a bir mukavemetten sonra çirerek mukavemet im.kanlarının takvi-
gelmiş bulunuyordu. Bunların hudutta yesi Jüzumunu gösteren bir beyanname tıımamile Fransaya çeki1miş bulunmak-
silahları alımlrak kamyonlarla Aro Uze- tadır. 
rine sevkedilmişleroir. Huduttan 20 ki-

neşretmiştir. 

lometre mesafede olan bu kasabada ge- Roma 17 (ö.R) _ Su!."\m~p· adan bil-
]enlerin Katalonyaya mı, yoksa nasyo
nalist ispanyaya mı sevkedilmek iste
dikleri hakkında bir referandum yapıl
maktadır. Saat birde başlıyan bu mua-
mele sabah saat 9 da bitmiş ve 1500 mi
Jis derhal Barselon istikametine sevkc-

dirildiğine göre Pirene dağlarında mu
kavemet etmekte olan cümhuriyetçi 43 
üncü fırka aleyhindeki hareketler nasyo-

nalistlerin tam zaferile neticelenmiştir. 
Fransaya çekilen bu tümen kuvvetleri 
mühim miktarda harp malzemesi v mü-

dilmiştir. S;ıat l5 te :1800 milisten ibaret himmat bırakmışlar ve çekilirken bütün 
ikinci kafile de bunu takip etmiştir. öğ- k 1 . k k h r . . d 
leden sonra 8000 milis hududu geçmiş geçtikleri öy erı ~ya arab atına ~sınl ıd' e 

1 
Frrnsaya göç etmcge mec ur e ış er ır. 

bulunuyordu. 150 ,Yara ı hastanelere 
1 1 • F h " k'" t' · talyan gazete erı ransız u ume ının 

nakledılmiştir. Öğleden sonra saat 15 te 43 
Aıb l\IJ ı . 

43 
.. .. 

1
.. k Pirene dağlarından Fransaya geçen 

ay a ıgrnn uncu umen urma-
üncü tümen kuvvetlerini tekrar Kata

yiJe birlikte Hela boğazında hududu ge-

Paris 17 (ö.R) - Barsclondan bildi
riliyor: Kastellon civarında mukavemet 

etmekte olan hükii.metçi unsurlar ken
dilerine bir yol açarak ordunun diğer 
kısmına iltihaka muvaffak olmuşlardır. 
Hükümetçiler mukaöiJ taarru1.a geçerc-k 
asileri Vi11arreal ilzerine atmışlardır. 

Bu köyde muharebe hfıla devam etmc-k
tedir. Teruel cephesinin diğer kısımla-
rında düşmanın tazyikine rağmen cüm
huriyet hatları değişmemiştir. 

Kordu cephesinin Penaroya mıntakn
sında :nasyonalistler iki köy işgdine mu
vaffak olmuşlardır. 

lonyaya ger· -mesini bitaraflığa muğayir 
çerek Aragueye gelmiştir. 122 inci alay 
mitralyözcüleri de Rio .Maho boğazından sayıyorlar. Faris 17 {Ö.R) - 43 üncü cümhuriyet-

inmi!ilerdir. Sabaha doğru 43 üncü tüme- çi İspanyol tümeni Tulizdan geçerek 
Paris 17 (Ö.R) - Ispanyada nasyona- k d 1 o d nin ricati tamamlanmış bulunuyordu. Serber üzeıine sev e i miştir. ra an 

Nasyonalistler şimdiye kadar 43 i.incü ~~st .~aynağınd~n bildiril~iğin~ gö~~ ~ Katalonyaya geçecektir. Bu göç hare!:eti 
tümenin son unsurları da Fraru:aya doğ- uncu nasyonalıst Navar turnem 43 uncu şimdi bitmiş gibidir. 7800 milis cümhuri-

ru kaçmaktadırlar. 1 cümhuriyet tümeni tarafmdan terk edi- yetçiler tarafına, yalnız 300 kişi de nas-

. len ~udut mıntaknsını tamamile işgal et-I y?n~lis~ler ~rnf ına geçmek arzusunu 
il 17 / ö Tn - lT. l 11ou.aA n a:~foJ'\., iı:tir Rr..:uısıı...· .,,.ol udu unun bı1W,~erdır. L--' :.l: 1..ı .. ua e:vYorK.un-teess .. 

menin formalitelerini ikmal etmi,lerdir. girmi, bulunacaktır. 
Nikah merasimi Kahirede, Ezher med- Muhakkak olan birşey varsa o da ni-

resesinde olacak, düğün de Tahranda le- kah merasiminin Kahirede olacağı ve 
ra edilecektir. Şahinşah bizzat Kahireye gelerek niklh 

Merasim, tamamen müslüman dini ah- mukavelesini imzalıyacakbr. 
kfımı üzerine yapılacaktır. lran Başvc- Mısır saltanat hanedan ve erkanı dil• 
kili ekselans J\kay Mahmut Cemin riya- ğün münasebetiyle Tahrana gidecekler .. 

'etinde ve saray divan reisi doktor Nafiz 
ile sekiz yüksek devlet memurundan 
müteşekkil heyet eski karvan yollarından 
geçmek suretile uzun bir otomobil kafi
lesi halinde Kahireye gelmiş ve Jran 
Prensinin ni~anlısına gönderdiği ilk he
diyelerini getirmiştir. Hediyeler arasınd!l 
Prens Muhammet Riza Peh1evinin Pren
ses f e,·ziyeye gönderdiği nefis havyarlar 
ve bilhassa fevkalade iri bir inci vardır. 
Bundan bn')kn lran Şahinş. hı Majt".ste 
Pehlevi kral Faruka kabzesi zümrüt i -
}emeli ve çok kıymetli tarihi bir kılınç 
cöndermiştir. 

Prenses Fevziye önümüzdeki ilk T~
rinde 1 7 ya,mn basmış olacaktır. Nişan· 

Prenses Fevziye 

dir. 
Şahin,ahın Kahireye geldiği zaman i

kamet edeceği Antonyadis earayının tef· 
riş ve tezyinine şimdiden başlanmıştır. 

lran Şahin,ahının Mısır aeyahati CS'" 

nasında müslüman memleketleri arasın'" 
da ekonomik iş birliği projesi görü~üJc .. 

cek mi~ 
Bu §İmdilik tahminlere istinaden ileri 

sürülen bir fikirdir. Ve belki de l!iyast 
bir cPanis1amizm> politikasının da te• 
me11eri bu vesile ile atılmış olacaktır. 

han Şahinşahı Avrupalılarca pek as 

tanınmıştır. Onu bir parça Kemal Ata• 

türke benzetiyorlar. 
hanın inkılap hamlesi, Türkiyede ol• 

lısı olan Pren' te hemen hemen aynı ta- duğu gibi tek bir adamın eseridir. 
rihte 19 yaşında olacaktır. iki nişnnlı bir- Yeni Türkiyenin şefi gibi lran Şa• 
birlerini görmemişlerdir. ve tnnımnmak- hinşahı da bir a1kerdir. Binaenaleyh ? 
tadı .. Jar. Bununla beraber tesadüf az kal- da orduyu en· kuvvetli inkılap unsurıı 
sın onları lsviçrenin karlı dağ şnhika1n- olarak görmektedir. Mısıra gelen harı 
rında buluşturacııktı. heyetinin genç Prensese getirdiği kır 

Filhakika. kral Faruk, daha tahta çık- Prens Muhammed Pehleui metli hediyeler. inciler, pırlantalar, ya· 
mnzdan evvel hem~ireleri ile birlikte Is- gelmezden birkaç hafta evvel ise tnhsi- kut ve zümrütler yirmi beş sandık tut· 

viçrede bulunuyord11. Onlar Jsviçreye lini bitirmiş olan Iran veliah ta İsviçreden maktad ır. 


