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DEVAM MODDE'I1 Türkiye için 
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_ l\ltı aylık ............... 750 

Hariç için 

2900 
1650 L: TELEFON 

~lATt ( 5 } KURUŞTUR 

2697 

22 

• 
Cümhuriyetin 1'e CümhuTiyet eserinm l: ~kçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedi't 

1 
Fransada 5 casus yakalandı 

Roma, 21 (Ö.R) - Fransanın cenu
bunda beş şahıs casusluk suçuyle tevkif 
edilmiştir. Yapılan araşbrmalarda suçlula
dan birinin evinde mühim vesikalann keş
fedildiği bildiriliyor. Bu vesikalar arasın
da askeri tesisata ait resimler, istihkamla
rı ve hava bataryalarının mevkiini, telsiz 
istasyonlarını gösteren haritalar bulun- ı 
muştur. 

YENi ASIR Matbauında basıbnıttır 

lngiliz harici siyaseti değişti mi ? 
Amele partisi, hükümeti diktatörlerle baş başa vermekle itham ediyor 
Harp tehlikeleri - Avusturyanın ilhakından, Litvanya Lehlere boyun 

- --
Bugün için atlatılmış- eğdikten v~ Çekler tavize razı olduktan sonra 
tır. Fakat Atırupa A Ih hd 

dai7:i:::e;;rku vrupa su unu te it 
' 

.~~.Bonon~Avrupa.iki edı·cı· cı·dd"ı sebep ka· Jmamış 
~~:~ o~~::u~~k~~:::;~~yı~f;~ • . 
talı, diğeri Polonyanın Litvanyayal Londra 21 (ö.R) - Mobafazaliir 3i- .._ · • ~· ~ l ı · 
\'er<fiği ültimatom.. . . yasi mehafili hafta b"{mı kabinenin iatik- & 1"" • ·~~ ~ ~ 
. Alınanyamn Avusturyayı kend:- bali ve akıbeti hakkmda ıtam l>ir süku- -ıJ . 
•ınc .lh .. ' • de ı~ ak ct~ek. ar~~su ~~ ~rmlc.~- netle nçmttlardır. Pertembe günü ~ve- fi 

.. doguvernuş hır fıkır degıldı:.-. Bu- kil 6.C!M:.mberlain mebusan mech~mde 
~k Almanya dtwası bir birlco::r.ıe-' harici ::iyaset hakkında izahat \•erecek ve 
jırı terne1lerini çok e::kiden atmı; bu-

1

1 b:.ı celse l;abinenin vaziy;ti hakkında Lü
ı::u!ordu. Ancak umumi büyük ti.in ~üpheleri bertaraf dme~e ki.fi gele

de hın netic~siıide muz::.fter olan cektir. Diğer taraftan hükümetten istifa 
~~etler, bu bir!e~meyi imkansız niyetinde olduklnrınd~n bahsedilmiı elan 
d:ı a.k için muahedelere snrih mad- rn-.ohtelif nazırlar b:t§vekile sadeknt ve 

:{ koymuşlardı. b~glılık bildiren beyanat neşrctmi~lerdir. 
1-t} att~ bu birleşmeden 1:.orkan dev- Netekin Il Makdonald milli amele par
) .e~, hır çok defolar Alman asker- tisinin bir ı o:ıgre i~frn ... m:Ia is!i:a ene
~rı~ın Avusturya topraklarır, gir- ceği hakkındaki rivayetleri tı:ltzip etmiş-ı Çek ,.eisicı7m1ıuru B. Beneş, Çek ba§V~li ve sabık Amerika rcisiciimhunı ile 
il kıni harp vesilesi say.:ır '.larını tir. tedir: Leh _ Litvanya ihtilafı balledilmiı- Jıiç bir hadise çıkmadan Almanya ile bir-
~! l tan. açığa söylemekten çekinme- «fa•aning Standard 11 fİmdi beynelmi- tir. Kan dökülmesine sebep olabil2cek leımİ§tir. Çekoslovakya Alman ekalliyet-
ı~rdı. le1 vaıiyetten hakiki bir nikltinlikle bah-1 iıstidz:.tta olan Antlus en az tehlikeli bir lerine kendiliğinden ba:ı.ı taviz.at yaparak 

r f manya Anşulus lehinde bir ta- selmekte ve ıu noktalan kaydevlemek- 1,ekilde tahakkuk ederek Avusturya kanlı büyiik l:ir dirayet göstennİflİr. Nihayet 
da. tan propagandalarına diğer taraf- "' ~ Romada lngiliz - ltalyan müzakereleri 
~da doğması muhtemel harbe T k b müsait bir mecrada devam etmektedir. 
>.f··'ı da hazırlıklarına devam eyledi. opra ayramı Her ıey muayyen bir zaman içinde Av-
}' \lsaid bir z<ı.man ve fırsat bekle- . - rupada sulh yolunda bir anlqma yapıla-

Otdu. bileceğini göstermektedir. 
ita liabeş davası mi1letler cemiyetine _ SONU 4 ONCO SAHiFEDE _ 

Türk - lngiliz 
Mali görüşmelerinde 
istikraz gayesi yoktur 
MÜZAKERE 
Muvaffakıyetle 

ilerliyor 
londra sefirimiz 

Heyetimize 
Başkanlık edecek 
lstanbul, 21 (Hususi) - Lon

drada cereyan eden Türk - lngiliz 
mali ve ticari görüımeleri mu
vaffakıyetle ilerlemektedir. Bu 
görüımelerde bir istikraz akdinin 
mevzuubahis olduğu hakkında çı
karılan fayialar doğru değildir. 

Londra müzakerelerini hükü
metimiz namına resmi surette 
idare edecek olan heyetimize Lon
dra sefirimiz bay Fethi Okyar ri
yaset edecektir. Heyette tı Ban-
kası umum müdürü bay Muam- ı 

1 
mer Eri§ ikinci reistir. Etibank ı 
- YAZISI OÇONCO SAHtFEDE _Londra büyük elçimiz B. Fethi Okyar 

~t§l itimadı sarstı. Bilhassa küçük D •• B d c• l 
l'\' 'lletler kendilerini müdhiş bir em- un ur na va a guz e 
ll~Yetsizlik içinde görmeğe başladılar. 

'ıb!~raflı muahedelerin ihlaline kar- bı· r to·· renle kutlandı 1 ı Uyül: devletlerin s:::~ cıkarmama-
tiltı bu emniyeUıizliği biraz daha ar
~dı. Muhtemel bir tecaviiz karşısın
dq :Yapılabilecek yardımlar hakkın
'o ha:ıı milletlerin müttefiklerine 
c: tduklan suallerin müsbet ve sarih 
~~&.plarla karşılanmaması, bir çok 
t 

1 
letlerin kendilerinin başlarına ça-

inkılap şehidi Kubilay 

e &.raınak kaygusuna düşürdü. 

Beynelmilel toprak bayramı, dün öğleden sonra saat on bqte Bumavada, 
ziraat m~ktebinde köylülerin iftirakiyle tesit edilmİf, bu münaaebet1e bir tö-
ren yapılmııtır. 

Tü k köylüsünün asırh:rdanberi en sadık yoldaıı ve sadık iş arkadatı olan 
toprak, kendisine gösterilen ali.kayla en büyük sevgiyi Türk köylüsünün var
lığında bulmU§lur. Bu itibarladır ki bu bayram, Iunirde köylünün cidden 
güzel tezahürleriyle geçmiıtir. 

Ege gençlik ve halkının şuui-lu 
heyecanı içinde saygı ile anıldı 

Pa:ı.ar günü Mene-
ao ~lrnanya vaziyeti çok yakından 

ru.Yor ve takip ediyordu. 
\' ıılhassa bu birleşmenin en kuv
'"Y et ı aleyhtarlarından biri olan ltal
~· Rorna-Berlin mihveri kurulduk
~i tı •onra sesini çıkaramıyacak va
q.~ete gelmişti. Anşulus saatinin çal
~tın~ kanaat getiren Al"!'Jlcın ordusu 
tı.ı erı bir tenezzüh şeklinci~ Avus-

meade Kubilay abi-
- SONU tKINCt SAHiFEDE - d • ·· ·· d .,_,, eaı onun e yapı-

ıayı ortadan kaldırıverdi. 
iıı<\ aha evvelce söylenmİ'? sözlere 
lli nanlar artık yeni bir cihan harbi
~U~akkak sayıyorlardı. Lakin or
Ç\iJt b?ır protestodan baska en kü
!'ıUlic ır hareket görülmedi. Çünkü 
~ler henüz harp hazırlıklarını 
"'atlc ey~emis bulunmuyorlardı. De
~· ~a2ıyet kuvvetin önünde eğil
~ 1 •cap ediyordtz. Netekim öyle u. 

)\ ~20 senesinde Polonya - Litvan
' Pı'aklannın bir kısmını işgali al
' ' rnış, keyfiyeti Litvanya tanı
~ l§tı. Hatta bu yüzden iki devlet 
'tıda .siyasi münasebetler kuru
a~d trıış ıki taraf ta birbirlerine elçi 

A errnernişlerdi. 
d.. ."rupanın bu gu""nkü vaziyetin
~ ıaq 
'tl'k 1 ~de eden Polonya, kırk sekiz 

Leh Hariciye nazınnın son Roma seyahatinden bir intiba 

Leh Dış Bakanı 
Milletler Cemiyetinin 

aleyhinde söylüyor '1tırı~ ~ır ültimatom vererek işgali 
~trr/tı toprakların tanınmasını iki 
betle~ et arasında siyasi rnÜnase
.. rı11 d h 
~tind k•er al kurulmasını, hudut Londra 21 (ö.R) - Kaunastan bildi- banna nazaran, baıvekil henüz bu isti-
tcll'lin e 1 hadiselerin önlenmesini rildiğine göre Litvanya hariciye nazın fayı kabul etmemİftİr. 
~~a h:ecek tedbirlerin alınmasını, istjfa etmİf, fakat, Reuter ajansınm istib- Paris 21 ( ö.R) - Litvanya kabinesi-
tıl111 .. 8. .Z~ taleplerinin yerine geti-.. ını d __ ...;._;..._....;;.._...._ ________ nin İstifa ettiği Kaunastan bildirilmekte· 

Oır ıste i. 
tc 11llatom · : b" .. · p f p· d dir. Fakat reisicumhur ağır hasta olarak 
.ıtıiba un sıyası ır numayış- ro. ıttar bviçredetedaviclebulunmaktaolanbaf-
~ Ot<) relt olmadığını göstermek için 
l\il)irıe u a~ .hudut üzerinde seferber vekil B.Sederinin avdetine kadar İ5tifayı 

Cih Rctırıldi. Bir hac konferans kabulden imtina etrniftir. 
llt ~r:n Urnumi efkarı kırk sekiz sa- • Paris 21 (ö.R) - cDaily Maib gaze-

litva Cndisesi içinde çalkandı. vermek üzere An- lesinin Paris nüahuı VBl}ova mubabiri-
~~dı A nya hayır cevabı vermiş ol- karaya gitti nin Lehistan hariciye naxın B.Belde yap-
) tl\di ı;usturyanın başına gelenin lstanbul, 21 (Hususi) - Ma- tığı bir mülakatı neırediyor •. B. Bek de-
0rdu. S~na .. geleceğini çok iyi bili- ruf tarihçi profesör Pittard bir mittir ki: 
'Sob. kuçük devlet ne hamile- kaç konferans vermek üzere bu- «- Milletler cemiyeti miieair bir te-.,u (lr•Nct --LLüJ .1-lC.."lclir. Bütün diiın-... temlil 

"'I SAHiFEDE - 1 gün Ankaraya hareket etti. ,.._ -.• _,_,_ 
IIAKKI OCAKOOLU - SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

• 

lan ihtifaJ, gençliğin 
heyecanlı ve tuurlu 
gösterilerine vesile 
olmuı, cidden ulvi 
bir gençlik günü ya• 
pıun1Jlır. 

Daha aabahtan 
itibaren Menemen 
yolunda rastlanan 
kalabalık, ıaatler 

geçtikçe keıifleıe -
rek öğle vakti bu 
yol üzerinde yüz. 
- SONU SA. 12 de 

Milli 
Güreş takımı 

Nisan içinde Eston
yaya gidiyor 

lıtanbul 21 (Hususi) - Milli 
giirq takımı seçme müaabaka
lan neticelendi. Yedi kifiden 
mürekkep milli takım 16 nisan
da Köıtence yolu ile Eatonyaya 
gidecektir. Milli takım Eatonya
da yapılacak Avrupa gürq f&Jn.· 
piyonuma ittirak edecektir. Ta
lamda Çoban Mehmetle Bü
yük Mustafa da dahildir. 
Dün yapılan ikinci seçme mü

sabakalarında ve 79 kiloda İz
mirli İsmail rakibi olmadığı için 
galip ilin edildi. Milli takımın 
aon tecrübe müsabakası niaanın 
ilk haftuında olacaktır. 

Bulgaristanda 
Seçilen 

• 
seçım 

130 
Mebustan 

88 
Mebus 
hükümetci 

' Sof ya, 21 ( ö. 
R.) - Bulgar 
ajanıı bildiriyor: 
Bugün ( pazar ) 
daha bir mmta
kada teırii İnti
habat yapılmıı 
ve ıükfuıetle ce
reyan etmiıtir .• 
Bu intihapta se
çilen 51 mebus
tan otuzu intihap 
mücadelesi eana
ımda hiikümete 

oldukla-
Sonu S. 4 te Bulgar kTcılı lokomotif bqında bir nutuk sövliyor .. 



1 ~ 

~-···· ....................................................................... : 

·'{eni Anketimiz j ~ ~ $EHiB HABER(ERi. Harp tehlikel~ 

1 
1 • • 1 

ANALIK Valimiz 

Bugün için atlatılntıf• 
tır. Fakat AvrapO 

daimi bir korku 
icindedir , 

IAşk~ zar ar verir mi ?i 
: .................................................................................... : 

Belediye 
birlikte 

reisile 

Akhisar Belediye binası 
için yapılan müsabakada -BAŞTARAFl----ıiNcfS~ 

rinden, ne de uluslar sosye!e::iti. 
en küçük bir yardım görem•Y . t 
Kurtuluş çaresini kendisind~n "Z 
nilenJeri kabulde buldu. Yanı bu 
kuvvetin önünde eğildi. 

B. Nejat Bozkurt eliyor ki: 

Analık ta babalık gibi zevktir, 
gururdur, meziyettir ve baştan başa 

vazife ve iftihardır 

«Yeni Asır» in yeni anketi ile eski anketlerini her cihetten ta
mamlamak, kadın ve &fk mefhumlarını adam akılla birbirine per
çinlemek istediği anlatılıyor, bu anketle de önümüze «anahkıt, 
«Atk• ve ırZarar• diye üç kelimelik, fakat içtimai olgulu bir soru 
koyuyor. 

Ben, her nedense itin daima tiir tarafını, tatlı hul:'nlnrı, pen-
be rüyaları ihmal ederim, Jiirin : 

cNetve tahsil ettiğin Sagar da senden gamlıdır, 
Bir dokun bin ah ifit kasei fağfurdan» 
Dediği gibi atk ve zevk içinde yüzdüklerini sandığımız insan

ların bile daima elem, daima kıskançlık ateşi, füphe endişesi için
de yanıp kavrulduklarını ve içlerinin burkulduğunu görmekte ve 
duymaktayız, onun için anketinize cevap verirken sualinizdeki 
canabk», •Atk• ve cZarar» mefhumlarının bize anlattıkları 
üzerinde durmalayız : 

Zarar, bir fe7in maddi veya manevi kıymetinin dütmesidir ... 
Aubk hali, aflaa kıymetinden bir fey azaltır mı, azaltmaz mı?. 
Keyfiyetini clfitinebiliriz. 

Analık, çocuk clojmmak, beslemek, büyütmek demektir. Ve
ya maneTi kıymetinden bir feY kaybetm~sine sebep oluyona Ol'· 

tada bir zarar ımevzuubalıistir, akıi takdirde böyle bir tef dütü
nilemez. 

Çocuk cloiwmak, tabiat kanunlarma uygundur, doğmak, do
ğurm&k, bGJfitmek, ölmek, meyya vennek, tohum vermek, filiz
lenmek, yanulamak hep tabiatin kartı konule.mıyacak emirleri
dir, hunlara UJ'IUD olgular zarar tevlit etmez. • 

Çocuk doiurmak, analık, ahlak kanunlarına da uygundur, nes· 
lin idameaine; çoğalmaaına, muhaf azuma hizmet edecek bir var
lık meydana getirmek ve bilhaua bu Yarlığı camianın menfaat
lerine yanyacak bir tekilde yetittirmek, büyütmek, bütün inıan
larca beienilmit bir harekettir, analığın bu yükıek kıymeti bete
riyet tarihinin daha ilk zamanlardan beri takdir edilmit ve in
sanlıim en elkl medeni kanunları olan din kitaplarında bile bu 
hususta takdirkar ahkam vazedilmittir. Tarihin her devrinde do
ğuran kadın, çocuklu ana her kes nazarında takdis ve tebcile la
yık aörülmüftir. Din; Çocuk tevlit ederken ölen annyı tıpkı va
tan ve millet müdafaasında ölenler gibi, tehitler zümr~sinden 
aaymıfbr. Şehitlik inancı, mutekitler, mefkureciler iç~n en yük
sek Clereceeidir. 

-SONU YEDtNCt SAYFADA-

Toprak bayramı 
Dün Burnavada güzel 
bir törenle t~utlandı 

--BAŞT ARAFI BUUNCJ SAYFADA-

r.&li el•atl• 19Jisaaa k~ la.l...t Ye kö,. clelünldan öileden eYYel, tö
..- Y••--ı. a.-.Ya sinat mddellinde toplanmqlardL Topnk 
..,... tlrr'iııt .. -.a. ...... ~ '-lcdlk emtitÜIÜ tef Ye me-
_....., sirut ............ aliıbd. ......... aıenımlan, kö,lül« itti-
rlk ............ . 

EY'ftlll Uy -.. ~ ...... tMihen mut okulu üçüncii lmlfmd .. 
8. ...... Topnık ._,.._ve kö,limüz meH .. • bir konferans venıııittir. 
Waed. ...... mektelM bıleWeriaia nnlid«i mwlolia konserini, .ç.ı.r 
aut• ;. • •• bir pi,. tMiıp etmıildr· 

Milafirler- mektehi Ye çiftliiiai p•n •,ıer, biJihara mektep iclwai tarafan
dan ...-. çaJ ziyafetinde ~- 7.iJ-afet ıeç valde bel.ar topnık 
-- iİ8erİllde .. ~ •• IDHW Col.,.._..e P1i jtiz. 

Bugün Anlıaradan Mimar Melih Pekel kazandı 
lstanbala hareket Aldiisarda inp ettirilmesi karar-

laştınlan belediye binası için mimar-
edi yor lanmız arasında bir müsabaka ilan 

Ankarada bulunmakta olan vali edilmişti. 
bay Fazlı Güleç ve Belediye reıst Müsabakaya bir çok mimarlar 
Dr. B. Behçet Uz, dün de· Ankarada muhtelif projelerle iştirak eylemiş
muhtelif vekaletlerle temaslar yap-llerdir. 
~ışlardır. ~aber .a~dığımıza göre v~- · Yapılan tetkikat neticesinde şeh~ 

l lı ve beledıye reısı, Ankarada lzmır 

1 

rimiz Emlak ve Eytam bankası mi
vilayctine ve şehrine ait bir çok ve m ba M l'h p k l' · k 

.. • • • w f fak arı y e ı e e ın esen ço 
ı muhım ışlerı başannaga muva b ... ·1 · b' · 'I'" · k 
ı 1 1 d O h ·ı· l ~ı . i . egenı mış, ırmcı ıgı azanmıştır. 
o muş ar ır. a ı ıye ve c.wetı zmır . 

1 be leci. · · h l d ... · r pla~ nı Genç m ımarlarımız arasında ya-
ıyesınm azır a ıgı ıme. ... . .. 

l
·ı k d ı~k d ı kt rattıgı eserlerıyle temayuz eden bu 
ı e ya ın an a a a ar o.:::a ır. .. . b "k ed · 

lzmir mebusları da, izmir şehrinin guzıde arkadaşı te rı eraz. 

Bu suretle şimdilik iki büyii~!'8"' 
hl'k · k bo "·1m~ su· te ı esı, uvvete yun egı 

11 
retiyle atlatılmış oldu. ı...akin Y~11 
Çekoslovakyaya indirilecek darbe~ 
ne olacağım şimdiden kimse ket:uıı 
mi yor. Her ne §ek ilde olurta ~ 
harp, milletler için bir feıake~ 

Binaenaleyh bu mühim had u· 

imarı etrafındn vilayet ve belediye-! ~~hisar .. bele?iyesi ~nüm.üzdeki 
nin birleşik çalışmalarına azami su-j yıl ~çınde guzel bır beledıye bınasına 

den bir harp doğmamasını m~ 
niyetle karşılamak lazımdır. lili 
ı~;;yle muahedelerin bir tara~eıl 
küçük devletlerin kuvvet ~ hr 
ile ezilmeleri dünyada emnayet itel 
vasını yok eylemekte, Beyne~ ıtl'" 
münasebetlerde neye ve kime ıııa 

Güzide mimarlarımızdan Bay lncağını ortadan kaldırmaktadır. 1J" 

Melih Pekel Yine muhakkaktır ki Versa1 rrıdr rette müzaheret vaadinde bulun- sahıp olacaktır. 
muşlardır. B. B. Harun ve Sırrı geldi 

1 

Vali bay Fazlı Güleç, belediye re
isi doktor Behçet Uz ve sıhhat mü-

1 dürü bay Cevdet Saracoğlu bugün 
İ İstanbula gitmek üzere Ankaradnn ı 

1 
ayrılacaklardır. Vali ve reis l_sta~
bulda iki gün kaldıkt.an sonra lzmı-

ahedesi cihana, hakka ve adalet~ . 
yanan bir barış temin eylem.em•e~ 
Şimdi o zamanın kuvvetlilerın~ f" 

K k 
• d günün kuvvetlileri mukabele ~·Y~d 

arşıya a tersanesın e lar. Fakat bu kuvvet darbele~• tiııl 
gün değil ise yarın bir harp felake eıı• 

1 re döneceklerdir. d 
• 

1 
k muhakkak doğuracaktır.Bant tfff .ti-

mo ern tesisat Yapı aca ler beynelmilel münasebetlerde • .. 
madı yaratacak bir varlık yara~ --=--

Kültür Parkı 
Pazar günü 10 bin 

kifi gezdi 

Konak vapur iskelesi tamamlandı, 
Bayraklı vapuru sefere başlıyor 

' Kültürpark, cumartesi ve pazar 
1 
günleri lzmirin en işlek mesire yeri İzmir tersanesinin daha modern da bir proje hazırlanacak ve teıişat 

mecburdurlar. Bu da kuvvet ~e-!W 
vukunu elde etmek, ve beyn~ 
ihtilaflı işleri genit bir barıı .ev~ 
yeniden mütalaa · eylemek ~~ _1rii• 
anlaşmalara bağlamakla ınuıı
olabilir. 

HAKKI OCAKOÖLlJ 

Karşıyaka 
Halkevinde konfe-

haline gelmi,tir. Yalnız pazar günü vesaitle teçhizi ve tevsii etrafında en kısa bir zaman içinde ikmal edi
Kültürparkı 10819 kişi ziyaret et-ıDenizbankça çalışmalara başlanmış- lecektir. Tersanenin yalnız bir ta
miştir. Bisiklet ve motosiklet cğle~- 1 tır. Denizbank teknik şubesi müdür mir atelyeliği halinden çıkarak daha 
celeriyle çocuk oyunları büyük bır ,muavini bay Harunla Denizyolları mühim itleri de başarmağa elveritli 
alaka görmektedir. Pazar günü pa-; fen heyetinden bay Sırrı bu hususta bir hale ifrağı mukarrerdir. rans konser 
raşut kulesinden atlıyanlar 119 ki- tetkiklerde bulunmak üzere dün sa- BB. Harun ve Sırrının bu akşam K le ~ lk . d -11 ~· 
şidir. bah lzmire gelmişlerdir. İzmir vapuruyle İstanbula hareket arşıyaıÔ JO ad e~~n e y: 9. l(t' 

--=-- BB. Harun ve Sırrı, refakatlerin- etmeleri muhtemeldir. şam saat · a ogretm uk tef" 

1 Adi iyede de Deniibank lzmir şubesi müdürü Denizbank tarafından inşa ettiril- mb.al ~ahrakdkayıdtarba_fınkdanf çocnt ~ 
b H D··ı b 1 d ... h Jd k ı K k · k 1 · · ıyesı a ın a ır on era 

1 

İzmir icra muavin hakimi B. En- ~y .. ~şmet o ge u un ugu a e ~e le~ an on~ ~a~ur ıs e esının lecektir. 
ver Ege müddeiumumi muavinliğin- dun ogleden sonra Karşıyakaya ge- ınşaatı ıkmal edilmıştır. Bazı ufak p be k - ZO JO da 

.... k · · t k k la d h f k d 'k erşem a pmı saat · . ..:Lı de çalışması için adliye vekaletince çere tersaneye gıtmış er ve a şam no san r a a ta sonuna a ar t - da S ~ D'I . I k" I elJl&ı"' 
k,.ndisine salahiyet verilmiştir iz- geç vakite kadar tetkiklerde bulun- mal edilecek. ve iskele bu hafta De- .. k~~ır kı sız er ve or :r.fı;ı' 
n:ir ikinci hukuk aza mülazimi · Ba- muşlardır. Tersane baştan başa ge- nizbanka teslim edilecektir. Konak M or er on;e~v~tuv: k ,et "tt 

Y
an Hayrünnisa icra hakim mua- zilmiş ve tesisatı etrafında notlar iskelesi yakında açılacaktır. Bayrak- . 1ozakrt~n eser erm en on 

1 1 d b' h f rı ece tır. vinliğine tayin edilmiştir. a ınmıştır. ı vapurunun a ır a ta sonra se-
---- Haber aldığımıza göre izmir ter- ferlere başlamasına intizar edilmek- --=-

Nişanlısı;; kaçırmış sanesinin alacağı yeni şekil hakkın- tedir. Bulgurcada 
Kemalpaşanın Çambel köyünde Müessif bir hadise oldu Fırıncı Mehmet 

Kerim kızı Zeynebi, nişanlısı Meh- f 
met kaçırmış ve yakalanmıştır. kazaen yaralannı• "ır 

Kemalpaşanın Yukan mahallesin- B • t b • ı • Cumaovasının Bulgurca .. k~eb· 
den Şerif kızı Salihayı da Ekrem ka- ır sa ıcı ır po ıs me- de bir hadise olmuı ve şoföf "'" 
çırmışsa da yakalanmıştır. met isminde biri fırıncı Qsınaıı'.,..,.. 

- Menemenin Aliağa nahiyesin- ag"" Jr yaraladı banca kurıunu ile kolundan ve 
de bayan Fatmayı kaçıran Ali oğlu murunu nundan yaralamıştır. .,.~ 
Ali, F atmanın bahasının şikayeti Yapılan tahkikatta toför rn ,.,-
üzerine adliyeye verilmiştir. .. .. . .. . . .. din fırında bulunduğu sı~ ~ 

--=- Pazar gunu yıne muessıf bar ha- memuru bay Abdullah Atatelt, bu- gant tabancasının yere dÜP".:"'"" lı"' 
Belediyece disc olmuı ve bir poliı memuru bi- na müdahale etmittir. B. Abdullah zaen ateı aldığı ve bu ınüettif. ·r 

l çakla ağır ıurette yaralanmıf, Mem- bu esnada mezun bulunduğu için si- zaya sebebiyet verdiği öğreııild"r. 
ceza gören er leket hastanesinde tedavi altına alın- vil geyinmiıtir. Ancak, iyi bir po- tir. Adliye tahkikata el koyın"ıt" 

Yerlere tüküren 17 kişi belediye mışhr. lis memuru hassasiyetiyle, kanunsuz • 
memurları tarafmdan tecziye edil- Üçüncü Sultaniye mahallesinde bir ite yer vermemde için buna mü- Fı . l • 
mittir. Sokağa süprüntü atan sekiz Tepe sokağında 12 sayılı evde otu- dahalede bulunmuttur. aar tf erı UfO'!'" 
evin m~stecirinden para cezası alın- ran Mustafa oğlu Mehmet Ali, aey- Tombala çektirmemesini ihtar Devlet Ziraat itletmeleri ~ ~ 
mıttır. Bet çocuk. belediye parkla- yar bir sahadır ve hurdavatçılıkla eden bay Abdullah, ~ö;11üıte ayni bu yıl fuarda 1 S bin lira ~fiyle ~ 
nndaki ağaçların dallarını kırdıkları m~ı~egildir. Pazar günü Mehmet nok~ada Mehmet A~~~ı~ to~~la imi b_ir .pavyon y.a~tırmaıa ~ ~ 
veya zarar verdikleri için bu çocuk- Alı~m, yo~n g~nlere tom~ çektırmekte ~evam ethgı:°ı gorun- vermıı~~r. Bunu~ ~çm de~de ,at• 
lana ebeveynleri tecziye edilmiştir. çektı.~etek bir. nevı kum~r oynattagı- ce tela~. muclahalc etmıı ve .M.eh- raat ?'~scselermm ~azır et ter 

Evlerinde mazot bulundurmıyan m goren Şelut Fahrettın karakolu met Alıyı karakola davet etmıttlr. peynır, bıra ve emsali m · 
sekiz evin sahibi tecziye edilmi~tir. 1 mürettebatından 170 sayıh polis Mehmet Ali kaçmağa lefebbüe hir edilecektir. 1~ld 

BUGÜN TAYYARE 

edince aralannda kavga çakmıı. Kapalı atış poligonuna ~ 
Mehmet Ali bıçağını çekerek sivil olan silah ve tabancaların ve -_..,, 
elbise geyinmit olan bu memuru bı- malzemenin Türk spor ku~ lif' 
çakla ağır surette omuzundan ve yü- temini kararlaımııtar. Bir ihta~o-
zünden yaralamıfbr. tesi hazırlanarak Türk •::><>r k 

Yaralı derhal memleket hastane- na gönderilmiştir. 

SiNEMASINDA 

Güzel farlıılarımızla 

bezenmif 

J7~ Türkçe Sözlü 

·~'ALI BABA 
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sine kaldırılarak tedavi altına alan- • -
mış~ır. Hadise esnasmda fazlaca ka~ Esrar kacakcılıl' / 
zaya eden bu memurun hayatı tehlı- ' 
kededir. Suçlu, elindeki bıçağiyle davaıı 

1
-:-eııi" 

yakalanmıştır. Hadiseye müddeiu- k k d ..i A ıY" ıı' Şamlı Mele le ar er __ 1c,...W' 
bay Cevat el koy- ka~y- .,r 

ihbarları üzerine esrar ~ r 

------------- dan muhakemesi üçündi ds ıtte1' 
-------~---•'• pılmakta olan Şevki hakkın rstl -1el' 

O.. 1 u·· m kur mahkeme dün beraet ~ebi uı-: 
miş ve iddia makamının ta doi-)11 

.. den ~· 
Kulalı Merhum bay Süleyman 1 rine iftira ve suç t~nu~od- ··d' 

Ekremin kızı ve B. Ali Rizarun ı Şamlı Melek ve Alı ye akJD ıoll . 
.eıi, \"İliyet jandarma komuta- jkihat yapmak üzere evr .. , eııııır 
nı bay Hulôai Gürle öğretmen :deiumumiliğe tevdii tabrrU 
Ziya Gür ve Kula Parti batka- tir. 
m avukat Hatim Gürün valide- ---- • 
leri bayan Adilenin, müpteli Al many;nın ·''· ,., 
olduiu zatürreeden rehayap ola-
mıyarak vefat ettiji teeatürle londra sef ıtı --*' 
öirenilmiftir. Merhum faziletli , ~ ,..- · 
bir Türk ......, hayanever bir Londra 21 (ö.R) - ~-~ 
insanda. 5aJ111 ailesi efndma ta- ı Almanyarun V UfOYA ~ 
zi,etlerimizi L!l...1!_!_!_ tropua ,..-. l...oadra 

··----UllUlllnl"-·-m. ___ .. ed;w.ldi•. 



YENi ASIR 

Milli birlik kabinesi 
F ransada efkarı ve 

şiddetle alakadar 
matbuatı 
ediyor 

• 
"""" 

b· l>~ris, 21 (Ö.R) - Fransada bir milli st menfaat gözetilmeksizin tarif edilen fa olarak sosyalist partisini milli birlık 
1 ıtlık hükümeti te~kili liizumu gazete- program dahilinde ve o yoldan gidile- prensibini kabule sevketti ve meclise 
c>rde baş yeri tutmakta devam ediyor. rek.> heyecan verici bir davette bulundu. Bu-
~Oeuvre> gazetesinde eski nazırlardan Paris, 21 (ö.R) - Eski başvcki bay nun duyulmasını Mıla temenni etmek-
ay Paul Elebel şunları yazıyor : Chautemps dün mühim bir nutuk !'öyli- teyiın. Her parti mukaddes vatan clnva-
«l\vrupaya en son tekliflerde buluna- yerek bu arada demiştir ki : sına fedakt l'lık zaruretini nnlamalı ve 

;,· k bütün hüküınetleri mesuliyetleriyle <- Benim kendini gösteren ağır me- Fransanın mı lti birli{':i. bir umumi sclfı
~tşı karşıya getirmek mecburiyetinde- suliyetlerden kurtulmak için istifa etti- met ,.e milli nıiidafaa. hiıkümcti etr~fın

l'ıı, Frt1nsa namusluca teklifte bulunur, ğimi söyliycnler oldu. Şahsım hakkında dıı tahakkuk etmelidir. Sevgili vatanı
~anevi diplomasisinin tatbikinde azim bir hakaret olan böyre bir iddia hadise- mızm zaferi nrunına bu yolda büti.in cn
\'e karar sahibi olduğunu gösterir ve lerin inkar kabul ctmiyen delilleriyle geller bertaraf edilmelidir. 
~lh.un teşkilatlanması için esaslı yeni ccrhedilmekledir. Diplomatik vesikala- dş başından teessüfsüz uzaklaştığım 
)' lifıerde bulunursa sözU dinlenebilir. rın tetkikinden anlaşılır kı Avusturyada için şarui bir menfaat hissolmaksızın .fi. 

~mııc ........... 

Yanlış 
Neşriyat için 

Hükümetin tebliği 
0 Her ş&y, olduğu gibi 
zamananda efklrı umu
mlyeye bildlrilecektlr,, 

Ankara 21 (A.A) -lngilterede 
bulunan bankacılarımızın yapmak
ta olduklan temaslar ve bunlara il
tihak etmek üzere gönderilen mali
ye vekaleti nakit i~leri genel direk
törünün hareketi münasebetiyle ls
tanbul gazetelerinde neırolunan ha
vadisler ve ifade olunan rakamlar 
hakikate uymamaktadır. 

Yine lstanbul gazetelerinde ver
gi tcnzilatına ait çıl<an havadisler 
de bu cümledendir. 

Her feyin olduğu gibi zamanında 
efkin umumiyeye arzını ııar ~dinen 
hükümetimiz hu neşriyatın tashihi
ne Anadolu ajansını memur eyle-

m~tir. 
ilk Mi AllTJltLiUW .. ~ı:::;(ZZiıl! ~ 

Vergilerde eter ki birleşik, dolayısiyle kuvvetli şansölye Şuşnig tarafından bir plebisit kir ve kalplerin yakınlaşmasına çalışn-
0~· Bizzat başvekil Fransanın birliğini yapmak karnrı kabinenin istifasına ka- cağım ve ilk vlarak. bu milli birli'k ı.aru
d11nya3•a karşı beliğ bir şekilde göstc- rar verilen meclisten sonradır ve esasen retini ilan efmiş olmak if tihnrını muha-
:t('C<ık olan nıilli topluluk kabinesinin te- bizzat şansölye Şuşnig dahi plebisit ka- faza edeceğim.> T ·ı Af J k 
§ekku1 edememiş olmasına meclisce te- rarının sonradan kendini gösteren va- Paris, 21 (Ö.R) - Demokrat halkçı enzf a ge ece 
~?! etti. Fakat hiç olmazsa şimdiden him neticeleri tahrik edebileceğini tah- partisi milli konseyi şu katar suretini 
~kirlerde ve kalplerde birlik olınalı ve min etmiyordu. Fakat ne olursa olsun, kabul etmiştir : cKonsey partinin parla- seneye mı 

bırakılacak ? 
tansa sükunet ve soğukkanlılığiyle iki ben kabinenin vaziyetini kararlaştırdı- meııto grubuna ve idare komitesine min
~l'eli anladığını göstermelidir : Ani ğımız vakit bundan haberdar bulunmı- nettarlığını bildirir ve partinin jttifak 
""\:lllikeyi uuıklnştırmak ve s.ulhu cmni- yordum. halinde olan fikir ve kanaatlerini iı.har 
~etli kılacak kararları vermek.> <Zaten istifa karan bizi, vekil olarak etmiş olmalarına 1eşekkür eder. Şöyle Istanbul 2l ~ıtla) _ Vergiler
h' •Ere Nouvelle> gazetesi de birlığin ta, icap eden vazifeyi üzerime almak- ki, Fransanın Avrupada ve dünyndaki de 3-·apılm~ı mevzuubahis olan tenziHl-

11 §ahıs veya parti için değil, ancak bir tan azat etmiyordu. Bu vazifeleri de vaziyetini inde için ve sulhu kurtarm?k tın gelecek senf:'ye ve daha geniş esaslı 
~togram için olabileceğini yazarak ça- tam bir azim ve kararla - arkadaşlarım için milli birliğe ihtiyaç ''.ar~r: Bu bır-1 bir §ekilde yapılması için bırakılması 
~ ve istihsali arttırmak ve vatanın Dclbos ve Daladier ile birlik olarak kar- lik yarının değil, heman şımdınm, bu da hakkında Ankarada kuvvetli bır cereyan 
~Ukaddc.s topraklariylc menfaatlerini şıladım. Eğer malı'.'ıınalıın olmıyan bu kikanın zaruretidir. B.~n~n tah.ak_1mk vardır. 

tuınak noktalarının bu programa esas harici buhranı daha evvel bilmiş olsay- etmek tizere olduğunu umıt etmıştık ... 
0!duğunu kaydediyor. Fransızların hep- dım, bu bizi vazife başında kalmağa Hadiseler ümidimizi kırdı. Bunun me
tı bunu istemektedirler. Fakat ya bir sevkederdi. Bu yolda hareket etmek suliyeti hakkında münakaşa açmak istc
fahsın, veya bir partinin gurununu ok- hem vazifemizdi, hem de kabinenin isti- mt•yiz. Birliğin tahakkuk etmesi luzım-
~ak için kendilerinden kdakarlık is- fasına sebep olan kaygıların başında ge- dır ve bu yakında olacaktır. Her Ş"ye 
~~esini istemezler. Birlik zaruridir, len mali meseleleri ikinci sıraya atarak rağmen ve herkese karı:;ı biz bu h.ususta 
onUn.e gcçilemiyecek bir şeydir ve yrı- istifa zaruretini izale ederdi. Frans;nın vatansev~r inc;iyakına ıtimat 
lıılacaktır. B. Chautemps tarafından ~ah- <Buhran esnasında bay Blum ilk de- çderiz.> 

Pleb·si hazırlığı başla 
Avusturyaya 2e iş 

Umumi komiser 
salihiyetli bir 
tayin edildi 

Maliye 
---o·---

Vekili istifa mı 
etti? 
-0-

Istanbul, 21 (Teldonl.ı) - Maliye 
V<.'kili Bzıy Fuar Ağralının sıhhi sebep
lere istinaden istifasını verdiği sôylen-

1 ınektedir. Bu istifa hakkında müsbet ve
:y:ı menfi hiç bir hab"r alınamamıştır. 

Bomhayaa 
Kanlı çarpışmalar 

oldu lıft n:tlin, 21 (Ö.R) - Fuhrer kabine er- sitiyle yeni Rayştag seçimi hakkında di-,dünyac: m~selleın .. olan "prensipleri~e 
ııo 111~le görüşmiiştür. Hafta içinde eko- rektifler verrniştir. karşı a.gır hır tecavuz o1dugu beyan cdıl-
}lj lllık Ve ınali meseleler üzcı-inde mü- B.Göbels B.lfülerin Almanya ve mektedir. -----o--
oırrı. tedbirler alacak bir kabine içtimaı Avusturyaya hitaben, muazzam tezahü- Meksika, Avusturyanın maruz kaldığı Londra 21 (A.A) - Bombaydan 
•caktır. rat esnasında nutuklar söyliyeceğini bil- harici tecavüzii şiddetle protesto etmek- bildirildiğine göre Allahabadda vaziyet 

~SON HABER 
... ... . 

Ciiınhuriyet hayrann ., yıldöniiıniinde 

Hazırlık yapılıyor. Bazı 
aflar İcrası muhtemel 
lstanbul, 21 (Telefonla) - Cümhuriyetin on be~inci yıldönÜ· 

mü münasebetiyle bütün memleketle fevkalade tezahürat yapıla
caktır. Bunun için hazırlıklara fimdiden batlanmı,tır. Cümhuri· 
yetin ilanının on betinci yıldönümü münasebetiyle bazı aflar da 
yapılması muhtemeldir. 

Yemen Veliahdı mem .. 
Jeketimize gelecek 

lstanbul 21 (Telefonla) - Yemen veliahdi yakında memle
ketimizi ziyaret edecektir. Veliahd lstanbulda bef gün kaldık· 
tan sonra Ankaraya gidecektir. Ankarada resmen ba,vekil ve 
hariciye vekili tarafından kabul edilecektir. Bu husustaki prog
ram hazırlanmıthr. Yemen veliahdi ekspresle gelecek, Edirne· 
den karfılanacaktır. 

.Büyük Millet meclisi 
Dünkü toplantıda Olmanlı Bankasının 
Devlete açacağı kredi meselesi görüşüldü 
Ankara, 21 (A.A) - 8.M. Meclisi bugün Hilmi Uranın ~af· . 

kanlığında toplanarak askeri ve mülki tekaüt kanununun kırk 
sekizinci maddesinin tadiline, Müze ve milli saraylardan alına
cak duhuliye ücretlerine ve devlet müesseseleriyle Türkler veya 
Türk sermayesiyle mütetekkil tirketler tarafından satın alınan 
buharlı gemilerle memlekette yapılacak mümaailleri için geti
rilecek et yanın gümrük resminden istisnasına ait kanunların 
ikinci müzakerelerini yapmı• ve kabul etmiftir. 

Yine bugün bu toplantıda 1937 mali yılı müvazenei umumi· 
ye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılması, nafıa vekaleti 1937 yılı mali yılı bütçesinde nafıa ve
kaleti vesaire mnsrafları kar,ılığı, adiyle açılan hususi fasla ko
nulan tahsisattan sarfedilmiyen kısmının 1938 mali yılı bütçe· 
sine yeniden varidat ve tahsisat olarak kaydedilmesine, Osman· 
lı bankası imtiyaz müddetinin temdiai hakkındaki kanuna ek 
kanun layihaları da kabul olunmuftur. . 

Bu sonuncu kanunun müzakeresi sırasında sorulan hır suale 
kartılık veren maliye vekili Fuat Ağralı - Osmanlı bankasının 
mukavelesi mucibince devlete iki milyon 500 bin lngiliz liralık 
kredi açılmış bulunduğunu hatırlatarak demittir ki : 

Bunun 1.250.000 lirası imtiyaz müddetinin hitamına kadar 
devam edecek olan hesabı caridir. Diğeri de mukabilinde Türk 
lirası verilmek suretiyle ve muvakkat namı ile açılan 1 .250.00 
İngiliz lir.alık krec!ikr. Banka imtiyaznanıesindeki madde muci
bince 937 senesi mayısının 31 inden itibaren her sene bu mu· 
vakkat kredinin 250 bin lirası iade edilmek suretiyle 941 senesi· 
ne kadar kapatılması lazımdır. Hükümet elinde bu krediyi dnha 
geniş tutmaia lüzum gördüğünden dolayı banka ile anla~arak 
bunu dört sene geriye atmıftır. Yapılan muamele budur. 

B. M. Meclisi çarfamba günü toplanacaktır. 

Emlak Eytam Bankası 
~rı .\\ı.Usturya dahil, büti.in Almanynda dirmiştir. tedir. büsbütün vahimle,miştir. Son günlerde 

lrıqı:u.s~nda yapılacak plebisiti ha71rla- D.N.B. njansma göre B.Hitler biiyük Cihan efkarı umumiyesinc hitap eden kanlı çarpı,malar olmuı 7 kiıi ölmüı ve Ankara, 21 (A.A) _ Emlak ve Eytam bankasının umumi he· 
lltı ıçın muhtelif şehirlerde söylenecek Almanyanın milli rayninin ihdasından Meksika, sulhu elde etmenin ve Habc- 43 k:~i de yaralanmıştır. yeti bugün saat 11 de banl:anın huwsi dairesinde toplanmı,tır .• 

umumi heye~i toplandı 
t(!~t.ıklara mareşal Göring de iştirak ede- sonra bu ilk plebisitin ehemmiyetini kay- şistanda, Çinde, Avusturya ve Ispanyada Dün yeniden çarpışmalar olmuı ve Okunan idare meclisi raporuna nazaren Emlak ve Eytam ban· 
tııltJ Ve Berlin, Viyana ve Munihte nu- delmis ve her Alman hüyUk milli cami- yapılan beynelmilel suıkastlerin önüne ölülerin sayısı 14 e çıkm~tır. Binlerce kası bu sene ilk tetkil zam:mındı:ı.ki rakkamlar istisna edilirse di
C:ub ar Verecektir. Propaganda nazırı B. aya girmek imkanını aç:n Nasyonal sos- geçmenin yegane yolu Milletler cemiyeti l<i~i dağlarıı kaçmal<tadır. Bütün mağa- ğer bütün seneler muamelb.tından yü!{sek olarak 786 gayri men· 
tı;i 1:ls Yarın spor sarayında bir nutuk yalist fikrinin muzaffer kuvvetine olan misakı mucibince girişilmiş olan taah- .zalar kapanmııtır. Mühim lngiliz takviye kul mukabilinde 1. 798.180 lira fürazatta bulun mut ve bunun bir 
\>el'ı~ecek ve sonra Avusturyada Ling itimadını bildirmiştir h~tlere riay~t olduğun~, a.ks~ fak~irde kıtaatı Allahabada gönderilmektedir. milyon 354 bin lirasını yeniden tesis ve ihya edilmekte olan hü-
d .. sburg şehirleriyle diğer merkezler- Cenevre 20 (A.A) - Avusturyanın dunyanın Mılletler cemıyetı sıstemı ha- kümet merkezine tahsis eylemittir. 

\1~'1.. alacaktır. ortadan kalkmasına karşı ilk protesto ricinde hareket etmek suretiyle bertaraf Yeni Be yruf kabine- Bankanın ikinci mühim bir vazifesi olan mütekait yetim ve 
ııoı·'Yana, 21 (ÖR) - Nesrolunan bir Meksika tarafından gönderilmiştir. Mek- edilmek istenilen badireden çok daha sini kim kuracak? dul aylıkları tediyatı da geçen sene zarfında 41.969 kişiye üç mil· 
f.Jn J:?. elllirnamesiyle son hiıdiseler esnn- sikanın Milletler cemiyetindeki daimi vahim bir badireye dii~eceğini beyan et- yon 109 bin 900 liraya varmıttır. 
tıııda :Naziler tarafından mlisadere edil- murahhası Fabelaya gönderilmiş bir mektedir. Beyrut 21 (ö.R) - Eski mebusan Rapora nazaran bankanın sermayesinin A hissesini teşkil eden 
~ın~ 01

a.n bütün mal, kıymet ve vesıknla- mektup .şeklinde mezkur cemiy<>t umumi Berlin 21 (ö.R) - Avusturya gazete- reisinin istifa eden kabine yerine bir ye· 10.000.000 liradan takriben 7.000.000 lirasına mukabil hükümet 
~ti l>olıs karakollarına teslimi ve ne su- katipliği nezdinde yapılan protestolara leri hakkında şimdiye kadar Almanyadn nisini teşki1e memur edilmesi muhtemel- tarafından bankaya muhtelif emlak teslim edilmiş ve bunlardan 
da e teslim edenin eline geçtiği hakkın- Avusturyanın siyasi akıbetinin Milletler tatbik edilmekte olan hususi rejim bu- dir. 6.000.000 liraya yakın kısmı nakde tahvil edilmiştir. 
?ııe~bıt varakası tutulması emrcdil- cemiyeti misakına ve hukuku düvelin günden itibaren kaldırılmıştır. T k ' / Keza B. Hisselerinden satılığa çıkarılan 2.000.000 liralık kıs-
tıları ledir. Bunların başınd.ı Alman kıt- ÜT • /ngİ lZ mına mahsuben 1.100.000 liralığı satılmıftır. 
hnıırıırı girmesini kolaylaştırmak ıçin Mı·ıı"ı Ku··me maçları M l l . J Banka memleket dahilindeki hizmetlerini daha esaslı ve daha 
tı g ~nakliye \asıtalarının müsadere- a i görüşme erınae genit bir surette yapabilmek için sermayesini tamamlamak te.eb-
l~İll) tnektcdir. Emirnamede bütün sui- istikraz gayesi yoktur büsatında bulunmaktadır. 
llij\' allerin şiddetle tecziye olunacağı Gu·· neş G. ·sarayı 7 -. o B Bankanın umumi muamelatı bu sene 327 bin liralık bir kar gös-

,.e, edıl""ekted"ır. - AŞTARAFI 1 lNCl SAHtFEDE - k d. ld ı· . b .. · d 118 700 1· B 
v ... terme te ır. are mec ısı u para uzerın en . ırasını • 

)
0

1' 

1

~atın, 21 (AA) _ Rö~ ter bildıri- umum müdürü bay İlhami Nafiz ve hisse senetlerinden hükmi ve hakiki ethasta bulunanların senet-

bıı d • A k d • 9 k Nakit itleri umum müdürü bay Ha- lerini satın almağa tahsis etmif ve heyeti umumiye maliye veka-
t-glti; haber verilen intiharlar arasında yen J, n ara a u ÇO lit Nazmi murahhastırlar. Bay Halit leti ile mutabık kalınmak tartiyle bu esasa muvafakat etmiştir. 
il<ı 'll ahUiye ve emniyet nazırı Sturmen Nazmi bugün Ankaradan Londraya Kanuni ve fevkalade ihtiyat akçelerine lazım gelen yüzdeler 

lıın beşhur No~·c Frays Presse gazetesi- Harbı•yeye 3-0 yenı•ldı• müteveccihan hareket etmi§tir. tngi- de tefrik edildikten sonra üst tarafının ödenmiyen borçlara mu-
'llıarı.ıt"'rnu~arriri Kurt Donncnfeld ve liz payitahtında vukubulacak olan kabil satılan teminat bedeli yelİfmediğinden bir taraf tan ona ve 
1 rj d tarih_c:inaslardan Fridelin isim- klearing müzakerelerine iıtirak ede- bazı fÜpheli alacaklara tahsisi idare meclisi tarafından teklif 

x..o:d Vntdır. Istanbul 21 (Hususi) - Güneş - Ga- Birinci haftayım Giineşin bariz haki- cektir. edilerek umumi heyetçe de aynen kabul olunmu~tur. 
lıııdiler~a. 21 (Ö.R) - Avusturya ya- lat::ısaray maçı taksim stadında kalaba- miyeti altında cereyan etti. Galat::ısaray- Cümhuriyet Merkez Bankaaı ae- Bu muameleler bankanın vaziyetini gün geçtikçe daha sağlam 
\>(!ha\ ınden mühim bir kısmının kara !ık bir seyirci kütlesi huzurunda yapıl- lılar bütün gayretlerine rağmen gol çı- nel müdürü bay Salahettin Çam bir tekle koymaktadır. Emlak bankasının vaziyete göre gelecek 
\>;ı'l\ f'l~nYoluylc Ingiltereye gelmesi de- mıştır. Güneş takımı Avrupada ial-.silde pkaramadılar. Londradan Ankaraya dönmüştür. seneden itibaren nizami faizlerini tesviyeye ba~lıyacağına mu-

b ektedir ı.. • • t' • !kinci haftayım Galatasaraylılar çin h kk k · l b k 1 ktad 
L Qerı.rı ')l · . • . .. bulunan Rasihi de ~u maç ıçın ge ırmı~ Londra, 20 (A.A) _ Bir müd- a a nazarıy e a ı ma ır. 
~~ ' (ÖR) Mil Ek birinciden daha a~rneticeli cldu. Oyu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~l'ı :a . · - 1 1 onomı mus- bulunuyordu. detten beri cereyan etmekte olan 
lıırı Vılhel K 1 1 . . nun 11 inci dakikasında :\felih Güneş- M •• th • b • h .. <>tnı-i ın ep er ları ıye nazırı- Giineşliler bugün bu suretle saha~ a Türk - İngiliz ticaret ve finans mü- u 1 ş 1 r arp v~ .ı nltınd · t t d"l lilerin ürüncii golünü vaptı. 17 inci da-ı-1 " \ıili"e a mus eşar ayın e 

1 m.~ş çıktılar. .. "' zakereleri fail bir safhaya girmiştir. 
rıg tar "' nazırı B Frikle mareşal Go- . . ki~ada Rasih kendisine has olan oyunu f 

'erı41. afından Avusturya genel komi- Kalecı: Cıhat ile kaleye indi ve Güneşlilerin dördüncti Bqlıca Türkiyeden İngiltereye ki i 
t1.ı"l'aırıl' tayin olunmuştur. Son Avus- Müdafiler: F'aruk, Re~at, golünii yaptı . 23 üncii dakikada Salahid- derecede ihracat mevcut olmaması 
drı... <lnsolyesi B S . 1 d ,. k Muavinler: Yusuf, Riza, Ömer. din kaleci Sacidin plonJ"onuna raumen yüzünden halen sakat İ§lemekte olan Şanghay 21 (A.A) - Ro~ tN· l -.,tıı ol · eıss nguar ın )•l ın · ·• · · M l"h 0 T" k t ·1· ki · ' · t tk•k · · · njancı , rruzdan va7.g<'ÇC'rek bu cephed<.' taar
ı~d· an ve Şub tt b . A t Muhacımler: Rebıı, Nıyazı, e ı , beşinci goli.ı yaptı 36 ıncı dakikada tnkl-1 ur - ngı ız earıng sııtemı e ı bıldırıyor: •ıı~le . a an erı vus ur~ a- · ed"l kt d" · b · 

u3n, tınd(' bi · . .:ı _.:ı b" l Rasih, Salahiddin.. mının altıncı golünü 40 ınl·ı dakikada ı me e ır. Tiençin - Nankeu cephe~ind<.' yenı ır ·'"'ını rıncı uerec~ıe ır ro ı · d b · "dd ti k kt ı ı Ve >~ı. ş bulunan bu .. t \'" d otu- Maç cidden bir sürpriz teşkil edecek yedinci golün..i yaptı. Bu suretle bugün Bundan ba,ka Ankaraya b~ ıe- muharebe, ihtilafın başlangıcın an erı şı e e mu "<ı\·emet etıne · ec ır er. 
~ 1\ Ve ~a ıvana a k · b .. ·· • ·· ellerinde tank ve agıı· bataryalaı· 'ardır. ' 1ıııiş salnhıycu B.Seiss I~guarda ve- kadar ağır bir netice ile bitmiştir. Melih )alnız. başına dört gol yapıınş ol- nelik plinın tatbikin~ imkan verece cereyan eden muharebelenn e~ uyugu 

ı uza başladık), rı için ÇınlılC'r beklenmf'
dik bir hareket kaı sısındn kalmıo;lar a da 

t ktır olan $altıhiyetlerden daha vasi ola- Birinci haftayımda, yedinci dakikada •lu. Galatasara~ lılar bugün çok tali'(izdi- ticaret kredileri yapılması meselesi olarak inkişaf etmektedir. Ikı tarafaı.n Japonl~rın yırmi dört aat .içı~?1~.aı~ ll l" k ilk IU ·· t J de tetkik ediliyor elinde yij:ı: ellişer bin kışi \'ardır. Ve hır cak GO kı1oınelre ılcrlcdıklerı ı U'l ~ "rlın 2 Me ıh ta:ımının go nu yapmış ır. er. . . 1 1 k k d Ç 11 .· ı 1dıhk Japonlan ~ta ın.1 O (A.A.) - B.Hitler dün Krol 24 üncü dakikada ~o1dan verilen bir pas Anknra 21 (Hususi) - ,Dün yapıl. n Bu müzakerelerde bir istikraz me-
1 
yandan da takvıyP kıtaa arı ge mı: le- ıne te ır. 111• ı ~ı ın 11 ki :.ı._ 

~Oh. ""-IC\ Al • · ·· b" ..,,. k d ı b' o 3 1 · · L-eh" im d - bil d" muvaffakıyetsızlıge \ıgrattı arını gvw-·"'l g man~a \'e Avusturya Nas- ile Salahiddin takımının ikınci golunu Har ıye - uço ıııaçm n far ~·e - se eıının mev:ıuuoa ıs o a ııı -
1 

ır. 
o ~·illi~t fJ 

1 

Ü k a· di "lm kt-..J' Japonlar sarı nehir cephe~inclcki ta- teımekledır. §e erine 10 Ni-:an ı?le'bi- yaptı. ço u yen ı. rı e eoır. 

• 



r 'i 2 ŞAFAKTA 
KURŞUNA DİZİLEN. 

........... 2•························: 
· ! Büyük bir casııı- : 

ılı luk' romanı.:ıdan · ~ 
• yapraklar i 
............... , ..... ~············~··· 

(Mahmure Belkis adını taşıyan bir 

lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) 
• : - - ı ~--•lll!llll!ll!•••M!l•r.-ı~rz.ıt;t.;;~""~U~;z» m - ;sır·=;= Cet' ag .... 

Elçinin .esi me~ nezaketini iluu 
edecdc kadar ağırlaıhı 

- Filhakika yüzh&fı, cinayetlerin en 
kötüsünü İfliTecek laratta suÇlu bir su
bar roliinU aonuna kadar, zaafa uğrama
dan yapabilmek için ender bir feragat 
lazımdır. Dütmana emniyet telkini için 
erkanı barbiyenmdeki mevkii aıınlan ve
aiJWamı deferine delil olabilecek bir 
adama ihtiyacımız vardır. Plan mukabil 
casusluk tqkilitunımı ıefi Kolonel von 
Penviç tarafından tertip olUDmUftur. 
Yon PenTiç tasavvurumuzu kuvvetden 
file çıkarabilecek phsı intihap etmek 
mesuliyetini bize bırakmııtır. 

Bir in derin bir sükut odayı kapladı. 
Henninp, mafevlderinin kendi pluı 

bakkmda göalerdikleri yüksek itimaddan 
mütevellit memnuniyetle, verilen emri 
askerce yerine getirmek için bile olsa bir 
hain sözükmenin ruhunda eyandırdığı 
lstiaah duycusu arasında kalnllJb. As
kerlik disiplini itaat ebneyİ emrediyordu. 

-2-

Şehirde duyduklarıma 

Çocuk hasreti çekenler 

Güzelyalı semtinde bir 
çocuksuzlar mahallesi? 
Çocuk 
tatbik 

olsun diye garip bir formül 
ediyor ve bekliyorlarmış 

Izmirin Güzclyalı semtinde bir cÇo
cuksuzlar mahallesi> bulunduğundan ha
beriniz var mı, bilmem. Ben yeni öğren
diğim ve bir ç.ok hikayelerini de dinle
diğim için alakadar oldum. 

cÇocuksuzlar mahallesi> n1n yalnız on 
dört evi var. Bu on dört evin on birinde 
oturanl,arm bir türlil çocuk.lan olmuyor. 
OluiuyOT değil, olmuyorm~ ... Ben, din
lediklerlınin bir nakili olarak anlatılan-
ların enteresan bulduğum taraflarını hU
lasa elıniye çalışacağım. 

lngiliz 
Harici siyaseti 

değişti mi? 
-BAŞTARAFI ~ SAınrEI'E• 

.Londra21 (ö.R)-Dünakıaın~ 
rada yapılan bir içtimada söz aJaıı ,}Jr 
muhalefet partisi lideri Majar Attl ~ 
giliz kabinesine harici aİyasetinin • _. 
nnı değiftirmit olmasından doları sit 
de bulunmuı ve demİ§tİr ki: 

« Mıllet1er cemiyetine ve ınüfterd : 
niyet aiyasetine müzaheretlen soora .., 
kümet ıimdi diktatörlüklerle bafbalS 
rerek sulhu elde etmeğe çallfıyor.» 

lnailiz bükümeti Londrada ~ lııJı" 
riciye !)Azın Von Ribbentropla ın~ 
re halinde iken Almanrayı idare :.-• ...:..1 
rin A vustaryayı ilhaka karar verd~ 
hatırlattıktan aonra B.Fqisl b~~ 
fatist tazyikin.İn daha tiddetl• ~ 
hiuettirdiği bir sU'ada Romad• ~ 
makta olan mUhavereler hA)dmıd• ":- ,. 
bir ümit beılenemiyeceiW söyl_.., 
demiftir ldı 

Bu mııhallcye ilk defa on !ki sen~ ev
vel yerleşen çocuksuz bir aile, mutlaka 
bir çocuklarının dünyaya gelmesi için 
didinip durmuşlnr. Doktorlara baş vu
r.ırak <bir çare, bir tedbir> aramışlar ... 
Bu iş için Q Jrndar uğraşmışlar ki, bir 
giln ye'se düşerek arzularım unutmıya 
karar vermişler. 

Mahallenin bu ilk çocuksuz ailesi bu 

«Eier Sir Neville CJwnberlaiaİO "'; 
ıetinin her hanci bir kıymeti ~..,.. 
aaydı bile buıün artık ha la~ ... 

betmit olacakb. Zira tqebbOt ~ ~ 
bir ifte manffak olamamıtbr· 0--- ' 

m:şmıyorlar. Aksine, her çocuksuz ka- 1 1 .. __ ,_ ed _._en !ld_.. llrı 
suretle yannla alakalannı belirtecek bir dın ve çocuksuz erkek, çocuklara ma- akt al d'rl 

er onun a mu;;ı;a&ere era • ~ 

yavrudan ümitlerini kesince derdlerini raz1 bir iptila ile bağlanm~ bulunuyor- namb. -~-ve uhay ebn]ektel 
1 

er.d 
kim lm 1 G 1 ·ı ,_ H · · k k b' k .. ır lar11n .. 11n m avere ere on~un seye açmaz o uş nr. e zamaiıı gı wr. angısı so a ta ır çocu gorse1 • .J dilctt 
zaman mahalleye bir daha, bir daha ço- onu kucaklayarak uzun uzun öpUyor, ba- nı oy~en,. dıger taraftan ke11 
cuksuz aile gelerek yerleşmiş. Şimdi ına- ğırlarma basıyorlar. tediklen ~ekilde harekete ı 
hallede oturan ailelerin on birinin çocuk- içlerinde, bilhassa kadınlar arasında ler.• . & • r-"' 
lan yok. çocuğa hastalık gibi ipti]l gösterenler Parıa 21 ( ö.R) - SaWıiyelı.t ,ıtı'. 

Bu mahallenin adı kötüye çıktığı için, var. Gazetelerde, mecmualarda rastla- fillerden tereaub eden haberi~ ~ 
bu sokakta ev kiraları bile inmiş. Hiç dıklan çocuk fotoğraflarım keserek ev- Fransa Çekoslovakyaya icap edetl ~ 
kimse bu sokokta ev tutmıya razı olmu- !erinin duvarlarını doldurmuşlar. Hele teminatı venniftir. ÇekoslovakY•. .... 
yormuş, sebebi malum... bir tanesinin evinde bir çocuk beşiği, yeller meselesini hal için göll~~ 

Vaziyet şudur: bir sun'l bebek bile varmış. Bebeğin o- yük hüsnü niyete rağmen ani bit t 
Bu :nahalleyc naklc~enl~r, .. çocuksuz :unca~, otomobili, tankı vesairesi da- karfdaıacak oluna Fransız ord~ "'1 

kalacaklarını sanarak bır turlu buna ya- ıma bebegin yanı başın~a dururmuş. seferber hale konulacaktır. Börl• bit~ 
• • Çocuksuzlar mahallesınde çocuktan dise kuıısında Fransa hatta bayi!IJ "'4 

Sybil ko;tu. Doktor ne resmi ne de hu- 1 bahsedildiği zaman sık sık işidilen keli- t il ·· ak rata • • -•· ;çirl 
b H 

. . . anya e muz e gtnfrnea 
susi hastanelerde l .... aşı ennıngsın nıe, kup kuru bir <AH• tır. '-'t k' b t • _, ..... 

. . 1 .1& 1 vaK.J ay e mıyecea,;ır. . -ifil 
bulur.ıruıdığım bildırdı. Ve 1un an ı ave Bir çocuk j~in her ~eylerini !edaya ra- A~~ _.. 

. 1 b 'b' .1 1 . b k f Melborn 21 (ö.R) - , _.~ 
etb : ı.ı o an u gı ı aı c erm nzı çocu or- ba kil. Al alo..,_.,- · 

- Bundan c!a:ha eyi bir haber ola· mülleri bile varmış. Bu formüllerden bi- JVe 
1
' rnanyanın Çeko b~ 

mu. Kocaru:z: muhakkak bir yerde kal- 1rini bana da nnlattılar. ~e~~t verdiiini bi1d~n ~odra~ 
mı;tır. Küçücük bir firar .. Hepsi bu ka- 1 Dilimin döndüğü kadar burada size metinın bu suretle va:uyetin .ah~ 
dar.. tekrarlıyabilirim: kaybettiğini müşahede ettirerek. tiP4 

Sy:bil yorgun bir jestle telefonu kapa- Bunlar, her.yeni seneye girerken bir- torluk parlamentosunun fe+~ 
dı. Artdc ağlanııyoı·l!u. Korkusu 'mil ol· le.sirler ve Oir numaralı ço::uK: formiı1U- laatisına lüzum kalıba~ da 

i m~!~~- :aln~z ~oktorun ~~ 8:1ay~.ı ~1~~ ;nil tatbik ederlermiş. Bir numaralı for- oldufunu söylemiftir. 
<ıkuçucük hır farar» kelimesuu duıunu· mille göre çocuksuz ai1e üç evin Uç ku- ----

t yordu. Bir ketime kaç defa onun da ak-~ yusundan birer desü su doldururlarmış. J 
!tına gelmitti. Ru?ol~ arkadıq~~-tara·,Destil:rin mutlaka ikişer kulpu .bulun- Bulgaristanaa 

Mafevklerinin önünde eguda: c.. "i i 1 dC:a olarak ı;ahnede gördüğü manm manasını kaybedecekti. fından kadınlı bır ei}enceye sürüklen· ması lazımmış. Bu üç kuyunun bır kap-
ı . J iJı•!--1 -1. • • 1 

- Ekselans, Vatana iit bir hizmet zam'.ln biJbaSSl'l s:ıçLın için derin bir hay- Hali niçin cdme~ti? 1 ıruı o masana ~ verm-. iatemıyor- ta birleştirilen suyu .kaynablır ve çocuk- SeClm 
yolunda beni 1-tırlamak lütfünde Wun- ranlık duymuıtu. Böyle kendisinden uzakta onu irim du. On~an: onun sadakatinden, aıkın- 1 

suz erkekle çocuksuz kadının çamqır- -BAŞTARAFI l met sAJtıF"''- ,..... 
duğunuza göre denahte edeceğim nzi. Koc.uı neredeyıe relecelı:miş gibi ıaç- alıkoymuıtu? dan emındı. l ları bu suyun içinde her ikisi tarafın· _ · ~ 
feyi hiç zaafa uğramdan yapac:aiıma larını vaporize etti. Yfr:ünün podrasını Belki bir kadm? 1914 eylUl gecesi, sakin bir ıece idi. dan yıkanırmış. 

1 

nnı bildirmitlerdir." Şimdİ183() ~ 
enün olabilirainiz. Me-rzuubahı evrakı tezaledi. Güzel çehresi üzerinde yapıla- j Sybilin mubayyelesi bu nolda üzerin· . ** 1 Bu çam~ırlar, her sene ikinci kanu- seçilen mebuılann Y~~U ~ 
nereye ıötürecefim? • cak baJka hiç bir it kalmayınca tuvaletini de dlU'du. Bazan kOCA11 bir rakip kadm '. 17 n~aralı a~n onnanlık :olda, o~o- 1 nun on beşinci gecesi sırtlara geçirilir ve v~.bunlarm aekıen aekizi ~ 

- Sefaret binaauıdan çakınca ıiimü· güzden geçirdi. tarafmdan lC3hİr edilmİ.f, hazan da sa- mobil idare edıyordu. Henruncse ıelm- 1soluk uykuda alınımı!§. ltikat bu ya. •. müzaheret karannda O ~ 
ıi renkte 472 awnaralı bir otomobil sö- Aynabafından ayrıldı. Gözleri cüzelli- hah kendisinden aynldığı dılkikada o1-

1 
ce kansmı habersa bırakmlf olma.ma Şubatın on be1'inci günü kadının karnın- bildirmiflerdir. Önümüzdeki'_ ~ 

receıbinia. tçinde t 7 numaralı ajanuna ğinin muhtelif tezahüratını tesbit eden duiu gibi, ayni aevgi harareti, ayni ıef- / 
teessüf ediyordu. Ayni zamanda bu yol-; da bir kız veya erkek çocuğu bulunma- günü intihabatm. IÖft ..ili ,~_:... 

&İzi bekliyor. Onun yanmda yer alaw- kendi fotograflan ü:z:erinde dol.attı. Ora· fakatle dolu nazarlaruıı kendisine tev- 1 culuğan yüz binlerce İNanı dütmanları- 1 sı icap edermiş ... lcap edermi~ amma, fa- yapılacak Ye oba meb.u ~ 
51ru. Sisi, a..iÇN • Franaa hududunda da dı~arlar~a'. ~ üz~e artistlik cih ~tmiı ~örüyordu. . . Jnm nİY~eri ~~.•aldatmaktan iba- ':ra~ ~ulunmazsa, ikinci ~orm~l. ~esi se- tir. . _ · ~ 
Fransıa İltiiabarat dairesinin ajanı ile bu- karyen sevimlı unaJlar halinde yazıla Bırdenbare bu uzıyan teahhurün da.- ret oldugun~ dUfUDuyordu. . ne ıçın saklanır ve tatbik edılirmiş. Sofya, 21 ( ö.R) - Bu.,........ dl' 
hıpcainuz yere .c;türecektir. Unatma- bulunuyordu. Bahasının bir .zamanlar ha korkunç bir manaıı olup oJmadağmı 1 Y ol~n. aa~da ve aolunda b1rer ~- Dinlediklerim bu kadar.. Bu formUl- tqrü intihabah mmtaka nıuı~ ~ 
yırtız ki, para bulmak için, her türlü iha- Vükomül bulunduğu lzmir telwinde, Bor düşündü. Acaba diyordu, Rudolf bir ~-

1 
y~et gıbı yükselen apÇlardan hec- bU'l·, lerin vebali, bittabi uyduranlara aittir. vam etmektedir. Dün inliW.. ~;.:,J. 

neti y..,...P Un.de bir adam rolünü novadaki villalarında ail- lostlan için er- ra geçimıİf olmasın .• Kocası vbife İca• nen ona r ADNAN BILGET lan mınlakacla ekteriy«i b~ 
görecelaiınia. tistik dan1lar yapan minimininin fotof- hı olarak sık aık Cenevreye, Zürihe gi. I . --:- Hain.. Hain dediklerini ifitiyor &"i- 1 • = namzetleri kazanmqlardlf· .~ 

Henninaı kıymetli veaikalan ihtiva r~an tutunuz da Nevyork ve Lon- derdi. Belki otomobil devrilmiJti. lb"'~·. .. . Leh Dış Bakanı cWri pazar gönü Sofya ın~..wf 
eden zarfı ceketinin iç cebine yerle,tirdi. dradaki zafer kreasyonlarma kadar hepsi Karanlık düşünceleri daha karanllk tkı saat suren bır yolculuktan sonra da intihap yapılacak ve otUS ~ 
Kolonel Weld yüzbatmtn elini hararetle ıözleri önünde birer geçid l'C$mi yapıyor- düıünceltt takip ediyordu. Gece yansı ıJ 7 ye sordu : -BAŞTARAFI 1 1NC1 SAIDFEDE - seçilecektir. ı ~ 
ııbralı:: larclı. Banuola beraber o bütün bunlara olmuıtu. Fazla beklemeğe taba:nnıülaİ - Yaklqbk nu? etmiyordu. Fakat ~imdi bütün Avrupayı - -----------: 

-Yolunuz açık olsun Heaninıı, mu- Avwturya erkinı harp zabiti olan bir kalmamıJh. Telefona kottu. Kocasından i - Evet yüzbafL. Kendisiyle bulllfAı. da temsil etmemektedir. Almanra ve !!l•ımllllllll;. ....... -~-:-·ı 
vaffaluyetinizi bekliyoruz, dedi. adamın qkı için feda etmiıti.. Ve onun bir babe.r almak istiyordu. Saat dokuza j cağımız ~am buradan iki kilometre ltaJyanın Milletler cemiyetlnde olmama· ı -U lk , 

- Allaha ısmarladak K.olonel ... Say. sevgisi, bütiliı bir bnlk kütlesinin bravo- doğru sefarethaneden malümat istediği u%akta, bar orman bekçisinin metrik im- lan bu miieMeeeyi bir AY1'Uit* müetıftesi fl a eVl 
gılanm ebdina... Hizmetimden mem- lanndan alkıtlanndan daha cazip, daha zaman yüzba11 Henningsin ıaat altıda lübesi _:anında. ~izi bekliyor· Or~~· bu- olmak • •ıfalıadan da m~m et~~· o' 
nun blac:ağınm zannederim. ttiraf ede- manidar. Hatti sahnede kazanacaiı ıe- el~ik binasından çaktığı, bu gece evine lunacagına emınım. Arabayı kulubeden Bu vazıyet karfısında Lebıstan ealu dıp- Unil ,s1t 

rim ki böyle bir İfi görmel •• ense dragon- refle kabaran gururunun bile üstünde idi. Clönüp dönmiyeceğinden kimsenin maJu-' elli metre uzakta durduracaiJm. En lW- lomasi usullerine müracaati faydalı bul- 1• - 23~/938 ~baldg J{oll1~ 
lanmm bA§ında hücuma geçmeyi tercih Sybil rüyaya dahmt gibi idi. Eline bir ki- matı olmadığı bildirilmitti. Bernde kim· çille bir tehlike işaretinde derhal dönebi- maktadır. Zaten ben kendi hesabuna mil- ~ekizde ~üstahkem _Mev b laf~ l 
~erdim. Fakat vatan emredince asker tap aldı. Bir koltuğa yaslanarak okuma- ıeyi tanımıyordu. Şimdi aratlınnalarına liriz.. llkönce ben gideceğim. ~anuzdaf letler cemiyetinden daima ıiipbe etm.İt- gmca ~çılen dcğerlı ıu :,. b~ 
ıtaat eder. ğa koyuldu. Okuyor muydu? Kim bilir? rehberlik edebilmesi için kime b8fvura- mutabık kaldığımız parolayı teatı ederekltim. bay Re.fık tarafından (San yıxıetl' 

Henninp imirlerini askerce sclimla- kitap yavqça elinden ııynlar&k yumu- bilirdi? Uzun uzun dütündükten aonra onun orada olduğuna emin olduktan o:Son Roma ziyaretim her hangi bir ve sevgi) hakkında çok Jcı 
yarak salondan~ çıkb ve uzUdaflı. pk bir ayı poatu üzerine diiftü. polise müracaat etmeie karar verdi.. sonra sizi aötüreceğim. anlapna akdi gayesine matuf deiildir. konferans verllecektlr. rd ~oısıl"' 

MERAK iÇiNDE Sybil yerinden kalktı. Pençereye git- Bern merkn komiserliğinden ceYap ola· 17 bir kaç ıaniye sustu. Sonra biraz Sadece ltalya ve Lehiştan araamda doi· 2 - Evimizin sosyal ya JıJl çiJ' :.--S' 
S bil H · _,. d t.! •• •• d 

1 
t' H •· k d'" ·· •· ·· b-1.led' rak denildi ki • alaylı olarak ilave etti nıdan doğruya bir münakale hatb tesisi- since Naı.illi basma fabrika.s1 iç- _ıJJI• 

y en11111gs ~ın eaı maun a anı ı. er gun ocastnın onutunu c:'ll •· • • • • • •• • • • • • • • •• • ar ~ .• 
bitirmi§ti. Bugün yemekte yalnızdı. Ko- ii yerde dirseğini pcn;ereye dayadı. - Yüzbqı Henninaı bir kaza ıeçir· .. - itiraf .edauz -ki ~-~batı~ ı~ ~ istihd~ ed~yord~ ~m sı~aıell kayıt ve gonderme.sıne kar ~ ti' 
cuı Bern ıebrinin bir banliyösündeki Gözleri kararan yollara dalmqh. Hey- mipe resmi hastaneden, buıuai kıllnik· duı~nmı bır tu~a ~"!.urecegme emm bar.naz.arıye Myaseti de~dır. Ne bır _n_a· 16 - 40 ya:şma kadar bu .ifte ~~ ~ 
villasına mutad yemdl aaatmd eJ • hat Rudolfu setirecek olan otomobilin ten öğrenmek Jiızımdır. oldugu %aman ham rolunu oynam&k hot- zarıye, ne de banan aluıne baifı deiilız. tiyen kız ve kadın şeraıti a le l>it' 

• • 1-..:r a C me f ı · 'L· tür'· ı.. ··..:-..1.-:.- d 8 -·~ 'L· tur. Siyasetimiz realist bir siyasettir. Herkesle re her gün Halkevimize ve aıne 
Iruflı. Genç KAUtnln parlak bılkq1armda ener en uU' u go ... \&D.l ... ,,or u. u sol'U§tur·~· uızzat yapmafa ce- Ben • . ~ . • • . • • • • l 
___ • ._ !_1 • d K 1 _ L·· t d · d 8 . ka h 1..._ l - aynı fikD"de değilnn .• Bu ıp sulh h.:lmde olmak ısteraz. iki taraflı te- ği ba.,'kanlıgwına mUracaatleJ'L .,•1' 
~ ü.1Crı var ı. ocasının qıuna u- ** sare e emıyor u. ar ç ana evve hi h bulm • • . • • •w ~ • .:ıeıı ,.. 
t .. 1 - vakf tın k . . ah d k. b fif b. wuk algml w t d • • 1 ç te Of ıyorum. Bu dakıkada Ruı mas ııyasetııun baden batka dı.ger dn- 3 Motö"r kursu jt>in yeD!IJ . -'" un var ıgını e e ır•n ı ne e 1 Sybil 1.o-·ma tapm~d Mili' .J ay- a ır sog agıru e avı etınlf h _!_..1 _.ı_ - :ıı ..1 .. e<ll'1...-

• . . r "' ....., .. 1• 1 1Y""" • cep e11UKJe anı;adatlanmın yanmda ol- &etler tarafından da muvaffakıyetle tal· · l · ı1a k ı tekli\eı~· 
karyeruu terkedd.i üç ay olmDJtu. Bu üç nlığına, memleketlerini birbirine diiı- olan genç ba doktora telefonla batvur- mak için k d' b' d 11' b' f nk b'k dild·~· • • . 1 kt ~en yap ca tır. s 12 

ay içinde, Kocası, ilk defa olmak üzere man yapan feci harbe rağmen en birle- du. venneğe n: .• ce C"" :; k e ı ~ ği ~ • • ;d ~ ıgını ve e!ı ~ehe~ ~ verme B e mürııcnatleri. do ıeIJ ; 
kendisine haber vermeden yalna bU'ak· tik, en mesut çiftlerden birini tqkil edi- HınÇkınklannı zaptedemiyordu. Dok- kendimde r yunkat. -~. u mes e ıçın ° ugunb. ud mlil~mnuR nıydc le giloruyonu:

1
·._.1 u- 4 - Müstahkem .Mevki ~~. ~..ııı 

•- 'rab • t ıya gornuyorum. nun ır e ı oma a ng tere ve uuya ı b . . d u lkevlJ10"' W-
mlfb. Qti at salonuna geçtı. yemekte yorlardı. Yüzbatı Henningsin Bem eJçi- or : 17 protest ed k d. d kt l üzak Ga i in Jdarcsın e .ua ]ta~'li 
duymakta olduğu aağtr endiıeler şimdi liğindeki mevkü aşk cennetlerinde meı- - Aziz madam, dedi. Böyle yersiz Hayd· 

0 
ere b c~va~erl 1

.: ib. ar:sı~. a cereyan etme e 
0 

an m e· teşkil cdiJmjştir. Isteklllerin nll 

heyecanlı bir üzüntü halini aJDUfh. İnlİzar ut y~ imlci.."l veriyor tsviçre kederlere knpılmaymız. Kocanıza hiçbir bir-:eslek 
1 

canun, u a er en gı 1 

re eBrBırek.»Leh" lan L! b' •.:1_ 1 'ik blok evim.ize mürncııı.tleri. . 0•· ~t "" . .__
1 

. . . • . . • • . .. . ıs m mç ır ıueo OJ b gi.ıP ,r 
daku~11 :ıranı lussetmcdcn geçırebılmek topr.ıklıı.rı, Avrupanm ltayruyan bünye- fey olmamıştır. MaMnafih sıxı tatnun ıçm Yakanızı ele vererek on iki ı...-un il al.kası 1 d w il. • ... : •• :- 5 - 23/3/938 çarşam a verıletl ..,. 
• • okumağ -~• ı-r lak ben • d. b. ank ..... , e a oma ıgmı ave e~·-UT· fuıdan '/"' 
IÇU1 • a .,....qh. ıç a a uyandır- sinde milyonlerca insan boğuıtuğunu on- fıın ı ır et yapacağım. Çok yeyeceğinize kadar bazı küçük menfa· de bay Cclfil Uzel tara }ail (01' 

mıyan sahifeleri çevirmekten usanarak lara unutturuyordu. Fübakika Svbil ın. geçmeden size haber verinm. 1 • ı kad ~f/fa'.7'Jl'2-~'!Z7-..,,..,.,,,._ı,.,~- ri konferansın dördüncüsü 
0 

__ cıı; "e 
J at en var .. ıte o ar.. Tarih c.c.:;n,r.;,n,,.~,,.,,"-'6~ Ji'~ . ..s' 

tuva~eti~n .baş~ ~urdu. Gözl~~ en kıy- gili.z pasnportu t~ımakta ise de onun - Te~ekkür ederim doktor. Bir ,ey Henningı cevap vermedi. ı 7 nin .,. · i ve heyecanlı Roman dinci ve on sekizinci asırda IcorıftP'"" 
metlı bır zm.et gıbı aa:ı~nna dıkıldi. Be- vatanı kozmopolit insanlarla dolu tren- J öğrenirseniz b:ma bildireceksiniz değil kadqlığmdan hoılanmıyordu. Bu muba- «MOSLOMANLARIN Ingiliz meslekleri) :mevzulu , 
yaz alnını bır taç. gibı ıüsliyen bu güzel ler, vapurlar, müzikhallerdi sanki .. Be- mi? vereyi matmak istemezdi. 13 ANASI vardır. t 18 de~ 
aaçlan pannaklarıyle 0~!8d1. Bu saçlar yaz, san siyah ırka meıuup insanlar hep 1 - Elbette madam .. Sükiınet bulunuz.. Birden bire araba durdu. 17 olomo· Birinci fonnuı ~ıktL 6 - 23/3 938 salı gUnil saa k oe~,, 
~~ danseclerken ıohret ve muvaf- buralarda birlqiyorlardı. Onun yalruz 1 Birazdan endqelerinizin ne kadar :yersiz bilden indi. Müvezzilerden İsteyiniz. Ve yal yardım ve saat 11 de hal tıfl ~ 
llıkıy~. sembolü olmıtttu .. 1914 ha- bir alemi, bir Allahı vardı. O da Raclolf:oldufunu aöreca.miz _Beni burada bekleyiniz~.. her hafta muntuamen arayınız lerl komitesinin haftalık toplatl 
bannda yuzb&fı Rodolf Hennenga, lı:en- Henn~i. O kaybolursa Syb.1 de,..... Yanm aaat sonra telefon riae cald&.. Kuau aramaia sideceiim, dedi. 1 - 5 (553) dır. 
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•• 1' ' B. Nejat Bozkurt diyor ki: : ·································: • • • • 
: TARiHi TEFRiKA E 
• • • • ...•............................... : PiÇ KURUSU 

- 145- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Analık ta babalık gibi zevktir, 
gururdur, meziyettir ve baştan başa 

vazife ve iftihardır 

..... ;:::J,ad o 
ANKARA RADYOSU 
öğle neşciyah: 

12,30 Muhtelif pIAk neşı-iyatı. 12,56. 
Plak: Türle musikisi ve halk şarblan. 
13,15 Dahiü ~ harici haberler. 17,3' 
lnkılep dersleri: Halkevinden naklen. 
Akşam n~riyah 

B /ZAN S SARA Y J N J N / C Y LJ Z LJ - B~tarafı 2 nci sahifede - 1 betlere cıe'f"ftlek, aevifmek• diyoruz da 18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 Türle 

Y 
.............................................................. :..................... . BugüUkü nüfus siyaset ye endİfeaa de• bunclan müteYellit hebeiüı delil dünya- musikisi ve halk şarkıları (Hilanet ftirA 

' A k 1 b k 
• • • ' ancak kadmlann fu,.oloji. Ye psikoloji 

1
1• ıelİfİnİ, l'ÜfeJD halinde türeyİfİnİ bile ve arkadaşları. 20 Saat ayarı ve arapça 

avaş Ya Uç "'rına asara yu• ru vuifelerini İJ'İ yapmakla balleclaec:ek bir,1a&Jiki ve içtimai b.ııanlwa unuıumfa· ne-şriyat. 20 15 Türk musikisi ve halk 
• • • c:::I • meseledir. Kadınlar, analak afka urar ğundan ötürü bir musibet &afart%. Böyle şarkıları (Melek Tokgöz ve arkadaşlan) 

verir, :zevkimize bakalnn deyerek ittifak bir ~la hosale gelen analıtm atk• 20,15 Snlo, Vilolam (Necdet Atak) pi· 8 ebeler, bet on sene vur patlaun, çal 01- zarar verdiği ıörülmektedir, halbuki iyi yanod.a Marscl Bi. 21 Sıhhi konUJına~ 
u emri Veren peçeli kadJnJll ateş içinde yanan eli nasaı eğlencelere dalsalar, çocuk doğur- düıünecek olursak burada aJb zarar Doktor Besaret Karuu. 21,15 Stüdyo 

A masalar, o zaman ııeyreyleriz, gümbür- veren anatak değil umunum menfuru ol- salon orkestrası. 22.00 de ajans haberleri. 

~ngelakinin bilegv inden kavramış.. Onu adeta sürük- tüyü. Kadın kuluçka makinası değildir. mak ve camianın nizamau koruyan ka- 22.la te yarınki program. 
Diyenlerin yalnı.z kadına kartı deiil, ya- nunlann ahlWıuna muhalefetin husule lSTANBUL RADYOSU: 

lercesine merdivene dog"' ru çekip götürüyordu.. tan Ye millet hakkındaki sevgilerinden getirdiği vcbİm Ve muulİ7et diifüncesi- Öğ(c neşriyatı : 
de fiiphe ederim. Akit ba§mda biç bir dir. Atk ve sevqme nikih dairesinin res- 12.30 da plAkla türk musikisi, 12.SQ 

"ıra lı-1ıanm AngeWôyi bileğinden yetinde yüzünden peçeıini çekip a.t- odada ne stfatla bulunuyordu. insanm, yJd.amcı kndmlar bile kuluçka mi kağltlanna iktiran ettirilmeden altın de havadıs, 13.0S le plakta türk musikisi 
~ 1~ Jabhyan ve ate, içinde ya- b. Kadın bu sözlerle ne demek iste- makinası telakki ettiklerini cönnedim. saçlı bir bebek «Kadem nilıadei alemi 13 .. 30 da muhtelif plik neqriyatı 

il eli titreyonlu. Çocuk sevinçle bağ[l'dt... mişfi? lyatrm kendilerini ileri likirli sanan, gU- tühul• olunrine o nman hallt nuann· Ak,,<ıam neşriyatı : 
~ U elin ate, ve titreyİfİ altında - Anne. •. Anneciğim.. Şn,kın fa§km etrafına bakınırken' ya mütefekkir geçinen baz.a zevkperest- da belki de ifı.kı gözünde kadın bir kalı- Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
Lir L~ kumandanı da, anlamadığı - Yavrum.. öteki l:aryolanın üstünde bir def- lerm c:Kadmı müdafaa• ediyoruz diye be. bir roıpu, bir kaltaktır. Bu vaziyet .:J.45 le Eminonii halkevi neşriyat kolu 

l\lleYecan bplamıfb. Ana oğul, birbirlerinin boyunla- ter gördü. 1 onu analddan lcaçmdıracak telkinlerde nikahla kUrtanlamazsa kaduun Utikbali, namına Nusret Sefa, 19.00 da plfilcla dans 
L Ulaiuıa ..ailen perPIİ kadmm üf- rina sarıldı y '-la .. . ı t J b' bulunduklannı okud··x..- olmustur ümitleri, belki de hayali sönmiiftür, ana- musikisi, 19.15 te konferans, EminönU 
~ _..._. • -o r- • aproıs rı uzerıne u:ap:ı ıunıt ır ut>'".. ~ • • • • • . 
L 51Ql bar solukla nayet yav1t• ve Angetaki bu sahneyi sanki rüya- ı d ea A--•-•- 'çt" • 1_ 1 d lık 8fkına zarar vermqbr. Onun IÇUl ya halkevı sosyal yardım kolu namına 'ta:'- • • "' -s • • • .' • ea ı.er •• c:~u;:,. ı unaı ıı:anun ara a uygun- • • ., . 

"' &eaını duydu: da ımış gibı seyredıyordu. B d ft f( d' d ft · d" d ---ı.:: b" _ _._eki bir •. d L!_ atkının ıdame$1, ya ramusunwı vikaye- Doçent Feyzullah Dogruer (sosyal dıı 
- " tJ e el°ooo en l e eny 1. ur, \-UUAU ll' COH e ııı;a mln UIT • • • • • • , • • • • 

ı..._ - ı avq Ayaklannwn ucuna Kadın, bu çocuğun annesi idi. H 1_ ---" v • • d ka d • • ... : ..... : 1 i!Uıhta b" • sı bu gibilen ana olmahtan çekindınr, bır laoabeluun faıdelen), 19.55 te borsa ha .. 
~·'- .. ·:·tt·• ed rd" F '- 1 d" . 1 · d"' ataraw.nnı yauugı ve ıçm e en mu v eı ı"~ ..... ye o an n m d •--- --L-uı- la ~ il b b 1 • 20 00 d kl · ı_ ı · k ' k" . L ~ v.a:, guru u etm en me ıven- atmt ren ısı am ı. 1_ l ii ı~•- h" b"rl • 1 erdikl . .. .. •- e &fllll1Ul ınrnü u o n çocugu e af er crı, . e ası'!\. ur musı ısı ve "'t1'i ,..._ tatu en aymet genç uı;. altrasmın ı enne ta11ı v en sozun en guv- 1 

rı.\'ttqf\1%. Yüzünü nçmışb.. Fakat görmü- b I' d w d ft ı v ti"· b" r~· d t" • ••tteh"d t bAfA kalmtf çocuklu bir kadının sonradan ıalk şaı·kıları : Nuri Halı! ve arkndaşlaTı QU b" u un ugu e er c ısı, ar ıgın 1aa e un mu ı en e-
di, ar rica değil adeta bir emir- yordu. ·· . . 1 

• ukW-ın • erb" el • başka bir erkek tarafından sevilmesi ve tarafından, 20 30 d ha\•n raporu, 20.33 te 
.• ' • -'lıy ...... •-1.. Bu defter buraya nesıl gelmışb? mm, ~e çoc ı ıa ~ ve t ıy enne 1 l . ...:~:-: d- .. el" bu ib"IÖıncr Riza tarafından araN>11 söylev 
" l'Ll1 ..._...tı:". D-L- · 1 I b L---- ih · b 1 il . ev enme era n ......... çauu uıun un, gı ı .-:r- 1 

ra\' A-'LI b H hnld b b od b" D.113 bır kaç saat evve onu E:en- e ~ tunam usus annı bzam 20 45 te Vedia aiza ve arkaAftftları tara4 
t.L &§.. ,._.annm ucuna asa- er e urc.ya u :ıya !l" d' . d k d' od d l d" d~kt • taahh"d"d" B" 1 bir ht durumlarda hem kadın, hem erkek çolc · ~ 
.,.. maksatla getirilmiıti ı evm e, en ı asm a, 'en ı ma- e en u u w-. OJ e a -ikül vlöded' 1 kad atk k - fından türk musikisi ve halk şarkıları,. 

llu ibtivata eden ı·· v--.l. B=-· d-L- --Lred·ec-•--·ı &asının üzerine elite koyduğunu bi- v~ mukaveleden sonra aı!wnı:.a zarar mud" : • _.:e :m7k' m mı, en. (saat auarı) 21.15 te Tahsin Karakus ve 
... _ ~; ., n uzum ara.. UIA&o IWll INW e&~. r rd . d" b" ehim ll ı:lddan kaç wna ~ leYen ocasuun enmu:zecı ,, ~ 

• ~a Angeliki düımanmın e- Fabt hcyecıuu o dereceyi bulnıu,_ ıyo ı:ı. I ""~ ,ıye ... v 
1 

e .an • • ~ otan ~ •ermek, yeni kocasana arkadaşlarl tarafından türk musiki.si va 
~Bu •e elinde .;ı_x.:ı mi idi? tu ki, kendini güç tutuyonlu. Çocuğun tatlı ıeıi odarun bu esrar- m aate vcfaıızlık nibi çok çit'kin bir da teYimli göriinmek ister. Fakat birinde halk şaı-kıları,, 21.50 de orkestra, 22.45 

~u 1 ··•-~ tin. • tb feY olur. . ı • 
t fllrarengiz bcLn onu ölüme - Korktun mu yavrucuğum? ı ıu&une ı yar . .. . . -.- hakikat, cliferinde caliyet kendini ı&- te aıans ııaberlerı, 23.00 te plAkla sololar 
'tl ~ götilnniyor mu idi? Bu 1e1 •• Bu tatlı ıes .• Aman ya- - Bu adam benim neyim anne? ~yl~ ~erek .fmlenn, ~erek.~ tenr. Erkek ile karuuun kalbinde ifgal opera ve operet parçaları, 23.20 de son 
~~)lr •• Eier böyle olsaydı bu ted- rabbi.. Angeliki bu ıesi hatarbyacak Bu maıum sorguya heyecandan ı bcgeadiği takdır ye takdu et~ tabiı etmek istediği 1ente bafka bir erkeğin haberler ve ertesi günün programı. 
~ne lüzum olurdu. gibi oldu. titriyen fakat ıeYfocinden haz alan ve kanunlara uygun anal~ balı, lı:aduım hiç olmazsa hayalini ,...atmakta olduiu- AAVRUPA ISTASYONLARl: 

\ıit ~ler 0 kadar bat döndürücü -Evet anne ... Yüzüne neden pe- tatil bir ıes cevap verdi: ,~~~dan. kocasına ~ ~ nu hisseder, lrukarur, aıWtim atkma za· SENFONlLER: 
1iltatle Ye 0 derece beldenilmiye- çe koydun.. - Baban yavrum... _."' olan ~uyl't' ve seYgısuıd~ bir ~1 ran olduğunu sanır. Burada da a;ka u- 21.15 Bükreş. Senfonik konser, şark1t 
~ lleticelerle birbirini koğalayordu Bu edam kim .. Onu hiç gönnemif Ve Haygan, bunu söyler söylemez k~ybcdecegme, _zarr:: vereceğine benan rar veren analık değil, qkan tecezzi ede- 22 Varşova : Senfonik konser, (Hanen' 
' ~elikl bu vaziyetler kartısın- idim. Bir yaban::ı mı anne? arkuındaki topuklanna lcadar İnen a lun ermez. Çünku ben, meyifidir. del. Haydn, Mozarl) . 
• ,tae diiıilneceğinl değil düşünme- - Hayır yavrum .. O yab!lncı de- pelerini bir hareketle sayınp attı. 1 Afk~ ferdin bütün varlığını sevdiiio~ H • önden tetkik edersek edelim HAFIF KONSERLER: 
"-'l hile kaybetmifti. ' ğil... O senin... Peçeıiz hali ve kızltk elbisesiyle '\"ermesı, k-~~~den geçmesi, lcaıtdıkla &IW;:!' :ık& sarar veren eri oktur: 7 .10 Bertin kısa dalgası, hafif musiki, 
.it l\ ... ~•-ı L_ _ ak, k Angeliki boğulacak gibi oldu. yüzünü Angelikiye döndü... 1 ruhların biribırme sıkı, sıkı bağlanması Fakat a: .. -.... '--'-tan k _._~ ,_ 'dmt (8.15 devamı,) D.30 Paris kolonyal. pltık 
111 .rq arının ucuna IDIUJU en- t d" _.__ b•' 1 !'-! nah • • ...... OIUUl.K onuın Ka ar, tiL1 hareket eden n kadının Yabancı olmadığı söylenen bu - BITMED - 1 ıyc enuırun, oy e. uu un rmt1zacm- kaba olmaktan çekinen erkekler Yar. Bu- (10.15 keza 10.45 keza. 11.30 keza, 13. 
~·--' L-----'-lanpeçe_ı..... dan husule celen bar çocuk kadına ana- d" -•!- Bun d eril" keza) 13 Bedin kısa dalgası, hafif mu-

t. J.t,:ıuan uaaaınaAOrta '- ÇllKl.t. d SARAY iÇiNDE lık ııfabnı izale ettiği gibi, erkeğe de ba- ~.:.~ ~T b" ~a ~t va~ Y ar: siki (14.15 devamı), 13.10 Bük~. Sandu 
Y .rfan... Kat sa onun a.... b 'ı.k _ __L__ ~--ır d •-! ___ ,_._ L-b a rna .,. ı .. arap ar, me- ·-'- (l"'.30 _._ 4 5 \&:I!_ · dat ___ !_. bul d w lon <1.1 v~ı nwe e er wı ~. IHI a- 1• ti tahmil ed . •!'-t~• h~ . Marku Oı-KCSlrası, .. ut:vaını) 1 .1 
.t 'l&ll\ areaınm un ugu aa - 1 • • •• su ıyc er er, ısUA a1 ve UlTl· • • 
~ aar...__ I b' _1 ..... __ ık gıDi ayna varlıfın m&J§lerek yaratacı- tini" • a-•- "t 1 erk ... d esul' ti Pare ıkolonyal, konser n kli, 15. keza, 

'
-,uıa IO una ll' nazar attuuan ye Ulllf• ey er, egı em ıye er, 

• lığı vasfmı kazanmak en yüksek mezi- mah • t'-- L"- -•- .---n--•- 15.15 Berlin kısa dalgası, musiki w şiir • • • • . . . nuruye la' ye UU' ÇU& ~uına 
......_ Çaa,uı.: Çabuk yettar. Bu mez.ayetin huaule gctırdiğı haz, lcart,t hrır, bunlara tahammül kudretini 16.30 Şeı\ program) 17.10 Va;şova: As· 

L.. biye F.ıdd~ ye ~i katına çİ- T k b •• •• k •• zevk, ve ıururun dünyada mislini bula- kend;!;,.de bulanuyanlar analık e.P.a kerih ndo, 17.10 Brüno. Radyo orkest-

~~Yene ideta ko§arak ve An- ra yan l n uyu gureş- ma~ . .. • ·-· . urar verir diye bir iftira yapabilirler.Bu rası. 17 45 Bertin kısa dalgası. Halit ~on· 
~ Urüldi erek t ld Şimdiye kadar miital- etbgunaa; aık bir nanködüktür bele bdm kuluçka ma- sen. (18.50 devamı) 19.20 Peşte: Çıgan 
~~y~ od y eld~ 1 ı. 1 • • h 1 ki va sevgilerini mepu ve medeni bağlarla kinesi değildir diyen uvlı:perest lcorkaft orkestrası, 19.20 Bükı~ Çaykovskinin 
·~ irda:ma g ı. erı· ıçın a zır ı ar teyit etmiı kadanlann analık halidir, SU• lara siz: hangi fabrikada İmal edildin" eserlerinden plaklar, 20.10 L&ypzig: Bir 
~h'e~ ~ini bir başka ZU1'lan a_liniz i~ mutl&kbr, bu İbônda diğer ih- ve hangi kuluçka makinasında :yumur: çok ınillcUerin be tekarlarımn plakların-
-,,, ;.1_ _ _.__ d b la .., timallen de gözden reçirelim, muvalıkat dan _,_,.,,___ b-L-• kti" l dan 21.lO Pe~te: Orlre.st.ra. 22.45 Belgrad 

aaı .. _ - -,.:ence uwuın a u caguu ~Luau., ana ve auaıarma: va J e . 
... -""'!lt. K k •• ı • • • h. zevklerin tatm.ini yolunda gidi, gidi bu· aizin gibi, biı: makina değaiz deselerdi, plttk konsen, 23 Varşova: Radyo salon 
~ulQ b• kadın od -nd idL Jr pınar gureş erJDJO tafJ ) IUJlaruı ve halk dilinde a:aeviyor, sevi- bu nankörlüğü yapmağtı bugün imkan orkestrası, 23.10 Bükreş, plllk konserfı 
Q\l odad ll<I 1a ası ; h k k d b• k •• şiyorlar.. denilen ,olgularm mahsulü olan buJamazdmız. Analak, ze.ktir, gururdur, 23.20 :eşte, plak konseri, 

L..~ola.:n = &nvar İannda 3 ) 0 a J r aç SOZ. • çocuk aıka zarar verir mi? Vermez mi? meziyettir, bqtan bllfa iftihardır, ey kor- OPERALAR. OPERETLER: 
~ bQ. Yllf fıte o zaman çocull kadın için yüz ka.- bk, bodbinler, ey kısır düıünceliler, bir 20 Berlin kısa dalgası. Gounadunun 
~ .. ÇOcuk... - rasa, erkek i · ba bel&st •• d ı t Margı:ırete O(>erası, !l Pmg. Jobann St,.. )'!du atlan çocuju mışıl mıııl uyu- Edime {Mart) -Trakyanııı.ın öledcn-, O dt?virıh Kmkpınar ağalığı birytik ol-I b 1 :alt 1 • ' . U: ~ aza- az cewr 0 unuz. raussun cZigeunerharon• opereti . 

.. lf.: . • beri en mü.l~im spor~~ guı:e~~ir. ~cı· se•~.e ı~~~~a h raher he~ .k~s ağ~ seçilmek içi~j 1 0 
ur, net ar, brz bu ııbı munase- Karantina: NEJAT BOZKURT ODA MUSIKlSl: 

~C~hn •• ~ ~t°!da JanaD muayyen gunler_d~ koy duğunfonnde gu- buyu~ rekabete gırı~ırlerdı.Kır~ınar gü 1 ve g~tt~ Anadolunun en ileri pehlivan- BlBUYOCRAFY A : 18.30 Prag, kentet konseri, (Mozari) 
~l Angelildye diktt. reşler yapılır, cınl oyn ıur, oklar atılır- reşlen Balkan harbınc kadar böyle de- lan ıştırak ederek güre.şmekl-e bulun- • 19.15 Bük~: Triyo oda musikisi (Bi!et-
~ on.un elini bll'akti. dı. Bu ı,-reşlerden bir t.ane.o;i ve en mü- vam etmiş, Türkiyenin her taraftndan 

1 muştur. A k k (M ) hoven•. 
tı. ~ UJUJ&n yavrusuna dof· hiıruni bugün milli hudlll haricinde ka- gelen pehlivanlar burada güreşmişler ün Her sene Mayısın ikinci haftast için- n l t e t İmar RESiTALLER : 
~ lan (Kırkpınar• güre~l-eri idi. Her yıl almışlardı. de Saray içinde kurutan Edirnenin ıneş- tnlişar eden 82 inci . ayısı ile yedinci ıg 15 v rşova, şarkı resit.nli, 18.30 p* 
~ eiildt lfo:ırilyas gününde başl r ve üç gün de- AbdüliziT. devrinin meşhur pehlivan-

1 
hur Kırkpınar panaym ünlü pehlivan- intişar yıhm bitiren (ARKtTEKT) der- ı.c Pıyano refakatiyle şarkı, 18.30 Brü .. 

~\it\ yan.aklarindan öptü. vam ederdi. larmdan Ak.koyunlu, Makarnacı bu gü- larımmn birbirleriyle boy ölçüşmelcri- gi:;i şimdiye kadar yaptığı nc,şriyal ile . no, halk şarkılan. 19.15 Bedin kısa dal-
~ _gerinerek uyandı. ..~~r y~l ön~. seçilen Ku·kp~nar _ağası r~ş~erde kendilerini . cihana ~nıtlıkları 1ne ve yeni ~eni islidall~r~n rnc~dan~ çı~- mcmlek~timiz mimarlığını gerek yurdu-ıl gası. Flüt ve piyano konseri, 20.30 Var-
'(~ oiuftwdu. butun cıvar koy, kasabaları d~~lerı kır- gıbı 19 l;ncu asrın cıhan pehhvant olan masına vesıle olduğu ıçın Edımelıl<?rm muzda ve gerekse hariçte güzel bir su- şova Brahmsm ~rlerinden piyano kon• 
~~ iizennde doğruldu. Hay- nuzıya boyanmış mumlar gondererek Burgandıya kurbanı Karalarh Yusuf, ve Trakyalılarm derin bir ilgi ile bağ- rette tanıtmağa rnuvaffak~tan yegruı~ : ~eri, 2l ~lgrad, halle şarkıları, 23.20 
~ ~gözlerle üzerine eğilen halkı ve ~h pehlivanları Kırkpına.:a Adal'. gibi pehlivanlar da ilk şöhretle-cini •landıkla:ı. zevkli bir toplantıdır. ınimari ve sanat mecmuasıdır. 1 Belgrad, halk şarkı1'trı. 
~~li icadına ve yerde odanın davet ederdı . Bu mumları alan her koy hl! gureşkrde alm~lardır. j Sarayıçı geçen sene olduğu gibi bu sc- Bu sayıda mimar Sedat Hakkının in-, ..._ -----------
'-~ hali tatlan duran yaban- ~alkl akın, akın ve yaya. Kırkpı~~ra g~ .R~lk~n harbından ~n-ra Trakya_da bu, ne de bütün Edi~hlerin ve yakın vi- hLiarlar vekaleti binası, Müh~ Mu- ' baka Projeleri. Isveçte bir cemiyet bin~ 
k~ balayonlu. ! lirler ve eğaya arın.ağanlar getirırlerdı. mıllı gureşler terkedılmıycrck Edırncye !Ayet, kaza ve köyler halkının seyrede- anuner Tansunun Izmlr Fuarı, mimar A-1.sı, Munar Kemal Alt.anın Eminönü ke· 
~~Undan haylıaracaği ıırada . Ağa gel-enlere kahve ikrauı eder, ça.dtr-

1 
çeyrilmiş ve tarihte meşhur Saray içinde: ceklcri büyük güreş müsabakalarına hidin Morlaş, Şevki Balmumcu, Niza-1 nH!ri }'azılarıyle dünya mimari faaliyoo 

~na kartı dönük yazi-1 larda konuklardı. her sene yapılmakta ve gerek Trakyanın sahne olacakttr. mettin Çocuk Esirgeme kurumu musa- 1 hak.kında haberler ve bibliograü vardır. 

Kesik Elli 
ADAM 

~ 

-------

- __ w - ?- - =--- - - - - =-
için Mahmut daha önceden yola 1 ilk teessür ve sevinç içinde geçen l...ukoray' a gittiğini öğt'endi. 1 hikiyemizin batında eöylediiimiı 
çıkmağa ve buradan uzaldatmağa birbirine zıd tesirlere kapılmlf ve al- Pqinden adamlar k()fturdu. Ayd tehrlne gelmİf bulunuyorlardı. 

,-. karar verdi. tm halkaları hediye etmİftİ. - Altın balblar imparatora tak- Mahmud eğer Ru'ın kızını nehir .. 
Doğru Laıkoray'a gidecek ar- dün edilecek .• Onlan geri venin,ken-•de, timsah ağzından kurtannıt olma .. 

kadatı Ragıba borcunu da bu ıu- disini bqka suretle mükafatlandtra-ı ıa,.dı burada bulunmayacaktı. ve bu .. 
retle ödemit olacakta. cağını diye haber gönclenli. rada bulunmayacağım. göre de 'ta· 

Daha evvel de arkadaşı Ragıba fakat bu haberi götüren ye Mah- lfoıe yeni alacağı istik.mıeti de ver· 
bir ad~m gönderdi. mudu Laskoray yolunda arayanlar f memit olaca.kb. YAZAN 

Bu adam, Ragıba gidecek, Mali- saatlerce gittikleri, at ko§turduldarı 
mudun gelmekte olduğunu ve bor- halde onu bulamadan geri döndüler. AL 11N HALKA EFSANESi HANRY 

DE cunu ödeyeceğini haber verecekti. Bu esnada Mahmut, küçük Ayşeai Ayd, Musavva vilayetine tibi u· 
Haberci yola taktıkdan sonra Mah ile birlikte, bülbütün aksi istikamette ' fak bir limandı.Burada Naip sıfab ile 

l\ ~ Monfreld mut. ta. genç ~11.ile beratıc:=' Lu~o- ~olarak ~ol alıyordu. ı Muhammet isminde biri hüküm sü-
tiit.,lıının .. 

1
.. _ ray ıstikametıne gıderken bırdenbıre Gıdecelden yer uzak. Haftalarca! rüyordu. 

''tl\ce 0 urnden kurtulduğunu Yirmi dört ı:aai: ıonra Ras'm fikrini deiittirdi. aylarca sürecek bir yoldu. Naibin Habetlilttle arası hiç iyi 
he>l.' onu kurtaran delikanlı- verdiği hediyeye piçman olmasın- Böyle alelacele niçin gidiyordu? Bu yolu boş geçirmediler. değildi. 

~~"-lb~na sarıldı. . dan kor~yordu. . (~~s) ın pişman olın~ındsn ve Avlandı~. ~~şe avlan~ hay- Çünkü onlar ~11~a b~lı ~n bu 
~._1: cled· •!tın halkalar aemn ol- tik sevınç heyecanı geçhkten verclc~ıw~ltın halknları gera almasın- vanlann derilermı yüzmesmı, onları! topraklara göz dikmıılerdı. Diğer ta· 
h,lft'-l,,

1

1
• Eger kızım ölse idi bu sonra Rasm kendi kendine: dan degıl mi? güneıte kurutmasmı pek iyi bildiği raftan Mmr hükümeti nazannda Na• 

~ter~ 0 n_rniali dahi olsa onu - Ke~ke altın halkalarm yarı- Fa.kat herif pişman olunca onuı için kocuına yardun eUİ. İp Muhammet iki yüzlü, haris, ah. 
~'\it 'hll\ 1 

Retirernezdi. lınnt verseydim. yoldan da çevirebilirdi: Öyle oldu ki vurulan avların kıy- liksız bir adam tesiri yapm!.§h. 
rı '-1,,,ut,I te~ekkür ederek altın Diye dü,üneceğine emindi. Herbiri iki yüz ettitcr gramlık alb metli derileri bir değil, bir kaç deveye Naip, çok .zengindi. 

~\t ~lk dı. Rn~, böyle düşündükten aonra: altı:ı hslka... l yüklenmiyecek kadar çoğaldı. Söylendiğine göre bütün serveti. 
it et de ala.r! adeta küçük bir - Tek bir altın h!ilka da kafi Az şey _değildi bu... Mahmut uğradağt bir ltasabadnn ni. emaals~z. mücevherlerini demit 

~~'-· ~~hkta. gelebilirdi. ... ~u ~ndl§C k8.rfısında. kararını de- . • . dört dev~i tuttu. Bunlara: . (sandıklar ıçmde ve beton bir malı· 
~\tt ''•nı lltuda. kendi yanında Diyecek ve sonra da: gıştırdı. Bunun hepıını bırden verecek ne - Benımle beraber Ayd tehrine zene saldanııfh. 

l! ~'h\l( lek(if etti iıe de Mah- - O altmları ne yapacak. Ona Lukoray'a gidecek yerde timali, vardı. kadar gelceksiniz. Bu zahmetinize! Htt hangi bir vaziyette o bu san· 
t~dan betnıkedi. bot arazi veri'yİm. Ekıin .• Biçsin.. kız,( deniz yolunu tuttu. Yansı.. Hatti bir danesi bile ki- mukabil her birinize develerinizin dıldarm bulunduğu Ye yerini ancak 
)'t~ \l~lllf a o biran evvel bu- Geçinsin.. Böyle yapmakla da ne kadar İsa- fiydi.. bedeli kadar para vereceğim. l:~ndi bildiği bütün mahzenin oldu-
~e~ "tıne.k, kaçmak isti- Diyecekti. Ve bu dütüncelerle bet ettiğini anladı. İ Hem mutlaka altınla mı mükafat- Dedi. Deveciler- bu teklifi kabul et-

1 
ğu yece denizden açtırcbğı yol ile de-

~._ '-li'> verdiii altmları geri. alacakh. Çünkü Ru hakikaten albnlan laDdumalt ..,.ttı. tilel'. niz ıularuu getin:celıı:: ve m•auam 
• Bunun böyle olacağını bildiii venliğine pİfmao olm1lflu. j Heman ~udu arattı. ~ böylece YO bir be ·~ 2onra - BtTMEDl -
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esi' ~srarını -14-

kadınlar hapisa • 
ıya 

Seksen beş sene ev~el ve Fransız 
rahibeleri tara ından kurulmuştur 

Bir İ§İm için Fransadan Avustur
yaya gidiyordum. 

T anıdığun ihtiyar ve fakir bir 
Fransız kadını, bir Fransız köylüsü 
peltek dili ile bana : 

- Kuzum e\·lidım, dedi. Ma
dam ki Avusturyaya gidiyor&un. Vi
yanada kadınlar hapishanesine de 
bir uğrayıver .. ~nim kızım yirmi 
aeneden beri oreda.. Yirmi senedir 

· yüzünü görmedim. Onu hir gör de 
gelirken bana haber getir. 

Çok namuslu b!r ile obrak tanı
dlğım bu kadının kııı:ınm yirmi sene
den heri Viyana kadın hnp: hanesin
de bulunduğunu bilm;.rordum. Hay
retle 60rdum. 
-Kızınızın bu kadar uzu~ bir za

man mahkUmiyetinin sebehi nedir? 
Kadın anlarlı. 

içinde 
• Yazan: METiN ORBAY 

Ebülkasım'ın hikiyesi 

Röportajı yapan 
~ Paul Bringe 
U':ZZZZJ7..z:z7..zı!7b/../JJT.T./.:ZZ. 

Marlen Dietricb 
Anlatıyo~ 

-15-
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Yenl·ıen Favs.ta~~ Aşçıbaşı makarnalar Bayanlara müjde 
150 kuruta maktu haıır fapka 

1938 modelleri gelmittir. Ucuzluk 
ve zerafeti her kesi hayrette bı .. ................... ! ......... 

Yazan : Mlşel Zevako '-· - _ . 100 -

ole Manivel tehdit eserlerlle dolu acı, ~cı adruna benzemiyordu. Böyle bir han i~.in 
lı~Um etti. Bussi Löklerk mUthiş pek fazla olan iki hizmetçi de gözüne 
.. IUUrler savurdu. çarptı. Bunlar da pek iyi bir ayak kabına 

Pardayan yine soğuk kanlılığını boz- benzemiyorlardı. Hanın vaziyeti udeta 
ı:nıyarak alayına devam eyledi: bir batakhane gibi idi. Gelen yolcuların 

- Baylar! Neye karar verdinlz. Be- burada kalmamaları her halde hakların
!llnıie değirmene gelecek ml.siniz? Belo- da daha faydalı olurdu. 
;aya git.nıekte israr ediyorsanız, işim Pardaynn böyle şeylere aldırruı takı- A . • . . . _ •• 
ar, affuuzı dilerim. mından değildi. Ayaklarını çizmeleriyle Selanık sergısının bırmcılık ma. 
Bus.sı Loklerk bağudı : ateşe doğru uzattı. Dirseğini masaya da- dalyasını kazanmıttır. 
- Eğer bl..zlınH: beraber gelmezseniz yayarak düşünceye daldı. Daha doğrusu 

g~ öldUrürUnı. dalar gibi göründü. Gözünün ucu ile et- Zayı· cu·· zdan 
Pardayan derhal kılmcmı çekerek ce- rafı tnrassul ediyordu. Nihayet yorgun-

l'ap VerdJ: l lulctan gözleri kapanır gibi olduğu bir fzmir merkez askeri hastanesin-
- Öyle ise haydi bakalım, istediğinizi sırada önünde duran gizli ve kırık bir d im ld w ilır ra • l 

~apı?U%. aynanın içinden arkadaki kapının hafif- .~. 8 k§ ? u~~ a~ir 1h"Y ~ 
Bussı ile Manlvel Pardayana hücum çe aralandığını gördü. Buradan otelcinin ızmır as erı veaı ~1 ve. .. uausı 

etUler. Daha ·ık haml d B-·-..ı-•- kı- ı..~8 g·· ·· d'" p d b"' b"'t" d"'·'--t evraklarımı ve nakdı havt cuzdanımı l ı e e W>:ıllllll """:iı orun u. ar ayan us u un ı.IUWl • .. •• • • Y . • . 

rakmaktadır. 
~ 

ıncı ellnden fırlayarak bir hendeğin içi- kesilmekle beraber y~rinden kımıldama- Cumartesı gunu zayı ettim. enuını 
~ dUştu. Bussi kılmcını almağa ko~ dı. Hancıyı arkasından iki uşağı da takip çıkarta~~~an es~inin hükmü ~ 
lar ndüğtı zaman Maniveli aizından kan- ediyorlardı. Ayakları çıplak olacak ki olmadıgını ılan ederım. Abbas Azer 

-

-Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulibdır .. 
Sağlam, hassaı, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markaıına 
dikkat ••• 

Satıf yeri : Suluh an civan HOSNO öZöDEMIŞLL. 
1-26 

Alman 
botatUnlf ölUınle milcndele eder bir hiç ses işidilmiyordu. Adres: fzmir Kar§ıyaka Donan- _ .....,.. 

"-tiyette buldu. Yavaş yavaş Pardayana doğru yak- macı mahallesi Zafer sok~nda 88 .,......BAf:-SIL~_Jl0:..1~ , _ Gübreleri 
~ Pflrdayarun kılmcı onun göğsilnU bir laşmağa başladılar. Hancı arkadaşlanna 1 numarada Eczacı Bünyamuı Suhami iZMJR 1KtNCt HUKUK MAH- Topra

gıdasıdır 
. ç defa delıni§, Manivel topraklar üze- seslendi: c:.ww+· '1# &#1 ·M • HM KEMEStNDEN: 

tinde can vermişti. Bu manzara karşı- - Uyuyor-. Tam vakittir.. DIYESINDEN. lzmirde Ali Reis M. ikinci dede ao- ğın :da §C!§kına dönen Bussi göz yaşl:an Pardayan şu üç kişinin hayal gibi ken- tz_M!R .. B:LE . .. . • kak 13 No. lu evde oturan Emin Er-
~ 6keı-ek tekrar şövalyeye saldırdı. Bu dine doğru yürüdilklerini, otelcinin elin- lkibın ~çyuz. el.lı dort.~ıra on ku- dican tarafından anası lkiçe§melik DünyarÜn her yerinde en çok 
ela P.rdayan şu lhtan yaptı. de hançer, tŞı.klarının ellerinde birer ruş be deh keııflı Atatürk cadde- Halil Ef. mahallesi Halil Ef. sokak kullamlaıı her nevi 

L - I>ikkat edlıılzl Bu sefer kılıncınızı demet ip bulunduğunu ~ördü. Otelci I sinde Alıancak anbarlan paıaiın-ı 32 ıayılı evde oturan İ§tİpli Ahmet 
~nehrine fırlatacağun. Şövalyeye epeyce yaklaşınca hançeı·i 'ı dan baılıyarak Alsancak mey~ı kızı Hüsniye aleyhine açılan taıhihi 

elind kika da öyle ~Imuşt~. Kılıncıı:wı kaldırmıştı. Demiryolları pas~jına kada~ olan kayıt dava~ınm c~ri muhakemesi so· 
~ Luvar nehrme gıden Bussıye Şövalye kahkahalar salıvererek yıldı- döşemenin Beledıyece verılecek n~~da .Emın Er~ıc3:nın M~hmetle 
Plla hınçkıra ağlamaktan başka ya- rım gibi yerinden fırladı ve bağırdı: paket ve kesme taşlarla esa~lı ta. ınuddeıale!h Hus~ıyeden huıl o~-

"Alman sun'i 
gübrelerini" 

ıı..~~ bir feY kalmamıştı. A k k"t ld"' B . b wl k miri batmühendislikten tedarik ma öz evladı oldugu bu huıuaa daar 
--"UaYan kılıncını kınına koydu. Bu- - rtı va .1. ge ı. cnı W•ag ı:..,ara d'I , ek k 'f ve şartnameleri veç- dinlenen phitlefin beyanah ve Emi- kullanmanız menfaatıhız icabıdır 

teslyt teaeuı ederek kendisine karşı hu- kanımı almak ıstiyorsunuz degil mı. e. ı ec etı •. .. nin babası Mehmedin kabul ve ikra· Izmlr acentesi 
~ti olmadığını anlatmağa koyuldu... Pardayan birer ywnrukta uşakları ye- hıle 29/~/938 .sal~ gunu s~at 16 ~a rile tahalclruk eylemi§ olmasına bi-
Dır .. ..ı._m llnden y·-.:ı' türlil kılıncını re yuvarladı Burunlarından kanlar akı- açık eksıltme ıle ıhale edılecektır. E . E d" ··r k d 
al .... ~~ e =ıı · • • • • naen mın r ıcanın nu us ay ının 
~ usultlnU bildiğini ve isterse bun- yordu. htarak etmek ıstı~enler 177 h- o suretle tashihine 1-3-938 tarihinde 
!arı da kendisine öğreteceğini ilave etti. Otelci bu hali görünce diz üstü çöke- rahk muvakket t~mınat makbu~u karar verildiği ve Hüsniyenin ika-

MAKS UNZ 
Gazi bulvan 

lzmir 

"' 

l'ilhayet BU&'d Pardayan gib.~ bir ada- rek yalvannağa ~aşla~ı. . 1 v.~yn Bank~ temınat mek~~u ıle metgahının meçhuliyeti?e binaen 
~~~~~~ili~~ -~M~ı~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~rn~~~~m~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==;~~ 
~~ UXattı. Şövalye ue dostluk tesis ey- tacağım. gelirler. keme koridoruna talik edildiği teb- Devlet Hava yolları umum mu··du·· r 
'"""111. - Neyi anlatacaksın? Maksadınız be- 13-18-22-25 (465) 812 liğ makamına kaim olmak üzere ilin .a -
rı l>ardayan Bussi ile v~. Luvar nl soymak değil mi? Oıman ağa menbaları~da ve isale olunur. 901 (556) ) ••.., •• J t k • d 
1.eJırtnı takibe yollandı. Bussı Manive- _Hayır maksadım sizi öldürmekti. mecrasında yapılacak ıslahat ve ta- er -~· "....,.... --.7 -UK UgU a im S3 im OmJSYODUn 30: 
1ll ceaedl d bo bük""k k 1 • • • l b" b ı ··dd BERGAMA ASL1YE HUK k I . y 'd ek .

1 tı. !Jöv yanın a ynu u a mış- - :I;":vet, anlıyorum. Soymak için öl- mırat !çın su .ar ır uçınt ayAmu e~- MAHKEMESiNDEN: 1 - Eksiltmeye onu an ıf : enı en sı tmeye ·konulan, An .. 
alye: dürmek değil mi" 1 le keıılecektar. Menbaın ıslahı 5 nı- K k T"" k Ced"t ah ll . d karada çimento fabrikası karşısında tayyare meydanında yapıla .. - şı-.2• d M rlndir 0 · . . . . mı ur ı m a esm en d lük ~ h uııw. 8

• sıra o~ve · nun _ Şüphesiz sebeplerden biri bu .. Baş- san 938 tarihınde müteahhıdıne iha- Ali 
0 
-ıu Salih tarafından kerısı müd- cak umum mü ür ·· ve tayyare istasyon müdürlüğü binası. 

'eaab,:~!ö~l bey. Dı~d~ Jakil Kll di~ ka oir sebep daha var. Bize talimat veren 
1 
Ie edileceğinden o gün ihale müm- deial;yha Habibenin kendi evini ter- 2 - Keşif bedeli : 156826 yüz elli alta bin sekiz yüz yirmi alh 

ıı-_ --~· ~ il e ogru er e . . . . . . k 1 kü" l h l k ·ı kt" lira 36 kurut ~ kul be ka . adı akl asıluıdenın emnnı yerme getınne . n o ursa emen su ar esı ece ır. kederelc iki ıenedenberi ayn yap- . • . . ..... . . . ..... 
• b\..... U. y.e bir ç yilz m Y a- Ha' ş· d" 1 t tlrl H tlıal ·· kün" lmad w takdı"rde su akta ld w 'dd" ed"l __ ._ yolda 3 - Eksıltmenın fekh : .t.kaıltme kapalı zarf uıulıyle kötüru-_,. Jak Klemanı tellş içinde gördU... _, ... ım ı mesc e n aşıyor. ay- e mum o ~ _. . -

1 
m o ugu ı ıa ı en:x o. dür., 

.\ı1.-., · .... ,.1.~ • ....ı P:apasa sordu· di bakalım siz çekiliniz. Ben biraz usta-1 lann ne zaman keailecegı yenıden 
1
mezbureye çıkanlan davetiyenın ye-

4 
M kk t t • t • 

9901 1
. 

36 
ku -uarııu a~_. .... ı. . .. .. -· 'lin ed'I kf M h Lll al d • d bell' 1m b - uva a emına . ıra ruf. 

- Morover nerede? nızla baş başa goruşecegım. 1 
• • 

1 
ece ır. a a e ar arın al" JU

1
.!. u . k! 0 lmıyand w meahz akkureyke Bu teminat nakden verilmek istenildiği takdirde Devlet Hava 

- Itaçtır Otelci ayağa kalkarak sordu: su ihtiyacı Halkapınar sulanndan te-, teo ıgane ım L'l o a ıgı t u 11 "d • . A k z· t B nk dak. 3667 1 h 
· · ek ... l 1 · 1 • h ,__ ·· tt•w• 1 yo arı ı aresının n ara ıraa a asın ı aayı ı eaa-- ııay all:ah belAsını versin Nasıl - Bana bir fenalık etmiyeceksiniz de- sıs edılec umumı çeıme ere temm elmlf ve aıen tegayyuD e ıgı ana- b t I k B nk d l k kb t kl'f ktub I 

kaçtı? . ğil mi'! edilecektir. 905 (562) tilinıı olduğwuJan tebligatın İzmir- b~nl~ktya Kırı a~a at ad~nd~lınaktca. ma uz e ı me uy e 
d Y · A ·ı · ı·· ır ı e omısyona ev ı e ı ece ır. 

- Ellın& hançerle herifin kar§ısında - Doğrusunu söylersen hiç bir şey e enı sır gazetesı e terası uzu- 5 th l ·· ·· ah il' 5/4/938 l ·· ·· be 0~ • • ·· · · · · muna mahkemece karar verilerek bu - a e gunu ve m a 1 : sa 1 gunu ıaat on fte 
Uf bekleyorduın. Henf .suratını bu- yapmam. Egcr yalan soyledığim hısse- b . ll&k b l Ankaranın on kilometre garbında Devlet Hava yolJarına ait tay-

~la bafladı. Bir aralık lumçeri dersem getirdiğin iple :seni şu sandalyeye tZ.BtRINCI iCRA MEMURLU- a~ta mUhakemenın m.~a.. zbu un- yare meydanındaki umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
~ ... u~•- b ktı s·zın d'" u bağl · k d' b. ğ ı "kik ı dugu 19-4-938 Salı gur.u me ure K 'f k Ş u·· - •muıe ıra m. 1 on P ar ve yıne en 

1 ıça ın a ı - u a- GUNDAN: H . . b bık ahk 6 - e,ı evra ı: artname ve mukavele projeleri Ankarada 
t otunediiınw bakmak Uzere kapıya çık- ğını keserim. Haydi şu sönen lambayı ı' H"" • H·· tt• • Eml"k ab~benın Ber~amaha ku karm e- P. T. T. Umum müdürlüğü binasındaki ve lstanbulda Karaköy ı.ırı BiU ki M . ba akl k "ki . r useyın usame mın a ve meaıne gelrneu m eme arına • H 11 ~iİı YOrsWluz oreverın c a:ı ya · ve ı şışe şarap gc ır. Eytam bankasından ödünç aldığı pa- t fik T t bliğ l postanesindeki ava yo arı gİfelerinden ve lzmirde Nafıa mü-
~ 0hnasına rağmen e~e:1 boşta idi. Otelci Pardayanın emirlerini yerine 1 raya mukabil bankaya ipotek eyle- ev an 1 anen e 0 unur. dürlüğünden 7 lira 84 kurut mukabilinde alınabilir. 
lt.Ç:ı:n nıdışarı çıkmamdan ıstifade ~erek getirdi. Hem şarap içiyorlar hem otelci diği lzmirde göztepe tramvay cadde- BERGAMA ASLtYE HUKUK 7 - late~lilerin eksil.tme tartnameıinde yaz~lı belgeler ile mu-

- ~... hikaycyi anlat.ıyordu. • d 128 lı .. .. kA l ta- MAHKEMESiNDEN: vakkat temınat ve teklıf mektuplarını muhtevı kapalı zarflarını ~ anladım Hançeri ;masanın ıın e sayı onu came an l ek ·ı . d b. t r k d .. d ~ · - Be~ saat evvel buraya Şövalyenin ba l bet · · d h lk pınar Bergamanın tsli.maaray mahalle- en geç ıı tme ıaatın en ır saa evve ıne a ar umum mu ür-
lt.......~:'"en alm11, bacaklarında.ki ipleri tArif ettiği şekilde bir asılzade gelmiş narı 1°nktr~ke ıçı~ e abula sinden Mi§iko kızı tstirole ile Avram lüğe vermit olmaları lazımdır. Posta teehhürü kabul olunmaz. 
-~ve bu suretle 1 açmış. . . . . . Ş" l ıuyu ve e e ı tesısatı unan • • . . . 1 t 22 26 30 3 871 (553) - ~ · kendisile bırlıkte şarap ıçmış, ova ye- d""kk" il k~ d .. kki ·· · Kokidı aralarında hısseyı ıayıa ı s- - -- -
~ ige.rl gireceği.msırada başımın nin şeklini ~rif etmiş ve kendisini sora- du .an edmdez ur u 

3 
odnınluzer~- limisaray mahallesinde malômulhu- &2 z CD W 255 na ıeıJJDX& ..,. 

hı._ ıayet flddetll bir darbe indiğini . . . . e yıne ca eye nazır a 1 ve ır d 600 lir h li b' ba tZMIR BtRtNCt tCRA MEMUR- BERGAMA ASLiYE HUKUK 
.,~ttırn. Yere yuvarlandun. Aklım ha- ~ği ~l~ ~u a~~~~ :ur:tı~ar;et~~~ gıt- mutfakı havi 130 No.lu ev ve yine .;t . . ~ ~u ammen dır satıf LUGUNDAN: MAHKEMESiNDEN · 
~ geldiği zaman herifi atın üzerinde tlı ~ı sboy em<l e bı~:_ıı:ı 51 

.. slı -ı _en ı bey- bunun altında ufak 130 A.No.lu nenındız~ eyBı §Uyu zımnmlh ahukuk Bay Muharremin Emlak ve Ey- Bergamanın Tiyelti. köyünden laa 
~rlıı:. .. eınış, un an ""Fn ~ova ycyı on eş d""kk" rkad d • kad masına aır ergama su 

en gordüm. .. . k u ım ve a a enıze ar uza- ahk • d d olan 21-1- tam bankasından ödünç aldığı para- oğlu Muıtafa kızı Nazire ile mezkUr 
- Öyle i imdi;. d w• f p · b gun kadar yerındcn ktmıJdamıyaca SU• 1 fıncla m emesın en sa ır .. 1..L•ı L--'-· ,. k }ed'~· k k Ahın l'-he .. se § .., egış 1

• arı.se e- tt 1 11 ğ t . d k b nan araa ve arsanın ao tara n 938 tarih ve 391-20 numaralı ilim ya mwmoı uarnuı.ya ıpote ey ıgı öyden oca et kanıı Tevhide 
~:.ı donemlyeccğiz. S~ Y~ gide- re c. ~ar: ama t .ı ıb a~:ıye e ;.reM .. ı: altlı üstlü sekiz oda ve bir mutfak mucibince ve İcra iflas K. hükümle- lzmir Karatq mahallesinin ihsaniye ve oğlu Halil kızı Fatma ve Ahmet 
~ğ ı. Ben sonra gelip sizi Parıste bu- n~~ ıç~ ~ a7rıca. ~ ıra ~er ı. 1I u dı ve çam&§ırlığı havi 3500 lira kıyme- rine tevfikan pqin para ile ve açık sokağında 16 eski 20 taj numaralı beyler köyünden Safiye kocaaı AH 

- ~ aş .. e~ e t ~J~~ı ı~ 1 ~~ ne r0 ~ • tindeki gayri menkulün mülkiyeti arttırma suretiyle satılığa çıkanlmıı- iki katlı olup alt katın 20 A. aayılı aralarında hisseyi ıayialı yedi lata 
_ ~ nu takip mi edeceksiniz? .:ı:_~va yhae 

0 elacırun nnfkaastı ar'.Mın an.. etn- arık aıtuma ıuretile ve 844 unmara-~ tır kapısından içeri girilince bir oda kar- tarlalann izaleyi §Uyu zımnında aatıl 
t «.Vel Han . istikamete doğru ka ~ne zır nan suı ın orovcr a- % • d f k hi.1"' h Ik d • B 1h hukuk ı? M gı ç- raf d t rti dildi~· • .. w • b l lı Emlak ve Eytam bankası kanunu Birinci açık artırma 12 Nisan Salı ıı a mut a a ve a apınar su- masına aır ergama ıu 

m an e p e gını ogrenmış u u- b. "k d b-'L • dır ah · d __ _ı ı__ 
"'b • . . d H ·c t · b' tak h 1 mucibince bir defaya mahsus olmak uiinü saat 15 te ve ikinci artırma 27 yu ve ar mı tar a ADçeaı var • m kemesan en lNWlr ouın 21-1-938 b .uujan.s btikaınetıne Sızi nerede nuyor u. erı e emız ır ya azır an ıı>- Y kar kılın b. f ·· • de tarih 17027 N 1 ·r cib. ~' ·• masını ve sabahleyin şafakla beraber u- ıartiyle artırması 25-4-938 Pazartesi Nisan 938 çarıamba günü saat 15- b. ~ ı çı d O ~ 10 a_uz~rın . v.; o. u ~ı8"!' mu ~ 

d.' late_:_,_ Jakuben1e..ı- manastırın yandırılmasını emretti. günü ıaat 14 te yapılmak üzere bir le İcra edilecektir. ır aksı .... var ır. ıt kamının santı- kanve açı artıh""k~alı~etı e.~cra ve ı . 
""'- lL "'"""J.&U. .nn • 1.:::. im I T 1i la ] üzd ed" b k ye ao agına ayrıca apısı mevcu - unu u um enne gore ve pqm 
d ~onu bulamayınca hiç bir yerde Oteld Pardayanı en i>i bir oqaya çı- ay müddetle satıuKa o udu. • a .P o n ann y • e y. ı ~ç~ tur 20 ta. numaralardır Evde elek- a ile satılığa ıkanlmı br Rir" • 
~. kardı. Kapının arka.sında koca bir sürğü Bu artırma neticeainde aa~ be- nısbetınde pey akçeıı vermelerı la- trik. t • Jtı da t BOO lira kıy- ~ 12 N' ç938 Sal! :.z: -~~ 
"ille ,..., ld - da ·· I d" Pard · d ı· 1 l bo öd' • zımdar Müzayededen mütevellit bil- ea11a mevcu ar rma ısan ı gunu --. ~ ... "'-eınan tuhaf bir vaziyet takma-

0 
ugunu soy. e. 

1
• • a;an: e ı. ne o una 0 ıun rcun enme~ı · af .. • • 1 ak- metindeki evin yarıamın mülkiyeti 15 te ve ikinci artırma 27 nisan 938 

lotd.u· - Buda neye ıyı, d~ı. Eger kapı açık tarihi 2280 No h kanunWJ men- umum maar muıterıye ait o ac •
1 844 

I 
, -Şirn~ erbest. mi . ' · durmaz.sa, sabahleyin beni nasıl uyan- yete girdiği tariht~n sonraya müsadif tır. Talipler 938-391. No. ile aab§ me: Emaçı~~~ırmE=~~· ~·ı n::ı:~ çaktr~mba günü saat 15 te i~edile-
~ 

8 
yım. .. d ? im h b. le in · balalın munı Bergama uliye mabkemesı ıa.- ve 3--- ce ır. 

...... e gibi? ırırsın. Bt t o ası ue ıy yme~e. . ı· ba§kitabetine müracatleri ilin olu- mucibince bir defaya mahıuı olmak Talip olanların §aı'tnamelerinde 
~ar \ralovayı öldürmek hususunda.. - TMED - yarak en çok artıranın uzenne ıhale nur. 898 (558) ıartiyle artırması 25-4-938 Pazartesi yazılı kıymetleri üzerinde 100 de ye-

d~~~!an titredi. Biraz durakladı ve "F • •• • ---- rnsa >:_apılacaktır. Satıt 844 numarab E~- _...,.,. c s itQ w •• r ıw4 C!!ll~ günü saat 14.30 da icra dairemiz di buçuk nisbetinde pey akçeleri vs-
- ~· Sonra cevap verdi: IZMIR SULH HUKUK MAHKE- ~ ve. Eyt~ bankası ~anunu. ~u- IZMtR SULH HUKUK HAKiM- içinde yapılmak üzere bir ay müd- meleri limndır. Müzayededen mü-
~~ da~ k1 öyle lizımgeliyor. Mu- MESINDEN: k~mlenne gore yapılacagın~n ikin- LI~tNDEN: detle satılığa konuldu. tevellit bilumum masraf mütteriye 
dese b tın °nüne geçilmez. Hareketiniz- Gıyap karan. cı artırma yoktur. Satıı J>e§m para Davacı Bayraklıda Menemen cad- Bu artırma neticeainde aab! bec:le- ait olduğu ve taliplerin 938-170 No. 
Jaı: estsintz! Murat kızı Sıddıka ve lımail oğlu ile olup müfteriden yalnız yüzde iki desinde 105 No. da Osman tarafın- li her ne olursa olaun borcun öden- ile aabf memurluğuna mahkeme 

~~eca l<.leınan PDrdayanın uzattığı eli Halda tarafından müddeialeyh lı- buçuk dellaliye maarafı alınır. tıbu dan müddeialeyh Akhisarda pamuk mesi tarihi 2280 numaralı kanunun bqkitabetine müraccatlan ilin olu-
'~ sıkarak Belovaya doğru koş- mail oğlu Yusuf aleyhine ikame olu- gayri menkul üzerinde her hangi bir hanı kar§ısında doktor Mehmet Ali meriyete girdiii tarihten sonraya nur. 897 (557) 

l>lll'd ~ladı. nup ikametgahının meçbuliyeti ha- tekilde hak talebinde bulunanlar el- aleyhine açtığı alacak davasının ge- müaadif olması hasebiyle kıymetine tv..:a- - ilSIJiiFlt::W*• c , -
~1lta ha~an onun arkasından bir kaç da- aebiyle ilinen vaki tebligat üzerine lerindeki resmi vesaik ile birilikte rek davetiye ve gerekse gıyap kara- bakılmıyar:ık en çok artıranın Üzeri- itibaren yirmi gün içinde • ev~~ 
~10rove .arak göğüs geçirdi. Sonra da 19-3-938 tarihinde mahkemeye gel- yirmi gün zarfında İzmir birinci icra- rının gazete ile ilanen tebliği suretile ne ihalesi yapılacaktır. Satış 844 nu- müıbitelerile birlikte memurıyetımı-
lı.o\~tıdırın kaçtığı isUknmete dolu di1.gin mediğinden hakkında gıyaben du- sına nıüracaatleri lizımdU'. yapılan muhakemesi neticesinde maralı Emlak ve Eytam bankası ka- ze bildirmeleri icap eder. . .. 
ti Sol-ar ·klıast geldiği köylülere Morcve- ruımaya batlanmtf olduğundan gı- Aksi halde haklan tapu aicilince meblağı müdc!enhih 150 liranın maa nunu hükümlerine göre yapılaca- Aksi halde haklan tapu sıcılınce 
ie Sa}lf~ onun fırar yollarını öğrenme- yap kararının da ilinen tebliğine ka- malum olmadıkça payla§madan ha-

1

1 masarifi muhakeme tahsiline 4-3- ğından ikinci artırma yoktur. Satı§ malum olmadıkça payl~~a~ _ha-
l:ıir h:o~d~. rar verildiğinden mahkemenin mual- riç kalırlar. 14.4.938 tarihinden iti- 938 tarihinde karar verilmit oldu- pqin para ile olup müıteriden yalnız riç kalırlar. 14-4-938 tarıhincfe ıtı~-

~~da ~ gtltıkten sonra dört yol ağ- 1ik bulunduğu 12-4-938 Salı günü baren fartname ~erkese açıktll'. Ta- 1 ğundan müddeialeyh müddeti kanu- yüzde iki buçuk delliliye masrafı alı- ren f8fln~e herke7e nçıkt1r. T~lip 
~~cı:.ıa ~ınen ?dındn .b~ h":11a girdi. aaat.10 da tzm~~.sulh ~ukuk mahke- li~ olanları~ yüzde .Y~i. buçuk ~~- niyesi i~inde mahk~mey~w~ürac~l- nır. . . .... olan~rın yuzd~ ~ed~ buçuk t~~nat 
. !'lıdi31nd roverm şeklını tarif ederek meaıne gelrnedıgı takdirde hakkında mmat akçesı veya mıllı bır banka ıh- la temyız yoluna gıtmedıgı takdırde ipotek sahibı alacaklılarla dıger Bkçeaı veya mıllı bır banka ıtıbar 
~ hoyıe 1:n ınalumat almak istedi. Han- gıyaben muhakeme yapılacağı teb- bar mektubu ve 38-8741 dosya nu· bu baptaki hükmün katiyet kesbede- alikadarlann ve irtifak halda aahip- mektubu ve 938-1725 dosya numa
lli ~led.· ır ndaının buradan geçmediği- 1iğ makamnıa kaiın olmak üzere iıbu marasiyle lzmir ikinci icra memur- ceği tebliğ makamına kaim olmak terinin gayri menkul üzerindeki hak- rasiyle iZ. Birinci icra memurluğuna 
t.l~~tlrıde ı. 1:kin Pardayan hancının va- gıyap kararı tebliğ olunur. }uğuna müracaatleri ilin olunur.973 üzere ve bir nüahası duvanhaneye larını huıuıile faiz ve murafa dair müracaatlan ilin olunur. 

n §Uphelenrnisti. Pek namuslu 891 561) • 909 {564) italik kılınmak auretile ilin olunur. olan iddialarıni itbu ilin tarihinden mÜJ'J\caatleri ilin olunur. 676 



ZAYi 
lzmir Esnaf ve ahali banlmsı Ala

ıehir ,ubesinin 7570 defter sıra nu-
rumda kayıtlı bulunduğum 20 his
aeme ait 27-3-936 tarih ve 224 No.lı 
muvakkat makbnzumu zayi ettim. 
Ziyaından dolayı gaip 1 apel mak-
bmumun ikinci nüshasını alacağım
dan eskisinin hükümsüz olduğunu 
Uin eylerim. 

Ala§ehir derbent köyünde 
Molla Hüseyin 

19-20-21 860 (528) 

Doktor 

evfi~ lütem 

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI 'EKREM 

SOdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Kulak, Boğaz, Burun 
hastalıkları mütehassısı 

Merkez hastanesi kulak kliniği şefi 

Muayenehane: }kinci Beyler, Nu
manzade sokak (Eski Kiilıür Lisesi 
karşısında) 'o. 5 

Her gün 1 S ten itibaren hasta Umum satış yeri:. _ lstanbul, Tahtakale ~addesi 51 Numaralı 
kabul eder. 

TELEFON : 3453 

lZMlR MEMLEKET HASTA
NF.St DAHtU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Bu kerre muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 nu
maraya nakleylemiştir. 
TELEFON : 3956 
EVl Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

a 
DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütahassm 
KARŞIYAKA: 

Banka caddesi No. 31 
Hasta kabul saati : Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 
kadar 

1- 13 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 

ırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZi 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindiı;ir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Kapalı zarf usulile Katran 
ağacı satış ilanı 

Denizli Orınan müdürlüğünden: 
1 - Denizli vilfıyetinin acıpayam ilçesi dahilinde vaki hudut

ları şartnamede yazılı andız dağı ormanında evrakı ke,fiyesi 
mucibince tamamen kurumuş ve yağlı boya ile numaralanmış 
olan 4605 adet katran ağacı yirmi gün müddetle kapalı zarf usu
liyle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 6/4/938 tarihine müsadif çartnmba günü saat 
on beşte Denizlide Orman b~ş mühendis muavinliği binasında 
yapılacaktır. 

3 - Kurumu' katran ağacının beher yirmi metre mikabı «8» 
kuruttan mecmu bedeli 21795 lira 12 kurut olup muvakkat te
minatı 1634 lira 63 kuruttur. 

4 - Mukavele ve şartnameyi görmek iıtiyenler Ankarada Or
man umum müdürlüğü ile Denizli Orman baf mühendis muavin
liğine müracaat etmeleri. 

22-26- 30-3 895 ( 554) 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

~'///) Akhisar Tütüncüler Bankası r7J%; 

' 
~ SernHı )' Psİ 1,000,000 l'iirk lirası 
~ Merkezi: Akhisar; Şubaleri: lzmir, KlrkaAaç 

~ lzmir Şubesi 
~ 
~ Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 

kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
~ ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 
~ ile iştigale başlamıştır 
~ Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
1' Emtea üzerine komisyonla alım satım işlerine ta-

vassut eder. 
Prensibi emniyet, sürat ve mü~terilerinin menf aa

tini korumaktır. 
Adr~s: Gazi Bulvarı - Telefon: 2333 

~ (415) 
r/...Z// ,)'///././7LT/.777/.L7./L7.L7 z,,;c;ı;zzz;rzL/JJ/.//./f/7LL/L7.7Z7JJZJ 

Devlet Demiryollarından: 
ihaleleri 4/3/938 cuma günü yapılacalc iken tartnamelerinde 

yapılan bazı tadilat dolayısiyle 2490 numaralı kanunun on ikin· 
ci maddesine müsteniden Belediyeden bu tadilat dairesinde yeni
den alınan tahmin üzerine kiraya verilmeleri tekarrür eden iz. 
mir - Bandırma arasında haftada üç gün mütekabilen İfliyen sür
at trenlerinin her birinde yolcuların yeme ve içme ihtiyacını te
min için bulundurulan ve birer yolcu arabası içinde bir bölme
nin tefriki suretiyle vücuda getirilen büvetlerin ayni kanun ah
kamı dahilinde ve açık arttırma suretiyle ihaleleri 1/4/938 cu
ma günü saat on befte Alsancak Sekizinci itletme komisyonun· 
da yapılacaktır. Muhammen bir senelik kira bedeli 260 liradır .. 
isteklilerin yüzde 7.5 niabetinde muvakkat teminat yatırmaları 
ve ise girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyan
nam0e ve ehliyet vesikalariyle ayni gün ve muayyen saatte ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan 
parasız alınır. 

19-22 856 (527} 
l!:iiiQiiPMwr' AQ# •AB!• & 

Ha va yolları umum müdürlüğün
den: 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA - IST ANBUL arasında 

1 niaan 938 den itibaren 
l>atlayacaktır. 

22 - 24 - 26 - 28 - 30 - l 872 . (662) 

flUll(TT;,, 
' ÇİUR 

insan vilcudu diş
lere muhtaçtır.Pi~· 
lcrimizin de Rad
yolinc ihliyncı oldu· 

unutma~ ın .. 

Dişler niçin çürür? 
Salya 'dediğimiz aiız guddelerinin usaresi yal· 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında di,Ieri temiz
lemeğe de yarar. Fakat hu temizlik kafi değil
dir. Di,lerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve akşam RADYOLtN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

·. ' 

I 

SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONRA DJŞLERJNJZI 
. FIRÇALAYINIZ. 

Kuşadası Şirince Belediyesinde~: 
. ıf1 

Köyümüz ilk okul binasının 29 pençeresinin demir çerçı~eJir"' 
ile antredeki çatı tamir ve ilavesinin ke,if bedeli olan 994 çı)( 
48 kuruf üzerindeki eksiltmeye ancak bir istek çıkmasındııd 6 ıııi' 
eksiltmesi on hef gün uzatılmıfhr. Bu İfin 829 lira 40 kurut . e ,,.y· 
çerçive İfi ile 165 lira 8 kurut ke,ifli çatı tamir ve ilave itinıll 
rı ayrı ihalesi yapılacaktır. dl)sı 

istekliler tartnameyi İzmir kültür direktörlüğünde, Kutıı 
Kültür ityarlığında ve Şirince belediyesinde görebilirler. bete· 

ihalesi iki nisan 938 cumartesi günü saat on üçte Şirince 
diyesi huzurunda yapılaca~ı ilan olunur. 

22 - 26 894 (555) 

' ILA N 
.. seJerı muesse lzmir Nafıa şirket ve 

komiserliğinden: . . ı/4/ 
Dahili elektrik tesisatı itlerinde çalıtan enstelafor)erı~i t,.Iı· 

937 tarihinden evvel almıf oldukları ehliyetnameler, Y~hi11def1 
matnameler, yeni talimatname mucibince 1/4/~38 tar;,,.tirıı"t· 
sonra hükümsüz sayılacağından itbu enıteli.törlerın .'}11 yeııide~ 
name ahkamı dairesinde imtihanları yapılmak ıuretıy ~trilc te". 
veaika almadıkları takdirde yapacakları tesisatın, e}~ Jilc'-dllr 
ziatı yapan tirket ve müe11eselerce, kabul edilmiyecegı a 
larca bilinmek üzere ilin olunur . 

_(552) 



TURll 
TURAN r abrikaları mamullbdar. Aynı zanıanda 1 uran 
t••alet aabulilanm, traı aabuııu ve kremi ile gOzeJJik krem
lerini lrnHanınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnl'ı toptan sa
btlar için bmlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
leJik Nef'l Akyaub Ye j. C. Hemaiye mliracaat ediniz. 

Poate Kut. 224 Telefon 34GS 
m 

Dima sabit daima tabii 

~·' 

1 
Juvantin saç boyaları 

~LIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlU1Dda hazırlanan Ju
~ ~ boyalan muzır Ye zehirli maddelerden tamamen &ri 

J 8-çlua tabii renklerini bahteder. 
~tin aaç boyalan kumral ve aiyah olarak iki tabii renk 
I.; te tertip edilmittir. Gayet tabü ye aabit olarak temin edi
~lalc 7tkanmak, terlemek batta denize girmek ıuretiyle de 
~~ -.ıelerde ve ıtrıyat mağazalannda araymız. 
' En ciddi ve emniyetli markadır. 

• 

EYLUL 
Baharat Deposu 

L ~)ttı nıü t 'I . d .. d""'ü k d .. l' 'l • .. . 't ~Qİ f en erm en gor ug ço cger ı ı gı uzerıne çefı -
"''• li~hrnıı, ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi taml
>'-'ı,t A~ ECZA DEPOSU müıtahzeratandan; çocuk ve ihti
~l\\a• ~k:'I. ...'~in öZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
lıf kok egı ve saireıi .• Methur LiMON ÇIÇEKLERJ ve mubte-
~~İtli ~u kolonyalar ile eıans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
''' ko .. \'alet etyaaı, ÇiL ILAÇLARINI lıtanbul fiati üzerine aa· 
., "ınu,tur 
<-ere1· · 

*>tketfe~" ~fitli dit fırçalan, dit macunları, garantili dövülmüf, 
.\Jtl'f ~·•.baharat, yeni mahıul ıhlamur, •alep .. 

bıae boyalu1 ve daha pek çolC çefitler. 
TELEFON: 3882 

ASIR 

, 

Neden 
1 

'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler:· 
~ -- . . denberi her türlü soOuka~ 

gınlıklarına ve a~rılara karşı 
tesiri şaşmaz bir~ ilaç oldu~unÜ 

isbat etmiştir:, 

A S P İ R İ N in tesirinden .,, 

emin olmak için lütfen EB [rji~ 
sına dikkat ediniz. · · 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende aoretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadır. 

Adre1: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

,... Fenni gözlük için = ... 
. 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 

Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çetitleri yakından 
ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuva110 
tatlarla altın, nikel, pilatin, hu baga ve ıellüloid çerçeye
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puıula, pertav11z 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Bornova Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Cinıi Adet MUhammen bedeli Teminat 
Lira Kr. Lira K. 

Yerli ıiyab vidah iıkarpin 85 • 90 Cif t 5 00 33 76 
Yerli lacivert elbiae 85 .. 90 Takım 20 00 135 00 
Yerli lacivert mektep kas-
keti 85 - 90Adet 2 00 13 50 

1 - Mektebimiz talebeleri için yukarıda cinıleri yazıla elbiıe ve 
iıkarpin 13/3/938 tarihinden itibaren açık ekıiltmeye konulmut 
olup 28/3/938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat on bet 
buçukta mektepte ekıiltmeıi yapılacaktır. Taliplerin teminatlarım 
malaandıiına teslim ve mukabilin.de alacakları makbuzla ekıiltme 
günü komiıyona müracaatleri. 

2 - Bu ite ait fartnameler her gün mektep müdürlüğünde görii 
lebilir. - 13-17-22-27 800 (464) 

...._lmilliililiili ... lliiilliiliiimlliiiUllililiiiiiiiiiiiiiiiiiiıllliiliiiilliiiiiiiiiiiiliiiililiiilmiillilim ............ .. 

TOPRAK, iYi MAHSUL VERMEK iÇiN BOL GIDA iSTER. 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizler 
TICARETHANESINDEN, EN UCUZ FIA TLERLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR • 
GAZI BVLV ARI, 18, IZMIR 

t .. ıs 

DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE 
G. m. b.H. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTB - LINIE, A.G. 

""' BREMEN 

SAYFA ı ,,1 

Olivi Ve Şüre. 
LtMITET 

Vapur acentası 
BIRINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lineı Ltd. 

LONDRA HATI'I DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 
HAMBURG, A. G. 

HERAKLEA vapuru limanunızda olup 
Anvers ve Hamburg limanlarından yük 
çıkaracaktır. 

ANDROS vapuru 15 martta bekle
niyor. Rotterdam. Hamburg ve Bremen 
1çln yUk alacaktır. 

POLO vapuru ıubat ortasında Loncl
ra, Hull ve Anversten gelip yük çtkar.-; 
calr.: ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT. 
HAMBURG 

CITY OF OXFORD vapuru mart lp;o 
tidumda Londra, Hull ve Anversteıı 
gelip yUk: çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yllk alacaktır. 

GLOCKSBURG vapuru halen limanı
mızda olup Rotterdam, Hamburg ve Br-e
men için yUk alacaktır. 

NORBURG vapuru 23 martta bekle
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Brcmen 
için yUk alacaktır. 

L1VERPOOL HA1TI 
MARDtNtAN vapuru 5 §Ubatta IJ. 

verpool ve Svanseadan gelip yük çlka· 
racak. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru 15 martta bekleni

yor. Anvers için yük alacaktır. 

MARD1N1AN vapuru 20 şubatta gea 
llp Liverpool ve Glasgov için yük ala. 
cak. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSLtNJE 
OSLO 

LESBlAN vapuru şubat ortasında U 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka· 
racak. 

BAGHDAD ffi9törü 15 martta bekle
niyor. !skcndı?riye, Dieppe ve Norveç 
umum limanlarına yük alacaktır. 
SERV1CE MARtTtME ROUMAIN 

BUCAREST 

DEUTSCH LEV ANTE - L1N1E 

ANDROS vapuru 9 §Ubatta Hambur( 
Bremen ve Anvcrsten gelip yilk çıka-. 

racak. 
Tarih ve navlunlardald değişiklikl~ 

den acenta mesuliyet kabul etmez. 
DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle- (!!.?'~!!!!!~ ... ~ ... '9!!!!'!!1!!!!m!!!!!I_. 

nlyor. Köslencc, Sulina, Galatz ve Ga- j 

latz aktarması Tuna limanları için yilk "UmdaJ,, umumi 
alacaktır. 1 

STE ROYALE HONGROISE deniz acentelig" i 
DANUBE MARITIME 

SZEGET motörli 15 marlta beklenl- Ltd 
yor. Budapcşte, Viyana ve Bratislava • 
ve Llnz limanları için yük alacaklır. HELENtC UNES L TD. 

JOHNSTON VARREN LINES BELClON vapuru 22/25 mart ara 
LIVERPOOL' aİnda beklenilmelctei:lir.Rotterdam Ham 

A VIEMORE vapuru 27 martta bekle- burg ve Anven limanları için yülc .ı. 
niyor. Burgas. Vama, K8stence ve Ga- caktır. 

latz için yllk alacaktır. GERMANlA vapuru 1/3 nİMll ar-. 
Il&ndakl hareket tarihleriyle nav- sanda beklenilmektedir. 

hinlardakl değişikliklerden acenta me- Rotterdam, Hamburg n AnYen 1' 
suliyet kabul etmez. manian için yük alacaltbr. • 

Daha {azla ta!sillt almak için Blrln- PHEl.PS UNE 
el Kordonda V. P'. Henry Van Der Zee Phelp. Broa Co. ine:. NeY _ York: 
ve Co .. n. v. Vapur acentalığına mUra- HEIMGAR vapuru 17 ne 20 m~ 
caat edılmesl rica olunur. da b k1 ktedir v N 

TELEFON N 
arasın e enme . e evyo~ 

o. 200T/200S için mal alacaktır. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

Gerek vapurların muvasal&t talrhle~ 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak1 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

kında acenla bir taahhüt altına glrm~ 
Daha fazla tafsilM almak için Blrln1 
Kordonda 166 numarada (UMDAL~ 
Uil\uml deniz acentalılı Ltd. mUracaa' 
edllme.sJ rica olunur. 

HERCULFS vapuru 20 martla bek- TELEFON : 3171 - 4072 

lenmekte olup Burgas, Varna ve Kös-
tence limanlarına hareket edecektir. için yUk alacaktır. 

HERMES vapuru 21 martta gelip Rot- SERVlCE MARlTlME ROUMA1N 
terdam Hamburg için yük alacaktır. ALBA JULYA vapuru U mart~ 

GANYMEDF.S vapuru 31 martta bek- gelip Malta, Marsilya limanları lçln yU~ 
lenmekte olup Burgas, Varna ve Kös- alacaktır. 
tence limanları için yUk alacaktır. SUÇEA VA vapuru 9 nisanda bek· 

SVENSKA ORIENT LINIEN lenmekte olup Malta ve Marsllya Ji. 
GUNBORG vapuru 17 martta gelip manları için yUk alacaktır. 

Rotterdam, Hamburg, Gdynla, Dantzig Illndald hareket tarlhlerlyle navlun1 
Danlmark ve Baltık limanlan için yUk lardaki de~kUklerden acenta mesuli1 
alacaktır. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt lçU. 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte l'RATELLl SPERCO vapur acentalıtı1 
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia, na milracaat edilmeai rica olunur. 
Dantzlg, Danlmark ve Baltık Umanları TELEFON : 4111 4142 2663 4221 

~·············~i'ii'ii'~~····~~·ii'~~~~~·············i 

Noneçyanın halis Morina baldqajıdır. tki 
defa lilzülmiftür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

· Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

Daim on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAlMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliii itibarile 

pe fazla raibet bulmuttur• Ayarla Ye albnıt metreliktir. Daimon • 
fenerlerinia Jfikeek mezlJeti pilleri az ıarfetme1incleclir. 

UMUM DF.POLARI ı lzmirde Sulu ban C'İYarı No. %8/9 He.. 
uü öz ödemltlL latanbulda : T abtakalede Jak Dtıblo Ye SU. 

ı 



SAH1FE 1 .. -
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Menemende Kubilay günü 
lrticaın başının ezildiği günün sekizinci yıl dönümünde 

aziz inkılap şehitlerimizi bir daha ve saygı ile andık.. ~=~~.:.~= s~b-::.d:~rd.-; 
ı asil Türk, can kardqirn, silib arl<:...ı 

Arkadaılar, Atatürk devriminin çocuğu- ınn• diye söze batlam11, irtica1" ~ 
dur.• bat kaldırdıktan sonra Kubiliy111 ce .,il· 

_ BAŞTARAFI 1-INCI SAHiFEDE - !ardır. Trenler o kadar kalabalıktı ki, 1 
krce nakil Yasılalının toplanmasına se- mevki farkı kalmarnııtı. Birinci mevkide, 
bebiyet verdi. Menemen köylüleri öğ- iki kitilik yerde dört kiti oturanlar, sa
leden evvelMenemene varm11 ve istasyon hanlıkları dolduranlar trende intizam na
yolımu tutmutlardı. Köylülerin, hariçten mına bir,eyin kurulmasına mini olmuı
ıelecek Menemen misafirlerine kartı gös- !ardır. 

!erdikleri bu alika cidden güzeldi ve göz ı TöREN BAŞLIYOR 
okfayıcı idi. Törene muayyen saatte, süel bando-

b:ınirden tahrik edilen katarların ilk nun çaldığı lstiklil matfı ile batlanm11, 
ikisi, birılerce insanı vaktinde Menemene bunu lzmir parti batkanı adına avukat 
ıetirmitse de, sonradan hareket edenler B.Ekremin bir hitabesi takp etmiıtir. Ha
muayyen saatte Menemene varamamq- tip, hazırunu lzmir parti ilyönkurulu adı-

... 

na selimladıktan sonra, rünün heyecanı· 
nı belirten aözler ıöylerniı ve: 

cŞu gördüğünüz i..bide bir kaç ölünün 
batına dikilm~ bir mezar taıı değil, yurt 
aevgisinin, inkılilp duyuş ve inanıımm 
kalplerde tutuıan tek atqidir. » 

Demiı ve sö=lerine fU cümleyle niha .. 
yet vermİ§tir: 

« Y AfBSID Türk milleti, YAfBSID tefi
miz Atatürk» ..• 

Hitabe, müteaddit yerlerinde kesilerek 
gençlik grubunun alk11lanyle, heyecanlı 

gösterileriyle kartılanınııtır. 

MANISALILARIN HITABESI 

Törende, Manİ!ahları temsil eden Ma· 
nisa v~lisiyle bir heyet le bazı= bulunu
yordu. Mani:a ili< tedrisat m'-ifdtiılerin
den B.Hi.kmet Bozkur~, Mani.a partisi 
ı:.dına konu;arak Kubili.y ihtilalinin an.la
mını güzel sözlerle tebarüz <ttirmlftir. 
Hatip bir aral:l:: 

«Biz buraya bir ölünün matemini de
ğil, fakat duyan, dÜfünen, ilerliyen bir 
devrimin bu ta1 ve tunç kitlesinde f8h
lanan İmanını kutlamak için geldik. Ku-

bili.y ve arkadA§ları y&§ıyanlan saran fa- ı bilay devrim için kanından, kemiğinden 

nililden uzakl&fınlJ bir semboldür. Ku- bir bayrak yapan Atatürk çocuğudur. 

B.Bo:tkurt'un bu kuımda alk1Jlarla ke- ve fecAAIİyle, bat kaldırdığı nokta~• ,ı;ı· 
silen hitabesi, abidenin bir kötesinde YAf· diğini izah eımiftir. Genç teğme""' la 
h gözlerini silen masum bir Türk kızının !eri, gençlik tarafından uzun allıı,lal' 
da alkışlarına vesile olmuıtur. Bu kız, kartıl8Dm1Jlır. 

adına bir inkıip abidesi dikilen büyük Öğretmenler adına da öğreıınefl »· 
irıkılap ıebidi Kubilayın bemıiresi idi. sen bir söylev vererek ö • etmen ord•'"" 
H ···zl····ıb···· gr ·d ... atıp IO ennı fOY e ıtirmİ§tir: nım inkılap için, yurd için nasıl bır .. ,. 
•- Ben, bağlarında yakut salkımlar tek olduğunu daima vazife gönrıek uı. 

sallanan güzel Manisanın ve Manisalıla- re hazırlandı~ru sözlerinde belirtı11İttif• 
rm sayırı ve sevgilerini devrimin kutsal U ••· 
tehitlerine sunuyorum ve baykmyorum.. Pazar ırünü Halkevinde bir le"'.~ h•• 

ArkadA§, bu anıd güvenin, imanın, rilmit ve geç vakitlere kadar günill1 
teyakkuzım abidesidir.Ona bak ve ATA- yecanı temadi ettirilmittir. 

TORK'ün verdiği ödevi yap.. ...._.__,_.____ -

MENEMENLiLERiN HIT ABESi 

Bir tesadüfün sevkiyle, sel<iz yıl önce, 
tesadüfen Menemenin göbeğinde, bir 
kaç soysuz serserinin eseri olarak b&f 
kaldıran irtica yılanı, fÜpbe edilemez ki 
inkılapçı ve koyu Cümhuriyetçi Mene
menlileri daima düıündüren bir hadise
dir. Bu itibarladır ki Menemenliler, mil-1 
li davalar önünde daima yüksek sesle 
konu,mU§lar, daima ön safı tutarak bu 
fena tesadüfü yenrnİflerdir. 

Sıra Menemenlilere gelrnİfti. Mene
men adına avukat ll.Kemiıl kısa bir hi
tabeyle günün mina'1n1 anlatmq, büyük 
tefin yüksek idareleriyle, Türk yurdunun 
buı;ün eriftiği mertebeyi belirtmiı, Me
nemenlilerin inkılap davasında daima 
güvenilecek bir kuvvet olacağını anlat
mqtır. 

ORDUNAMINA 
Onlun:m en genç zabiti teğmen B. 

TopyekQn harp Hava harbı 
Fransa, mebusları da cepheye gönde-

recek bir harp kanunu 
Paris, 21 (Ö.R) - Dün sabah Matig-

non başvekalet konağında başvekil bay • 
Blumla başvekiilet i§lerini tevhide mc- • 
mur bay Vincent Auriol ve mi,lll müda- ,. 
faa ve harbiye nazırı bay Daladier ve 
hariciye nazırı bay Boncour arasında bir 
konferans yapılmış ve mlizakereler bil
hassa harici meseleler üzerinde cereyan 
etmiştir. Bundan sonra başvekil dahili
ye nazırı bay Donnoy ile Fransa banka
•• genel direktörilnil kabul etmiştir. 

Paris, 21 (Ö.R) - Başvekil, mesai ve 
milli müdafaa nazırları harp istihsalatı
nın arttırılması projesi hakkında görüş
müşlerdir. Bu hususta hususi endüstri 
mümessilleriyle bir müzakere açılacak
tır. Yarın meclise milletin harp halinde
ki teşkilatına dair bir kanun verilecek
tir. Bu kanun harp halinde derhal tek 
kumandanlık tesisini cTop yekun harp> 
prensibine göre her vilayette seferber
lik teşkilatını, dahili harp temettüleri
nin ilgasını, kırk yaşından aşağı mebus
ların kendi sınıilariyle birlikte cephe
Yf gitmek mecburiyetini tayin etmekte
dir. Çoi< şümullil olan bu kanun müz.a· 
kerelerinin uzun sürecefi ve harbiye 
nazırı Bay Daladier'nin en sontında mü
dahalede bulunacağı tahmin edilmekte
dir. 

Pari~•, 21 (Ö.R) - Sosyalist cPopu
laire> gazetesındc ,;osyalist ınebuslarda 
B. Alleman Fransanın İ•panyada mü
l!ahalesi lrhinde komünistler tarafından 
yapı!an nümayişleri yersiz bularak ~un
ları yazmaktadır : 

c1S36 arnesinde ne gibi sebrp1crle !<a
bu! edildiği malüm olan hponyada ka-

..... . ..... 
Mareşal GamelMt 


