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Başmuharrir ve urnumt neşriyat müc:?ilrü: 
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HAKKI OCAKOCLU 
A-ıfON E- ŞER At T .--

DEVAM MODDETI Türkiye için Hariç lçırı 
Senelik............ 1400 2900 C' ayı~ ~ .. ~·~·;··ON :so 2697 1650 

~~ATI ( 5) KURUŞTUR 

• 
Ciimhuriyetin ı•e Cümhuriycı estttnln lıckçiai, sabahlan ~kar ~iya.sS f16Utedir 

lngiltere müstemleke nazırı: 
DiYOR Ki: 

Londrıı 24 ( A.A) - 11111.stemlcke nazırı diin 
.si.iıJlediği bir nutukta hiç biT Ingili:: hiikümeti
nin mecbur edılmedik~c Ingiltereyi harbe sii-
rüklemiyeceğini bildinni~tir. 1 
·-------~ YENi ASIR Matbaasında baıılmıttır 

a Yükselen Tehdit • es 
' 

~ . 
ita/yan 

...___--------~---------
Bir gazetesının Fransaya şiddetli • 

neşrıyat karşı 

8 i~im IEğ 
avamz 

Fr n .. 
h· ~Ynelmilel r..ı5nr.sebetlerde bir
k~nd~en çok uu.k ihi zihniyet hi.-

a e e s 
... ı ır: · 

,~htiıarıan, mahiyeti ne olursa oı- Miithis bir facia 
k ' muahedeler kad•·osu içinde ve ' • 

~fılıklı anlaşmalar yolu i!e halle harekete k 
ki ~tar olanlar bir tarafta .•. emriva- geçece 

olacak, ltalya 
ve Fransa ölüm 

lı '~ternini beynelmilel aynşmaların f hl 'k • 
d'"'llinde biricik isabetli yol sayanlar e l esıne maruz 
tı:r ·tarafta yer almı!lanlır. Bu so

kalacakmış 
..ıın culara göre, kuvvetli olan dava- Roma 24 (A.A) -Tever~ gaze- dolayı Fransanm müdahalesi halinde 
!a 1 tahakkuk ettirmek için münaka- tesi Fransanın Katalonya lehinde bir müthiş bir faciamn patlak verece
~~: rnuhta~ ~eğildir ve derhal hare- müdah~l~e bulunması ihtim~lin~ ğini açıkça söylemeliyiz. Biz Sofya-

n· Keçrnelıdır. · nazarı ıtıbara alarak F raqsaya cıddı list ve komünist Fransız gazeteleri-
tihn~ ~endi hesabımıza, böyle birlbir ihtarda bulunmakta ve bilhasıoa nin tahrikatına asla ehemmiyet ver-
l<i. 1Yelı insanlığın mukadder&.b ü- şöyle demektedir: mek istemiyoruz. Fakat ispanyada . 
~çökmüş bir §Carnet telikki1 Resmi Fransız mahafili Fransanın miidahalede bulunduğu takdirde bir 
~ Bu yolun milletlere sulh. hu-

1 
ispanyaya ait tasavvurları hakkında ölüm tehlikesine maruz kalacağım 

d r 
1
ve emniyet bahşeden büyük &akit davranmaktadır. Bu ~~bepten - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

d~~hl~y~u o~hlk~~~ ~i~~---~--------------~---=~-~ 

'ID~. ZINC LI KUYUDA 
l.Q 'Yerden göğe kadnr haklı olduğu
l'n ~büyük milli davalarımızda bile 
, 

1 etlerin ahenkli tesanüdü içinde 
ll'tl~ınayı emrivakı'tere tercih ettik. 
l~ ~ada en güzel ömelder yarat
~ ılli müdafaamıza taalluk eden 
llıilliaılar divumda ve büyük bir 
teıe ~ .. vamız olan Hatay işinde is- : 
l'tb~~~iz de emrivaki yoluna gi-

Bir gazeteci 
neticelenen 

0,;1"ilr1.iye, ıuuru mirim ln!..n siya-' 
da e daim aadık kalml§, iç politika-' ~ 
da lle lcnd aamimi i&e dış poiitikac.fo. 

1 

tıu 0 lc~~aı ~~i ve dü!iisl o duğu
hiç gosterm11tır. Bugüne kadar 
lloli ~Ynlmadan takip ettifıimiz sulh 
'a ~İkaıında prestijimizi yükselten 
~llniyetin en büyük delili budur. 

1 

Lu ~ da..-uında muzaffer olan' 
de 81Ya&etin Hatayın istiklali i,in- ' 
~bun bir zafer kazanmaması im-

1 

~ır. 1 

ile 
oldu? 

arkadasın ölümü 
' 

kaza nasıl 

y · şlerine mü -

lovakyada 
yan ç artmak için staj 
g en Alman livası 

Londra, 24 (A.A) - Prqd'11l alı- prn fehir karanlıklar içinde kalmııhr .• 
nan haberlerde bay Haynl ynm fırkası- Ancak aaal 23 te tehlike ronu i}areti 
nm Radikal unsurlannın Avusturya Hit- nril~tir. 

lercileri lejyonu tarımda bir Çekoslo\·l\k Ber?':n , 24 (A.A) - Hana ajan11 

livası te§kİl etmekte olduğu biJdiril- mubab7indeı 

mektedir. Çekoslovak livıuının bası Al- Bur~l3 Çeko~lovakyıı.nm tamamiyeti· 

Orta~ Şam gazeteleri, Türkiyenin manyadn staj yapmaktadırlar. Bu iza nİn ingiltere tıırafmdan zaman altına 
ti Ö AYrupada ye.pıbn emrivakile- ~ Alma.oyada aıkı bir antre.oman yaptık· almması keyfiyetinin Avrupada bir ger· 
...ı l'nek ittihaz ederek Hatayı iJgal ~ tnn ıonra ıı.yrı yn Çekoslovakyaya da- ainlik unsuru olacağı mütaliau ıerde-
'-\lt( ~. • 1 ktcrd• 
\te h egiı\ı yazml§lar, beyhude telif Vstt2 buyuk çarpışmada yaralaııanlardau (sağdan sola doğru) Tan gazetesi nece ır. dilmekte -.e B. Çemberlaynin buglin ya-
"iy eyecan göstermiılerdir. Bu neg- 1 tahrir miidiirlerindcn Talıir, makine operatörii Nihat 1'C miircttip Haydar. Bu haberlerde bu livanın Almanyanm pacaiı beyanat aalnrswıkla beldenil
ttö lt, bir esasa istinat etmediğine 1 Altta (sağda) Osman Kemcılin Röno arabası ve ( solda ) parçalanan tak!i Çekoslo,·akyada bir müdahalede bulun- meldedir. 

ıne 

e 
A • ac as 

Bir kadın dostuna 
kocasını vurdurdu 
btanbul, 24 (~ususi) - Aksa

rayda bugiin bir aile f aciaıı oldu .. 
Şirlı.eti Hayriyenin 52 numaralı vn
punanun kaplam Mevlut, evine ıir· 
diği &ll'tldn, karw Hikmetin eve al
dığı Muzaffer tanıfmdan bıçakla 

ağır olarak yaralandı. Muu.ffer. 
Mevliat kaptanı yaralarken Hikmet 
le kocasının bağmnamas; için dos
tuna yardun ~tir. Mevlut, ~
ne geldiği :ramnn Muuıffer kendini 
göstermemek için abdr.sthaneye aak
lanllUJ n buradan bıçakla Mevlut 
kaptana hücum etmittir. 

Katü Muzafferle dostunun bu kanlı 
iıine yardım ~en vicdansız kadın 
yakalanarak adliyeye tealim olun
muıtur. 

~e, fikirle~i karıştırın~!< arzusun-,1 lstanbul, 24 (Hususi) - Dünkü oto· yapılacak ve daha bir senelik evli ve ge· ma1ına ıebebiyet vermek ~ iitifaflar - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -
~abrr~yea~~~meL m~il~c~ın~kmb~~d~Tang~ben~~~Mb~bırak~b~ba•~~~~~a~~~ed~ted~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-----~~~~~ 

da h akika !ürkiye Hatay davasın-,zeteıi yazı itleri müdürü bay Tahirin ce- kada§ın cenazesi Edimekapıdaki ıehitli- Prag, 
24 

(ö.R) - Praıda hav~ mü- Amerı·ka ordusu 
ku~ ak~~ı bızzat elde ~ece~ kadar 1 naze:i bugün kaldırılacaktı. Fakat görü- ğe defnedilecektir. dafaasl _manevraları yapılmııtır. !>Ufma: 
~·"ellıdır. Bundan kimsenm şüp- , len lüzum üzerine otopsi içüı morga kal- Facianın diğer yaralılarının vaziyetler& nt temsil eden tayyare kuvvetlen ıehn 
)a 1 olnı~ın. Fakat bir emrivaki: dınlml§tır. Cenaze merasimi yarın sabah - SONU 3 ONCO SAHiFEDE - bom~ard~n etm~lerd~. ~~biri .~dm-
d Ptna.k ıçin dışardan ne örnek, ne ca dort hucum tertıp edil11Uftu'. Dut~ 
l!~te&aret almıya ihtiyacımız yoktur. H t h 11 ~ tayyareleri bir çok zehirli ıu bombala
t~~atayın hilesiz, pürüzsüz bir is- aya pa a 1 ıgı " .. •tma§lardır. Posta v~ Tel~ merkezi 
~ e kavuşmasını istiyoruz. Bunun hucumun ilk bedeflermden biri olmuı-
"\k '.~erin olan infialimizi sustura- tur. Burada '\·azi!e. bafmdalô ~)ar 
ll}ı ilu defa Cenevreye gittik. Mu- haber almaia vakrt bulmaduı bucumla 

~ ed~lerin ve son anlaşmaların çer- H kk d k •• h bl'fılaıml§lardll'. BazıJaruım ıı.ebirli caz 
"el eaı içinde ~u istiklalin bir in ev- a ın a ı· mu ta assı- bombalan olmıyan memurlaın ııebirli 

l ~ahakkukunu bekledik. sulardan rahatsız olarak nzihyi terk 

d·· ~~af etmeliyiz ki, politikamızın 1 d k k ki mecburiyetinde kalllllflardır. Şehrin ba-

t::;ktlij~Iij karıııında Fransız müı- sın zmı•r e )• tet )• erı• ::;ktalD~~rt ada yan~ ~dlan~·~~-
1'\tın ... ecı erin geri zihniyetle ya- _, .rr •• o «zene onun e Ut!J~ar 
) . aga çalıstıkları emrivakilerden geymmıı baata balncı kadınlar Y&z1fe 
L'lıe düşe "b• ld - d kik halinde dunn~lıta adi. 
'<ll' o}d Fr gı ı o u~u~u~ ~ e.- Hayat babaldıiı ve gıda maddeleri 1 akip belediyeye gide-rek reia muami 8. 
~l b r nsanın huınunıyetınden dandudı hakkında ıehrimizde tetkikler Suat Yurtkonı ile gÖr'Ü§mÜf ve belediye· 
~ll ~:k nk ÜJ?h~l~nmeğe bqladık. yapan tsviçreJi profesör Loran B. Talha nin yeyecek maddeleri hakkmda huır
f;'l'atısı ~yretımızı uyandıran feY Sabuncu ile birlikte dün tetkiklerine de- lathğı istatistikleri ve geçim endeksini 
.... -' ı ili''"'• t" • b""tü. b ~ki A.. Ji '40e mm u n cenu u vam etmiştir. alml§tır. 
~ rai'runnda bir bozgun geçirme- Profesör şabahleyin aeb:ıe hanlanna Bilahare mezbMaya gidilmiş, öğle-
' \irk itlen hala hakiki dostlarını, .ıriderek sebze ve mcyva r.atı~lanru JlÖ2- den $onra da Ticaret odasUtda tekrar 
~a "':_ F rannız demokruileri ara-ı den geçinnq yapılan muamelelerle ala- bakkaliye mağazaları sahipleriyle görü
tqlt ,;tnnnevj ynkınlıiı takdir etme-

1
kndar olmn .. ;ur. B. Sabuncu bunu müte- ıülmü~tür. 

'in J ıya er . . h . . l -s-

~~Ö~nrı::~~. veç esını an ama- Ot b•ı lar::':::~::ı~~r~e1!:~::m: ve tüccar· 

~i))et' ~ansayı kendi inkılapçı hü- omo l -Müstahsil, hanlarda antı~ yapılırken 
~ 111112:.e kı b" h'" · t · · I e Rorrnek ?'~ d~k ır ~~ıyyel kçı~- malının ba§ında bulunur mu, hancılara 
er, li t ıs e ı çe mustem e ecı- müstahsil ne kadar avans verirler. Satıl-
~k1&1 ~a~y türkıerinin hürriyet ve is- Kazalarının önüne mly•n mallar nasıı muhafaza edilir, aeb-

ll<lcte, b ~Yen sesinde ne kadar mu- k db . / . ze ve meyva İ§lcriyle meşgul olanların 
'·· lır demokrasi mefhumu top- gecme te ır erı gayıları ne kadardır, hancılann bir mu-
(!tti} ,. o dıı;; 1 1 ' . er. Onl~unu an amama ;ta ısrar İstanbul, 24 (Hususi} - Otomobil hasebe usulü var mıdır, masraflaruı kı-
'ilıiJ h l" arın tahrikleri, onların bir 

1 

kczalarmm aıklaıması üzerine F.mniyet aalblması ihtimali var mıdır, komisyon 
)0~1 :i::ıdc uzanıp gide? m~inas- müdürlüğü atkı tedbirler almağa 'bqla- nisbeti nedir, aatı~lan:la mütavusıtlann 

- SON asaydı Hatay §ımdıye ka-,ml§tar. Bilhaua geceleri sür'atle giden mesUliyet dereceai nedir, devlete verilen 
U 2 iNCt SAH1FEDE - otomobiller derhal çevrilmekte ve Em- vergi nübeti nedir, Ankara n lataDbula 

SEVKET BILGtN nivet müdürlüiüne aevkolnmn.Ltacbr. - SONU BF.stNct SAHıFEDE -. 

Afyon 
Taksit paraları 
defaten veriliyor 
~ 

lıtanbul, 24 (Husuıi) - U)'UI· 
turucu maddeler inhisarı idare mec· 
liıi, bedellerini, senelik aabflaruım 
yüzde otuzuna muadil takıitlerle b~ 
senede ödenmek üzere vaktiyle tüc
car ve müstahailden toplaclıiı 1934 
ve daha evnlki seneler mahaulü 
koıuinye afyonlann bakiye bet ae
nelik taluitlerini bir n~dan itiba
ren defaten ödmaeie karar ~ennı,.. 
tir. 

Hazari kuvvetini 100 
binden 500 bine çıkarıyo1 

Amerikada kadm polislerinin kaydı 

Vllfİngton, 24 (ö.R) - Ordu erka- 110 bin eakcr mevcuduna ilave olarak 
nıharbiye reisi general Craig bütçe ko- daha 400 bin asker toplanacaktır. Bun
miayonuna ordunun tensiki ye mevcu· lar da milli muhafıılarla but yeni kur'a 
dunun bir milyon nelere ibl&ğı için bir efradından ibaret olacaktır. Seferberlik 
milyar dolarlık tahsisata lünım olacağı- planının c ye.i bir milyon kiPJik bir or· 
m biJdİnnİftİr. General Craig tarafından dunun teçbi:ıatnu v ıili.hlannı hazır bu· 
bildirildiğine göre harbiye nezaretinin ae- lundurmakllr. 
ferberlik planı ilk hamlede 600 bin ki,. Bundan ~ ordu için 476 yeni tay• 
tilik bir ordunun .eferba lııa1e konulma· yare yapılacak ve böylece donanma De 
a1 pyaİDİ takip etmektedir. Yani Ame- birlikte mevcut tayyare yekWuı 3750 

ırikan ordusunun bueri mncudu elan ye iblii edilecektir • 



• 
Esnaf ve Ahali ban kası ~--------ııııılııııliiii~ ...... iıiiiiiııiıiiiıiilliıııılll ..... ____ -.. 1 Bizim 

1937 yılında 95263 lira : ŞEHiR HABERt:ERi Davamız 

Saf"ı ka" r temı·n ettı· Şehir Dahili komisyoncular -BAŞTARAFI • INCt sAHtf'f.l)&-
du çoktan normal hay~j.--'ff!: 

1 • • nıut olurdu. Tedhif meroo--•8 
.J .... mec ısı ·A k b. h t ·· d d·ı ta y··rld · · ıeaı.ı.waa~ Hissedarlara bugünden itibaren -y-üz- n araya ır eye gon er 1 er bifecei:ıe:~enıea·&Ufdld~ 

Bir Nisanda çılgınca ve imkinaaz birteJ oldui'l-
de Sekl•z temettu•• teVZJ•)• kararlaştJfJldt Dahili komüyonculana bzanç ..ersi· madıldan ve 

2395 
aa,.la bnanun t.al.ik nu nihayet anlamttlardır. 

1 k Iİ Uldanda dileklerini lktuat Ye maliye tarihi otan 934 ydmda mali,.eye blM.ço 

Imı1r Esnaf ve Ahali bankasının yıl- top anaca ~etleriae ~ üztte ayrilan üç v~ b~~me tenli et~esi ~~e RA• Hatay intihap nizaınnUll:~;;~ 
ltk toplantısı dün saat 14 te ticaret odasl Şehir Medüi niaamn ilk gününe rast- kqillk ~yet bugun Ankaraya hareket d~ennm beyanname -~ükellefayetine da- aaıları üzerinde Türkiyen1? bü ı,ek· 
içtima salonunda yapılmıştır. Hissedar- ı ·· .. · dokt Beft_. U:mn edecektir. hil olmadcldan bildirilerek h.ktanncla istekleri kabul edilmek ıuretıy1e • 

IJ'&n cuma gunu reo or "-· K • 1 h-'-'---.1 .ı .. 34 .. .. dd • . ._. • f-'- bik • •l!I, iııli-' 
lann bilyilk: bir ekseriyetle lştir&k eyle- t. •• ı.--• ~ d t ı --•-~.w Rei. c:...1.:.. Oll'IUJ'oncu ar lllllUi.UlU& O-ı."'"'"? mu- uncu ma enm '"'mcı uu-a• • tat leoen tidilit yapılmı• 21 kıtın-"""\>"'muıgm a op anaçaa..... ~ • . . . Y' ·ı--!dİr· 
diği bu toplantıya kiare meclisi reisi bay Mecl.Wnin t!ÇJL:f günü Ankara temastan t.laaa tudur ı . . edclmİftiır. . .. .. hap kontrol heyeti tesbit edı~kJ· 
Hamdi AkyUrek riyaset etmiş, Iktuıat hükmda Şehir MeclUi ualannı tenvir 2~9~. aa,.W ~ç vergili• bnunan~ .. üuen ~258 saydı kanunun dord.nı-İ Suiiatimaller, tazyiklere kartı bır . 
vekaleti namına da komiser olarak v~ .. l d ._ti. B • t• d vresinin en mü- 31 uncu madde5lnaı ( Ç) fduut mua- cu maddc:;ıyle 2395 saydı kanunun ye- l nuni müracaat mercii olarak flaf)~t 

Je eceK r. u ıç1111.a e ,_. • --~ .d ..• d • d• . • • b•. • h u11 
icalet teftiş heyelindl'n hay ffimit işti- Ih. k 938 dı belediye bütçeiİ· umce gayn .-a van at uı:erm en ver11 ancı maddesmm mneı fıkrasına borsa- da faaliyete geçecek o1an UI b 
ra'k eylemiştir. 1 dr:n O'ltısu Y i!e mükellef tutulan ve timdiye kadar da alınıp aatalan mallar üzenne komİ5-ı mahkemenin reisliğine bü' Yunaı' 

Milü bankalar İnüdiltleri de içtimada 1 ır. --=-- kendilerinden bu suretle tahsilat yapıl- yon İfİ yapanlarm ela yeniden eklenmiş 1 dostumuz seçilmiştİ1'. Artak tb: 
sami sıf.atiyle hazır bulunmuşlardır. s hJ mq bulunan dahili komü,oncular bu de- bulurunase, evvelce ba gibilecin yedinci tayın İstiklal rejimine kavuflllıtl 

Idare heyeti ve murakıp rapod;m ban- e Y Y 3 3 :'el fa mezkU.. kanunun yedinci maddesinin madde mucibince beyanname ve blinç.o 
1 ,eseleai son safhaya girınİf ı•~' 

kanın umumi mUdilrU bay Atıf [narı ta- Halkevi gençleri reh- birinci (dmmndaki an kominyasyon İi vennek mecburiyetinde olmadddannt bilir. Bu ıon safha muhakkak~ 
rafından okunmuştur. • • y~an .k~sy1.>n~ timdi dahilinde sarih ~ak ifııde etmelı:ted~. ~e kanu-: bize Franıamn hüsnünire.tinİ .. bi! 

Raporda bankanm çal~ma tarzı şöyle- • berlık edecekler telaklu edilerek maltye tarafından 937 nun komu1onculan 938 ydı ıptldasından kerre daha tecrübe etmek unkil'lfll 
ce ifade ediliyordu: ~ ,d ; .. . ah yd, için blanço tnlep edilmektedir. İb'haren beyanname vermekle mükellef verecektir. Şayed bu sonun~U te'' 

ı!": > Hıükevı, memlekete gelecek seyy · l • d d-«-~•· k • .. · ı. d "' Muhterem ortaklarunu:, . , ,{ı :=n . • • • . • - zrmr e ıı:ı.ı.ıuı omısyon uzen.ıe c:,a- tutma-.ta ll'.ıt rübede hayal sukutuna u 
. h .. ~~ lsr ıçm bir te .. JUlit yapmaga harar ver- 1 b !!I. U fi k ed' . K f' . A '-- d . d h d"' -""" Bnnkanızın 937 senesine aıt mu 53a- • ; • • • • • • • rehb qan µ rn""'e e er, anunun y ma ey ıyeti nr.Mıra a ticaret o ası u- Türkiye içm· bu büyüle milli a\f ..... 

k . . h mııbr. Dil bilen cençlerunn:den er- Jld · d ,_ d d"' -"'-elleft 1 , __ ,_ •· · • d _,__! ed t..! 1 ~ 
Iasını huzurunuzda arzetme ıçın azır- Esnaf bankası umum müdiini Attf lıı.an • • • • t mau esın e KU c ı:.ıen ırnuK er 0 • u:ua muıavm e bııup eceKur. zt hizzat halletmekten ba§ka yo 

l b 
lo \ \ • f • k( •• 1 ler yelıştiritecck Ve isbdalft gençlere Z• 1 g g:g: ıac ı A lii[ w p 8 ~--------8!!-m:illl 

d •v• • !Ak t kk'"r ederiz He- mır cıvanntuUU eo OJI e • • 
lanmış o an u p anıya ışır e gos- cevap vcrmcğc, bu sene de devam etUk. ıl • • .1-1.! Ark 1 ·· serleri bak- B •• ı •• b k ? m1.yacal..-tır. 
ter ıgmız a aya ~e u · Bu yolda devam edişimizden şimdiye k d t• t ritecektir u o· u '"! ş ımın 
pinize hürmetle cHo~ geldiniz» deriz. kadaı· olduğu gibi hu sene de 'aldığımız l m ama uma___:_=--· ' • fl'an1tz hariciye nazm Pol ~ 

Şimdiki toplantı lle o~uncu ça~ı~m~ yı- netice, gönül huzuru ile imtizaç etmiş 1 s t •f önümüzdeki ay içinde Ankar*fl f)" 

ıının hesabını veren ~iıesses.:ıu:_m_ ı,şı_~- teıııit bir par kazancıdır. u arı e T. J •• _J k.. kl r. d ya.ret edecektir. Bugün içinde .,.,. 
rint, son yllda da, sizden_ gor?uğUınuz Raporun alt kı mındn plançonun vatl- k • lfeae, VUCUUU Ope er fararın Onılunduğumuz beynelmilel ~ 
itimada }ayık olacak şckıfdc ıdıre et· yeti hakkında U'Ull uzaJıya izahat ve- omısyonu l b, k k r b l lfevkali~enezaketinazandikf<•te" 
meğe çalıştık. BUtiln karart rımızı ve ~ilmektedir. . • .. - .. ~ .. • • parCQ QRQR zr adın Qr QSı U Unda lmına bu zİ aretin bü ··k ıif.,a ~ 
takcllrlerl.mizi mUe.!SCSeniz.i kurarken ta· Su tarife konusyonu. onumuzc;: e.u , 1 • Y ... JU ••..t..ıı Jj 

lz 
' •---ti d k ti t l'f 1937 yılı içinde banka doksan be-i bin hafta irinde Naha müdürü bay Muhit- ı hemmıyet taşıyacağından fU~ııwi .. 

kip ettiğin ntalUKl ara sa a a e c ı . . .. . . . . ~ le T" k. F idetlD""'"··· 
' x. t k M h't' h. t' d ıkl yuz altmış uç lır~ on ıkı kuruş safi tinin r:Vuetinde i.-.: ..... ederek yeni su Tirede Mendreı civarında bir kadm mtt on gÜn evvel ıularm r.-Umesiyte mez. ur ıye ve ransa ı....t 

etmeğe u6raş ı . u ı m ımcne m en . . . . . ; ., ~ • ,.._ 1 d ı_• k \-'- • !L_..!'( __ ._ ~ 

h
. . •t• d d k l ki.\r tcmm eylemışllr. Bundan ıhtiyat ak- tarifesini teabit edecektir Su ücretleri- ce&edi görülerek Tire adliyesince tabki- bunu Tirenin lhaaniye mahallende otu- eıu ya tn • ıt11M1n e en _.. •• ~ 

doğan ve mu ıtın ı tma ın an uvve 1 • '' ._.__ k----L·lec-L ı.!.Jea-".:; 

la Ut l b
. .. . ..1 • çesiyle muhtemel zararlar karşıhğı ayrıl- nin iki t...-- term.1 edilebilec-ı:.: tshrnin kata başlarunqtır Ceıedin yalnu kala ran Meatan İlminde bir genr ilk oürak 1 ıU!!Wll" uraut ea mevaau-; ....:Iİı 

a n m evaz ır muessesenın ıu:ıre.ı;ın- . •. . ı --~ ~· · -'" v k• F do lar ll'I_.. 
. il _, ı~ 1 b'"•" 1 . dıktan sonra lııs:;edarlara. yuzJe sekız edilmektedir tasa mevcuttur Vücudu köpekler tara- cesedi ıörmüıtür ı •elec' ı ran11z ıt muz, .-J. 

de göz.et meM ttztmge en u.un ıususı- .. _ d · l · · . . · do tla !L! .l--tl .. uzuıt ~~ 
etlere riayetklr kaldık. tcmettu tevzı olıınnıakta ır. --=-- hııdan psrç.alNUttlflır. Bu ıtabu-ladtr kı Fakat Mestan nedense ceıedi gÖl'dü- As ram~ ~Wl uoa ugum &.ı• 

y Yurdun her k8şesinde her sen~ yenl Bugünden itiharen hinedarlara d ğı- Karataş Orta okulu- büviyetinin tesbitine imkan göriileme- ğünü resmi makamlara babet- .-erme-' manasam ıyıce kavramıt olsulLG" .... 
. . t k t ''t" 1 ·~ -· .. ·t l ~t ·t l . . . . M L . ...:. • ŞEVKET 8 il' Uerley~ hamlelerinın muazzam es rlen- lı aca eme. u u3Se:.ı şoy e e:. >• o un-

1 
LJ lk . d maş~. •. .. miftir. e~ uunu reamı makama ba-

le, yurltqtn yaşayl§ sevlye.;ini yür..selt- m~tur: f nun na eıJtn e .. T1re bükümet ~oktonan~. raporuna ber vermedıgınden baklanda tahkikat --o---
mekte umumi refahı artıracak ~dbirle.~- 500 liralık bir hu~eye 40 lira vereceği müsamereler = ceaet uzun muddet IU ıçande kal- yapJmaktadll'. Sivrisinekle mücadelı 
le, bir millet hayatının arzedebıldi~i bu- 250 liralık bcr his.~eye 20 lira 1 • ci' 
tUn ihtiyaçlarını karşılamakta bulunan 100 liralık hir hisseye 8 lira i Yarın t.kp,m ve pazartesi akfamı Hal- Meşhur bı·r kasa hırs 'z Şehirde sivrimek mücadel~~ f..Aİ 
Cümhurlyet idaresinin feyi7.li alcı~t içine 10 liralık bir hisseye 00.30 ,kevinde Karataı orta okulunun müsa: 1 l J vam editmektedir. Dün 624 e .. e ~ 
katılml§ blr damla halinde de olsa, fe- Müessis hissesine 2,37 lira i ?'.er:5i. vardv. C~nç çocuklnnn konsen ye memurlan tarafmdan mazot d 

rahlığı ve daha llerl yaşayışı, emniyetle, Faiz nisbctlerinin indırildıği şu yıllar- IÇlll tki a,dan beri çalaplmaktadrr. suçu•• stu•• yakal d rülmiiftür., .-
huzurla yaşay141 sağlamak yolunda vatl- da elde edilebilen hu netice büyük tak- l --=-- l . an ı 
Ce aldığımızı mUdrlk olarak çalı.ştı1c. dirlerle karşılanmı:ilır. Yo vergisi ame esı . 

Slze kazanç getirmekte mukelleE ol- Ege bölgesiniakeJ.\<li sinesinılen yarat- l ğ b l d Ha/keQi köşeSt 
duğumuz kadarı lf yaparken, para ka.- tığı bu milli mali vo:ırlığın hem ortakla- ,ÇO (~~O .. a aş a . l · Zllbıta, ~~ur kasa hınatanndan gireceii ıtrada pollslcc tarafuıdan yaka- • ! .~\ -_....... 

r.anma1C s-olunda ylir.Urken, en şerefli rına hem de muhitin~ fav.:fah olmak su- l ol vergısıyle mükellef amelentn yol- Haydan suçustü yAkal~ğa muvaffak lanmqtır. Suçlunun üzerinde bü1ük bir 1 • • • • • ~ 
ka:r.ancı memlekete en faydah bir şekilde reliyle sar"feyledıği mesai cidden_ gur~- i larda ~~lıttmtm~na ba~larurufbr. Be-j o!mutlur. Suçlr.ı, evv~ gece saat ~~ çivi, bir çalo ve bir elektrik IAmbast bu- t - .. E~ınuz gC:Z- ~onute11 ~. 'teı 
Ç
al·h-At-tan alınan kazanç plduğunu, rumuzu artıracak bir mnhıyettedır. BU-. den mükelleflerı Kemalpafa - Karabel, 1 sutannda Kemerde Kiitthane caddestn 1 H-'"'---d -'-~ba -•--'- pazar gunu Yeniköye bu- 1'tr ce~. e 
~·~ ıs S 1-.1 T. S 1-·t.. T" A d Ahmet Şe •t Bakkal dükkA unmuıtur. IUUUll a lıuu t yapURUUL· • • • G • · • -•- -•- islJf daima göz önUnde tut\uk. yük Lakdır v duygulan ıçind pliinço- uLa,ı. - e ..,....,, ll'C - c !r ..... , ue- y- İ e ne .aı • . ~~ tıp etml§tir. ezıye aşlar,..... etme- • 

Sizl memnun edebilecek kazanç had- nı.ın lasd1k ve id r meclisinin ibrasmı 1 dın ve lzmir • Manisa yollarında çalqb- duvan del«d< carmek ı$lem~, tam ıçen tadcr. arkadatların nihayet yedi nisan t~ 
dine vlsıl olmayı mUmkün kılacak şe- müteakip yeni ıdarc he~·eti ve murakıp.lrdm:ı!rtad[l'. F d D k Al, A h kadar Halkcvi Sf;kreterliğine rnUt-"' 
kilde çalışırken mU.şterilerimizin mem- !er seçimine geçılmiştiı'. --=-- U3 r a gece 0 tor f gci leri. • ~ 
nuniyetini istihsal esasında ve yaptığı- Hissedarlara bay Rahmi Fililıelinin Motosikletten h 2 - Evimizin wsyal rard1111 k~ 
mız işlerin yurtseverlik icaplarına uygun sıhh1 vaziyetmin ınusaitsizliğinden ve ~-ı a yatı Avrupadan r.ince Nazilli basma fabrikasa içiıt • 
bulunması noktasında daima tiUz dav- terinin fazlalığından dolayı istifa cyle<ligi. u·· rketı at kayıt ve gönderilmesine karar ·~ 
randık. hildirilmi§, uınumi ni~aınnnmeye tevfi- Kültürparkt.a gece hayatının bahar ve .Jo"ndu'• tir. 16 - 40 yaıına kadar bu.it.le ~~ 

ha l k ruh yaz günlerinde daha canlı ceçme.>İ için aı aııl_., .. 
Eski devirlerde muraba Cl l u- kan idare meclisinin altı kişiden teşekkül Su .. varisini yere attı b ib -•----•- d . .• mak İstiyen .kız ve kadın ıeraıü ...... 

---~- ind d im h 1 l .. k"f k k 'd h azı tert at .. .....-ta il'. Külturparkm -o-- .. H lk . • 1 • ~_.ı!t.i _. nun jrusaı:;ız peoçes e a a ırpa an· ey eıne.:>ım ı.ı ı gorcre es ı ı are eye- • • • uzet'e a evuna:e ve ame e D10"5" 

maktan kurtulamıyan, ç.ok çalışan fak.cıt ti ve murakipl"ri a~·neu vazifelerinde ip- BÜVarı öldü elelttrilden gece.y.ıı.mma,, ~~dar yanac-.k, Uü aydan beri Fran!Ml, ita.iye, Alman- la:anbğma müracaatlen. 
--L- lUnU 00x. k ı · · ç ı · · b' h - · celbedilecek artistler Kültürparlun mu..'1- ~f çalışmuının 11umı1u , 5azına sarı- a ey '?lir. o :: samımı ır av.ı ıçll\-ı ödnnifin Adagide nahiyesinde sek- . • . . ya ve BeJçikada tetkac seyahati yapmak- 3 - Motöc kursu içiıa yenidetl . 

iftç · LU Uk '-- d · ·d ı · k' ı telif yerlerınde kitara ıle parç.Iar çala- f...od 
lanlara kaptıran Ç inın ve a. Ç ~- e yenı 1 are ıeyctınc ~~ ıuura .ıp ere sen yatlarında Süleyman isminde bir ldard • • . ta olan çocuk lıutaldı.lan müthasauı Dr. İflerİ yapılacaktır. hteldilerin e..--
diye muhtaç olan .ııly erbabının ihtiyaç- muvrlffakıyetler tcınenmsılc loplantıya lıı:at ah üz:ennde Ayaıuluğ kö,.üne gi- c~ ll'. Fuu yennde daha tt~adıd~n B Al' A ~L d" --L-L ııı..! • • müracaatlen. . 

b 
. d · ı . . • birahaneler açılacak ve gecelen dana . 1 can Ull - ononı vap..-.. ile _,_ ~ 

larına, gUcllmUzUn mUsaadesl nls ctın e son verı mıştır. derken. at ""'1tdan gelen tütün tüccan . • ' • • • • .. . · ı 4 - Evimiz salonunda beı- hıııa-

1 
!l.ı • d _,.__._.. ~patenlı dsnslar devam edecekhr. ,ehrimıze avdet etmı,tir. Bugunden ıb- • .. .. ~- ~.._ ~ 

=- bay Rabbın motoı-...etm en unnnuf ve ---o- marte11 guma saat oa ~e -

lB Sü·ı _ __. h.r - ba.ren hastalarını t~rar Beylfl' aokağ1n- K .. •,•--•·tad• 

Kız Lisesinde 
• eyman yen yuyananınlf • 8 • b ·ı b • d 1 aragoz Of\IDU 01oa~ • 
Hidiae ceceai B. Süleyman evinde ve- tr Otoma l tr Q Q.. daili muayenehanesinde kabule ba,lcya- 1 s _ 25 / 3 / 938 cuma ~ .-' 

fal e~ttir. . . mın aya.g" lnl çiğnedi•• ~·Aziz doktorumuza hoı geldiniz 16 da Dil, Tarih, Edebipt ve J~ 
Had~ae tahkik edili,oc. dera. haftalık toplan.tJAn YM'dar. 

--=- Diill öğleden eonr• Kantu Karüolu - , 

T kk •• civarında bir otomoba kazası olmuftur.. BAZAN MASAL, BAZAN MiSAL. e Ş e U r Şofö.- Repdtn idare ettiği otomoba, Yarın bir ''Yabancı diller" mu-
•• 

1 
An.nemmn ölümünden duyduğumuz Kadri isminde birini ayaimdan çiğnenüı 

unulmas ac:d•nriuu iftirak e,liyen aa-1,,.e ~çlu yalfalanma,tU'. Yaralı hastane· 
J"lll ve kıymetli doatlarmuzdan her biri- dedcr. 

verilecektir • 
sameresı 

Yann saat 16 da Ka l...isemde, Lir Al edilecek, Almanca bir köy pana1ın, ne ayn ayn tefekkür ebneğe muktedir · • --0-----

,abenct diller müsameresi nrilecektir ...... tıerin dili ad..cta lngilizee bir tablo, değiliz. s.,.... ıuetenDle denn ıükran- Bu da bir kadına çarptı 
Milaamereye iıtiklil MartiJ'le baıt .... - tle Şek.pirin en güzel eaederinden biri lanmıu aunmaldağanuca delalet lütfun- lr:minlen Tireye gitmekte olan 500 
ceık, bunu Franauca d..a Cbanaoa dea olan bir yu gecesi riiyau temsil j da bulunmana• bilbaua rica edenr:. gyılt otomobil, Tepeköy\inden ceçer-
F.daos• takip edecektir. Müsamerenin edilecektir. Bu miİltımel'e, çoc:uld.ann li-ı öğretmen : ZtYA GUR ken KU... paıa olcM civannda bayan 
~ narnaraa tncilDıce prkdı daıu- un denlerinclelô çaLpnalannı meyda- Vili.yet J. K. HULOSt GOR 1 Atçe Saray ianinde bir bdma çarparak 
tır. Molyerin ~i tabibi Frantuea tem- na koyacaktır. Avukat : HA.ŞlM GOR yaralanmuma ıebebiyet wrmittiı-. .. 

BUGÜN TAYYARE Sineması 
BOTON DONYANIN TAKDiRiNi KAZANAN 2 MUHTEŞEM FtUM TAKDiM EDiYOR 

•• •• 

4 UNCU AŞK 
FRANSIZCA SöZLO TRAJEDi FILIMLERINtN KAHRAMANI ESMER GOZELI 

KAY FRASlS 
HAKJKt BiR AŞK FELSEFESiNi T AHUL VE T ASVIR EDEN MUHTEŞEM FiLiMDE : K'.OCASI IÇtN KA TtL Ol l)U, 

KIZININ SAADETi iÇiN MAHRUM OLDU, AŞK VE ŞEREF IÇtN AZAP ÇEKTi, HiÇ BtR KADIN BU KADAR HiSSi 
MACERA YAŞAMAM iŞTiR... BU KADAR FEVKALADE AŞK MACERASI GöROLMEMIŞTIR .... ..... ..... . 

AYRICA BOYOK BiR RA~BETE MAZHAR OLAN ... 

ALI BABA 
TORKÇE SöZLO - TORKÇE ŞARKILI BOYOK ftLMI BiR HAFTA DAHA GöSTERILECEK.TtR ..... . 

FIRSATTAN iSTiFADE EDiNiZ .• iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL: SEANSLAR: 
öLDOROCO AŞK: 2.45 -6 - 9.15 ...... ALI BABA : 4.30 - 7.45 ........... : 

a!Mın.· ~ 
~·/.,,. 

Uslu idik .. 
Son bir yazımda, biz dünkü neıle mensup olanlar etUılu idik' 

demittim. Şimdi bunu izah edeceğim : 
Uılu idik dediğim zaman tuurlu bir ıükUnet ıahibi oldu~!; 

za hükmedilmemelidir.Cebrii tazyik ile ıakinletmit; hayat• bi 
lüzum ve ehemmiyeti taşıyan her türlü oyun ve eğlenceden ~ 
ile, tehditle menolunarak kötüf"ümletmit bir varlık tatıJ•" .,.ı 
terde ne zeki, ne dimağ, ne de enerji kalmamıfb. 

Mesela : O zamanki evlerimizin yüzde doksan dokuzund• r 
mek sofralarımız olan veya Sağaç denilen tahtada ve yerle e: 
raber yuvarlak bir nesnenin üzerinde diz çökerek yemek yer~: 
hazım zamana gelmeden uykuya icbar edilen, büyüklerin 1:;:.ı .. 
da değil oyun, ıöz bile söylemekten mahrum bırakılan bir ç 
tan ne beklenebilirdi.? Sadece tevekkül ye meskenet!. 

Mekteplerin bazıımda nasıl mevcut jimnaıtikhanelere h•fı.:: 
da bir defa ve bir ıaatlik müddetten maada gidemiyen, avlu ., , .. 
ya bah.çede kotamıyan, ıılık çalamayan, tarlu ıöyliyemifeO. 1.~re" 
fı döndüğünde (Islah ve çalafkanlağa tetvik mahiyetinde ı0"'1., .. 
rek) memleketine anuımn babaaınm yanana gitmekten nıeıt0•11 .. 
nan bir çocukta artık hayat yolculuğunun muhtelif merbalel~~t 
deki muhtelif pürüzleri ve :ıorlukları bertaraf etmek. nıed.esı,;. 1 
fCY icadına kadar yükıelmek imki.iı ve iktidarı olabilir nı•! .... 1 i~ 

Sinnirütte vardığımız zaman ve daha sonraları idrak ettal~e( 
uzvi ve fiziki bazı ·ib!iya.1rl1t.~m tazyiki. ile de ıerseuılefell blJ d•f 
kadın tekil ve mev:.u,arım &ahi bilemezdik. Bu bahiıte iç •e .,~ 
gözlerimiz : Geceleri rüya ve hülra, gündüzleri iıe kockullÇ OC,e; 
acaibüttekil beyüli.larla oyalc.nırdı ! . itte bütün bu ıakinı • di .. 
ve terbiyelerimizin bizi alil ve batal bıro.kmasmı telmihan "le' ol
ğim usluluk vasfımıza ı·:ığmen sadece muktedir ve mütahat•'~de" 
duğumuz bir teYİ icradan geri kalmazdık.!.. Ara ııra müıı~' •fi" 
veya müçtemian boiazl&fllla)[ ıuretiyle kavga etmek!.. e 

1 

yegane oyun ve eilencemiz de bu idi! .. 
H.OK. 



INGILIZ BAŞVEKiLi DiYOR Ki: -~s _o~ HAB·BR 

lngiltere harbedebilir Başvekil B. Celiii Bayar 
Harp okulunda 

Fakat bizim menfaat sulhtur • • 
ıcın en "Ordu, Türk tarih ve hamaseti

. l..ondra, 24 (ö.R) - B. Çemberlay
"in Avam Kamarasında harici siyaset 
~kında yapacağı beyanat hakkında da

hu ıabahtan §U izahat veriliyordu : 
8. Chamberlain hiç ıüpheııiz Çeko,lo

~.ıc,a taarruza uğrar&a onu müdafaa el· 
lrıelc taahhüdünü kabul ctmiyecek, hatta 
transa Çekoslovakyaya kendisini bağh
Yln rnuahcde mucibince müdahale ister
~ lngilterenin müttereken hareket ede
~iini bile temin edemiyecektir. Bunun-
1- beraber lngilterenin bir harbe sürük
le.unck mecburiyetinde l<alabileceğiru 
~liyerck yukarıda reddettiği taahhüt
""<l'lll esasını zımnen kabul edecektir. 
il liadi~Jer bu tahminled teyit etmİftir. 

• Charnbcrlain'in beyanatmm hülasası 
"'lia-.au ajansı· tarafından böylece bil-
~~li . -•Yor : 

na,vekil harici meselelerin ıon safha-
. ~· hatırlatarak İngiliz İmparatorluğu 

tçİrı en büyük müttefikinin ıulh olduğu· 
"'- aöylemiJ ve ilave etmi§tir : 
lııir «:-. Fakat bu demek değildir ki hiç 

fey bizi harbetmeie ıevkedemez. Ba
• 

111 taahhütleri yerine get.iqnek için it-iti
. '&t halinde harbe girmemiz. muhtemel
~ ve hiç kimse bu taahhütleri tutmağa 

tır olduğumuzdan fÜphe edemez. 

tğer İmparatorluk arazısı ve milli 
:::nfaatler elzem olan münakale yolları 

hangi bir taarruza uğrarsa harbede
teiix. Keza harbetmediğimiz tnkdir<fo, 
tlt llıukaddes bazı ümitlerimizin muhııfa
~ edilemiyeceğini görürsek yine harbe 
tlreceğiz. » 

ı.._ Bu beyanattan anlaşılıyor ki İngiliz 
;;ıve~i lngilterenin harbe girmesi için 

ihtımal görüyor : 

' 
Bizi harbe sevkedecek 

3 ŞART VAR 
1 - Men{ aatlerimizin korunması 

---------------------------------------------------F ransaya karşı taahhütlerimiz __________________________________ ................... .__, ___ 2 
3 - Prensiplerimizin müdafaası 

Çekler taarruza uğrar-
lar_sa_y_a_r_dı_m_e_d_e_m_e ___ yiz!iiiiiiiiiiliiiii 

itte burada baıvdôl milletler cemiyeti man ekalliyetleriyle münuebeti meselc- Tngili;: bafv~l-ili Çemlıerlaiıı 
ve müşterek emniyet hakkında son de- si, bu devlet arazisinden çok daha geniı . 
rece ehemmiyetli beyanatta l:>ulunnmı- olan arazide bir itimat ve emniyet hissi !Dİ§tİ. Bu meyanda JU dediklerini tekrar 
tur : uyandıracak tek.ilde halled~biliue bu- ederim : cıingiliz teslihah ıöylc bir vuİ· 

- Hiç fÜphesiz müşterek emniyet nu memnuniyetle kartılıyacağız. · yette de faaliyete geçebilir : Eğer bir 
esası milletler cemiyeti ile kafi derecede Bundan sonra başvekil birinci kısnu devlet bir taarruz kurbanı olur da İngil
temin edilememiıtir. Niçin? Zira millet- menfi, fakat ikinci kı,mı müsbet bir be- tere bu vaziyeti karıılamağa milletler cc

Jcr cemiyeti 58 devletlik ağır bir maki-ıyanatta bulunmll§tur. Menfi kısım fu- ı miy~. paktı mu~ibince mecbur ~l~rsa.» 
nadır ve harekete geçirilmesi pek gÜç- dur : Bu ihtimal mesela Çekoslovakya ıçın va-

tür. Fakat mÜ§terek emniyetin tahakku- «İngiltere için, Çekoslovakya lir Al-ı rit olabilir. » 

nın tımsalı, 
lerinin ta 

Türk mezıyet
kendisidir" 

Ankara, 24 (Telefonla) - Başvekil bay Celal Bayar, bugiin 
harp okulunu ziyaret etmiş v_e öğle yemeğini okulda yemittir. 

Saatlerce mektepte kalan bay Celal Bayar, jimnastik salonu
nu gezmis ve takdirlerini bildirmistir. 

Orta ç~kur ve teneke kaplı büyÜk tatbikat masası ile alakadar 
olan başvekil şunları söylemiştir : 

- Bu masada harp oyunlarını seyrederken koca kıt'alarm ha
reketi kolay gibi geliyor. Fakat tatbikatta iı değisiyor. Bir bö!li-
ğü yerinden oynatmak ta muazzam bir ittir: · 

Batvekilin okulu ziyareti derin bir sevinç uyandırmıttır. 
B. Celal Bayar mekteptep ayrılırken mektebin altın kitabına 

tunları yazmıftır. 
«Ordunun irfan mcrk~zınd .! geçirdiğim dakikalar, hayatımın 

en kıymetli anıdır. Ordu, Türk tarih ve h•masetinin timsalidir ... 
Türk meziyetlerinin ta kendisidir. Hürmetle ıelamlarım. 

CELAL BAYAR 

Gölcükte Atak Mayin 
gemisi denize indiriliyor 

İ&tanbul, 24 (Telefonla) - Gölcükte insa edilmekte olan Atak 
mayn gemisinin intaatı ikmal olunmuttu~. Atak gemisi, cumar
tesi günü saat 13 t'e Gölcükte merasimle denize indirilecektir. Bu 
gemi projesinin en ufak teferrüatına kadar Türk iit olan Atak ge
misinin boyu kırk dört, genitliği sekiz metredir. Gemi çift perva
nevli olup 12 mil sür'attedir. 

lru için milletler cemiyetine aza olan 58 man taarTuzuna uğrarsa, askeri kudreti- ~ö.rillüyor ki_ ~u ~;nnat son derece 
devletten her birinin baıı:ı taahhütlere ii· ni bu devlete yardıma tahııis edeceğini 1 sanhtir: Ba§vekılın dıger meseleler hak
tirak etmeleri elzem değildir. Eğer kili Fransaya lemin etmek imkanı yoktur .. .' kındl\kı be~ranatı da şunlardır : 

derecede devletler böyle taahhütleri ka- Keza Fransa Çekoslovakyanın İs tiklalini «Knrı~mazlık siyaseti. fngiltcre umu
bul ederler ve böylece her muhtemel te- korumak için müciah:ı.lcye sürüklenir~, mi bir harbin önüne geçmek için ispan
cavüzü ezebilecek kudrette bir cephe lngı ere bütün askeri kuvvetiyle ona il- yada karışmaıı:lığın en iyi yol olduğuna 

f 1 - lngilterenin arazi ve hayati men- tCJkil edebilirlerse maksat hasıl olur. tihak edeceğini de bildirmeğe haıı:ır de- hala kanidir. Bir cok devletlerin bu l"-
--tlerinin vikayesi. Halta iddia edilebilir ki daha u mile- ğildir. ahhütlerini bozduklarını bilmez değiliz 

On milyon sermayeli 
Buğday ofisi kurulacak 

lstanbul, 24 (Telefonla) - Buğday fiatlerini korumak ve tan
zim etmek, iç ve dıf piyasalarda buğday, hububat alım, satımı 
yapmak için bir ofis kurulmatı kararlaştırılmı tır. o ; isin serma
yesi on milyon lira olacak, icabında on be~ m ilyon liraya çıkarı
lacaktır. 

~ - ingiltere tarafından bazı devlet- darda devletin birleşmesi, muasır harp- Bundan sönra gelen müsbet beyanat ve buna teessüf ederiz.» 
ı.,. • nıesela Fransaya karşı muahede ile. lerin imi olarak patlak vermesi meselesi- ta §Udur : •:italya ile müzakereler terakki etmek· 

bu} edilmiş taahhütlerin yerine getiril- ni daha kolay karıılamak imkanını ve- «- Fakat harp, sulh me,•zuubahis tedir. Fakat italyanın yalnız başına bir 
~i, 3 - lngilterenin müdafaasını el- rir. Pratik bakımdan bu sistemin faydası olunca hesaba katılması İcap eden yal- taraflı olarak ftalyadan gönüllülerini ge-
~ telakki ettiği ba:ı:ı prensiplerin, me- çoktur. nız imzalanmıı taahhütler değildir. ri alması asla hatıra gelmiş değildin 1~tanbul, 24 (Telefonla) - Hükümet bir buğday kanun proje

si ha:zırlamıftır. Bu 'proje, Büyük Ziraat kongresinin müzakere 
edeceği i'ler meyanındadır. 

::; asgari bir beynelmilel adaletin mu-1 lngiliz baıvekili bu son .sözlerle mın- Bir harp timdi mahdut kalamaz. AJa- Ba vekil tngıltercnin tcsJihnt progra-
~ıı. teka mıntaka karşılıklı yardım paktlan kadarlardan başka tarafların da ona İf· mınm tatbikini hızlandırmak, bilhassa ha-

~ liundan sonra baıvekil meselenin ru- yapılması siyasetine iftİrak etmişir. tirake mecbur kalmaları muhtemeldir.. va kuvvetleri ve hava müdafaası ı;aha-
Una geçmiJtir : Anşlusu takip eden vaziyeti hülasa Bilhassa İngiltere ve Fransa gibi devlet- tında bir an evvel programı tahakkuk 'f ürkiye-Suriyedostluk 
~ Fakat, demiıtir, bir ihtilafa mÜ· ettikten ıonra bay Çemberlayn Çekos- ler için bu ihtimal çok kuvvetlidir. eltinnek azmini bildirmif, bununla bera
~le etmektense lngiltere taarruzun lovakya mc5elesine geçmiıtir. 1< İngÜterenin diğer devletler lehinde bc.r gÜnÜn birinde silahları tahdit yolun-
lll? e geçmeği tercih eder. Bu da na- - ilk önce, demİJtir, tunu söylemeli- müdahale taahhütlerinin ne fekilde tat- da bir anlaşma ümidini terkettiğini cJe paktı görüşmeleri 
.._____ yim ki eğer Çekoslovakya devletinin Al- biki zarureti olacağını bay Eden izah et- bildi.rmiJtir. 

ı 

Nasyonalist hücumları 
Bütün şiddeti i)e devam ediyor 
fakat her def asında püskürtü)üyor 

111 d a rıcl cıvarmdtı Fraııkıstler 
tarcı/ ıııdaıı i gal eclılcıı bl'yaz et >in 

;ltına kadar 1\1l <lrittı>ıı t1inC'l acan 
'ıtkfimctçiler bu bina!lı 15 ton 
~ amitle ber1 a a et ı ı lCTdır. ..,oo 

oı ko a ker bu ınfılakta parca 
par et olmıışt ı . 

bi)diri•.'or : 

kıt'ala r d okuz kilometre ilerlemi~l er ' e 
Madridden F ransayn doğru giden be,>; 
nelmilel ) ola on kilometre kadar yak
la§mlJlardır. Bu .) ol Honlrnneradan geç

mektedir. 
Hue1kanın cenubunda nasyonalist 

ku'' etler } {ueska - Alvedcna yolunu on 
kilomctr~ ıeçmiılcrdir. Tardienza ıehri 
naıyonaJiıt kuvvetler tarafından iıgal 

edilmittir. Ve bunlar eimdi Pinaya doi-

An karada 
Yeni Fransız 
sefaret binası 

-0-
P, ri 24 (Ö.R) - Frans.ının Ankara-

Şam, 24 ( A A ) - Suriye hükümeti, bir Türkiye - Suriye dost· 
luk paktının imzası için yakında yapılacak görüsmelerde müsa-
hit olarak bulunmağa Emir Adil Arslanı memur ~tmittir. ' 

Emir Adil Arslan Suriyenin müstakil Paris elçisi telakki edil
mektedir. 

Belgrad üniversitesinde arbede 
- -- ----~--~ ~--

Belgrad, 24 (A,A) - Avala Ajansı tebliğ ediyor : 
Dün öğle vakti üniversitede on ila on beş ta lebeden mürekl<ep 

iki grup arasında bir arbede olmuştur. Bu gruplardan biri Liyo
tiçin taraf tarlarından diğeri de sol cenah unsurlarından mürek
kep idi. Talebeden biri hafif surette yaralanmıştır. Bu hadise an
cak bir kaç dakika devam etmİftİr. Talebe polisin müdahalesin· 
den evvel dağılmışlardır. Bu hadisenin sebebi bu iki grup tale
benin müsamahasızlığıdır. 

da :reni "·faret binn~ı resmen açılmıştır. 
B ı merasim, 1838 senesinde inşaatı bit
mis olan l•tanbuldnki sefaret koiını;ınm 
açıJL.,ından tam yüz sene sonı a yapılmış
tır. Yeni sefaret konağının açıl ı ı münfı.- ~ 

selx-tıylc Frnns:ı sdıı i ve Bn Henri Poı. l 
sot mevsimin belli başlı bir hüdist' olan 1 
bir kodüntlü b~o \ C~i~crdı~ Hi.ıki.ı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mt't crk:ını, hal'İci) c vckılı B. Rüştü 

Aras haricı) e direktbrii B Numan Mc
neınencioğlu, hariciye memurları, Ana
dolu ajansı genel dı rC'ktürii merasımrlC' 

h ... zır bulunmuşlardır. 

ru t a ınuktadırlar .. 
Pnrıs 24 (Ö.H) - lspanyada Na~-yo-

nalıstler ileri hareketi dt-v.ım ettiğini 

ZiNCiRLi KUYUDA 
Bir gazeteci 

neticelenen 

---
arkadasın ölümü ile 

oldu? 
' 

kaza nasıl 

bıldiri)orlar. N )Onalist kuvvetleri da- -BAŞTARAFI 1 tNCt SAHJFEDE- Yoldaki i.tl rd n t ku .mıh sınıı ev-
ha bazı kbyleri işgal ehnislerdir. Digı;r iyiliğe yüz tutmuftur. vclfı sag, gittıgı, ngaçlar.ı çarpmam J.: 
kıtalar Bregcrı 7.abtctmışlerdir. Ve şiın- f<"'ACIA NASIL OLDU? ıçin yolun solun.ı dondügi.ı ve tekra sa-
dı Brcgcr 'folcdo u üzerine yi.ırüyorlar. Sabahın saat sekizi. Elektrik ırket.ı ga gt>Cti!,İ anla ılıyor 

Fr:ınkistler Lcırida şimendıfcrine y:ıkla- müştr.nler daıresı müdürü Osınnn Ke- üçuncı.i hafı{ donus • rabn) 1 muthı· 
~ıyorlar. Hut.'ska cepehcsinde ileri ha- ınfil Reno mnrka arabasile Zencirliku) u- süratıle , gııclardan bırin bındırıyor. 
rcketi 10 kilometre kadardı r. K uvvetler daki asri mezarlığın önündf'n ağır agır Motor kısmı caml.ır, on taı.ıft.ıki k 11-

ııimdi C uadalaj ara cephesinde harekete geçiyor. Aynı anda arkadan vıldırım pı parç, paı ça olu\ oı. 
geçeceklerdir. süratilc bır taksi otomobılı gelmektedır. Anc, k bir ıkı mi) e ıçınd , ukubul il 

Cümhuı·iyctçiler ııasyonnlist taarruzu- Osm.m Kemal. çılgın süratini ogürul- bu kaza üzcrın, Osm. il K 11;,ı • rab. _ 
nun aşağı Aragonda Alkanı civarında tüsilnden anladıgı arabaya vol vcrmC'k d ' t •-· 

. . . . · ~ sın an ını\ or ' e p rca an n • ~mın.y -
durdurulduğunu, yukarı Ar:ıg:mda ise ıçm dıreksıyonu bıraz daha ıı;aga kırı- d • k k 1 "d d" 

r ıuna gi ı-e , pı:, ı açı) or çen l 01 -
asilerin P inia ve Parnieng:ı etrn ında yor ve aynı sanı) ede cehennem süratile 

dü ha) gın \ e . ı.:ır yaralı, ıkısı dt hafıf 
ıl erliyebildiklerini kaydetmektedirler.. solundan geçen tak i arabası, Osman 

Londra 24 (A.A.) - lspanya büyük Kemalin arabasının on çamurluguna 
elçiliğinden tebliğ edilmiştir: çarparak araba~ ı olduğu yerde yola a-

lspanya büy ük elçiliği Aragon cephe- mut bir şekilde çe\•ıriyor. 

sinde.ki son taarruza l talyan ve Alman- B u çarpıruı neticesinde h ususi bir arnha
ların iştiraki hakkında Ingiliz hariciye nın sol çamurluğu, tekerlegi. yaylan kı
baknnlığına ınüsbet mahimnt gôndermış- rılmış ve ıi10tör kapağı ha r.ı uğraınış
tir. Aynı zamanda büyiik elçi daimi müs- tır. 

te ar Sir Aleksandr Kadogani üyaret F akat maalesef kaZ<ı bu kadarla bit
cderek lspanya hükümeti tarafından miyor. Osman Kemalin arabasına çarp
Italya ve Almanyanm bu taarru1. için ı' tığını anlayan şoför derhal fren yapıyor. 
mühim miktlırda malzeme ve tayyare Yalnız, çok &eç kalmıştır ve bütün bu 
ve ınsan gönderm.i~ olmasına atfedilen aksiliğı , frenin tutmaması da inzim. m 
ehemmiyeti bilha.s~a "kaydeylemişlir 1 ediyor. 

yara al nı altı khı \ar Arc1banın ıçı kan 
dolmu!>tuı. Bu It'ei manı.ıı kaı !ilSınd ı 
Osın.m Kcm:il h m n liiı aı İlC'ı ıdeki lu, 
rakola kos.ırak 'akayı hah •r verıyoı 

Yaralıl,lr dcrh«l $i. !i h l • .ıı ıne nald· 
ediliyor ve zn\·allı Tahır bu,.ada lınynt ı 
gÖ7Jcı·ini yunnı~ or. 

Şoför I l'm:ıl, a-., anı h \ ı et bu ieA<t· 
diif netıct>si olarak onundeki ve ) arund, · 
ki camlnr p.ıı·cland ıgı, dırclu.ıyon kıı·ı · 
dığı ' e arabanıu ön tarafı t. ınamcn hur· 
dabas olduğu halde hafı{ ~ı) nnhlarl. 

kurtulmu~tur. 
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B. Fazlı Güleçin beyanatı ansa 
zm·r tamam·yıe tu istik ispanya işlerine 

b• k l · müdahale edeceh 
ır m1nta a o uyor ... olursa 

ş T 
KURŞUNA DİZİLEN 

·=r·s···a·.:·y •• ü ... k •• b .. ·,:;··c .. ;;~;:··:_=. (Mahmure Belkı·s adını taşıyan bir -BAŞTARAFı ı ıNcı sAutFEDe-"Ve önümüzdeki mali sene icincle en ;.,.,ühim F 
=. lalı romanından : • • , ransaya ihtar etmek istiyoruz. }-fıJ"' · J ·ı· k d h t ) turistik yolların inşasına ba-•layacağız,, Paris 24 

(ö.R)-Komünist '. ı İ yapraklar j ngı iZ a 101010 esrarengız aya 1. ~ manite~ gazetesi Cümhuriyet~ı:. 
................................... • •• _ı panya lehinde F ransanın nasıl bır . 

-._,.1:;11m•••••1&Ez:z:itZ:[?jt:a0.7.:ı - • Ankara 23 (H) - tzmire ait işler hak- rile çok eyi bir haldedir. Nü!usu da k t · · k ·· 'stlerin ıs· "' · k ' re e e geçmesını omunı 
m<la hükUmetle temas eden İzmir va- dilnyada en çok artan memlebtlerlnde- t dikl · · t ·h d" _ 5 _ konmuı bir lamba ile saz sobasının alev· - Şel bu çok nazik bir İf.· Bir kadın lisi Bay Fazli Güleç ve Belediye Reisi kine muadil bir artma nisbeti ile gün- e D:rınıib~shrı : ıdyorb.. •Fransaııiiı 

ı . E _ı!_ C!---!..:' t-.! -•- bccerenıez. B h < un gı ı ugun e ız 
.. . • • • en, nteuçens =:rvnm ıum~acer as.spe- _ . • • e çet Uz bu temaslara devam etmekte- den güne yükseliyor. 1 h b -dahalesinİ iste" 

1914 mı ateşlı bir heyec&D iç.iade kay- ri Robert Şan-odan münzevıyane mesa- - Nazik olmac:lıiuu iddia ctmiyonnn. dirler. Faaliyetleri ve tzmirin muhtelif Bu vaziyetle kısa bir zamanda 1zmir s~anya H 1!1f. mu h-k-rtletiıtiıı 
nqan Vryuasmda, Çullk ordalarmm isini aydmlatıyordu. Karımmclaki damı diqünmek timn. .. işleri haklonda bay Fazli Güleç şunlaı-ı nüfusunım yüksek ve mUhim bir rakam mdıyoı:ız. .• dahattala r?nsıztı. u uu .. teıııadi• 
il · L--L.-1.ı • d a...ı:.... :..:-ı.. . .._, 24 ---•- • p · bau_.ı a emı mu e sıyase m 

.erı ~enn m at ....., ~......-.ı:' BmDUDda bir pamuk tampon, s~e- nuınanw &J&DZD emıvitzJQQDUa söylemi"1r: olarnömı mUlJallg•aya k,....ılmad "ddia .. ' karı1ıı 
_ ,,_ L-tL L!- L!&!- ihaneti .... _;_ il . _ .. . hald L" • dd..I "' id d-:.." ·7 ;ıw -o - an 1 yen fspanyaya asken kıtalar Çl 
uwııı .__, UU" :ı&UIUD n.-..,,.e e nnde gödüklen olduiu e .. uvetin yaz anman ar çgu mı 1 . . t . tik yoll edebiliriz Çok tahmin d im k' ·· .. .. bik et"' 
itha edil k k d.izilm • ka- • • .. • • Vilkimo la al çizdi • - zmır ve cıvarının uns an . e er ı uçuncu Hit1er veya Mussolini gibi tat ı ':erü . er~~ıme aJ.it- içinde yilbelen buhara eski brr enet~ n satır mı mu ~ il işi, ehemmiyeti dolayısiyle, hususi bir umurnt tahrirde iki yiU binden fazla bir mesini de istemiyoru~. Bizim S41d~' 
~ _._imi Hain d ki ve da P~1 lutmuJ bu1mmyorda. Ondaki- cHarp~en evvel aık mac e kanunla halledilmek kap ediyordu. Bu nüfusu yalnız tzmir 9ehrinin cemetro4 fakat sullıu V"" memleketin istı'lct811• 
IUUIZ oaumuıtu. , ma em mey • ka içinde Almanca lıarfff:r arasından rnqhW' bir adam..» kanun . .. . . . olııcağmı ıörece-· • • . - _ - esiııa 
na ~ '" cmlandanlmqtı. hamm' baıka harfler belirmeğc başladı. Şar- _ Uniformah bir Kazanovarun sair lAyihası bugun Mıllet meclısınde B r gız. _ . nı ıstıyen her F ransızm duşu ne tlo 
.neticeJeriai d" •· • ye -~~ rd ı . .::.d . .__ ._tt y· d---__.__ d 8_.ı__ - be dmi bulunmaktadı.r. Nafıa vekaleti de bu iş- u akam, Buca, Bunıava gibı banli- tercüman olmak lcnnaatiyle ku~I 

.... ..,""._ .. vo "'-ıı:• ı :zıyaya -11• ~u u. 11tner ~ Yar D'. unua.u fup • 1 .. · d -~- tk.ik1 k yölerde oturup tzmirde icr. yapanlardan • d·~· · d F 9• 
kimse lüzum örmem· ti. l.Cabn ı,::.-ı~ . •. • 1 B--' L---L-- •• .;~ • • er uzerın e yeruuı:ıı te er yapara .,. ıset ıgımız şey şu ur : ransa •• 

S IJ _,r"'..,.... Algemayne Zeitung uzenne yazı an yonmı.. unvnıa ~ ~ ..... ~- 14 .l-1..- ell gu b' ,-t,~ .. halli ayndır. Hiç ... n-ı.-:- bu ka.5abalarla be- l · d d beynelıt'1 
· d _ı • • iri ı.__..ı • __ _. ı,· _ __._ ~· :..LL--'ıJ-'-1- .ı_L_ f wu14 nm ve uy n ır şeıu.ı:ae ışın ~ .. ~ panya mcse esm e sa ece . 

nn e, evzenam oc:a an .._..-.• .,._ ciimle kmnen meydana çıktı. Fakat ha- te il' eraegm SOgwıı.aau• uua U&IUl U· raber ekftr. daha k yUk:ırel' M"üh . • • etS111' 
y bu idam bükiimJerinin cW.. I d !t.._ et i inık" ld Şar- la muvaffak ol-·'""ı zannediyonmı... için direktifler vermiştir. Vilayetin ta.i- ,__ Yd · ço. . .1!" L. a- Jel hukuk hükiımlerıne rıayet. bi( 

1 
na eşun: me • aa yo u. -- d ... tınuz a & utma. n.isbeti go;tcmı.ı•·cn B JC 1 F h .. k.. tıne 

fazla olmamasına adeta teessüf ediyor· vord : Bu İ§le Lir muhasibi bir dansöU! tercih ike arz.ettiği bütçe projesinde bu yollar hi b' • k " uma. sata ransa u ume ·ye:, 
lardı. Daha b dakika • r · ederim. için teşebbUslere yer verilmiştir. Bütçe- ç ır yer yo lur. daha: hıtap ederek F ransanın eınrıı ~ 

- ~ aynı ame ıyeyı YAKINDA SITMA HASTALJCI • • be 1m·t l Jh korum 
- Karbklara .,.. hainle-e i1wet deni tatbik edeceğim. Bütün lcelimd~ çıkar- Binbap Rasleyc ceT&p verdi : miz aynen Çbul olunduğu takdirde önü- KALMIY ACAK. ~ı:ı ve yne. • ı e • su u f erir 

k Iimnclır ~odardı. - • k __ .JI __ bo~-•- .-. -.!.....!__ _,_ ,. _ ----'-'- - dele." 1i · inde b llar ıstiyonız. Emmız kı bu hede e •erme • _, sa ne ali.. Yoksa ko ~ " ...... ca- - ~ yanuı7ununm... ~ 1 mu:ı 1 ma sene ıç u yo uı İzmir vilayeti sağlık bakımından çok k · • kl d • te ıt1: 
lıte Rudolf Hemıinp'in, hemen her g-ım. hizmetinde Jmll•-"ığmuz kadınlardaAlinşasına en mühimlerinden başlanacak- ı'yı' bı"r durun d dır D 1 t 1. 1 h me ıçın nutu ar an, vazıy~ ydıt~ 

~·-, ı a . ev e e ıy c er kın bazı be nattan daha ıa 
tarafta topladığı meniyeler itte bundan Şarvordun tahmini gibi olnuqtu. Aı çok salondığmu Allah bilir. Banan1a he· t.ır. Hiç şüphesiz. devletçe alınacak yük- tarafta sıtma mücadelesine büyük ehem- ya • ~· 
ibaret olnaaftu. Bütün Avusturya içinde, sonra cünlJe pürüzsii:z okunabilecek bale raber bir kadın futaıunm bir p1.9frfan cfa. I sek tedbirler bWlu takviye edecektir. miyet verilerek çalışıldılir ~bi yine Na- olan şey har:k~ttir'.hfspanyab~tJ13lı• 
·~-- --~'- -L&... -ı~ ---'--~il ek 1 . . K' h . b •-- tli old - d lci!l-f __ .ı 1 l . . k' d . l . o sı oynanan facıa nı ayet ıuııme, .,_ .... TIU1.u o ume ~oı::u ec ge mlJlı. ımyager emen pençereyı aç· ı auvve ~ •JN11A• varnır. ı.ınır ve cıvarı es ı ıne enıyet erın fıa vekaletimlz. büyük Menderes, Gediz, d . 
olan adam baklanda bir merhamet doy- tı. Ocağı söndürdü. Elindeki kiğıtJa - Belki haldunu: var kumandan .... bir çok ii.lerini sine.sinde taşıması itiba- Bakırçay ve bunlara tabi sulaı: üzerinde ır L d 24 (A A} _ Muhtelif 
iaaıı beslemıemİftİ. Yine hiç kiıme o.mm I Rasleyg Şarvordu y~lı sözleriyle g~- Haydi bir kadın anyalon. Fakat kimi? riylc ve bir. çok tabii güzelliği bakını:m- kurutma ve sulama tedbirleri almı~ ol~k ra k'-""'" · . p J,i1ı• 

d-'-.!'-' d d h il · b ' l t. • • d • d . . • •• genç ı teşe ıcuuerıne mensu .. son -..-.ar a ostane O%OJ'l e IS atı rünce : - ~te asıl mesele •. En ıyı ka m •J&D· an da hır turızm mıntakası oldugundan bunları tanzime ~lamı..+ır. I .. l . d b tratı' 
~ ut ~ d" •· • ti. ı '---- _ _ı_ed • ___ ._, • ·zı ·· · · k:ent- k •. · . H • b h ':l• erce genç on enn e oru ~e • 

vuc -4-• UIHlH!!IUO - Ne oldu dostum? ;Bütün gece so-laannuz t~ y~en ı s uzertn•fın ~ pe musaaıltir atta u e em- Bu itibarin çok kısa bir zamanda sıt- l l V d ek hükiit1Je 
Muhakeme ~ı: olarak ..:.:...:.:ıd-·- _-..: • • d-..ı· 1 o:ı:. 1_..!_..ı __ L-"- d ~ . . 1 . . b link' - ih 1• pet ere esten en geçer • 1,. ~ guo ... ugu ....... , ğan doğramqa benziyorsun, deds. oı:uır er. '6er ıı:nnuıı:a uuıse egme.z.. Il}ıycü zmırm ug ti ı racat ıı"nanı ma hastalığı görünmiyeceğine ve bunun . k ·ı . • c- h ·yeıçt 

PennTİtç Radolf Haıııiııgsüı lnırfuna dj.;. _ Komutan, soğ3n Arahistanm en Zira kendilerine hiç emniyetim yek En· ıolmak bakımından haiz olduğu ehemmi- tamamen unutulacağına kani bulunuyo- tın çe 
1 m:sl:hnı v:; d 

0
?°11 u~ i (,StO' 

_.,_ t" • · .ı_ L::...:ı. bir ..!..1:1:ı.. • • d L~ L- b __ , __ , .. .. d.. d -baıA ~ d'l . panyaya sı a gon erı mcStn 
;ı;;nme OreDllUl1 ııııc .... ,,...,. a........u.a. ıçın- 1 güzel kokusudur. Şimdi onu bırakalun- er DU" -~ uunaıı. yett.cn ustun ur ense mu aga e 1 1tll§ ruz. Başka beledi hastalıklar da Izmirde . l rd' · 
d ~ · • ı-:..;.. M" . lm mıs e ır. e ~ereyan ........ ~ .unre..._...,. •. üte- ŞU satrrlan okuyunuz. Ne kadar mülnm. Binba.oq Rasleyg dine.ğini masaya da- o az. yok gibidir.. ~ ._ 

~il. cıı.sua~ ~~ meıısup bar ~-ı Rasleyg ga:r.eteyi dine almc:a haykır-,~ diifünüyordu. Arb.d&flan d~ a;·ı lL~.T~~St~ ~şı_ . . . .. Bunu biraz da ~kalabalık §ehrimiz C k [ k Ja 
bıt, ıdam h~~~~ ta~bik~. mem~r bır dı : . . . ni halde idiler. Vilkinıon önünddu ft§· .. ~.nur ~ılu:etının. ıl~.t_al~s~l ~cnne ~u- o1:azı 1zmirin içtiği ve kullandığı suların 
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çaVUf Ye on ikı kiıilik bll' müfrez.e ıle ha- - Hele fiikür, Vıyanadakı aıanımız 1 lerde casuSluğa namzet kadm adla!'Clı yuk ehemınıyet verdıgmı ıftiharla soy- temizliği ile beraber devlet ve mahalli RAFI tNCt S" tlf~ 
· 'd ek mabkUınu bücresind · lı· bili · J--L· a1 K. n· ·k -BAŞTA 1 

An• _.t;.tİ• pısaneye iP er • e~ 24 ten hır haber alabildik. Çok zaman- gözden geçiriyordu. Binbafı ans;2m cloğ- ıye rız. Sc c:ıım gener azım ın ~kilatının teyakkuzuna ve basiretine hnan çift • &kası il Aintan ff.,...-. 
almqlardı. Yüzbaıı Hennıp kalanın ıı- dan beri kendisinden habersizdik. ruldu. ' f zamanında alınmış olan tedbirlerle ilk borçluyuz. MüDıakatınnzda da suyu te- A çı He _,_ ~ 
malindeki d kedi] · t• D d . •-L-" . . kiz .. d k ,. · . yan sosyal fırkasının &)'ll"'Y" .• ;r.k 

ereye 0ıev mlf L ~ar ~ Mesajı okudu . : _ Aklıma bi:risi seldi. Ba iP mü- ' kUU>ll ışı se sene ıçın • e. atı sem::e miz olmıyan yer yoktur. ik bide esi haberi ok 1'~ 
~et d~ edıyonha. KOJU ~ır sıs cKoloneJ V on Pennvits. merkezi im- kemmelen yapabilir. Kabul eder mi bil- I ve~e~e ~aşlam~ır._ Bu ıy~. ~~Idan B.üt- Ziraat vaziyeti lzmirin iktısadi işleri l>ir mermı:iyet tevlit ~. ffa~~ 
~ dogma~ geç ~ıralmuıtr. ~~yaset paratorluldar erkanı harbiyeleri arasın· mem? çenın .ı~.~afı nıs~etın~e .~i.iı'Un ~~- başında ehemmiyetli bir yer tutmakta- fırkasının hali.baztrda 55 me&as• ~ 
y~de Haımıgs m~ ~~• .. Yüzbatı da radyo vaıııtasİyle son derece mahrem 1 Profeayonel m~ uyanan ~ılkinson İunı:ı~ ıl~ tedrısat lhtiyacının yuzde dır. Bağcılık, zeytincilik:, pamukçulu}c olduja Ye me n ~ nisliğiısi d 
Rüdel tarafuıdan d.iı: çöktüriildu. Onun bir muhabere kodu mütal&a etmektedir. sordu : sekscnı ougun karşılanmış bulunmakta- gibi ayrı şubelerle bunlar arasında bil- ld d v• b .... , ___ ı~-.ı:... • 
_ __. __ .ı_ • - olan f-~- -•-- d B m.ik '-·- b' d •. d . " e e e ecegı eyaa ~- ~ 
--~ amunı mcsa .,._yer wa.n 320 nin mesajını tekrar ederim. Bu hu- - Kim bu tef?.. ~~· u y ta: 1Y:>a ır ~an a ~ .e h:wa bağcılık iıilpşafın~ ,Yüzde yüz ik· Lokal Ançayker Pr ~-... 
on iki nefer sıralandılar. austa bir feY keşfedebilecek mevkide de- - Çok cü:i.el bir hdm.. Bir tngiliz y~ze dogru gıdecek ve vılayet kendısı- mal etmiştir. . handan böyle ~t ed . ın~ii" 

Çayıq emir verdi: iil!m- Sür'atle harekete ihtiyaç vardır.» dansöni' ki senelerce Londra' ve Nev-1 nı kurtarmış olacaktır. Her gün bir~z daha inkişafa do~ru gi- oJmıy ill~ Çs d leti ~-
- :Ateı-.. cA.24• yorkta ~ muvaffakıyet ~.1 .. Bunlar hakkında bir fikir verebilmek dcnl~r de meveuttur. Devlet bu i§lerin f~: :::.:i lizJmn geleceğini. ~ 
On id silah binlea patladL Ya baŞı Ruleygin mesai arkada ı yüzbaıı Vıl- Siz de belki tanıyacaksınız. Daha g-en ıçın okuyan çocukların sayısının 54,000 her birine :ıyrı nyrı ehennniyetler ver- .. _!ı Süd' _.. • •--- • ~ 

1 -... ld y , bil . . -z.d kırk . uç DIDYOD - .ruznan !.01'' 
H~s otlar üırerine yuvarlandı. Ka- kinson da \fiy naôan gelen haberi öğ- yaz mevSimllıde U»ndon 'Paviyo d& sy. o ugwıu ve lçeffiiZı~ yu e ınm pıiş, bunların himayesi ve hastalıklann etıa• . kam.mi ette teminata , .... 
piten Rudel KudÖgl'as jestini tatbik eder ı renmek için masasından lWkarak ,efi- r bil Benirtghaıiı adiYle danu.ım'ekte idi. sadece maarif işlerine tahsis olunduğunu tedavisi için mıntakamızda. enstitüler aç- :edilin::i istemekte oldukbrm1 ı-'' 
göründü. Çavup dönerek: 1 nin masasına r.clmişti. Binba ı bqını kal-1 _ Bilmez olur nuıyum? Bir Çoll de- söylemek kafidir. mıştır. Vilayet ~e kendi bütçesinin ka- maktıtds. 

__,Feneri buraya bırakın ve. uketle- dınnca bakı~lan bul~tu. Birlikte çahı-,falar kendisini hararetle alkı,Iıyanlar NO:U~. ~A~Ş~YOij. • . ~yeti derecesinde bu yüksek siyasete ___ .* ____ _ 
..• ı....1 ••t·• .. M hk" "•-d" tıklan için konn .. mad:ın anJın.mag~a muk- .ı_ !.ı:_ 1zrnır ~ilayeti ıküsadı durwuu ıijba- ayak uydurmaktadır A • 
rmızı .. <taya go urun. a umun t:<;M; t -r·· ~ lara1111ua muun. . yşenı n 
ailesine teslim edilecektir. Bu işi ben ha- 1 

tedirdilcr. Vilkins~ sor~u =.. • Villci:n.onmı çehresi eski bir h&tıra-
ut söreceğim, dedi. Çavıq zabiti selim- 1 - Mevzuub:ıhü mes&J1 gormek ısterının heyecanlarına canladmyordu. Sesini Bir Fransız ga,zetesinin şaya~ı Çorab.ı içi~den bıçak 
iade. Askerlerine emir verdi: misiniz? lmarak ilave etti : 

-Vorverta. .. lleri... Rasleyg : - Sybil Berringham 1914 haziranın- dikkat bir makalesi çıktı if' 
V zifesini ikmal eden miifreuı burada - Evet dedi. da bir Avusturya erkimherp nbitiyle 1 , • Fevzipap bulvarmda Bn. Ayfe ~ 

ı>ynanan oyundan habersiz olarak ıiate Yiizb~ kasayı açtı. içinden cümü~i evle~lerdir. Ve kocası.. ''Al · ı - miade ~ b" çorabı içindef,e&' 
kay~lda. Yüzbqı Rüdel bir ayak darbe- bph bir dosya çıkardı. Ozerinde •.A. - Ve kocası.. •ı man ı•stı• aA sını bıçak lmlundu~ nazan dikkati c:el 
sile feneri devirerek söndürdü. Sonra 24• yazıyordu. Dosyayı hemen tefme Rasleyı cümlesini tamamladı : nıİf ve zabıtaca miisadere edilmiftiı'· 
Yu .. b ., H • . k tu O ı verdi. Binbaıı raporu dikkatle okudu... v • I• 

z a,.ı enrunıgm yanma oı • can- - ETlendiktcn üç ay sonra Viyana• T •• k d T f1 
bi ceeed ib' harek bizd' Kulaim Son cümleler fUDlardı : la • d h·ı · Belçika donanm11S1 ye 1 

:nı:. fmlda:.: 
1 e L a 1 «Hülasa kolonel Pennvitçe nüfuz ede· ~~:~~=:e =:nd~c:1ad~~: ur ıye ur ura 1 ır,, den lbya n:ıt, ·~dl1ect1k .,,;. 

bilecek bir erkek veya kadın bulmak , ,. ıt .. " 
- Dostum, komedi Litti. Silahlan lm- 11~ d On f 1. tin' • ••• k. • el.. Bu hidise bq hafta evvel olmuıtur. • · Brüksel, 24 (AA) - Harbi.Ye u· 

• azım ır. un aa ıye ı ogremne IÇUI ' - ~•i ft'I 
nı sıla ile dolduralmtlf olaa neferler bile b k ktar Şimdi dul kalan zevcesinin kocasını öl- D.. k - · ı } p . O rı bay Donis meclis ve Senato ~ ttl 
L-'-9- •• ..___ __ ~: _ _ı!I_. • • 1 q •çare 1° · .. b'tı k L' un u po ta ı e ge t:ı.n arıs - · pı·ent ga- d r k - da • h-011"' :uaamaten sızı ...... .-- U&DU1Uennt san- Ş il. .-A- 1• • L! A----'- duren Avusturyalı za ı ere artı am · • li' , a aıı omuyonwı Y ptıgJ ...., .. Jı• 

• • • unu ı ave .. u .. e ıyım -.. ""'""""'>'All d ah'I fllı.ı0 
~· ~m dli ~ öted~ bm bek- kolonel harpten evvel aşk maceralan ile beslediği mahakkektır. Diğer taraftan zeteŞin e ŞU Ş, ayanı . dikkat makale oku- . Bclçikanın ia,esi.ni t~min için s t i .,. 
liyor. Sae yardım edeyun mı? t t K dınl d'" k- d"" Syba n--=--L-- .-:L: bir kac:Ln her er• faruıının ehcmmıyctınden bahsetnı ş tdıt' 

• • anınmq lo a ar& Uf un Uf,]t U'OCll&U~ ·- nulmu t " • d"l "q 0 
Rudolf Hennıngs dojruldu. ~len ve Şarvord ilave ett: : , • keği kolayWda teshir edebilecek kad· Ş UF: . bunun uzun muddet ıhmal e ı nııy 

•1~~ bağlı idi. Ymbqı siilmekten - Çok değerli bir ipret.. rettedi:r. Sah.ne onu bütün koket kadm Fra~~Pa.tizoıyan> gıızetesi Kema- ~~nci Hemi.~ ·Fram:ın. hazan ğunu söylemi~tir. . . ~rıt"" 
kendını alamadı: Rasleyg tasdik etti : mane-rralarına ahfbmuJhr. OmmJ.an list Tfukiyenin, cihan siya.si mm~i~a Almanyayı. tutuyordu. Fa.kat kmn- Po~b1c mahafiller .~ıul>ıye 1 sel~~-

- On iki fru..,.un yecf::t!..iJ: halde peki E t d • •~ Amma -'- •- - · .1-~lan _L!_ ı--=-ı dan 'nde oynadığı bu-y"L roı·· ~tini· .. 1 . H . . öl-~-.ı- r;.....ıı. umumı harpten sonra laKvec:lilen bil" .,,. 0610 - ve egeru.. ptı:K ıusa .• uzerme ....,.. · ncna aaç.-.,. e. suu . ux u ve sa.,.-= cı enruun UlllüllıllCll sonra ~ere . ~ tiııde 

te fena değilsiniz. Bir erkek veya bir kadm istiyor. ' hatvlar mımm:? bariz;' bir şekilde gösteren bir başm.ak.a- bu siyasasını pek pahah ödedi, Kaleyi donanwmasının tekrar ıhda~ı nıye 
f!~~ kru:an1ıkta ~acf&§JDm l'Ö- - Erkek.. Mutbk.a erkek olmalı.. Hayatımda ba kadar cazip, ha kadar le d_erce~nı:· kaybetti (1558) ::_ugunıı :ı.annetmektedırler. ~ 

remıyecegı acı bır tebessumle cevap ver-t Şimdilik kadını batıra getirmiyelim. gii%el bir aalıne daha habrı.m.,.Onllll... Bır hakikat ifade eden ve ayni zaman- lngiltere b~Ü.U,· l,bılya ve .Almaoya le mücadele ct~r daha faıl ııtc1" 
di :' Bu son sözü söyliyen Vilkinsondu • Bu muhavereye p.hit olan ŞarVord dn pek haklı o1aralc milli gururumuzu ile trmaslara girerek terazi politikası (1) j yapmıştı. Bu muahedeyle o, asırl. ııJ-

- O kadar fena değil. Bin batı d" ünceye dalırıııtı. O Kolo- söze kan§h : okşayan bu şayanı dikkat makaleyi nak- adı verilen bu siyasayı tekrarlamak is-
1 
Fransız donanmasının Akde.ni.ıdelcı 

Hennings bu on iki kurımı ne kadar nel Pennvitçin faaliyetine nüfuz edebil- - Londrada bir kadını bulmak Bal· ]ediyoruz: tiyor. Zamanında aklını başına toplama-1 kimiyetini temin etmişti. 1,t· 
hayali olursa olsun uzaklarda kendi mi- mek için bir erkeğin kafi releceğini zan· tık denizinde bir ringa balığı aramağa c Bugünkü hadiselere bakınca hiıtın- sı temenni edilir. Bugünkü 1ngiliz ve Fransız dipıoıı 11~ 
t~mini tutan bir kadm kalbini deriiıden netmiyordu. ı benzer. mıza ~& ıncı asır geliyor. O devirde Al- Fl'ansaya gelince. 16 ıncı asrın hırlsti'- ları: onuıi akilli ~asetinden ilbJl;ıi',ıı 
yaralamı~ bulunduğunu düıünü,,onla... Vilkinson fikrinde ısrar etti : - DEVAM EDECEK - mnn mıparatorluğıı knrşısmda Fransa yan Fransası, Katolik kilisesinin büyük malıdırlar. Hitler ~\-0 'J'iit" 
O bu kadın için vatanı istisna edilirse ber kralı birinci Fransua deli~ p.ir cesaretle kızı olan o Frama l.endisini kuttarmak istil5.smı durdunnak için, bugih-- 1dıC• ıeyi, hatta hay tın• seve ıcve feda eder- Cek sefiri diyor ki : harbediyor, dÜ§man toplarına at üstün- için ne yapmıştı? o günkü Fransu. ma- kiye o.alarm yeg"ane miittcliki ~i ... 
di... • de saldırıyor, iki def:q yaralanıyor, bir llyesi de bugü.nkü. 'Fraxıs.ı maliy · gibi Bitler A.lmanyaya, y:Unız ~t ı;.sıc-

Yüzbcqı Rüdel Henningsin devam e- Hiç bir memlekette ekalliyetler Almanlar seferinde alına bir gülle isabet ediyor, fa- berbattı. Fazla olarak ordusu maaş ala- raziyi iade etmek istemiyo-r. F~ --1~ 
den ıükUtunu bir sual m&ııumd:a telakki b [ l kat Pavi'de esir düştüğü zaman şu sa- ~mıyor ve düşman karpSmda büyük bir file ~l bir ruısyanal soSY~ ıfıl' 
ederde ona izahat Y~Hıek lüzmnana izde gördüğü muame eyi göremez er tırları ,Yazabiliyor: f mukavemet gösteremiyordu. Fakat. milli düşünüyor.Avusturyaya hi.kiın olıJll J3i5' 
duydu. Pariı, 24 (A.A) - Çekoslovakyanın Pariı clçiıi Oauski gaze- c He.rşeyi aybettik, fakat §erefinpzi duygulardaki teş her mağlübiyett.en ler, şarka doğru yürüyüşün: e~ıııı' 

- Şimdi ıizi neftye &'ôtüreceğimi öi- tecilcre yaptığı bir beyanatta demittir ki : muhafaza ediyoruz.> sonra. Fr.msaya \ekrnr dirilecek kudret mark tarafından işaret ~. oJdılğtl 
ruunek istersiniz elbette.. Koloncl siz.in - Çekoslovakya Alman ekalliyetlerine mühim tavizlerde bu- Ve hu şeref nesilden nesle intikal ede- bahşedebiliyordu. veçhile - Alman milletinin gayes1ı.ırdıı'ıı· 
kendi C't'İnden a..~·ka yerde olmanw is- hınmuftur. Hiç bir memlekette ekalliyetler Çekoalovakyada Al- rek bugüılkü Fr.msızlarıı ulaştı. Fran- On altıncı asırda. Macaristaru 200 bin kanaatindedir. Onu iki kuvvet. c1 

~ -~..ı-i'JC• 
temiyor. Tebrik ederim dostum. tıin bu mnnlarm gördüğü iyi muameleye mazhar olmamaktadır. Alman- snlar, vatandaşiarmı. istiklallerini ve kişilik ordusııyla istila eden ve Vıyana- bilir: Soryetler birliği ve. ·J.:;- aı lı' 
komik tezahür cihetinden sonra aJI< ci· larm Çekoslovakya parlamentosunda malik oldukları azalık hürriyet ideallerini korumak için her ya yüriiyüşil ile katolik Avrupayı. deh- Türkiye cümhur.iyeti,. ıttif~e, g.ı.ı~ 
betine geçeceksiniz. Sizi tebrik eden ar- memleketteki nüfus niıbetlerine tamamiyle uygundur. Çekoslo- :zaman mücadeleye hazırdırlar. Her tch- şet içinde titreten cKoca Tfub le birl~- rikulade ~ıi:trlığını, sulhperv~~-i.i 111° 

lmdB§tnızJD sözüne itim.ad edebilimniz. vakya Almanya ile olan gerginliği izale edebilir. Yeter ki Al- likeye delice saldırmaktan da çekinmez.- mek, bütün Avru~da nefret uyandır- terazisine tabilir. Fransa. bUo l reıı "' 
Bu sabahki küçük idam töreni size tasav· manya bunu istesin. Diğer taraftan Çekoslovakyanın coğrafi va- ler... mak demekti. Büyük bir diplomat olan dern Türk ordusunun ~k:ır' ~ ı;ııilıt11 
vur ettiğinizden daha i.'Ü%el bir ltnryer ha· ziyeti itibariyle Fransız ve İngiliz hükümetleri Çekoslovakya ile 16 mcı asırda lngiltcre dünya siyasa- Fransova, Fransayı kurtarmak istedi ve Akdenizdeki büyük kuvvctını .~ uıı ~ 
:mlamııtır. Kolond Yon Panvitz bir a· Almanya arasında yapılacak müzakerelere alakasızlık gÖ&tere- sında aşağı yukan bugünkü rolünü oy- dini bir tarafa bırakıp, harict siyasete almaya mecburdur. Sadece dı~~ diltl' 
damla alakadar oldu mu bir daha kolay mezler. nuyordu. Fı-ansa kralı debdebeli bir ilk de.fa Ifıik bir nazariye vazederek sul- cesaret bakımından askerleri d~ "1\l içit! 

kolay onun yakasını bırakmaz. Sizin he· 'apon ar yeni bir taarruza dille Inglliz kralı sekiz.inci Henı:inin mü· tan Süleymanla ittifak muahedesi im- yanın CD birinci askerleri 
01

• ;ı.ısıJ' 
snbmıza ben de seviniyorum. Zira hiz- J 1 zaharetini istiyor, ve Alıruın imparatoru zaladı. Avrııpa birliği içine giren Tiir- değil, fakat başlarında bir G~ tcrolı S~ 
met.iniz çok büyük, hareketiniz çok fe- haztrlanl)IOT Şarl Ken mütevaı.i bir dille Ingiliz. kra- kiye buraya - büyük bir imparntorluk Kemal, 16 ıncı asırdaki. ~~atı eıi~ 
dakiiranedir. Böyle bir fedakirlığı kabul lının liituflarma müracaat ediyordu. 16 kurmak ve kuvvetiyle diğer devletleri kizinci Hanrinin: ckimı xnı.ı . ~ 
edebilmek için insan hakikaten bir kah· Şanghay, 24 (A.A) -. Japonlar Pukeu Tientain demiryolu lh'· ıncı asır da diplomatik pazarlıkların ve esir ederek haklarını çiğnemek istediği sem efendi odurL> şck~dcki_ bit c:iitl" 
r man olmalıdır. }unca yaptıkları taarruzda uğradıkları muvaffakıyetsizliğin acı- ittifakların a rıydı. Garbın her hüküm- zaman - elzem olan muvazeneyi ge- şiarını şarkta tekrar alabılecck iÇiP"' 

DöRDONCO FASIL sını çıkarmak 'üzere üç kol üzerinden yeni bir taarruza hazırlam· dnrı lpgilterenin müıahercüni arıyordu. tirdiler. bur.reisi ATATORK bulunduğu 
BiR CASUS ARANIYOR yorlar. Burada ne kadar asker varsa hepıi cepheye ıeTkolun- lngiliz armasındaki ekimi müdafaa eder- Kanuni Süleymanla 
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-148- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Misafir Güneş takımı 

Dün akşam en kuvvetli 
kadrosiyle lzmire geldi 

Ha tayda 
Zuliim devam 
ediyor 
&htlyar bir Türk tapka 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU Federasyonun İzmir maçları için ,~;;ı:~::!_! .... 
Dayım ... ~;;~fBi~;~~;_-.. ··e;ş;;;ki} yapar tedbir alma kararı, şehrimizde ::d~.~ .. :.:.t!:::::-"ıx. .... 
ı,, teessürle karşılandı ;;!~·.:~d;:. bil:~=ı.r~' d~ 
"üçük Angelinin bu masum sözü üzerine odada bir ses Orada burada aöylediii aöiler ....... •• k Güne~ çc><:uklara dün aktamdan- cak takımının uğradlğt haksızlığa iz- da (Eğer Türkler bunr• yeri • 
Yu seldi· Bu kararı imparator sıfatile tasdik ediyorum ber.imisafirimizdirler. Bandırmaeks- mirde mukabele edıleceği zehabm- ak yapacağı hattk.~ Arapları mahy 

• •• presiyle gelmişler, karşılanmışlar ve dan ileri. geldiği düşünülehi.lir. mek olaı:aktcr) gibi propaganda l' 
len llay~an, uzun İztırap ve intizarıtadüfen benim etime geçmeseydi,owak: fzmirpalasa inmişlerdir. F kat böyle bir vaziyet olsa olsa yor. • . . 
fia• e.lertnden sonra kavuttuğu tevgi- bugün bu vaziyette bulunamıyacak- - Neden .. Kimden korkuyorsun On beş kişilik Güne? futbol kafi- lzmir sporcuları aleyhine bir kanaat Vat.ant p;ı.rtUi ~supt~d~ b 

tnın bu anda gösterdiji bu endiıe- bn. Kim bilir biraz sonra nuıl müt- ba,.. .. ,. Dedi. lesine Cihat, Faruk, Melih ve Rasih beslendiğini gösterir ki, bunun te- tan, evnlce yapbklan .gibi koyl~d 
)e ~ak verdi hit bir ölümle öldürülecektin. Ben de Çocuk, vaziyeti bilmiyordu. Bile- gibi milli oyuncular dahildir. ihtiyar sirlerini tadil etmek imkanstz gibi bir Ar plan grup grup getirerek A~ 3• 
lt1 • ~nu kollan araalnda ıdmıak, bili ve artık iri~miyeceğim bir ha- meuli. Bunu kavnyacak Yatta de- Rebii de bu taktmdaki yerini hala feydir. le~ et~ktedir.leı-. 8~ ara111t 

t' ık hıç, hiç biqer dütünmemek İl- yal içinde ümidle, bot bir ümidle ıe- ğildi. genç hareketleriyle doldurmakta de- lzmir mmtakast feder syonun iz- Türk duşmsnı bir çok lnmseltt d 
''ordu. ni beklemekte devam edecektim. o bu ıuali çocukluk masumiyeti vam ediyor. mirli hakemlere gösterdiği itimatsız- vacdtr. 

· . lia.lbuki Angeliki, büyük aerinci Angeliki bqmt eğdi. içinde IOt'm\l!tu. Güneş çocuklarmt ikinci defa ola- lığl Türkspor kurumun bildirmiş. ŞAPKA GiYEN TORKLERt 
~c biiyük korku ve endiıeaini de Cevap veremedi. Angeli.ki, bot bulunarak cev p rak lzmir sahasında nlkl§lamak fır- federasyonun resml aertiftkasmı haiz öLDOROYORLAR 

Yamıyordu. Ağlayordu. verdi: sata elde ettiğimiz için buna daha olan lzmirli hakemlerin ve sporcula- Antakya, IS lHusuıi) - e.,.. v 
liayg~, onu tatmin ebnek lüzu- Eline yumu~k. Gtcak ve ufak bir - Vas:'':len .. Annenin l:ardeşin· şimdiden sevindiğimizi itiraf ederiz. rm hu şayindan müteessir oldukları- B Türklenne k~ı tazyikler !id 

Unu huısetti. el doknndı. den .. Da~r....dan korkuyorum. Geçen lzmir ey hatinde lzmirde, na da işaret etmiştir. d e deYam ebnektedcr. Şapka gıy 
t d ~n, dedi, burada yabancı bir Bu ... oğlunun eli idi. - Dayundan mı ... Daymı çok iyi lzmir halkmd:m ve sporcularından Daha bir nokta cidden kayde şa· Türklere dayak a~ar. . 
~..: degiifm. . . Demindenberi onu lhmal etmifler· bir adam baba .. Hem .. Hem ben onu

1
eyi bir kabul yüzü gören ve güzel yandır: . Bu~ar rasmda !'fll'~ .•~1• 7 0 ~ 

bı .P~ki amma. Bur ı ımparator dı... enden çok severim. Dayım ana bir oyununu uzun uzun alkışlatnn Gü- Güneş taktmt [zmıre gelmezden bar lhlıyar ppka gcydiğı ~ uf~ 
Ua.\'uu Vasilin evi.. Zeki lcuk, bir kenara çekilmiı. ,ey yapmaz... neş takımt, elbette ki yarın ve öbür evvel bu kulübün idarecilerinden bir ~·.~.edilerek La~yeye •. g~~ .... 

f - Ben d_ .. , V silin kız kıırdeıi- dinleyocdu. _ Dayın ban• ,...e yapar oğlum. gün yapaca -;., maçlarda yine anyt mi- zat (zmire gelerek bazl makamlarla ril~~. ve dovülmek suretiyle öldürül .. 
tın.. Annesi onu, f<onu!mağa bll§laclt- Çocuk dütündü. safirperverliği görecek, güzel oyu- ve mmtaka spor heyeti auılariyle te- muıtr..ır. 

lı Aneelakinin. g
0

özleri hem hayret ğl zamandanh«:ri: .. Ne yapabilirdi. Kafasmda şurdan nunu ~tk,şlatacaktır. İzmir ~alk~ d~!: mas ediyor. Maks~dt, lzmirde Güneş FESAT H~IRUKLARI • 
~ de.defııet ıçuade açıldt. - Baban btr gwı gelecek. burdan kaoma tek tük iyasi kelime.ima eyt oymyanr lktşlamagt bıldıgı oyuncularını rencıde edecek taşkm· • An~ .. (Hwuıı) -: Bucak nabipe-
~ vdıği ve sevgilini yıllarca taşı- Diye avutmuıtu. ter vardı. • ı için güzel oymyan, hilesiz ve tekme- ltklara yer verilmemesi imiş.. sıne m~dur otar~k ~yan edilen Adam. 
le.; L~~ !'Mm .. Diipnanı olan Vasilin Ve İşte nihayet baba•ı gelmifti. O bu kelimeler içinde en iyi en bü- siz oynayan bir Güneş takımmm t~ Bu garip iltimas talebinin de ne- r ... araenn_dea Sabit kor~~ topc 
~ ti idi ha... Ve ... aevinecek yerde ağlayordu. yük olarak bir İmparator kelimesini 1 mir dönüşü lstanbuldakl porculara den. ne gibi bir saıkle yaptldtğı meç- Lyarak kiiıtlara tatbik mübürlenm zorla 
~~di anhyordu. Kendİ6İni bir kerre bite öpmemiş, bir de b-.vekil kelimesini biliyordu. nakledeceği intıbalar, elbetteki Al- lıuldur. Ortada, bundan evvelki maç- baıtırm~u" _ • .. .. 

'ntı •ltlde., Kendi adamlan araımda kucaklamamtfll. ~ Babaama cevao verdi: sancak oyunculannm lzmirdeki tarda fzmirde, lzmir stadında yapıl- . 8~ ~iiıtlann uzet'lfte luz~ !~ 
~akkak bir caıuı vardı. Yanucuğun minnactk kafası, an- -Dayım ... Seni bafvekil,. par. sporculara nlattıklan şekilde olmı· mı' bir hareket mi vardır> astediti tekilde dGl.durarak bCr fesacl .,_. 

tli ~casus, onun bütün hareketleri- nesi ile bahasının bu anda görüıtük- Odanın içinde bir ıeı gürledi: yacakttr. Güneş takımı, geç n eneki te· de lnıllanacatı muhakkal.tr. 
•i~t~nU cünUn~ v~ aaati ıaatine Va- teri. ç~k mühim me.se•enin eh~~~i- _ Bizanıan aalihiyet sahibi im- * maslannda seyirciler veya ~yunc~- -

Veaber vernuıtı... _ • . yetmı kavny~cak bır lt':ıtde degıldı. parator muavini 1,fatiyle b.'ii~ük An- Dün ak~~ gel n lstanbul gazete~ la~ ta~a~mdan ze~~ece ren~ıde ~ti- Nazı•ler 
V .

1 
bu casus, hi.bra defterım de O, ıadece. gelinin bu kararını tasdik edıyorum. !erinden bırınde aynen şu satırlan mış mıdtr~ Daha uç hafta onceaı lz-

laı e •=-=·•· B-L-- be • • • ' ed' · B ·k le l 8 ge._aa..r1• - «UG111 m mçın .evm ı ... Angelaki bu andan itibaren Bizanam okuduk: mırde oynayan eşı taı ta tmı, z-
huı~ defter itte bu aeheple burada Ok~ad~ .... ö.?medi., . • başvekilidir. ı cFutbol federasyonu lstanbul ve mirli ~yu.nculan ye~~ ser<:~cesine 

Bu Uyordu., • • ., Dıye ~~ıu__nurken tımdı .~~u.~ bır Bu ıeı ... Va ; aesi idi. : Ankara taklmlannrn lzmirde yapa- tekmeh bır o~n. usulune m~racaat 
li ca.suı kun ola!>ılirdı .. çocuk gibı aglamaaına da uzuluyor- . Kapman yanandaki perdenin ar- cağı maçlar için bazı kararlar vermiş- ederken k~ndtlerıne taşkın bır hare· 
O &.hrtna ~~·,Y~ll ge!d•· du... A.. kumdan çıkmlf, ve gülerek kız kar) tir. Federasyon reisi lzmirde yapıla- l;.et mi yaptlmtştl.ri\. 

tıı\lt llu, H~!idınm. ~fıne kottur- Y an.§Ca .A:ngetaluye vaklapnı§, deıinin ve Angelikinin yanma doğ-1 cak bütün maçlarda hizuıt buluna- Bütün bu şayıalar esefle karşı~· 

Danzigde de 
Faaliyetlerini 
arttırdılar Ş~ IOnra .gormemiftı. . ~orkarak elrm uzatmrf, babasmın e- ru ilerilemiflİ. cak ve oradaki oyunlar muntazaman nacak noktalardır, Oy~nunu s~:Vdt-

~~ halde ihanet eden kendı adamı linden tutmuştu. _ BlTMEDl _ Ankaralı hakemler tarafından idare ren ve alkı~tmasını htleu Guneş D lllLlg 24 (A.A) - Alm.anyaJ yapt~ 
1\ Yot~ti; _ .. .. Bu temas, Angelikiye herıeyi u- edilecektir.» . futbol kadrosu bizce lzmir stadmda hc.Jc olan intihabat esnasında 10 Nasan 

~~eliki bunlari duıun-rek dal- nutturdu. •. • ,. • LJ h / / federasyonun fzmirdeki rnnçlar olsa ?'88; alkışlana~ktLr. tacihıne kadar bütün siyasi toplantdar 
li Yatlı r.ozlerım y vnısun3, ılk de- nayat pa Q l tğl için neden tedbir almağa lüzum gör- Mısafir takanım ıalk oyunu yann menedılmiıtir. Nazi liderlerin nutuldaı\.. 

'Yean onu elinden tuttu. fa ~ördüğü evle.dtn!l dikti. düğünü kuvvetle tahmin edememek- 15.30 dadır ve intihabat neticeleri sokaklarda hot.a .... 
r~-..... ~ı dinle Angeliki. Dedi. K.a- O ... ttpkt kendtıine benziyordu. ---o- le beraber bunun lstanbulda Alsan- SEMiH NAZIM lorl"r v ·ıtasiyle il n edileccktır. 
~C>t ll ıçlrıde olanları tamamen bilmi- Melek gibi bir çocuktu. Hakkındaki müte- Diyetin feslti ve erbest §ehirde yeni 
~ii ~bile hiaaediyorum. Evvela Haygan. o:ıun adım, melek gibi h . . ı· . J k. Frankonun LJı'tlere bıort telgrafıı intihabat icrası haberi mevsim.si"t dele--
)\;~ol .. Burada senin için, ha- olm~ından v hayatır..a bjr rüya gi- QSSlSln zmırae f flı Jılınektedir. Fakat Nazi ınakamat.uıın 
~· tçin korku yok. Yeter ki sen, bi karışmasından olsa gerek. Angeli tetkikleri Bertin, 24 (A.A) - General Franko bay Hitlece &fağıdaki tel- ınehusların vekaleti lıit.ama erdıği. zaman 
ıc_;d t .hayat undan üstün tuttuğum kovmu tu... graf ı göndermiştir : önüınü7.deld seneden evvel bu feshe Q... 
)tc ~ınıe, Vasile bir fenalık etmi- Melek makamına gelen bu ad'a -BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE- - Komünizme kartı yapılan harpte zafer kazanmıf olan cep- rar vemıeleri mümkündür. 
;:ıne Yemin edesin. çocuğun zekası da inzimam edince ne kadar y.ıı1 meyva ve ıebze sevkedili- heden Atmanyamn vahim teblikelecden korunmak ıuretiyle gar- Y hudtler aleyhin te bir tenkil hat-eke.. 

tıi ~3:li.ki, imparator olmak ümidi- bu yavru hakikaten bir hinka ol- yor, müstahsiller büyük arazi sahihi mi- be yeni bir hizmet icra etmit olduğu bu saatte ekıelansmn:a lı· tı icraamdan korkan yahudılerin mu-
'- h. lanuımen kaybettiği ve hat- muştu. dirler, yoksa küçük mü. bir bahçevan panyanm ıelamtanm gönderiyorum. lı cereli birkaç haftadnnberl artnı'it.ır. 
d~\t~atını ~ile ka~m~ .üz~ ol- Piçlerin zeki ?l~~t<~m.t iddi.a e- ydda v a~ti o!arak ne kadar aatq yapar, Führer, Frankist lıpanyanm yakmda muzaffer olma l temen· Hlcret enlerin miktarının son hafta .. 
~ ~ nazik anda, ııyuı ihtrrasm- denlere hak verdıncı bir mısal daha .. kiıazanç nuıbetı nedir, köylü müstahııll~ niııfode bulunmak ıuretiyle cevap Termittir. Lal' zarfmda Uç bine bali"' olduğu sUylen· 
~~ kın tuttuğu kalp arzularına Anqelaki eğildi. rin kendilerine mahauı ım•i bCr aatıtla· ınekıeJir. 
~anın .erinci içinde haylardı. Oğlunu kucağına aldt. n var mı. 934 ,J ... a nazaran meyn ve B ı • k l • • de 

dt..İrtı tnlrı batın üzerine yemine- Yqb gözlerini kurutmağa lüzum sebu aatqlart aratanda bir mukayese,.. e ç, a mec JSID 
'>l\lr._ l, eğer V uil beni affedecek görmeden onun yüzünü gözünü öp- pelaba.W mi, penkencl~aerin k~ ni»~ Bir Hint 

Mihracesi öldii \ı. 'it o.nu~ k3pek gibi tadık ~ir &na: tü. Bağnna bastarda. w• • beti aedir? •• k 1 
'lftta.kölesı olurwn. Yeter ki, benı -Artık babuaz degılsm yavrum. Hancdar ye aükadu sebzeciler 1tu muza ere er 
~~ l'e ... bizim kavuımamau. Dedi .• Değilsin.. . auallere ayn ayn cevaplar nrmlflec-dir.. Loudra. 24 (ö.R) - Hinditt.ada 
• 1-f e ehin.,. Fe.kat korkuyorum ki bu saadetim, Verilen cnapbrda komisyon nisbetinin Brüksel. 24 (A.A) - Mcdi• dün çilutmn müdafaasını tam bir istiklat için- Lahor tehrinden btldirlldı.ğine göre Hm· 
~~Ra.n, evvelce bu huıuıta Va- bu çifte saadetim pek az ıürecek.He- yüzde üç oldufu, veresiye aatqlarde.n sa- hariciye biı.tçe:ıinin müzakere ine denm de temin edeceğini bıldimlİttir. distan yerli hükümetlerinden en muhim-
L........, Jildtiı teminata güv~ek: pinize ~~vuıtu~ .• Vt;. ~l~e.? ~yn- bcılann meıul oldaklş:-'• Ankara YO iı- etmittir. Bir mebus hükumetin 914 hl· P~nsofenin Frını~l!lrın nıuhtemefen mi olan Patna maharacaaı ölmu~ür. 
~t .. ,...~a merak etme .. Dedı. Fa- larak olüme gıdecegunı du9unuyo- taobula en fasla domatis ve patlıcan sn· d' 1 • . L ,. • d ._ ._ Bel Belçılcaya yapmaları ıcap edecek yar-
~.··.~ • ..e ennın teKerrurun en s;orıııı;an ve · h 
,~"'lft' • ne makıadla bu fena 1fC rum da ketl:e... ke§ke bu aaadete kiyata ,.apddaiı. 934 yJana nazaran mer· b dım hakkında suale bay Spulc hu u- A 'k Jı 
)'tt k:;· s~ hiç bir fenalığı olmı- nail olmasaydun diyorum, Küçük va ve ıebH aatqlannda eksllme olduğu, çilca halkı~l Ylll~tbracak beyanatta U• suıt müd!lfaa bakanlt~ının beyanatınl merr an o~ usu 
~tlt. :~•mi öldürmeğe neden kas- Angeli, kollanıu babaaımn bornuna perakendecilerin kazanç nisbetinin ez ol· I lunma1ını ''temıt ve buna cevap veren hatırlatıu!lk cevap vcrmit ve müdafaamı-

1 
• 

0 
d ltA R 

'~ 1-t' ';tet- Hıristidi olmasaydı •. E- clolamıf, yanaldaruu h.buınm göz- d-iu. aatq.lano Bqturakta Şenlalı: ha- bay Spa le hudut müdafaasının tama· zı orgllnize etmek huıuıunda tam ıerbe.- \ ~fıngt~~· 24 (A.AJ -. ~ u er •N 

ltı&tidinin aldığı bu defter le· yqlan ile 11lak yanaklanna dayamıt nmda yapddlfa bitdin1mittw. 1 men organize edılmi~ olduğunu ve Bel- timiz mevcuttur, demittir. ~~rhıye rcıtc dgeneralf :_~rıu.·Lor l~yu !:: 
.,... ve mevcu u 9C enn: ,.,, P anınu111&1 

Onlan Ay,e kaqılada. bldnn. rakkam yani bir milyon kitiye ihlal 
_ Mahmut nerede 7 Gemi kalk- f 1 Hakikaten yüzünde bili. tztırap için bir milyar dol!lr tahsisata ihtiyat ol· 

ta.. Hani bugün gidecekti. · buıruıuk1uldan vardı. duğunu hütte komiıtyonuna bildimıiıtir, 

Kadın, zahiri bir telif ve endqe gös- Sağ eli de hem bnh hem de ba· * . 
terdi: nıt lekeleri ile kaplı idi. Ceza yırde 

- Vallahi ben de bihniyorum n . ...• Kolunu lmndtadamıyordu.... • Bir kadın bir zabiti 
merak ediyorum. dedi. , N~~p, h~det~ni .~aldat!•· Zah1r1 bir tildUrdU 

Dün alqam bu ıabah için erken- teessur ala.."1lell gosterdt. 
'en kalkarak ava gideceğini ve öi· J _L h Ded' , t .. .. Pari8 20 (P.S) - Cczayirdcn bildiri-- y"'" va ... ı .. ıf e gorun- 1 Bl'd t " -H ANRY leyin gemi ile hareket edeceği için • b d l B ad ı.vor: 1 a topçu a ayına mensup yuz.-

T efrika DE biraz yolluk av vuracağım öylü- l b-~z .. ~- d;~;h :::: z~~i .:;v~ b 1 Trinlot bir senedenbcri karısmı k y-
yordu. Sabahleyin giderken görme- · uyucu ır • • b t.m~ bulunuyor. Dul yüzbaşı B pret 

No: 6 Monfreld dim. Bu kadar geç kaldrğa hiçte va- ! ~okmalanna nefea edıyor. Onu ça- sokoğmd guzel bir villı.ıd oturuyor. 
~ltlJci.İttitt ki değildi. 1 ğutalım. • . Dun genç ve gi.ızel bir kadın, tayyare 
~· de ellerinde tüfenkler iel:at kulübeyi bot buldu. Naip ne söyliyeceğini bilmiyordu. ~ ! Fakat Mah~ut bu te~ltfi reddetti. yilıbaştlarından DuriCin k;ınsı n~adam 
'f \t~ d . Mahmut yoktu. Kızsa .• sebep gösteremiyecekti. 1 - Uzun ıurer .. Dedı. E asen ya- Dunf bu eve ginnüıLır. Bayan Durif her 

~'tt beUe~lZe atladıLu. Hervakit dıvardo. asılı duran av Kızmasa elinde değildi. • rayı barutla yaktun. Şimdi madam zaman olduğu gibi kocasiyle s b:ıh ye--
l\ı~'• ~rtne kadar çıkan suda, tüfengi de yOktu. Tam bu ıtrada kulübenin kapm ~ 1 ki Sabrinin gemisini ı~açırdım. Biran meğini hirlıkte yemiş· Koc sı vazıfcsi 
~k ~~l atnıamak için havada Zeki kadın İfi kavradı. birden açıldı. J 1 evvel Musavvaya gitmek için der- lı::ı.şuıa gidince evine doneccği yerde y\U,. 

·) ~ iki ai~1doğru koıuyorlardı. Her halde Mahmut, Naibe gemiyi İçeriye Malunut girdi. ' hal ve karadan yola çtkacağun. De- b!l~ı Trintofun vıll\ ına gitti Ccnç k dın 
t:lıt~ hittdird·-.'• Sabitift gizlice ge- lcaçınnasına bir sebep göatennek is- Kan ter içinde idi. :ve izlerinin rehberliği ile daha çabuk bur d yüzbıııı Trintofla bir s t kad r 

!\. ~cet: 0ı.::• 'Ve yolda Mahmudu temif ve bu sebebi de aya gittim... ' a kop geldiği sık ırk soluk gider ve gelirim. beraber le: ldılc:t n nra bir silah sesi 
; ;.~t b adamlardı. Geç kaldun ... Suretinde tefsiri dü- almuından belli idi. Naip usulen itiraz: etti: duyulmu.ştur. Yuı.h~ınm emirberi s .. in 
· Unları ·· ·· ·· -· h l ldill ı · · ~ah orunce yuregı op fÜnmüş olacaktı. Sağ kolunu parçalayarak oargı - Camm hiç bu vaziyette, yara ı ge &

1 sa ona gmnc' uıbili de, g •nç it -
t~ ti doğru .. l Naip ve oğlu, Mahmudun gemiye yapbğt mintant ile bağlamtf, boynu- yaraL yola çılaltr mı... Biraz daha dmt d: kanlar içinde ölü bulm~ur. 

ıı t ~ah •oy emit.i. binmediğini görünce hiddetlerinden na aamtfb. ~ 1 bekle... Bu aşk f ciast Ceuıyır garnizonuııd.ı hU-
.' {dı. lıu °:ı"t bu gemiye binmİf kudurdular. Sargmın d&Jına kadar kan lekele- ' l r Dedi İıe de Mahmut onun böyle yük ın rak U}'andmnışllr. T hının il-

i-it '.)ld· •• e~kmla~ onu geminin F~t fazla asabiyet eöstennek ri çıkmtftı. , · t tsöyl:rken içinden ne k~u memnun l?·ğ~ne ~·· re bay n C?urif y.ı.iz.ba;ıı T~intofu 
(lii ~ .. t\ ~1 .. lerdı. suretiyle foyalarım meydana çtkar- - Aksi fCylan, dedi, otacoğı var- 1 • .._ - oldugunu bsluılumdaki feylanltk· oldunnu~Utr. Bu cınayetın 5 behı ınb-

~~~ t'tl\t~~i ~ben kottu. maktan da çekiniyorlardı. mtf ... Bir yılan ellini soktu. Yaoyı lzbrap çektiğim de bir şey değil, geç tan aezdL iılmııdığı gibi bayan Durifin de mtad 
rıt Mahmud.ıı an!ata- Heınan ve td...-ar MahmudWl e- derhal barutla yalcmak mecburiye- kaldun. Tam iki uat olduğum yerde 1 içinden: öldilğU V"'Y öldUnltdU~ i bir sır k~lm:ık-

vine kottular. tiacle lcalcLm.. Çok ata-ap çektim. ye bir adun bile alamıfacak halde - BiTMEDi - f.adu 

YAZAN 
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Dünya Hapisanelerinde Bir ·delikanlının Ebedi 
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; RÖPORTAJ T E T K 1 K LE R zulmetten kurtulması • • 
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Kürek zındanı cehennemi 
A merikada yeni Orleanda 
zından olan Luizyana ceza 
Avrupanın medeni ve iıı~a .... i b:r l::iı l-~z.p:saneıinin 

1-.ayd ve te,kilatını gcrdüktcn sonra Arne. il •da, Luz
yana (Yeni Orlean) zenciler hz.pisanesin:n, zencile~e 
mahsJs kürek zındanlarının içini görelim. 

Amerikalıların «dik kafalı~, «sc't bfalrn <!edit.le~i 
bu aivah derililerir, isledikleri suçlarda oolayı GÖn
ı3erildikleri kürek zındanı, hakikaten bir zındandır. 

Burada mahkümlar yalnız kanun ve mahl<emeni.'1 
Yerdiji ceza müddetini doldurmakla kalmular, (kır
baç), (içi çivili ayak kabı), (demir telli salıncak) gihi 
en ağır ve itkenceli inzibati cezalarla da kar9ıl341rlar. 

Ve bütün bu disiplin tazviklerine rağmen ve her 
türlü çareye bq vurulduğu halde tek bir çeyin önüne 
geçilememittir. 

Bu tek fCY de firar keyfiyetidir. 
T uyiluiz, aert olmıya'l rejimli ceza evlerinde nis

beti gittikçe azalan bu «kaçma» vakaları çok ağır bir 
la...""'}'İk altında olan Luzyana kürek zındanlannda git
tikçe artmaktadır. Her bahar ... Her yaz buralarda ga-

Yazan : METiN ORBAY 

Ebülkasım'ın hikayesi 
-3-

zenciler 
evidir 

ihtiyar bir adam gözlerini verdi 
Sağlam bir gözün dış tabakas•nı harap 

gözün dış tabakasına aşılama ameliyatları 
olmu$ bir 

yapılıyor 
..-.·ı 

___..ı .......... • • 

·•J,'/ 
... ) .... ::., \:.~/oj111-. • • . t<~ 

yüzüme bakmıyorlar. Çalışmıyoru;ıır• 
gözlü olursam ne ehemmiyeti var? Ot' 
nasıl olsa tedavi>i kabil olmıyan b\l g d• 
deki iltihap ilerliyecek günün bit~PI 
göremiyecek.. Halbuki bu :ıavaUı g ,ı· 
bütün hayatınca tek göz.le ,,ımanıJI 
tırabını çekecek.. · ~i· 
Amos operatör Tlıout'u buldu . J{tn 

ne teklifini yaptı: ,Jıl'' 
Operatör ameliyatı yapmalttıın ~ tlt,. 

medi. Ameliyat muvaffakıyet!• .~~ d~ 
lendi. Gencin şimdi gönniyen go 
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HIOl[IL Y ~VOUID 
Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 

Rejisör Talberg aşkını, Nornıa Şirerden 
tam üç sene müddetle gizledi 
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öğle neşriyatı: 593 A. R. Üzümcü 11. 14. 
Yenilen F avsta :· ı~ı e_o_u;!_ 

OZOM ANKARA RADYOSU 

12,30 Muhtelif plak neşriyatı. 12,50 584 jiro ve şürc. 11.50 14. 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları. 192 Ş. Riza Ha. 11. 15.50 

= 
Yazan : Mlfel Zevako 

Akşam neşriyatı 112 Esnaf bankası 12.50 14. 
18,30 Muhtelli plak neşriyatı. 18,35 50 inhisar 10.75 10. 75 -103 -

İngilizce ders: Saime !pek. 19,15 Türk 1 6 Şınlalt o. 13. 13. _ Peki .. Bir saat sonra onlan kendim nıdı. Kralın avdeü haberi ile Papasın~ 
musikisi ve halle şarkıları (Hikmet Riza 7 j. Kohen 12. 75 13. şehir haricine çıkaracağım. lişinl ~ılaştırarak kendi kendine şöyle 
ve arkadaşları). 20 Saat ayan ve arnpça 6 P. Klarlt 11. 1 t. _Çok teşekkür ederim. Lütfen ken- düşündü: 
ne.§rlyat. 20,15 Türk musikisi ve halkı 5 ~ikçi 12.25 12.25 dilerine Orleanda bildikleri yerde bek- - Zannedersem, büyük bir hi~y 
şarkıları (Melek Tokgöz ve arkadaşları). 15 65 Yekun lenildiklerini de söylerseniz çok memnun hazır bulunacağım. Benim kılmc:ım ıı .. 
20,45 Solo saksofon: Nihat Görengin(pi- 241 15 2 olunım. körler rei!inin kalbiai delerek tarihin 
yanodo Mersel Bi). 21 Konferans: Para-, 2 4 2 7 1 7 _ Söyliyeceği.rnden emin olabilirsi- seyrini deği,Firdi. Bu papasm cübbesi 
zilolog Nevzat, 21.15 plakla dans musi- ZEYTlNYAdl niz. Yalnız dostum, kendinizi Laıpndan altındaki hançerde ihtimal krallık tart 
kisi. 22 Ajans haberleri. 38000 kilo Muhtelif alacı 32.75 33 sakmınıı:. hini defiştirecekür. Herhalde onunla 

ISTANBUL RADYOSU: Çekirdeksiz üzüm fiatlcri ı _Adam sende.- Galiba iki ayağının rüşmeliyim. 
Öğle neşriyatı: No. 7 11.50 birden topal olduğunu istiyor. - Jak Klemanı takip etti. Papas şa. 
12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 Ha- No. 8 12.25 Kriyon gUlmeğe başladı. Ve dedi kl: tonun yinni adım ilerisindeki sokaktl 

vadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. 11,30 No. 9 12. 75 _ Hem sizi kral istiyor. Haydi krala durunca Pardayan sordu: 
Muhtelif plak neşriyatı. No. 1 O 14.00 gidelim. - Nihayet Belovaya dönebildiniz ha. 

1 
Akşam neşriyatı : No. 1 1 16.00 _ Ne yapacak. - Bir adım odamdan ayrılmadım ki 
17 lnkılap tarihi dersi: Üniversiteden ZAHlRF. _ Sizi milkAfatlandırmak: istiyor. tekrar gelmiş olayım. Sizin otelde ola~ 

•naklen: Yu.suf Hikmet Bayur. 18,30 Be- 3248 çuval Buğday 5. 75 6.25 _ İyi amma ben kralın yüzünü gör- ğ\ınuzu biliyordum. Fakat yalnız bulun· 
yoğlu llalkcvi gösteril kolu tarafından 100 çuval Arpa 3.675 mek istemiyorum. Sizden bir ricam da mak istedim. Tann ve vicdanımla ka~ 
bir temsil. 19,15 Konferans: Ali Karni 77 çuval M. D. 5. sordukları zaman da beni görmediğinizi karşıya bulunuyordum. 
Akyüz {Çocuk terbiyesi). 19,55 Borsa 6 çuval Nohut 6. söylemek olsun. - Söyle bakalım o s:ına neler söyledl. 
haberleri. 20 Memleket şarkıları: Fer- 545 kental Palamut 280 525. p ki _Kim? • __ .,..,.._~ - e . 
yadi Hakkı Ar;u; tarafından. 20,30 Hava z • l.ki arkadaş birbirlerinin ellerini sıka- - Kim olacak. .. Allalı. .• Otelde Allalı. 
raporu. 20,33 Ömer Riza tarafından a- ayı rak ayrıldılar. Kriyon kendi kendine la baş başa k.aldrğınw söylemea.iruz mı. 
rapça söylev. 20,45 ~n~i. ve arkadaşları izmir Esnaf ve Ahali bankası Ala- §öyle $Öyleniyordu. Haydi Jak Kleman dönelim bak titre. 
tarafından Tilrk musikısı ve halk şarkı- §Mir ıubesinin 11137 defter sıra nu-\ - Eğer bu adamın tabialuiı anladım- yorsunuz. 
ları (saat ayarı) ~ 21,15 Mustafa ve arka- ~mda kayıtlı bulmıduğum 750 sa, Allah bin türlü belamı versin. Papas Pardayanın elinden tutarak de. 
~şları tarafı~dan Tü,rk musikisi ve halk liralık biaaeme ait 5 No. h muvakkati Paniayan evvelce kaldığı şato oteline diki: . . . . . 

l ~rkılp.,rı. 21,50 Orkestra. 22,45 Aja~ ha· makbuzum gaiptir. Yenisini almak gitti. Mnksadı Jak Klcmanı aramaktı. - Pardayan, vakit geldi. Hiç hır k:im. 
berleri. 23 Plakla sololar, opera ve ope- üzere gaip makbUzun hükümsüzlü- Bulamadı. Parise gittiğine hükmetti. se bu sabah beni Valovayı öldürmekten 
rçt pa.t"ç~arı . . ~ı?O Son haberler. ğü ilin olunur. Evvelce yatmış olduğu odayı kiraladı. alıko~·amıyacaktır. 

)\. V,RUPA l~':f~SYONLARI: :Alqebirde Ul~h çiftliği sahibi lki gün burada istirahat edecek, sonra On gündcnberi onun buraya dönmes· 
SE~F.ONII:ER: Ali O: Faik Parise dOnecekti. Ogün Düşes dö Mont bekliyorum. Tanrı onu buraya gönde~ 
21° yaypzin; :prcsden filharınonisi. 21, 25-27-29 959 (591) Pansiye ile Dük Dömanik ve diğer Giz diği gibi sizi de bana yardım etmek üze 

45 B~rlin kı~ d:;ılgası:, Senfonik k~mser .ı;;;:- ~ taraftarlar;.nın Bc]ovadan savuştuklaı-ı- Belovada bulundurdu. 
(Haydn, R. Strauss). • . lla 0 nı, 'OçüncU Haminin :r..a!erinin noksmı - Ne diyorsun? 

HAFiF KONSERLER: . . . • . A .... kaldığını öğrendi, Ynlruz Kardinal dö - Size inandım. Evet gerçe başım ya 
. 710 Berlin kısa dalgası: Hafı{ mUSJkı. Mukaveleıı feshedılen cellat golu a· .. b' h d bes"J "ldu··ru"l nıyor fakat duşu-"ncclerim mn•az---'-1 ' ~ ı • · ih. r ız ogun ır ançer ar ı e o - ı:ı:ıc:ı~ 

• (8,15 devamı) . (!J,30 as~eri b~~do). ;ı~ balık.~vlama hakkı .. 1~-3:?38 tar ın·ımüştü. Ertesi günü Kral Aıubuvaza doğ- kaybetmemiştir. Sizi tedkik eltim. Ş 
Berlin kısa dalgnsı: Hafif musıkı. (14,h den ıtıbaren 15 gun muddetle açık l 1ıar~1. t tm'" b" "k bir ihtilM ko- asker bozuntusu Kriyon ile dostluğun .a..lllf: k l ld - d ru ÇAe e 'il• uyu devamı). 13,10 Bükreş: Radyo orkestrası artırmaya onu IDU§ 0 ugun an ta- r - d ko :ı... tu. zu og"-rendim.Korkunç diiııüncelerim a · · · .. ı ı· A 

1 
' • )' l · 30 '>938 ih. .. d'f pacagın an rAmuş --.. Bir operet lılmının gaze ıguTanı ı (14,25 devamı) 14,15 Par:ıs kolonyal: ıp erm _...,. tar ıne muaa ı ı p da , · t lde kırk sekiz saat sında Tanrmın yardımından ümidi k 

eı· Ç L ' •• •• 16 d 112 lir \ ar yan a,m o e 
KIZIL FF.ctR \keskin bakışlı, ince bac:lklı, kaim ens ı 1 Konser nakli . . 15 keza. 17,15 Varşova: arşamoa gunu. saat a . • a ıdaha kalmıştı. Nereye gihnek hususun- mediğim jçin şatoya girebilinek üze 

"'• Lm dörcll. Hiç kimse; heyhat! bodur. esmer delikanl1Y1 heric:es sayma-t Orkestra. 17,45 Bçr/in kısa dalgası: !ş ~O kurut depozıto .~~~~v~arile b~~- da bir türlü karar veremiyor. Kendi ken- K.ıiyonla aranızdaki dostluktan istifad ~ ........_!.... Lt.. 1~,,...!-1.- =*ele..wıoı:ei=-ün ğa b"ladı. sonu musikisi. 18,50 ke-za. 18 Bclgrad: likte torbalı mal mudurlugunde mu-
1
d. d·. • yi diisündüm . 

.. _._ ·uw ...-7- - iP"' • "M .. kkil ip • d h b 1 1 ıne aıına. --.. lıi...L. -- ..1-lr.S n!....:1-L.:...- L.!..!.: ..::ı.--ır O devirdcı Lui B. Meyer, etro 1 Büyük radyo orkeslrnsı. 18 Bukieş : Ste- teşe ,,.omısyon a azır. u unma- Fl 'd · mı· gitmiveyim - Bunu 2aI1nediyor musunuz? ~ .. .,._ Dini~ onır-. 7-- · _ ük b. • · . I •
1
.. I - ornnsaya gı eyım ., ~ IUinocfen bet mil mesafede bala- Goldvin" ,a.ketinin bqmda buy ır. fane~cu orkestrası. 19 Peşte: Çıgan or- an ı a!l o unur. mi diye soruyor ve düşünilyordu. - Pnrdayan! Sizin beni şatoya so 

..._. ~ sünetin doiutana sey· p~ ve ~i ıösteriyord_u .. ~stel~ kestrası. 19,15 Bükrcş: Elen musikisi. 25--26-27-29 (~4) Kriyon kralın hareketinden sonra mamz lazımdır. Mu\laka oraya girme· 
~ e.ldi&ııde balunuyor. , pyet mahir bll' .ad~ old~. ıçın~ bır (Korolozos orkestra~ı). 21 Varşov~: Ru-

1 
Belovada kumandan ve vali olarak kal- yim. 

T~ IMiy8k bir memnuniyet n c~ müddet sonra, fİrketi en, m~ fırket 1 hi musiki. 22 Varşova: Eğlencelı kon- mıştı. Pardayan onun dostluğundan is- - Demek kralı o1dürmek için bend 
~ bW eclili)'or. Herkes çıloyor. ~ ıeldi. Lui ~·. M.erer b

11111 
•• vasıta- 1 ser. 22,30 Belgrad: Büy~iik rad~:o. ~rkes- tifade ederek Larşanı ~et etmiş ve la- yardım istiyorsunuz öylemi? 

'- OloeıoıaWle doluyor. Yol, kumun üze- siyle Thal~e ~Wi bır ~ ~onder~; trası 23.15 Belgrad: Plak musıkısı. tife olarak ta demi} 1ü; Pardaynn ciddi bir tavır alarak d 
~ 4Mt' .. çimentoclaıı ı.pa bir teY rek, onun gıbı hır .~d~ yen 'Metro ı OPERALAR, OPERETLER: -Doğrusu 

0 
~plndanı atarak 00., şünmeğc başladı. Bu dü~ce karat' a 

~. O- •• t.wilıelidir. Otolpobil- fiırketi olduiUJıu soyl~L • . 18,50 Berlin kısa'llalgasr: Opet"etlerden caiını?.ı kırdığıma ~ müteessifim. mak iç.in değil mevcut kararını tebliğe 
l.r, W.W.laW telrihen, y1iz kilometre tJü sene sonra, ~~ı inJnıaf ve parçalar 21 Peşte: operet naklL 21,1'5 _Fakat siz -0nu bent öldürmek .için lemek içindi. Nihayet dedi ki: 
~ Plif.W. Birden bire çıilwlar tecrübenin en .on baddmı b~unca, ona, Prag: Stüdyo operası. atmıştınız.. Şimdi bu teesrufe aklım er- - Dostum biraz beni dinleyiniz. Eğ 
Clllhluyor, frenler gıcırdıyor. a.,ta gi- tıpkı diktatörlere olduğu glbı, teref pa· l RESITALLER : .niyor. şimdi düello yapacağını bana yartlım 
der. otomobil virajda devrilmif. Oto- yelcii, fer~f unv~nhrı vermeye batladı- ı 15,15 Berlin kısa dalgası:. Şarkılar. 18, _Eğer böyle hır kazaya da sebep olsa diniz demiş olsaydınız size vereeeğ' 
~obillerin "pllifC>k" lan çarplflyor. lar. Amerıkan sıneması, o ~na ka- 115 Varşova: El~n şarkıları. 19,20 Bel- • J. KALOMENI idim. Ömrümün nihayetine kadar mü- cevap memnuniyetle demekti. Eğer 
~tnohiller kayıyor, nihayet hareketsiz I dar,filim İmpa~to~l~ına, !iliın luallan~ grad: Piyano konseri. 20,45 Var~ova: Gazi Bulvarı - Borsa sarayı teessif olurdum. lın bir hücumuna uğramış olsayd 

~lltu,odar. Hetflee ileiye doira abh-ı ~ik olm~ ıktifa etm!f, f~~t hi.,. 1 Şarkılar. karşasında : Telefon No. 3402 Çiinltü sizin gibi kumandanlar güç bu- hiç düşünmeksizin kendimi ortaya a 
ht... kanin a..lnde iki bnb ricut kimseyecdihı» unvanı vermemqb. Thal· DANS MUSIKISI: IZMIR lunur. hücum edenler arasında Valova da bu 
''-'r Metro tirketiain telmilı: direktörii bers Holivud di~i. 18:k-bau aldı ~e 1 11,45 Berlin kısa dalgası: l!J,10 Var- Her cİn\ el ve elektrikle Bir kaç günde böylece geçti. Nihayet Iunsa bunlann hakkından gelmcğe ~ 
~'in ze•eelİ. Kopan ,erdmılıim- huna itiraz etmeyı hı~ kume aklına hıle şova (Enstrümantal solo valslar) 23,40 müteharrik YAZI ve HESAP ikinci kanunun üçüncü günü Dük Döma- lışırdım. Halbuki sizin istediğiniz büsb 

~ damla damla inci akıyor. 8eyu getirmedi. : Uıypzig. makineleri mükemmel ve temi· nik büyük kardeşil..! beraber Parise doğ- tlin başka bir i~ir. Benden elinizden ~i r-oha üzerinde 'büyük lanJ çiçekler O, netice itibariyle memur~ ha,~ ı MUHTELIF: natlı olarak tamir edilir. ru yürümekte oldu~ haberi geldi. tarak öldürmek istediğiniz adamın y ~İrtneye bqlıyor. Betbaht bdm öl- bir feY değildi, sinemanın mali kom~- 18 Peşte: Yunan - Macar 'Futbol ma- Devair için daimi abonman Kriyon iki bin kişi kadar toplamış ise runa kadar sizi götümıekliğimi istiyo 
...... Yanında yatan ıruinonan sahiple- ne:ıonlarına girmezdi, f~t omm.oto~: çını nakil. kaydedilir. oekralhenüzBelovayadönmemişti.lkin nuz. Benden ne cevap bekliyebilirsiniz. 
~ Vetembaynerin amadufıbrisi lesi, mebareti, uki ve unema qlennı W!IF ""t'CU m W mwı '""-aıss 1 • ci kanunun beşinci günü şövalye yine Bu gibi işler benim tabiatlerime uyguJ ı...;;;,, .......... ko".."'"."'.' • ~; ':'0~"'.ood:..!: ,,. -· 4 4 "'*" w "' Krlyonu görmek illere luwrlanm'i salo- dii$mez. . 
~ aöldiyor ve çölde. ba kalı Tii- kiln hwnu halme getirmifti. O. • na inmişti. Orada kralın gece avdet ey- - Demek reddediyor sunuz? 
~ etrafmda toplanmat olanlar, w- kadar zekidan ~ 0~ bır aleme lediğl haberini aldı. - Adam ö1dürmeğc asla yardım ed ~ ~. Tllkubalan kor- ma onunla beraber p-mıJti. .. Sokağa çıkmak üzere iken yü:z.ü örtü- mem ... ~ faciayı anhyamıyor tahakkuk et- Onu, ayni zamand~, h~r yerde gor- Iü bir papasın otele girişi gözüne çarp- Papas hayret içinde bağırdı: 
~adar. Yddwann ~plak ..tından imek kabildi. Günde Y.1~'. ~t çalıııyor- tı. Pardayan onu tavırlarından ve yürü- - Feliket! 
11.._ d B" ·· b r-· serınm ıhtırası me.cut K · k ~er:n_eler ıeçiyor. Bayatlaımt makiyajl u.. u.tun en ıgı e I yUşünden tanımıştı. Papasın önüne geç- Bu sırada Pardayan, rıyonun e 
ı ~ balôlô çehreleri karmabntlkt deii~dı... .. . • ti. Herif durarak: dilerine doğru gelmekte olduğunu gö it~ b" al "--b" . t rik Bır ıun ıtudyoda, korıdardalu sırala· Gel' . ded' dü 
l• nç il' hal ıyor. ,.,..... ı, ıs e . . . . . k d. . • ka - ını:r. ı. ... 
"'? ı_ b' · • " · d bırısının en ısını -•adın kabkahaıı duyaluyor. l nn ınıı u.z~rın e,. b' k d .. d" Pardayan Jak Klemanın ses.ini de ta-

bul etmesmı bekhyen ır a m gor u. • m.. _.,__ll!ll'llr-~••••••••••-••m! . iRViNG THALBERG Bqını geriye çevirmeden yÜrüyüp geç-
-BİTMEDi-

li Sır rin Marlen'e ıöyle dedim: "Ho- ti. Fakat akıam üzeri, hayret ve hatta 
~~ hu kadar zalim, bu kadar •~İ hiddetle, pek te düz bakIJlı olmıyan bu 
;)' ır ki, hiçbir hakiki aıkı kabul ~ mavi ıö:ılü, mavi saçlı kadını görür gİ
~ ~~.büyük aık maceralarmı .h~ I bi olduğunu hissetti. Ertesi ygÜn, keml~
~Qrijyoı-? Holivud sadece geçıa mu-

1 
sine fena halde kulTllf oldugu halde bır 

tııııııı.ı_~tlerden, kolayca elde edilen aynl-

1 

talııkikat yaptı ve bu kaduıın uzun za-
~ 1111 hotlanar?,, mandan beri tarihi ıahıiyetlerin rolünü 
·~ı-, aiır ajır c:eYaP verdi: yapmak üure aııpje edildiğini ve :isnai-

't~ liolivut, bir defa çok büyük bir nİn Norma Şerer oldujımu öğrendi. 
\o • lbiİll:enuneJ n tam ideal bir izdi- - DEVAM EDECEK -
·~ ... .ıı.._ - • • • Ba b=".-::1.. _ ..... 

l'f 1• ---.ae dmiftı. "'7._ -t- ---------!!!!!!!!!!liıı--0~ ~da olıuolaım.&fh Ye Holinıdsuz •ll!!l!!lllll!lı---r.Dl!'.9!119!i'Z:X.MX..iıllrA 
"'-d ~dı. Fakat benıen . abl>inde Hali:- Tarihi ve heyecanla Roman 
t-" •nt~, aldı. Bu siizel -.k mace- «MOSLOMANLARIN · 
~ ltld-.ı tin:adi artık ancak lııir hayal« 13 ANASI 

BAC VE BAHÇELERiNtZt • PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iıtifade 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL ·tenviratlan için ayni motör
erin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

·M. TEVFlK :BAYKENt 
'· . . 

Elektrik - Radyo - Tele fon •• Peftemalcılar 77 /79 Tel. 3332 , _____________________________ , 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları afaiıda yazılı İp. 

likler 6/4/938 çarfamba günü saat on bqte açık eksiltme us~lil 
ile lzmirde Alaancakta idare binasında sahn alınacaktır. Bu ı,e 
girmek istiyenlerin 138 lira 75 kuru,luk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü 

. maddesi mucibince ite girmeğe mi.nii kanuni bulunmadığına da
ir beyannamelerle ayni gün aaat 15 te kadar komisyon reisliğino 
müracaatleri lazımdır. Bu işe ait tartnameler komiıyondan para
sız alınır. Ve iplik nümuneleri görülebilir. 

Cinai Mikdarı 
ÇuTal tamiri için iplik 1000 
Çu•aldız ipliği 1000 

25--27 957 (589) 

Lira kurut 
1150 00 

700 00 

Şt..!~· ....... Tiıalberı öldü ve Nomıaf Birinci forması çıktı. M ı• D E niz~ ~tKKA T 

il.~ ~•lnız bıraktı. Müvezzilerden isteyiniz. Ve ve ıyı . 'f urgutlu Belediyesinden: ~ takriben on bq sene enrel her hafta muntazamen arayınız • HAZIM Ediniz 

,~..,. Vityam Fob hükmediyordu. ı _ 5 (553} Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve Bir ucu «An buatlı» diğer ucu kordonlu içerui ile dıfar.ısı as-
l:'C>lta t bulvar,, m nihayetinde, eski ~-,-••'rGCZZlrr.FL7'..ZZ%%;ı:zzzaa•aıı• biberli yeyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahrif ederler faltlanmıt muhtelif ebadda 95 adet cA» «T» ~~· «i» brik kor-
'-1 •tiidyosunuo son katmda, bir balo ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AôlRLIK ve hat dönmeleri ve don ve maton ve brantman teferrüatiyle 7~ mıhın ku~da ve 'u kad~r hüyilk camdan bürosunda Acele emekten sonra bütün vücutta bir ağırlık hissederler. Yemek beherinin uzunlukları üç ili. dört metre tulunde olmak uzere ~ef )~ ~•Ptıjı rnücadeleler, ııö.terdiği ta- lerden birer saat sonra birer kahve katığı yüz metre funt boru ve üç yüz kilo ıaf blok kuıtun ve otuz kılo 
\ırıııtuı •Yret faaliyet Holivudda llalıi M A Z O N M E y VA T U Z U katranla salmastranın muhammen fiati olan 3420 lira üzerinden 

Şe rn.a.~tır. Satılık hane 23 mart 938 tarihinden 12 nisan 938 salı gününe kadar yirmi d~UJc tilııerıııdcn biri, ona bir pn bir alınırsa bütün bu halleri giderir. Sabah gün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. Hariçten celbedile-
''On ~ı takdim ederek ıöyle dedi: lkiçefmelikte Kalafat ma· ları aç karnına alınıraa mide ve barsakla· cek yukarıda mikdar ve evıafı yazılı bilumum malzemenin güm· 
~~:1• rıe istersen yap. Kendisi ya- hailesi Cingöz sokağında iki rı alıttırmadan INKIBAZI defeder. rük resmi ile Turgutluya kadar teslimi masrafları tamamen mü· 
d'rı /' büyük ihtirasları var ve durma- hane olmağa elverişli içinde Buıünden bir tite MAZON alınız. Hiç teahhidc ait ve racidir. Talipler fazla izahat istedikleri takdirde 

~· 
0

ruıınad b·'--~-- -' kuyu ve kumpanya suyu bu· bı'r mu"maail müstahzarla kıyas kabul k d·ı · d b ı f••sal maluAmat verı'lı'r «-' an, ıamaUAD ~J:fır.,, en ı erme er a mu - • 
C)~ al elli kitibi arasına onu da kalQ> lunan 13 numaralı hane ace· etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak. Taliplerin 2490 numaralı kanun hükümlerine göre <ihale gün~ 
~ . dı. lki ay sonra, sinni rüıde le satılıktır. dir edeceksiniz. MAZON isim ve HOROS olan 12 niaan salı günü öğleden sonra on bqte Turıutlu Beledı-
~ı~111'nıiı olan Tbalberg, patronunun Taliplerin gazetemiz mü· markuına dikkat .. Her yerde bulunması ye dairesinde ispatı vücut etmeleri ilan olunur. 

lıııı....~~~~·nı~ea.:::i~a~rka~d~q~ı~ha~lin~e~sel~d~t~B~u~.L._2r~e!tti~·~p~le~n~·n~d~e~n~B~.~.K~a~ra~o~ğu~z~a~_ı_.1.. _________ ~e~l!ze~m!!!_~b~irs...!a~il~e~d~ev!:!.!a~ı~ı~d~ır~.----~~~&L~~~~~~~....::1._~;.c.ı.ıı ~ ~ı CM:• ac:nı 



SAHlFE 8 

AKHiSAR ASUYE HUKUK 
HAKlMUC.tNDEN: 

Akhiaarın mermer nahiyesininCa
miicedit mahallesinden lbrahim lu
zı Emine Filis tarafından o nahiyenin 
lhsaniyc mahallesinden Osman oğlu 
Veli aleyhine açtığı boşanma dava· 
ıında müddeialeyh namına çıkarılan 
davetiye ikametgiıhmın meçhul ol
masından iade kılınmış olmakla teb
liğ makamına esas olmak üzere ila
nen tebligat icrasıra karar verilmiş 
olmakla yevmi muhakeme olan 28-
3-938 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 1 O da Akhisar asliye hu
kuk mahkemesine bizzat gelmesi \"e 
yahut _kanuni vekil gönderilmesi lü
zumu aksi takdirde icabı muameleyi 
l.anuniyenin ifa olu:'acak muamele 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Umum sat-ış yeri: jstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

jlll:M. 

IZM1R BiRiNCi iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Ali Rizanın Emlak ve Eytam ban
kasından ödünç aldığı oaraya muka
bil bankaya iootek eylediği f zmirde 
Akdeniz mahallesinin büyük tuha
fiyecilerde 5 k~pı rıumaralı 982 ada 
4 parselde kayıtlı kargir ve iki katlı 
8 ve 10 taj numaralı dirsekte ve er
ı.an sokağına ce'>h~si mevcut bes 
kepenkli ve üst katta yedi penceresi 
mevcut ve 3250 lira kıymetli mağaza 
mülkiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlil: ve Evtarn ban
kası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak üzere artırması 27-
4-938 Çarşamba günü saat 14 le ic
ra dairemiz içinde yapılmak üzere 
bir ny müddetle satılığa konuldu. 

IZMlR MEMLEKET HASTA
NESI DAHiLi HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

carı r n 
Muayenehanesini ikinci bey -

er sokağında fınn kar§ısındı:ı 25 
numaraya nekleylemi~tir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göz tepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 T.ELEFON 2545 

öz Hetimi 
MITAT <)REL 

Bu artırma neticesinde satı~ bedeli Adres - Beyler Numan ı.ade 
her ne olursa olsun borcun ödenme- sokakı Ahenk matbaası y.:ının-
si tarihi 2280 numaralı kanunun me- da. Numara: 23 
rivete girdiği tarihten sonrav.a müsa- Muayene saatleri : 10-12, 
dif olması hasebiyle kıymetine bakıl- 15,30 - : 7. Telefon: 3434 
mıyarak en çok arllranın Ü'tcrine . 
ihalesi y~~ılacaktır. S~tış 844 ~uma- iZ.r.iiR BELEDIYESiNDEN: 1 
ralı EmlnK ve Eytam bankası ka~u- ik"b' .. .. ıı· d"" ı· 1 

h""k"" 1 · ·· l w d ·ı ın uçvuz e ı ort ıra on cu-nu u um erıne gorc yaoı acagm an b • 1. l 'fl" /ı ·· k dd ·k· · kt 5 t · ruş eoc ı =~"ı ı \ta~ :.ır ca e-
ı mcı artırma yo . ur. a ıs peşın pa-
ra ile olup müsteriden yalnız yüzde sinde Alsancak enbarları pasajın
iki buçuk dellaliye masrafı alınır. dan başlıyarak Alsancak meydanı 

Akhisar ütü cüler Bankası a 

. 
.. <:.rnı a ye~ı ı,000,000 1 i ı·ası 

t,,.er e zi: Akhisar; Şubeleri: lzmtr, K•rkağaç 

• 
zmır Şubesi 

N 

~.Senet· iskontosu, para nakli, tevdiat 
x: kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
~ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 
~ ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
Emteıı üzerine komisyonla alım satım i~lerine ta 

vassut eder. 
Prensibi emniyet, sürat ve mü,tcrilerinin menfaa

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

{415) 

TOPRAK, JYi MAHSUL VERMEK IÇiN BOL GIDA iSTER. 
HER NEVt 

A ··breler Vl 
RUS GOBRELERi UMUM ACENTESİ 

S. Ak1msar ve C. A. ikizler 
TtCARETHANEStNDEN, EN UCUZ FtA TLERLE 

TEDARİK EDlLEBiUR. 
GA.Zi BULVAR/, 18, IZMiR 

1 - 15 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer Demiryolları p<!saimn kadar o!an 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip- döşemenin Belediyece verilecek 
lerinin gayri menkul üzerindeki hak- paket ve lresme taşlarla. esaslı ta-ıl 
larmı hususiyle faiz ve masrafa dair miri başmühendislikten tede.rik 
olan iddialarmı i~bu ilan tarihinden edilecek keşif ve şnrtnnmeleri veç
it~bare~ yir~i ~ün içinde ev~nkı .m~s- hile 29/3/~38 salı ~ünü &nat 16 da ~ ......... -· 
bıtelerıy]e bırhkte memunyetımıze açık ek&iltme ile ihale edilecektir. zmir Vi ayeti Defterdar ıgv ından: 
bildirmeleri ican eder. j ı· k k · · ı 17 ı· 

Ak · h ld h ki · ·ı· cı. ıra etme ıslıyen er 7 1• 
sı a e a an tap~ s:cı ınce 1 k kk • · ı 

1- 1 dk l d h ra ı muva •. c.t temmat meKhuzu ma um o ma ı ça pay asma an a- . . 
riç kalırlar. 15-4-938 tarihinden iti- veyn Bcnk~. t m.ntı~ cektubu ıle 
haren şartname herkese acıkt.ır.Talip &cv_l<>,:r.en giin ve sae.U~ encümene 1 

l ı ı .. d d. b 1 • &'e1•rıer. o an arın yuz e ye ı ıı-u • temınat l 1.. 
1 

" 
akcesi veya milli bir banka itibar ->- e-2 .. -25 (465) S12 
mektubu ve 38-1127 dosva numara· -Behc:- ll)nu ,,;·7 o::.ız ku,.uştan 
ile birinci icra memurluğuna müra-liic bin iVi v:.;?: elli 1;ra bedeli mu-

caatleri ilan olunur. 1035 hammenli ~50J toz ba çimento Os-
m.,n a;;.'l s.ı mcMbaınd:ı teslim 

IZMlR BIRJNCI iCRA MEMUR- edilmek rart ·-,:le b .. !l:katiolikteki 
LUC.UNDAN: şartnamesi vechile 5/4/g3g salı 

Elmas, Zehra, Mustafa Ihsan ve R"Ünü se.nt on altıda ;ı:cıl· ek ·ıt 1 

lsmail Hakkının Emla_k ve Eytam 1 ile ihale edilecektir. Tal·. l .sı 1:1k~ 
b k d ··d·· ld w 1 ıp er ı ı an asın an o unç a ıgı paraya .. ı_ k .. ı· . h k 1 

k b·ı b k · t k I d"w• I ıyuz ırır uc ra yetmıs eş t:ruş I mu a ı an aya ıpo e ey e ıgı z- kk · k 
· d K k d Al be ah 1 l muva ·at temıı~at ma buzu veya 

mır e arşıya a a ay y m a - . . .. 1 
lesinin Nadir sokağında 15 eski 17 banka .. temmat mcktub~: ıle soyle-
yeni No.lı haneye girilince bir kori-1 ~en g1.1n ve s&atte encumene ge

dor üzeri~de solda iki karşıda bir oda lırler. 
vardır, nihayetteki odadan mutfağa 20-23-23-1 S79 (546) 
ve oradan helaya girilir buradan bir c;z::~:q::~'"'~~~~Pi::anz:::;;ı::tiıjra 

Mnksudun etki yıllar kazanç vergisinden borcu olnn 433 lira 
29 kuruşun temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanununa 
göre haczedilmiş olan lkiçe~melik caddesinde kain 368 sayılı 
dükkan yeniden lnkdir ettirilen 300 lira kıymet üzerinden 21 
gün müddetle müzaredeye çıkarılmı~tır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine ffelmeleri. 4-11-18-25 704 (407) 

Iznı "r Defterdarlığından: 
Bulvar 'irketinin e~ki yılle.r müstahdemin ve kazanç vergile

rinden olan borçlarının temini tahsili için tahsili emval yaaasma 
göre mülkiyetleri haciz edilmiş olan yol bedesteninde kain yeni 
31/18 No. lı fevl:ani oda 250 lira ve Osmaniye caddetıinde kain 
9 Nu. h dükkan 400 lira ve 13 Nu. Jı dükkan da 350 lira üzerin
den 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 4-11-18-25 702 (413) 

• 
zmır Vilayeti Defterdarlığından: 

kapı ile ufak bir bahçe vardır, avlu- IZMtR KADASTRO MAHKE- ı H. Tcvfiğin eski yıllar kazanç vergisinden ve &atalık emlak be-
da tulumba suyunu ve bodrumu ha- MESINDEN: delinden borcu olan 1610 lira 29 kuruşun temini istifası için Os-
vi 800 lira kıymetli işbu evin müI-1 Davacılar· ı·z · C 1 mnnive cnddesinde kain 158 sayılı fırını tahsili emval kanunu· 
k

. · 1 • • mır umaovası .e- J 

ıyetı açı . artırma surdıle ve 844 ler köyünden Mehmet oğlu Ali Yet- ı na tevfikan haczedilerek yeniden takdir ettirilen 3000 lira kıy-
numaralı Emlak ve Eytam bankası! k' M t f -ı M h Al" ı met üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. 
kanunu mucibince bir defaya mah- ın v:. us a a 0~ u w e; met ı Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare 
sus olmak şartile artırması 27-4-938

1 
Ka.rakulnh ve lbr.ahı~ oglu ~ehmet heyetine gelmeleri. 4-11-18-25 703 (406) 

Çarşamba gürü saat 14.30 du "cra ~lı Çadır ve Nebı ~glu Ibrahım Do- -~~~~-~~----..... ·---=----~ 
dairemiz icirde vaTlılme.k iizere bir gan. \re. Mehmc:t ogl_u Yusuf Takar ı iZMfR ASUYE MAHKEMESi 1 AKHiSAR ASLiYE HUKUK 
ny müddetle satılı~a l~onulclu. vekıl~~rı ~ayatı Ncsıp Boratav. 1KtNCı HUKUK DAiRESiNDEN: HAKiMUötNDEN: 

Bu artırma netıcesınde satış be- Muddeıaleyhle:-: Felemenk taba-1 . . ı kh" . . . ... 
del. L 1 1 b .. d asından Vanleo"ın \'ar"ısle·ı· El' b t Davacı lzmırde Orhanıye mahal- A ısarın Hamıdıye koyunden 

ı aıcr ne o ursa o sun orcun o en- 1 • ıza e . w . A I M h w • . . 
mesi tarihi 2280 numaralı kanunun ve Alfret Hanri ve Vilyana. I lesınde kurşunu ~okagı~dawbır nu.ma-1 ta·c· e ~et o~lu Alı vekilı dava 
meriyete p-;rd;ği tariht~n sonra~'a J Müddeiler vekili Hayali Nesip Bo- rah hanede .~uk.ım ferıt ogl~ Ah ta- v~kih n~bı Gargın tarafından ~k
müsadif olması hnsebile kıymetine ralavm müe!<killerinin Cumaovn- rafından muddeıaleyh aynı yerde hısar aslıye hukuk mahkemesınde 
bakılmıynrak en çok artır n n üze-' sında K le k"' .. d b t t mukim karısı Sıdıka aleyhine nçılan 1 ikame eylediği tescil davasından do-
. . . e r oyun e a apu mu a- 1 I .... 

rme ıhalesı Y?pılacaktır. Satış 844 sarrıf bulundukları müteferrik ve boşanma davasına mütedair olan da- ~~~ı yapı~~ duruşmada tapu k~tu-
numaralı ~~lak ~e Ey.~am barkası il muhtelif gayri menkulleri hakların- va arzuhali ile davetiye varakası gune te&cıh talep olunan Akhı&a
J·anunu .lı~l.~mlermc gore yapılaca- da İzmir Kadastro mahkemesinde 1 müddeialeyhin ikametgahının meç-il rın Hamidiye köyü hududu dahilin-
gından tktnrı arhrma VOktur. S'>lJŞ t ki f d h } ld w d b"IA bl'~ • d d"l d d k"" d kA" . •

1
- l .. • • .ı in aç ı arı tasarru avasından dolayı u o ugun an ı a le ıg ıa e e ı - e ve gazgan ere mev un e aın 

pesın na•a ı e o tt'I') mm; lf'ı·ı.:ıen ya ız ··d · l h'' · ·ı ~ LJ ı . ·· , w D l H ·· · .. d ·ı . b k d ıı·ı· f mu eıa ey ıerın ı .amc~gan arı mec- mesi üzerine gerek İzmır ve gerekse gun aogusu uuca ı asan gun ın-
yuz e ı.<ı uçu. e a ıye masra ı . . · 1 d" · H • ·· 
alınır. ı hul bulunması hasebıyle ıliınen teb- Istanbul zabıtasınca da yapılan ara§- ısı asan oglu l<or Ahmet poyrazı 

TÜRKİYE 
CUMHt1 RİYETI . 

.bini 

:BANKQSI 

• • 
nıçın Dişler 

lnsan vücudu dic;
lere muhtaçtır.Diş 
]erimizin <le Rad
) olin<' ıhtiyacı oldu 

çürür? 
Saly~ dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamauda yemek saatleri arasında ditleri temiz· 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve akşam RADYOLIN kullnna· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJN/ZI 
FIRÇALAYINIZ. ~ 

Tophane marka tero.ziler birinci terazi fabrika mamulatıdı;; 
Sağlam, has as, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markıışı 
dikkat ... 

ipotek sahibi alacaklılarla d·i{er liğat İcra kılındığı halde yevmi mu-: tırma neticesinde müddeialeyhin i- kazgan deresi kıblesi molla Mustafa 
alakadarların ve irtifak hakin snhio- hn~<emede hazır bulunmadıkları ci- kametgahı tesbit edilemiyerek meç- ile mahdut 12561 metre murabba'i 
)erinin SJayri me.,kul üzerindeki h:ık- het'e haklannda gıya.o karan veril- hul kaldığı anla§ılmış olduğundan miktarındaki tarla üzerinde gerek 
larını hususile faiz ve masrafa dair mi" olduğundan yevmi muhakeme-

1 
hukuk usulü muhakemeleri kanu- tamamında ve gerekse cüzünde ve 

olan iddialarını isbu ilan tarihinden leri için tayin olunan 11-4-938 tari- 1 nunun olbaptaki maddesine tevfikan her hangi bir sıfat ve suretle mülki- Satıf yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLi.. · 
itibaren yirmi ciin içi ... de evrnla müs- hine müsadif Pazartesi günü saat I ve davacının 5ebk eden talebine bi- yet ve sair bir hak iddiasında bulu- -~~!!!:~!::!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!9~~!m~~!!!!!l!!~!!!l!!!ll!!~~l!!!-!!!l9!!~2:!1!!6!11!".....
bitelerile birlikte memuriyetim ize 14 le mahkemede hazır bulunmaları 1ı naen tebliğatın ilanen icrasına karar nan varsa duruıma günü olan 28-
bildinneleri icap eder. ı·· b 1 d ki kd" d . ak' h k 3 938 t 'h. " d"f p t · ·· Ak . h ld h ki . . . uzumu ve u unma ı arı ta ır e verılerek bu bapt ı mu a eme 25- - arı ıne musa ı azar esı gu-

1
- .sı la ed ka arı ltapu sıcıhnce bir dah~ mahkemeye kabul olunmı-13-938 tarihine müsadif Cuma günü nü saat 9 buçuğa kadar asliye hukuk 

ma um oma ı ça pay aşmadan ha- J h . hk · ·· l · ı·· • k 1 l 16 4 938 t "h" d · · yacnk arı ma keme dıvanhanesine saat ona tayin kılınmı§ olduğundan ma emeııne muracaat etme erı u-
rıç a ır ar. - - arı ın en ıtı- . w . . •w . ·ı· l 5 (5 ) 
b t h k kt T talık olundugu gıbı teblıg makamı- ve arzuhal sureti ile davetıye varaka- zumu ı an o unur. 9 4 87 aren sar name er ese acı ır. a- • 
lip ol~ların yüzde yedi buçuk te- na kaim olmak üzere hukuk usulü sı da usulen mahkeme divanhanesi- ~~!!!!. ~~.~.~. ~'!!!!!!~~. ~!!!!.!!::!!!!~'. 
minat akçesi veya milli bir banka iti- muhakemeleri kanununun 11 inci ne asılmıt olmakla müddeialeyh Sıd- dan bır vekıl gondermesı aksı takdır
bar mektubu ve 38-1197 dosya nu- faslı mevaddı mucibince gıyaben dıkanın yukarıda tayin olunan gün- de hakkında muameleyi ıııyabiye ic
marasile lzmir 1 inci icra memurlu- muhakemelerine devam olunacağı de İzmir uliye ikinci hukuk mahke- ra kılınacağı tebliğ makamına kaim 
ğuna müracaatları ·ilan olunur. resmen ilan olunur. mesi tahkikat hakimliği nezdinde iı- olmak üzere ilin olunur. 

1097 9J'j 593) 963 (585) patı vücut ctmeai ve 1 .. ab~: tarafın- 951 (586) 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı kömür perakende auretile 
mu fiatler dahilinde aatılmakt dır. 

Adreı : Kestane pazara Bardakçalar 
F. PERPINYAN 

rekabet 

12 
ıolıak numara 
Telefon : 3937 

' 



TURAN 
TURAN rabrikalara mamu!Atıdar. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traı sabunu ve knmi ile gUıellik krem· 

lertnı kullanınız. Hır yerde nblmaktadır. Yalnaz toptan sa

latlar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum accn· , 

lelik Nef'i Akyaı:ıb ye J. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 
Poata KuL 224 Telefon 34&& 

s. Saç Eksiri 
'-tı_ ç'-rın rlöküfmesioe ve kepeklenmeıine mani olur. Komojeo 

bd, tın köklerini kuvvetlendirir ve beıler. Komojeo 1açlar1n 

'''dır. Tabii renklerini boımaı:, latif bir rayihası vardır. 
""d,ojtn l<anı.uk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
~ulun ur. 

A ---
EYLUL 

Baharat Deposu 
ltts,. '!•ra nıu··,t ·ı . d .. d"::.:ı k d ~ ı· ·ı . .. . çetı't "- tıı , erı eran en gor u5 u ço eger ı ı gı uzerıne • 
) '• liA1hrın,, Ye bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi t~RI!· 
~lltını A!"f ECZA DEPOSU müıtahzeratmdan; çocuk ve ıhtı
lir '-. ~it.~: ._a~in öZLO UNLAR, teker hastaları için G.löTEN 
~ ~~k .. ı IU Ye aaireıi .. Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve mubte
t~•1lli lll" ~olonyalar ile eıanı, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
tl kay~a. et efyaıı, ÇiL ILAÇLARINI lıtanbul fiati üzerine••· 
)ttt . "•tur. 

~~ttı!~:.~etitli dit fırçaları, dit macunları, garantili dövülmüt. 
lt.'tt et~· baharat, yeni mahıul ıhlamur, ıalep .• 

•ıe boyaları ve daha pek çok çe,itler. 
TELEFON: 3882 

ıASIR 

Fena havalarda kendin.izl 

G·RiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, di§, adale ağrılariyle üşlllmek· 
ten mUtevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kmkhk, grip ve emsali 
hastahk.lara karşı bilhassa mUesslr
dlr. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

iCABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABiLiR. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden ıakmınız .• 

"> l-~ 

DEUTSCHE LEVAN! 
TE-LlNlE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMlTET 

Vapur acentası 
BiRINCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2(43 
Ellerman Liaeı Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

DERINDJE vapuru 31 martta helde- AS.5YRIAN vapuru mart nihayetinde 

niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Ll~rpool ve Svanseadan gel(p yük ca. 
lçıin yllk atacaktır. karacalı.:tır, 

SAMOS vapuru 1 O nisanda beldeni· TRENTtNO ~ · d ı:.. . vapuru , msan a geıqı 
yor. Hamburg. Bıemen ve Anverı Ji. 
manlanndan yülı: tıkaracaktu. 

Londra, ve l lull İçin yük alacaktır. 

FLAMfNIAN VAPURU 15 nisan~ 
ARMEMENT H. SCHULDT L' l S d t• .. L -HAMBURC ıverpo ve vansea an ge tp yua. çı.. 

• karacaktır. 
FORTI.JNA vapuru 12 :115< nda bek-

i · 1-1 b B e ·,.·n yı'i._ CARLO vapuru 20 nuanda gelip ~ emyor. am urg ve rem n ı,.ı ~ 

alacaktır. çıkaracak ve "\'(lİ zamanda. Londra vcıı 

SERVtCE MARITIME ROUMAINE Hull için yi.ık l cakttr. 

BUCAREST THE CENE.RAL STıM Navigatio~ 

DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle- Co. LID. 
niyor. Köstence, Catatı: ve Calıı.tı: ak- ADJUT AITT vapuru mart nihayetin.c 
tarması cTunu limanları için yük ala- d L d · · .. ,_ al ca'-t r e on ra ıçın yuıı;; a a. ı • 

11!$iW_.....,,,.........,,,,i.ii-iiiiiöiiieüiııiöiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii;;a:ı;iiiölriiii-aı:i-iiMiiiii:3iiw;r----..: ....... ;;;;;uo::::;;;:üiiiiiioo;;;;iiiliiiiiiiMiiöiiiiöiiiiiilii9ilZl4 caktır. DElrrSCHE LEY ANTE UNtE 

Eczacı Kemal I<a
mi! Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
tzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakttr. lzmirc' · Hilal eczanesi 
lçokuculuk üzeruı.! ciddi yuruyen 
bir müessese olmu~. kokuculuk 
alemini §aşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

-EZ::z= 

Kamili i~indeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iıimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adım aönnelisiniz. 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre meıafeyi gösterir. 

Y apılıt itibariyle Pil ıarfiyahn"ı derece ile alır. Pillerin uzun müd· 
det yanmaıı ve bozulmama11 bu fenerlerin f(>hretini arthnnıthr. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara. rençbere ve her keıe tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lunirJe : Suluhan ci11arı No. 28/9 HüınU iJz iJdemiıli .. 
lıtanbulJa : TahtakaleJe Jak Dekalo ve Şıı • 

........ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevai:n dolayııile yeni çıkardığı kumaılar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih edinir 

Wdfflff SATIŞ YERLERi ffHm 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Denizli Yilayeti daimi encümenin
den: 

Denizli vilayeti huıusi idaresinin mala olan Pandazopluı f abr( .. 
ka11 demekle me,hur büyük fabrika binaıı krokiıinde ıösteril· 
diii veç.bile tarafları kırmızı çizgilerle ipret edilmit olan 4371 
metre murabbaından ibaret aaha üzerinde mevcut binalari1le 
birlikte mülkiyeti ıatalmak üzere 21/3/938 tarihinden itibaren 
13/4/938 çarpmba aünii saat 14 de kadar kapalı zarf uıulüyle 
artltrmaya konulmuftur. 

Muhammen kıymeti on bin lira ve muvakkat teminab 750 li
radır. 

Uıulü daireıinde tanzim kılınacak teklif zarflarınan 13 nİIUl 
938 çarpmba gÜnÜ saat 14 te vilayete veırilmeıi ve bu müddetten 
aoora teklif kabul eclilmi1oceii ilan olunur. 

JOHSNTON VARREN LtNES . .. 
L \VERPOOL DELOS vapuru 24 martta gelıp y~ 

• çıkaracak. , 
A VlEMORE vapuru 2 7 martt bek- Ta ih lunl d ki d ıı:.• lklikl 
· 8 y K " S li r ve nav ar a e6ış e1't 

lenıyor. urgas, arna, ostence, u • d ta li t kabul tm ! 
C 1 lb 

.
1 1

. 
1 

. . ..k en accn mesu ye e ez. 
na, a atz ve raı ıman nrı ıçın yu 
lacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHAVSLINJE 
OSLO 

SAN ANDR~c; vapuru 14 nisanda 
bekleniyor. l kenderiye, Dieppe ve Nor
veç umum limanları için yük alacaktır. 

AMERtKAN EXPORT UNES 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
The Export Steamsbip Corporation 
F..XCELLO vapuru 22 ınarta doğru bek- HELENIC UNF.S LlD. 

!eniyor. Nevyork ic:ln yük alacaktır. BE:LCtON vapuru 22/lS mart ara• 

E.Xı\MEUA vapuru 3 nisanda bek· aında beldenilmekteClir.Rotterdam Hftm( 
leniyor. Nevyorlc için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONCROISE 
burg ve Anverı limanlan için yilk alaı 
caktır. 

DANUBE MARITIME 
T[SZA •. ü 2 3 ı '- d , CE.RMANlA vapuru 1 /3 nisan ara• motor martta ısıı;:en en- ı 

ye ve Port Sait için hareket edecektir. eında beklenilmektedir. 

IIAndakl hareket tarihleriyle nav- Rotterdam. Hamburg ve i\nven lk 

tunlardaki değt~ikllklerden accnta me- manian için yük alacaktır. 
suliyet kabul etmez. PHELPS UNE 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin- ~elps Broa Co. ine. NeY • Y ork 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee BEIMGAR vapuru 17 ile 20 m~ 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra- arasında beklenmektedir, Ve Nevyo~ 
caat edilmesi rica olunur. 

'I'EI.EFON No. 2007/2008 
için mal alacaktır. ı 

Gerek vapurların muvasalat talrhlertJ 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak~' 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

kında acenta bir taahhUt altına ginntt.. 
Daha fazla tafsilô.t almak için Birlncl 
Kordonda 166 numarada (UMDAL)' 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

umwni deniz acentalığı Ltd. mihacaat 
edilmesi rica olunur. 

HE.RME.S vııpuru limammızda olup 
Rotterdam, Amaterdam ve Hamburg li· 

TELEFON : 8171 - 4072 

manian için yük nlmıı.ktadır. lenmekte olup Malta ve Marsilya. ll· 
CANYMEDE.S 3 1 martta beklen- manian için yük alacakbr. 

mckte olup Burgaıı. V ama ve Köstence ALBA JUUA 9 mayaeta hddenmelc• 
için yük alacaktır. te olup Malta ve Marsilya llmanlan içlll 

SVENSKA ORtENT LINiEN yiik ve yolcu kabul eder. 
fSA vapuru 30 martta beklenmekte IlAndaki hareket tarihleriyle navlun· 

olup Rotterdam, Hamburg, Cdynia lardakl değişikliklerden acenta mesull• 
Oantzig, Danimark va Balt.k limanları yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt lçla 
için yük alacaktır. FRATELLf SPERCO vapur acentalıiı• 

SERVtCE MAIUTtME ROUMAIN na mUracaat edilmesi rica olunur. 

SUÇEA VA vapuru 1 3 nitanda bek- TELEFON : 4111 414! 2663 Wl 

Noneç1anın baliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa Mbülmiiftür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Bü,ük SaJeMioflu Hanı karpsanda Batdurak • bmir 

....................................................................... 

BRISTOL 
·ı 

Beyoğlunda .. . 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eski otelcltl BA Yı 
öMER LOTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idare.iylo bitin Ese 
ballona kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi eTlerindeki ralaab bu
lurlar. 

Bircok Luıuıiretleriae ili•eten fiatler 11n1"ıaa&
0

L11ıcwldlı11:----~-



''Napolyonun hatasına düşmiyel • ım,, 
nutkunu tefsir eden Fransız gazeteleri böyle diyorlar 

B. Blum'un yeni kabinesi Propag anda nazırına •• gore 
Almanya şimdi çok kuvvetli olduğu A:Yan meclisinde ekalliyette kalaral< 

kuvvetli müttefikler bulmuş istif aya mecbur mu olacak ? • 
JÇIIl 
• 

B Blumun teşkil erttr,ıi yeni Frnnsız kabinesi crkıinı bir arada 

1 of· 
Paris 24 (ö.R) -· Aynn meclisi bari- ki hükümelin yolunu takibe de,·run et- birleştirecek olan milli birlik bu u~ 

• ··dll"' 
ciye komisyonunda B. Paul Boncour mekle beraber, Fransız kabınesi Fransa- •Milli birlik tehlike karşısında JllU: 

beynel7nilel vnzi~eti ''e Fransanın <lip- nın vaziyetinin zaafa uğrnma~ına asla cel ve mukaddes bir vazifedir. B00~ 
lomatik faalıyetini izah et:ni~tir. A vus- müsande etmiyecektir. Netekim Fran- içindir ki miJJi müdafı:ın ve uınuıni sel~ 
turyada cereyan eden hadiselerin bir sa, lspanya ile arasındaki hudut yakınla- met namına memleketin biltün canlı ~. 
tablo unu çizdikten sonra hariciye na- rmda lspanyol olmıyan ecnebi kuvvetle- miJli kuvvetlerini birlE?§tirecek bir hıl\til"' 
zm eski kabinenin buhran devresinde rin b.ulunm~sına katiyen tahammül gös- met teşkilini fatiyoruz.~ 1'" 
bile sarf ettiği ml'saiyi, bunun muhtelü termı:yecektir. Pnris 24 (ö R) _ Devlet müsteınle·cr 
memleketlerdeki tesirkrıni gi)stermiş \"<' B.Pmıl Boncour hm·a bombardıman- ra<lyo merkezinin yeni mtirsilc is~ ıı· 
Anupa sulhunu t hlikc:,·e koyabilecek ·dd tl t kbih ttikt b 1-.ıiı11 11 

.. . .. : rım şı e e a e en sonra un- nunun tesisi münasebetiyle söy t'U 0 <3' 
h~" muteca,·ız te~ebbüsune muhalefet lnrın geni<:lemesi yüı.iinden Fransanm t kt p 'IT d •.,.ı; ki• 13ll • ı . • .• . • J .• • "' u a . . nazırı <!Tl1ı,.-r · 1'• • 
hususunda, mılletlerın hurnyetıne ıur- 1 bu ffıciaya nihnvet verilmesi maksadiylt" ed · ıe Af ·k h ı· · nihayet 11 

. .. , .. . . . 1.•. ' " y e şıma ı n tı a a ısıne ' biJe-
met beslıyen bu.un de,·letlerın ı~ bu ıgı bir diplomatik faaliyette bulunduğunu, adalet ve insanlık diliyle hitap ~c. d• 
lüzumunu cıd5tcrmistir. ı g"lt e , F ... t af d s 1 •:cesı ,, • n ı er. •e .r ... nsa. ar ı~. an a a~nn- ceğiz. Bunun muhakkak bir ~e... <).ıbll 

B.Paul Boncour Fransanın hı'lrpten- ka otoı ıtl'rlcrı nezdınde muşferck bır te- onlan Frans ya bağlıyan bnglıırı 
beri takip cttırJ h. rici siyaseti hulasa et- şebbüs ynpıldığını ve papalık makamının ziyade sıklaştırmak olnca1dır.> . iJ.1 

tikten c::onra bunun hiç dcğışınış olınn- d:ı buna muvnzi bir müdahalede 'Qulun- Paris 24 (A.A) _ Bahriye nezııre•;~e 
dığını ve: Fransanın diğer devletlere ve duğunu nnlrıtmışhr. ncşrettigi bir tebliğde yeni ve son de{i55ii 

A uıısttırtJantn Almanyaya ilhakı mıinasebctıylc Viyanncla yapılan nümayi§lcr 

bilhassa Çekoslovakynya karşı bütün ta- Netice oforak hnriciyc nazırı komis- mühim olan Korsikadc:ıki Asprctt<>1clir~· :ıhhiitlerinc Eadık kaldığını söy?emi<;tir. yondan şunu rica etmiştir: Fransnnın bahri:;inin ikmal edilmiş olduğu bi 
Lehistan \•e Litvan~ a ar. sınduki ihtilMın orta Avrupada ve Akdcnizde karşı koy- mektedir. 

Paris, 24 (ö.R) - Alman propagan
'"I• nll2ln bay Göbele tarafından salı gü
nü söylenen nutkunu tetkik t"<len cOr
dre> gazetesi şun1atı ~ a:ııyor : 

.Bay Göbels göııteri}. or ki Almanya 
şimdi kuvvetli olduğu için müttefikler 
bulmuş ve etrnfındaki ccrginlik ocakları 
7.ail olmuştur. Bu beyanattan çıkarılacak 
ibret dersi, hel'kcsin bildiği basit bir ha
kiknttir. Yani eğer iki garp demokrasisi: 
lngiltcre ve Fransa da kuvvetli olurlar 
~ e açıkça birbirine dayanırlarsa etrafla
ıındaki gerginlik mihrakı zail olacaktır .. 
Ve bu mihrak Almanyadan ibarettir. O 
zaman orta veya küçük diğer milletler 
de onların tarafına geçeceklerdir. Zira 
bu tarafta hüniyet ve nezaket bulacak
larını bileceklerdir. Halbuki buna muka
bil Roma - Berlin mihverinin onlara ha· 
zırJamalc İstediği akibet tazyik Ve esaTC:t
tir. Fakat eğer lngiltere ,.e Fransa kuv· 
vetli ve birleşik olmak zaruretini anla
mazlarsa maruz oldukları tehlikeler nr
tacaktır. O zaman da küçük \'e orta mil· 
letler, onların tarafına geçmekte apnçık 
tehlikeler görclek bundan ııakınacaklar· 
dır.> 

c:Ere Nouvclle~ de bunu teyit ediyor: 
B. Göbele geçen gün bildird i ki Alman
ya ve ltalya arasındaki dostluk kağıt 

üzerinde bir dostluk değildir. Fakat bir 
hayat ve.ölüm dostluğudur. Bundan; ıon 
hadiseler in ışığı altında, icap eden d ersi 
çılı:arabilir. Biz Fransa halkına hitap edi
yoruz : Hadiselere kar~ıdan b akmak, her 
şeyi kendi gözünüzle görmek ve artık 
.aldatılmağa razi olmamak sıraııd ır. 

Karşımızda Roınn • Berlin mihveri gİ· 
bi bir de.' let varken, lngiltere ve F rnn· 
sanın birliğini zaifletcbilecek her şeyden 
snkınmnk icap eder. Bilhassa ispanya 
faciasına kendi ku~vetlerimizi sürükle
mek tehdidini su.eden öldürücü tedbir
r.iz.likten sakınmalıdır. Böy]e bir kabahat 
işlediği içindir ki Nopoleon dehu sahibi 
olduğu halde parti} i kaı'i olarak kaybet· 
mistir. 

Nıhayct ~Petit Parisien> gazetesinde 
Fransız e ki muharipler f edernsyonu 
cBirlcşip birbirimize dayanacak yerde 
daha ne l.adar znmnn çatışacağız.? Eğer 
Fran ız milletinin birleşmesini serbestçe 
temine muvaffak olamazsak itiraf etmek 

ne gibi şartlar tıltında ortaya çıktığım ha- mak mecburiyetinde olduğu \•a1Jyeti tak
cesaret istiyor. Ancak böylece imdiki yiz. E.~er Fiihrerin nazariyelerinı kabul tırlntnn hnriclye nazırı bunun sulh yo- dir iç.in umumi efkfır her türlü parti mü
güçlukler halledilir Ye şimdıki tchlikele- etmek lazım celse, Alman matbuatının li) le halJinden dolayı memnunlugunu lfıhnz.alnrından oh:ıriç olarak, yalnız nıem
rin önune geçilebilir. Pnrn, gayret, ıada- Sanla Katarina Almanları }~hinde i tedi- bildirmiş ve Fransanın bır taraftan Le- Jeketin ve sulhun menfaatlerini göz 
kat, bunların hepsi birden niznm içinde ği hakkı cenubi Rio Grande de c;alı an- ı histana itıd. l fovsiycleri ''ererek, cliğer önünde tutmalıdır ve hariciye komisyo
tarfedllirse işte 0 :ı:aınnn t:trafımızdaki lar da bir kızıl parti teşkiliıtı için ileri taraftan Lltv:ınya hükümdine Lehi~ın- nu <la nüfuzunu bu isti1mme1te istimal 
tehlike çenberinin parc;nlanaca~ına emin sürebilirler. Brezilyal ıların kendilerfoe bi- in nonnal münasebetler tesisini kabul ctn1C'lidir. 
olabileceğiz. le ecnebi nazariyelerin propngnndnsını etmekte ne k. d<'r menfaati olduğunu on- Paris 24 (Ö.R) _ Hükümc.-t.in mebusan 

cDiktatörlük dünyaya sert bir demir ve iynsi parti halinde teşkilat Y pılma- fotarak bu netice) e hizmet eylediğini meclısinde knbul ettirdiği iki yeni mali 
k d k Al 1 B de ilf,, e etm~tir. yüz gösterirler. Fransa ise kendisi için ~ını unun mene er en mnn ann re- ~ proje şi.n<li fıyan meclisi elindedir. Bu 

kazanmak istediği zafer uğrunda birle· zilya milli arazisinde Brezilya milli his· Bundan sonra B. Boncour Akdeniz.de meclisın mali komisyonu dün projelerin 

şik bir gayret snrfederse, kendine 
olan me' kii teknır bulacağından 

olabılir.> 

nit sini yarnlıyan nazariyeler yapmamalarına şimdiki vaziyeti göz.den geçirmiş ve bil- ilk tetkikini yapmıştır. Anlaşıldığına gö-
nıısıl tahammül edilebilir.?> hassa lspan) ol mesele~i Uzcrinde dura- re ayan meclisi mebusan tarafından ka-

cmın 

Rio de Janeiro, 24 (ö.R) - Alman 
Nazist propaganda teşkilatının Brezilya
daki faaliyeti hakkında Alman gazetele· 

rinin hak iddiasında bulunmaları bütün 
Brezilya gazeteleri tarafından kabul edi-

lemiyecek bir müdahale şeklinde redde
dilmek tedir. c:Clobo:o gazetesi diyor ki: 

cBrezilya rejimine ve milli müttefikleri
ne muhalif olan bir propaganda \"e siya-

si te§ekkül hakkını ecnebileıin kendi ken
dilerine \•ermelerine tahammül edeme-

Prag 24 (Ö.R) - Çekoslovakynda si- rak Fransanın vaz.ıyetini şüphe ve terce- bul edilen ntctni esaslı şekilde Uıdil et
yasi yazi) etin inkişafı devam ediyor. düae meydan bırakmıyacak şekilde tas- mek niyetindedir. Hükümetin bunu ka
Alinnn çiftçi partisinden sonra so~·al hı- rih etmiştir. Bu meselenin, Frr.nsnnın bulc mütemayil ohnadığı cihetle nynn 
risiiynn partisi de Çekoslovak hüküıneti dikkat ve basiretle muhafazasına itina meclisindeki umumi müzakere esnasıtıdn 
ile alakasını kesmekle kalmıyarak Hen· edilmek icap eden hayati menfaatler üze- kabinenin ekalliyette knlmnsı ve istifaya 
leynin nasyonnl sosyalist parlisiyJe bir- rindeki ehemmiyetini gosterdıkten son- mecbur olması ihtimali vardır. 
leşmiştir. Çekoslovak hükümeti Almnn ıra hariciye nazırı Roma da lngiliz ve Ital- B.Blum ayan mccfüi maliye koınisyo
ekalliyetini teskin için ne yapabileceğini yan hükümetleri arasında cereynn eden nunda hükümetin mali vaziyet hakkm-

tetkik •tmektedir. Hükümet azami ._.8 _ müzakereler esnasında vey, hiç olmnz.sa 1 ah K . 
~ ~ daki görüş erini iz etmiştir. omısyon 

pabileceği tavizlerin ne olduğunu ve neticesinde Ispanyol toprağında harp mebusnndan gelen metin yerine bir ye-
hnngi noktadan itibaren istiklflllni fedn eden ecnebi kıtaların hakiki şekilde geri nlsini teklif edecektir. Bunda birinci pr<r. 
ctme<len ileri geçemiyeccğini tesbit ede- alınması ümidini izhar etmiştir. jenin ilk üç maddesi muhafaza edilecek, 
cektir. I~anynda karışmazlık siya~etinde es.-

Macari~tan hai-iciye nazırı 
Macarlarla Almanya 
sındaki dostluktan 

Budape§te, 2 4 (AA) - B. Dö Kan· 

ya hariciye encümeninde şu beyanatta 

hulunmu3tur 

Macaristan ile Almanya araıunda esas· 

lı meselelerde ihtilaf yoktur. Ve Alman· 

yn Macar - Almnn hududuna hürmet el· 
ınek hususundaki niyeti hakkında bir 

güna şüpheye mahal bırakmamıctır. Al· 
manya ltalyan, Yugoslav \"e fs, içre hu-

dutlarına da hürmet edecektir. ltalya· 
Avusturya - Macaristan bJoku ortadan 

knlkmı§tır. Frıknt ltalyan - Macar mü· 

ve ltalya ara
bahsedi yor 


