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lnıtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve ll!!l~mt neşriyat nıücilrü: 
---- HAKK.l OCAKOCLU 
~NE -SER- A t~Tt 
l>EV AM MODDETl Türkiye için _H_a_r-iç-ı-çı-n 

Senelik............ 1400 2900 1 

~ltı aylık............... 750 1650 

~T_E LEF ON: 2697 ___ _ 

• 
S6x,~, 

Milli banka direktörlerinin 
1 

Londra görüşmeleri 
ANKARA, 1 (Husui) - Londrada bulunan 1 

milli bankalarımız umum müdürleri martın onu
na doğru memleketimize dönmüş bulunacaktır. 
Londradaki görüşmelerin çok müsait bir hava 

içinde devam ettiği bildirilmektedir. 1 

~ FIA Tt ( S ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhvrlyeı eset'fnfn bekçbi, ıabahla,.ı çıkaT siy4$1 gueted(T YENt ASIR Matbaasında buılmiıhr ----=-

Ankaradan Dönüş ef Atatürk'ün 
rURK - YUNAN nosrLuGuNuN İNKİşAFı ilham Kaynağı Sözleri 
Samimi anlaşma misakına " Milletleri idare edenlerin en güç va
llıunzam muahedenin metni zifesi şahsi gururd;n korunmaktır,, 
~k değerli hükümleri ihtiva eden _yeni on senelik anlaşma 
Nisanda Atinada Başbakan~mı; tarafından imza edilecektir 

-:-tnan Başvekili B. Metaksas .bugün lstanbuldan ayrılacaktır 
/\ons • Ankara, 1 (A.A) ...- 30 Teşrini· 
~ e yın evvel 1930 tarihli Türk Yunan 
~mi Tebliği !dostluk, bitaraflık, uzlcşma ,,.e 

hakem muahedcnam~siyle 14 Ey-

t t ı 
• j lul 1933 tarihli Türk • Yunan sa· n an po ı- mimi anlaşma mis:ıkına munzam 

muahedename dün :;aat 19 da ha-

t• k d :icive vekaletinde Yunan Başvekil ) a S J i} !l ve Hn:-i::~ye Nnzırı Ekselans Me-
4'"" takaaa ile Türkiye Hnriciye Vekili 

V Doktor Tevfik Rü"fü J';.ras tar~· 
iizuhun ifadesidil~ fmdan par~fo eclilm;ç::r. 

Muahede nis::m ayı zarfında 
lier k ---<>--. ,.. Eat:bakanımız Celal Bayarın Y t.:· 

1ıtı onfemnsı, her sıyası toplan-· B kT · · t' · · d 
tdit· ll\iiteakip bir resmi tebliğ neşr- nten kn~ve ı \hnın. .zıyarekı~l~ ı~ 1 e 
. ır. Bu t bl'YI . w d' l e me uzere arıcıye ve ı ımız e 

81tıin . e ıg erm çogu, ıp oma- - SONU DöRDONCU SAHiFEDE -
l ~jk cernı!ekar sözleri ile süslenerek r 
darı ~tlen dünya umumi efkarın- , • -~-
t.at•~le?1eğe çalışırlar. 

tql\ h 1 dıplomasi mektebi "uzuh
~ 1°şlanrnadığı için tebliğler va-

t\o lllnazlar. 
•ide \ıtuidugu :gunden berı dıp1oma
~ "~ıuhu, berraklıği bir siyaset 
~ eıı Yapan, ilk defa olarak Bal-
~~antıdır, diyebiliriz. 

~dar ~~i Balkanlar yakın yıllara 
''~di. tnyanın en karışık böy lge
tllditc k Ynclmilel münasebetlerin 
~k· 8Ynağı hep Balkanlardı. 

1ir1't' •katte Balkan milletlerini bir
cı)d\ı .. •tıc Yaklaştıran sebepler sayısız 
lo~~ ~alde münhasıran eski dip
~;;. ~nınk cntcrikalı metoclları anlaş-

.:1• •rrı .. 
~]k ansız kılıyordu. 

14 

Yunan ba§vckili B. Metaksas 

B. METAKSAS DA DİYOR Kİ : Man7vi. bağlılı.klar 
'fürkıye ıle Yunanıstanı 

hakiki ve çözülmez kardeş bağları ile kalbden bağlamıştır 
Ankara, l (Husmi) - Büyük önder hiçbir zaman dünya yiiziinde lmralmi. 

1 • M •• •ı • Atatürkün, Yunan Batvekili B. Metak· yacaktır. Bununla beraber hiitün Jnıy,. ZmJr USeVJ erJ saala göriiftüiü aırada hazır bulunan Yu- vetlerimizi bu yüksek ideale doinı çe. 
---<>:--- nan ıazetecileri Şefin bazı sözlerini gÜ· Yİrmeli ve huna yaklaı~ İçin eld• 

B b "f • t • • zel bir ilham diye kai1ılayarak gazete· neler gelirse hepsini yapmaL,u.ıt . 
ene erı cemıye ını lerine bildinniflerdir. Demİf)erdir. 

lağvetmek Üzeredirler Atatürk, aöxlerinde ezcümle: B. METAKSASIN BEYANATI 

eh . . •'l · · Tür' k h «Milletleri idare edenler için ilk ve lstanbuJ, 1 (HU1U1i) - Yunan L.,. 
ş rJJnız muse\ı enrun, arsını .. .. _!ıt •• 1..A 1 ___ , __ ,,_ -'-!iJ' B .... _._,___ ı, .. uet il 

. al d k 1 d' b h en mutkül va:uıe, t--• ıurura -PUIIm&• vau ı . .ıne.--a usan ı. ec ese 
kendi ar arın a uvvct en ırmc a - . diJ •• k ____ ,_. H ,_ • 1 L- tmd üml' -' .. ,_ 
. .• . . k' ,. tan ken eruu onuııaıuD'. er11eaı mem- o an ucyana a eze e fun.ıan aoy-

sınde, dıger şehlrlcrımb.de ı musc~ı va- ed k b. ~-' ___ ,_ .. .. ·terci' • 
1 d dah ·1 · 'd ı--b tli nun ece ır BUAJete vanuaa güçtür. l1UJ il'. 

1andaş ar an a 1 erıye gı en ._ e M ._._ A d b' 1..1.1-_:.. L-"-! d _ SONU UÇUNCO SAH1FEDE -
b · · d ld kl ... nil · t' utıaK mana a ır ........ u,.et ucuu e ir iş üzenn c Q u arı ogre mış ır. 729 

Musevi vatandaşlar, Beneberit ce· 

1 
miyetiyle buna merbut olan teavUn san
dığını lağvederek yerine Knrataşta bir 
«Tilrk J..-ıılübil> açmak üzere aralarında 
konuşmalara başlamışlardır. Bunu kuv-
veden fiile çıkormok Uzerc yakında te
şebbü.rnta girişeceklerdir. 

Belediye &aray ınm projesi ... 

Belediye Sarayı Projesi 

Birinciliği Mimar Biçer 
ve San kazandı 

Frankonun 

~;-&t an .~ntantının bir kaç senelik 
'<\t 

1
• Roatermiştir ki Balkanlı

l>ir 11
Yaai şuurlarını mütekamil 

dUrı;-:Ckild.e harekete geçirmekte 
lq~dır, V rnıllet~erine örnek olmuş
~lerdir c ~Ynı 7.amanda ispat et
)cıl\ı il kı milletler arasında sulh 
)~h.ı e hailcdilemiyecek müşkül 

Izmir limanının BahTibaba paTkından görünüp 

Kordonda Cümhariyet meydanı arka· 
mıda ayrılan arsa<!.l 300.000 liraya İnp 
edilecek belediye sarayı için bir proje 
müaabakaaı açılDUfb. Müaababya btan
buldan ve diğer yerlerden dokuz proje 
İftİrak elmİf, yapılan ankette birinciliji 

Ankara - Bükreş 
Atina ajanı t, 

1~ıl\d 'Ela.ikan konseyinin son toplan
tltiı.ıiİ ]~rcdilen r~mi tebliğ, bey
~İ•lerc 81Yaset u &unda kuvvetli 
, J\vt\ı bırakacak mahiyettedir .. 
tı is· Panın umumi kararsızlı
~)· İl>i1n~dc Balkan antantının gev-
ı' .:1 1 ~ 
t'~de ~ h annedenler varsa bu teb-

• • • • • • 
DENİZBANK UMUM MÜDURU SOYLİYOR 

lzmir limanı projeleri 
lngiltereden gelmiştir ~ 'Utt e aplarını tashih edecek hü

~.· llös~rları fazlasiylc bulacaklar-
."it~tf ece ve sarahatle belirtilen • 
tı ..... n'" funiardır: "Izmir limanı modern olacak, bütün ihtiyaçlara cevap verecektir 
~i,.'11 b alJcan antantı devletlerini bfr-
betliqir amar bttgiin diinden daha kuv- Denizbanka ait bütün müesseseler Denizbankın 

2 . . -

~-b~.~alJcan antantı devletleri ara&ın- lzmir şubesi namı altında toplanıyor 
''11i~ ı Çeure8i . k da k -
~ ti diren bii ~.11 va tn n. ve uza tan Deni:ıbank teflu1itım kurmak üzere 1 nizbank, hayvan ihracatmı korumak üze- venniıtir: 
11tii ~!hinde f~~n bcynelmılcl mesele- ıehrimize gelen B. Yusuf Ziya öniı, dün re ilk icraatı olarak 1zmir • Pire seferle- - dzrnire Denizbanka ait müeuelıe-
a bcıtdır. l iT mutabaktı, göriiş biT- ıehrimizde bazı ziyaretler yapnuı, Tica· rini ihyaya karar verm.İftir. ]eri ıezmek için celdim. BunJan zaman 

......_ ....._ 'ElalJca71 ret Odasına ve Türkofise pderek temas- Denizbank umwn müdürü B. Yuauf ve imlı:&n niabetinde tetkik ettim. tzmir. 
So~u 

0 
antantı devletleri, millet- Iarda bulunm~tur. hmirin iktısadi ha- Ziya ÖnİJ, dün yeni Denizbank binaam· de mevcut bütün tqkilatunızı -Liman it· 

ÇONco SAHiFEDE - reketleriyle yakından alakadar olan De-. da bir mubarririmi:ıe apfıdaki beyanab _,..SONU IKtNCI SAHiFEDE -
:,,,, ŞEVKET BiLGiN 
: ''•··· . f f ı aıay ......... . 
~eçirnk~ 
~bı.ı~ 0 mis yonunda. 
: nacak h . . : 
~ h eyetımız: 
i > '~eket ediyor 
: ._:_ ""'llı)l.' L~ (liususi) _ Harici
: . ~· ı -.tib· B ! >'•otlu ~e 1'"

1 
• Numan Mene-

t "-. .. a.Jqaın utk rnurahhas heyeti 
= ~r. lie Cenevreye hareket 
1 'i. ~ )'et Cenevrede Hatay 
''• • >'OQQna • • 

'''•• Jftarak edecek· ••••• ••••• ••••• ••••••••••••••••• 

Rakı masası başında 

Zırva Ali, arkadaşını 
kalbinden vurdu öldürdü 

Gece vakti saat on sularında, Çukur- miştir. 

çeşmede bir kişinin ölümü, bir kişinin Orada iki arkadaş bir müddet rakı '.iç
yaralnnmasiyle neticelenen bir cinayet mişlerdir. Rakı sonunda da, öteden beri 
olmuştur. Kavaklıpınar caddesinde 474 mutat olduğu üzere kavga çıkmış, ilci 
numaralı sokakta oturan Giritli HUse- arkadaş birbirlerine fena kelimelerle 11-
yin oğlu Zırva Ali, sarhoş olarak ciğer- tifatlar savurmağa başlamışlardn-. 
ci Mu t ilkkanm t-

Holivud'un 
Bütün esrarını 

Marlen 
Ortaya döküyor 

Yatnl batladıjiımız bu çok 
entreaan röportajı bu· 
gUn iç 11ahllelerlmlzrte 

muhakkak okuyunuz 
• 

mimar Celil Biçer ve mimar Reı-t San lıtanbul, t (Huauai) - bpqyanm 
bzaıuiutlardır. eski Bükret elçisi Muid Dö Protun, :a.J. 

Mibabeıkanm müddeti dört aydı. luın Komeyinin kararından IODta Fran-
Mubtelif dairelerden mürekkep olarak konun Ankara, Bülaet, Atiaa ajanı ufa. 
hazırlanacaktı. Belediye sa.rayında evlen- tiyle YUife ıörecefi Ankaradan 'bilcll
me dairesi, belediye meclisi aalona, ha- riliyor. 
va gazı pıbeai, fen heyeti daireleri, riya- Paria, t (Radyo) - Ankaradan bl
Mt makamı, lokanta, buauai garaj, ~ diriliyo.r: IWlıan Kome,i nıW B. Me
ma dairel-1 bulumnütadD'. Belediye ea- taJuU dün haau.i bir YUiıf~e memm 

- SONU iKiNCi SAHtFEDE - - SONU 3 ONCV SAHtFEDE -

Gaip aranıyor 
iki Liseli talebe üç· 

gündenberi ortada yok 
Kitaralar 
Çalarken 
filminde
ki sergü-
zeşt kah
ramanları 
gibi devri
alem se
yahatına 

mı çıkmış
lar? 

(Y"* 1 ıacı IGhi~) B.Ccıztm B. Alp A&lan 



ŞEHiR iŞLERi: 

....... H~kik;tı Balçıkla 
sıvamak istiyenlere • • • • • • 

DENİZBANK UMUM MÜDURU SOYLİYOR 
kanımız ve saylavımız Celal Bayar , 011• 

.. .. .. leden 
mize göndermi~tir. Her gun og !'I -"" 

·· tenıee-' radan itibaren yurddaılara gos 

Belediyecilik yukarı mahallata Dr. 
Uz'un riyaseti zamanında girmiştir 

tir. fınd .. 

Izml·r ıı·manı proJ·eıerı· evi:izde~;~~if;:~lt:~!e:;:~t~:. 
seri konferans verilecek ve aynı :jek 
da meşhur tablolarm kopyeleri de .-.r• 

1 • ıt d 1 e t e siyonla gösterilecek.tir. Konfera ,.. 
ıs Şubat taribli Anadoluda intipr mit, baknnuz ye perifan bir halde bulu- ngı ere en ge mış ır her hafta Çarpmba günü akprnlaıı si•' 

:-ı: ::ı.: ~ •.:::::~: ::U.':'.""'te ..,k ..- bir - g&- ;:2:.~.:~~:::0::.~:~· ;.·;~:~:·~: 
zünden yukan mahallitm metrUk bir hal- Aımardanberi ihmal edilmit bir febrİn rans iki Mart 9 38 Çarşamba guo 

C:le kaldığı iddia ediliyordu. bütün lAğun ve yollarının defaten yapd· - BAŞTARAFI 1-tNCi SAHiFEDE - titan içinde toplayacağa. Bu ite umum diifündüğünü aonnuıtur. B. önit ceva- rileeehir. Mevzular şunlardır: 
Bu iddiamn yanlıf ye faal icr~t ile ~'?'a ~ ma~di . olma~ığı f~~b«:: letme! ·, deniz yollan acenteliği, kJa~- müdür muavini ve tatanbul ıubesi mü-1 bmda, hmir limanmm yeni y~~ nakli 1 - Primitiner ao 880111~ 

tezad halinde bulancluiunu tebarüz et- sadir. Bo yiizdendır lu febnn bagünku hlk ve fenerler idaresi- Denizbank tunır dürü 11fatiyle B. Kevkep Tabir memur' için çalşmalara devam edeceğuu, ikta- 2 - Onaltıncı asırda ltaly ol ~· 
tinnek ve ~yet yukarı ~~ta ~ ~elir ka~lannın. °?ühim v~ bayati İh· tubesi namı altında topluyoruz. Müdüri- edilecektir. Fen arkadqun Harun yarm aadi bakımdan ehemmiyetle ~ edi· 3 - On yedinci asırda lspanY 

senedenben oturan ~ bU: çocuıu üya~. hepsma ~ ~ ~da yetini 8. Hqmet Dölce yapacak ve. bu Almanyadan btanbula gelecek; gerek t.-
1 
ıecek ba itin artık tekarrür elmif bD' mev- Holanda sanatı. ekixioc:İ •fi"' 

aıfatiyle yukan rnaballat davuıyle çok bapnnaga kifayet etmıyeceguu goren auretle Denizb~kın ilk tubesi tzmade tanbul tenanesi, gerek yapbnlacak yeni zu olduğunu, tahakkuku için ilk fırsat- 4 - On yedinci ve on 8 

aamimi ve yalan ~~~ bildi~ Dr. !~ir belediyesi fehrin •. büt~ m~rem teşekkül ebn.İf olacakta-. Bütün iıler bir vapurlar hakkında kendisiyle birlikte ge-i tan istifade cihetine gidaeceğini söylem.it da Fransız ve fngiliz mesl::::~~ fran'ıi 
Uz'a efkarı ummnıye muvacehesande ba ihtiyaçlannı başarmak IÇtn cenıt bir pro- elden idare edamek üzere kanunmı ver- lecek olan Alman finnalan mümessille- ve: , 5 - On dokuzuncu 
güzel itlerinden dolayı leteldriir etmelc gram hanrlamıt ve bu programm tabak- diği aalnhiyet ilk olarak tı:mirde yerine riyle mü:aakereler yapdacaktır. 1 _ ctzmir limanı baklanda hıwrlab- ' sanatı, 
benim. i~ "!cd~~i bir borç idi. kuku. ~ d~. ~~İr kaynaldannı art~":a~k getirilmiı oluyor. B. Haran ille fırsatta tzmire gelip bu· ı lan projelel' (nptereden !~ta:· Mo- 6 - ~~dem san~t, . ri dekotll,. 

Şehır lflen münakapsma yukan ma- tedbirfen dı.qunerek bunların temıru ıçın Şimdi tstanbula gidiyon.;m, ora.dan radaki tersanenin daha rasyonel ve esaslı dem bir liman olacak, bulun ihtiyaçla- 7 - Turk sanatı. Mıma ' 
hallit davasiyle giriJimizin sebebi budur. hükümettcn rica etmek yolunu tutmuı- Ankaraya döneceğim. Martuı onuna tekilde ink4afa için etüd yapacaktır. ra cevap verecektir.» yon, minyatür. fa per• 
Yeıılarıme S. Opçin imzıuiyl~ Anado~u- tur. • • • . . doğru, tasdi.ki aliye iktiran etmiı olan PlRE SEFERLERt BALIK.BANK KURULMIYA~0AK 1 3 - ~v'.~iz salonunda her0h~et biitiiıı da verilen cevabt okudum. ltıraf edenm Maddı ımharuızlığm mevcudıyeti meclisi idare reis ve iu:alariyle birlikte tzmirde en ehemmiyetli men:o olarak Umumi müdür, Balıkbank tesssı fik-ışembe gunu akşamları saat 2 .,c111'· 
ki bu yazı esassız iddialara kvtı, yukan meydanda iken fehrin fU ve bu ibtiyacı· I ilk içtimaı yapacağız. Bu içtimaımıza nazan dikkate aldığımız mesele Pire bat- rinden vazgeçildiğini, bu hususta hazır. yurddaşlara karagöz oyunu ~;'~11rıyurd• 
mAballatta yapılan ve maddi hakikatle- nm ~enÜ1! başanlmıı.dtğtn~ öne. s~~ Başbakan B. Celal Bayar riyaset etme- tının açılması ve bu suretle pek ziyade lanarak meclise verilen layıbanın geri 1 tır. Parasız o.la~ bu oyuna butun 
re istinat eden yazılarımıza cevap olmak- tenkide luılhı§mak en hafif tabır ile m- yi kabUI etmİ§lerdir. Sayuı tktısat Vekili- azalı:-.:ş olan hayvan nakliyat ve ihraca· alınac:ağuu, bu işin de. branpna taallii- daşlar davetlıdır. ..pİİ 511 ıst 
tan uzaktır. safsızlıktır. miz de içtimada hazır bulunacaktır. Bu tının ye:ıiden eski miktarlara çıkarılma- lru bakımından Denizbanka verileceğini 2 - 2/3/938 Çar~mba g:t 16 de 

Muhterem mUharrir; lmıir yalnız Eş- Mali iflns vaziyetinde bulunan bir be-
1 
toplantunızda Bqbakan, gerek idare ::ının tcinini keyfiyetidir. Bwıun için müs- &Öylemİflir. Bu itibarladır ki, deniz mah- 17 de halk derahanelerı ve ~ lık ıo?" 

refpap demek değildir, diyor? tzmirin lediyeyi tesellüm etmiş olan Doktor Uz i meclisine, gerek banka umumi müd:ir?ü- bet bi.· sahada çalışmalanmıza devam\ sullerinin kıymetlendirilmesi, deniz İKİ• I sosyal yardım komitesinin ha a 
Etrefpap olduiunu iddia eden kimdir? belediyenin bugünkü kalkınmasını te-

1 
ğüoe, modem Türk denizciliğipin ne ve· ediyoruz. ferinin terfibleri mevzulan da Deni:&· lantıları vardır. 

Mesele ıudur: Ortaya bir iddia atılmq, min etmİf, borçlarından mühim bir kıs- 1 kilde kunılmuı, inkiJaf etmesi hakkın· Bayraklı vapuru yakında tzmirde ae- bankça ele alınacaktır. N -f =-, • 
bmir belediyesi yakan mahallitı ihmal mını ödemiş, vehrin yukarı mahalli.t da umwni dirddiOerini verecektir. ferlerine bqLyaca.ktır.• DleER MEVZULAR a J a JŞ e f J 
etmiftir, yukarı maballit metrük bir hal- semtlerinde olduğu cibi diğer semtlerin- tsTANBUL TEŞKlLATI lZMiR UMANI B. Uınumi müdi::, diler mevzulara • . .... _., .. e ts>'lıı 
C:ledir, balmnsudır denilnıqtir. de de mıı.Ii imk&n1ım nisbetinde yol, la- htanbuldaki tC§kilitı. yine Denizhan- Muban-imiz B. Yusuf Ziya Önİfe, De- da temu ederek ıu izahah vermİftİr: ~aşvekalct .~rşıv mu~urlug:ri JJ. tf•· 

Ben bunmı abine olarak yukarı ma· ğım inşaatı yapmııtır. lan tıtanbul tubesi namı altındaki tetki- nİz.bankm bmir limanı ballaıda neler _ cıBence, yaptığım temaslardan ~dile~ nafıa muessesderı kom gıdeee~· 
bal'~tm !1..-a) edilmed::t:..: vnkan ma· d ed" d""" • •!1...-- g"or" • yaı üzüm da- lıt hır hafta sonra Ank.araya !Jf' 

&a uun Af;UU• " - Az· · S Opçin ukan maballit ait a uı agun tnUJHU11 .. , • • •• • koıi'ıv-
balli.tta Doktor Uz'un fiiliyat ile müsbet ldd" ;:m . .. · .. y ken t~ B N. . Tezer' e .. vıw henüz layıkıyle organize edilmit de- tır. B. Halat nafıa muesseselen .. düıii fJ. 
olan genİf icraata mevcut olduğunu iddia • ~ r~ .one ~er. zanne . • 1 yazı g o re ğildir. Ankarada iktısat vekilimizden liğine ait muamdatı.. nafıa ınu u tısrife 
ettim ve ba iddiayı öne sürerken en ta· gibi g~et ıçind~ :ruzmıyoruz. tddialan- • alın tun. lzmirde alüadarlarla te· Muhiddine devre başlamıştır .. 5 ıiııd• 
b ·• • d • -!~ • •. ~ '·--! mız musbet hakıkatlere dayanıyor. enur 1§ • d b" komisyonu nafıa müdürünün rıY•'e u ve vıc anı va~emı yap"5nna ııuuu • • • • rnaa ettim. Htt aeferın e ır vapıaa an-

idim. s. Opçin ,....,. mah.llitta üç. bet . ~ ~ rnahall·t~ oturan bir ıe- Uç kana 11 ı hı· r kuran cak elli ton yq üzüm verecekler. Elli ton toplanacaktır. 
''--'d d.1.x-. iddia etme!d·~· .• birli maliyle Doktor Uzu alt.mıt senede • • _ u· t limndır --=- . . 
IUlJ ınm ,..., uq.... ıgınuzı selefi • • affak lama ·~· koruyamaz, yuz e • on . B esı 
gaflet De tavsif ediyorm. Bizim puan- ~ yapmafa ~v .

0 
•. • Bu tfi Selinik tarikiyle yapmak müın· • sarayı prO} t:...-

mızda gaflet denilen bir mata satdma- dıldan ~b alb senelik ":::..bir :! t 11e • ht • d kündür. O takdirde küçük motörlerle ya- - BAŞTARAFI 1-tNCl sAHtft:P~. 
dağı için mGaaadeleriyle bu kelimeyi ken- det ~~ini ~ ~ p o r O. re ı ı yaç var ı r pJır. Bittabi gelecek •cnelerde organize ı' cümeni için de ayn bir salon bul 
diletine iade ecliyonım. ~~en ~-~ at td:r:.:dsa- edilince frigorifik Tapur teminini düıü- tR". . • ..1.r' 

O ..__ , __ 1.ı .. __ • ..ı.ı:..•- ,_.,_ ananı duy ............ tercernan o ""6 ..... an .. .. 8 ··--L-•-- k ..-~_M ç, ~ IY.IUD'VD yap .... ~ ~.JH: &U- : lr nuruz. U mUMllUSft,J• azanan p-
çültiiJmek latenilen İcraat aflmlf seneden- emm b~unu;orum. • • • Manı·sa ı·ıe muhabe~·e hususunda Bizartıkeskivapurculuküzerindedu- 2000 lira verilecekıir. Ayni ...... ~ il'' 
beri beledi7enin himmetini bek.liyen it- Belediyenin muvaffak acraatmı atayq- & ramayız. ihtiyaca cevap nrmiyorlaa-. Ağamemnmı kaplıcalan pldJOl , 
1--.IL le yidederkea kendi kendimizi değil, • p _!1._• • • lar almak yaptr- url --•- 2000 ı· alık b~ ı.. 
erva-. • • • • b · ı• ki 1 kt renaıumwr: yenı yapur , ay-- ar __ _. "" 

Ve 'bu yibcleadir ld Doldor Uz Etref- ~al~ alclaru_rıaktan tahzir ettiiımı- a Zl y enı 1 er yapı aca l r makhr. Yeni vapurlarınm gelince bmir fatını kazanmıtlardır. Ağanl---ıc-r' .. 
Paıa Te ,.mr.n maballaba lzmir telari da- zı zanned.İyon:m. lzmir otomatik telefonunun tesellüm hattına da tahsil edeceğia. O zaman de-I calan 700.000 liraya ~~: ~ 
bilinde balunduiu prensibini bbUI et- Eşrefpaşa : öCRETifENOCLU niz yolculuğu lzmir - lstanbul aruuıdaıcalarm su İf.İ halledilmek ÜZel'C'"ıt: _ _.., 

muamelesi ve telefon firkelinin tasfiye d __ ,_.___ .k idr" 
------------------m:a::ı daha kısa bir zaman içinde yap aça&ur. yet bu İf için istikraz yapar 

A k d V ı • • ifleri ikmal edilmiı. t~UUm m:.ıamele- Yeni vapurlar geldikten sonra, timdi el- baılıyacaktır. J.l'i 

n ara a a imiz sini yapan tstanbul telefo:ı müdü.-ü B. _. __ .ı L__,____ ı R k b (10~ 
de mevcut vapur&U'U&D ·~ 1 epe a ı masası ası .-;c0~· 

Niyazi Tezer, bu hususta hazırladığı ra- tahvil edeceğiz.• _ BAŞTARAFI BtRlNCl sı\ııtr.~,.te 
~ ponmu Nafıa VdUJetine göndermiıtir. D • bank • ""d" ·· B Yusuf ust""" , ---O-:-: A k • d • il. Niyazi, vekilete gönderdiği rapor- eauz mnwnı mu uru ' Işi azıtan iki arkadaş altalta U f>IÇB" 

San at sergısı açılıyor n araya gı .ıyor da lzmir telefon tesisatının inkip.n için Ziya Önİf, t'efakatinde deniz yollan knvgaetmeğebaşlayıncaZırva~ ııl· 
ed umum müdürü B. Sadettin ve Akay va- ğını çıkararak Mustafı•nın bo~ ..... tt• 

19 Mayq hareket günü Ankarada ser
gi aarayında bir sergi açılacaktır. Bu ser
gide memleketimizde mevcut Kız Ens
titüleriyle Erkek Sanat Okulları talebe
lerinin hazırladıkları elbiseler ve işler teı-
hir edilecektir. 

\ 1 1• . . .t 1 . 1 . h 11. t yapılması luımgelen iılerlc alınacak t • 1 "'d" .. B C mil bulund ğu hal sıı•~ 
ı nyetımıze aı >azı •i crın a ı e • • • . • • • por an mu uru • e u - tından ve kalbi ilzerlnden 8ğır 8t-r d b .. ..1_1 . . 1 __ 1 d b j bırlen de zikretmı~tır. tmıınn lstanbul· d d"" -L-- •-~-!- • 1 t ta L .. '- JttJğtl 

ra ın a uyu.ı: erımız e temusıar a u- . . . • e un ~.m 1D111r
0 

vapurıy e ı nUU1A ynralam•<'fu.KnUl Ali de sağ ko
818

_..,1f 
l _.._ a· . uh ı·r ·-ı . t ,la ve dığer ıehırlerımizle muntazam su- b---'- ı d ~· p . ..-
unmııK ve v ayetm m te ı ı~en e rn· 1 k ..•• 1. •1 . . • •. k b" araLet elmif er ır. tından arkadaşı taraf andan yar 
fında maruzatta bulunmak üzere, vali- 1 rette 00~1 m:sı ıçın uç anallı ır 

. . ak d A k "d ~ · h L kuran-portö:e ihtiyaç varda. Bu ilet ko- G [ o tır. t ftf~e-
mız.m Y ın a n ·nraya gı e:::egı a er · t • • Öcmen eV ert Yaralı cig~erci Mwtafa derhs t ot" 
1 V I" B Faz! c··ı I" nulduğu takdırd:: znur tehri tdefonla , f lca 

n ınmı~tır. a ı . ı u eç, mec ıs nal lef b-'- • '--x.ı dl 1 . ket hastanesine kaldınlmış, B zır" 
1 •. k" A 1 "d entenıaıyo le on te e&esme "'"'ts an- Evvelce ihale e i en göçmen ev erı· Bütün mektepler bu İş için hazırlan· toplnntı a rını ınutea 1:1 n :araya cı e· d h . 1 . . 11ı:tur. 

l'lllf ola<:aktır. nin inşaatı sona ermiştir. Dün yeniden a ayata goz erım yumın...,. 
mııtır. Erkek Sanat Okulunun hazırladı- cektir. Al" · h f"fl. ı.rl 

Şehirler arası tdefonunda ballan ve 150 göçmen evinin ihaleai yapılmıştır. ının yarası n ı ır. $811 

ğı eşyalar bu hafta Ankaraya gönderile- --o-S bilhassa ticaret ileminin daha kolaylık- Bunlar mayıs ayı sonunda ikmal edilmiş Müddeiumumi muavini baY r 
cektir. B. u at la istifade edebilmesi için bazı ko!syltk- olacak ve göçmenlere tevzi edilecektir. Atamaner tahkikata el koymuştu . 
~ lara lüzum gösterilmiştir. Abone üc.reti 

U
•• k ld • Belediye reis muavini n. Suat Yurd- yııtınnadan da, i:stenilen numaradan gö- B. Niyazi Tezer 

Co ge l kom Fuara nit reklam, afiş ve propagan-1 .. ülm' • l • •d"lec-'-t"ır 
ruş esa emın ... ı ea • h 1 .. · d rı il ·· ·· ··ı 

' 

da işleri etrafındn Türkofisle temaslar B d b .__ M . Bal·'- • geçen at ar uzerın e ı tre e gorutu • · 
un an afıuı anısa ve uı;esır te- . ümk' • • ..rül. •• •• M • ı 

yapncnktır. Afişler haznlanacak ve der· l ~ . . d b k I lıkl l k mesı m un go muştur. anısa, s-
1 • . . eıonu ıçın e azı o ay ar yapı aca - . • . 

hnl rekl..ı.m ışlerıne b~lanacaktır. t ş· diki" hald , __ !_• 65 kil , tanbul devresuu kesmeden tzmirle ko-

1 
ır. ım e. llllllftn ome t ~ 

-o- mesafesinde bulunan ve ticari ehemmi· layldda konuıacaktır. Bu husus bakkm-

B 1 d • " • d ekil · ·· • ·· ği kil ve e e tye encumenı yeti meydanda olan Mımisa gibi ba~ıca a v etm munasıp gorece te 
Belediye daimi encümeni dün akşam vilayetlerimizden biri, lzmide görüşebil- talimat yakuıda lzrnire bildirilecektir. lz

mek için mutlaka aabablan sekizde ite mir tehri içinde, mütekasif yerlerde ye
batlamak mevkiindedir. Kuran-portör ni ballar tesisi de muvafık görülmüştür. 

. . . 
- ,..., • • ' • ".l' • • • •• 

' BUGON GöROLECEK EN GOZEL FiLiM 

TAYYAREDE 
GöSTERILMEKTE OLAN 

KIZIL IZDIVAC . "};,; 

FiLMi OLACAKTIR. 
Mües:ıir bir aık hikayeıini ihtiva eden bu muhteşem filim ayni 

%-amanda büyük Ruı ihtilalini tasvir etmektedir. 

PATE 
AYRICA-

PATAŞON SiRKTE 
MEŞHUR iKi KOMiK 

DVZT ABAN - BASTIBACAK 

Tarafından temıil olunan bu filimde büyük canbazbane 

numaralan ve birçok eğlenceli vekayi görülecektir. 

iLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL 

Seanslar: KIZIL iZDiVAÇ 2.30 - 5.50 - 9.10 da .. 

PATAŞON 1 - 4.25 - 7.45 de .. 

~ ·-. .. . .. ., .• ""! . ... -'·. 

FIKRA: 

Arkadaş kazanmasının yolu 
Jılı bit 

Bir lıtanbul gazetesinde «Muvaffak olmanın ıırrı» hafi ·ç ~ 
köte vardır. Bu kötede piıikoloğ adında bir yazıcı, hayatır ~iJıl• 
zünü aydınlatmağa çalıtmakta, ııkmh çekmeden ve ko a 
yatamanın anahtarlarını vermektedir . 1~ Geçende bu yazıcmın «arkada,ı.k,, menuu üzerindekPi•İ""'" 
sını okurken, önemli bir meseleye temaı ettiğini gördüındottl_,... 
loğ: «Batkalarını beyenmeğe ve takdir etmeğe alıtmıı:, 
nazın çoğaldığını göreceksiniz.» diyordu. . .. ak göt" 

Çok doğru bir dütünce .• Bir çoklarımız, muhitimizı küç 't· '/~ 
meği ve batkalarını beğenmemeyi bir üstünlük ıaynıakta1l.,,1ı:d" 
ııraıı geldikçe: «Beni takdir etmeğe mecburdurlar, :• bısh•
karlı dağlar kadar fark vardır. Benim gibi adamı nerehe;'ıceıtefl 
caklar?» dediğimiz de görülmüttür. ltin garip yönü, e 
istediğimiz takdiri, batkalarmdan esirgememizdir. d bıJ ;Jı-

Hayatta herteyin kartılıklı olduğunu bildiğimiz hal ~· egtfl_ı
malin sebebi ne? Bence verilecek cevap, hiç füphe yok ·~arett•'' 
min ruhluda fazla yerletmit olduğunu söylemekten. 1 ,ıı,.d•r 
lnıan adam, kendini aevdiği kadar yatadığı cemiyetı, a 
larım ve yurddatlarını aeven adamdır. ·tte1'ite!• 

Oıtünlük itine gelince; yatadığı muhitten ve bu nıuh1 kilel'!~ 
den Jiikıek olduklarını tekrarlayıp kendi kabuğu~a çdı de~ ' 
alakaaızlıkla kartılamrlar. Biz, üstünlüğümüzü söyhyer l 0ı0tıt~ 
göstererek ispat etmeliyiz. Zaten en kuvvetli ve en ma~ dit· GıJ 
bilgi, enerji ve sağlam ahlak eıaılarına dayanan otorkıte. ,ıeııile" 
rur, 18.kaydi ve hudutsuz teferrüd yolu ile kazanılına 1 

her alakanın bir tek nasibi vardır: ALAKASIZLIK •.. b.tıat h~ 
Muhitimiz bizi cnlamıyor ve takdir etmiyorsa, ka ııdi Jıef'_ 

feyden önce bizdedir. Bu gibi durumlar kartııınd~ ke ark•d-' 
dimize soracağımız soru fU olmalıdır: Ben, çevremı ,,e 
larımı ıevmeğe çahttım mı?.. f kİOI~ 

Hayatta muvaffak olmut ve bir çok dostlar kazanl1l'pat· 9•~ 
feri gördüğlirıWz zaman, kalbimiz ııpta duygulariyle ça: yst• del' 
bu duyguların genit bir varlık yaratmasını iıteyonakB ieı:ailOl 
ha çok sevmeli ve fU aydın hakikti unutmamalıyız: e 
ve takdir edilmek için beğenmek ve takdir etmek 18ı;J1Jl··· 

FUAT EOIP 
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Konseyin 
Resmi Tebliği ' 

lngiltere ve Italya Antant poli- . 
tikasında Balkan A. KonseJ"ı • • 

. .,, 

Arasında · müzakerelere başlandı V üzuhun ifadesidir 
- BAŞTARAFI B1R1NCt SAIUFEDE
ler cemiyetinin •adık ô;nsı kalmakta de
vam edeceklerdir. londra, 1 (A.A) - Müzakerat ih

""rl bir ıeltilde Londrada bilfül baıla
llıııtır. Lord Perth filhakika kont Ciano 

ile Yaptığı uzun bir mülakattan sonra 
Rornadan aynlmıı ve kontun kendiaine 
,\tetdiii malümata müsteniden üç gÜn· 
denberi lngiliz ricali ile ııöTÜtmeiie baı-
1•?nı§tır. 

ltalya tabii her ıeyden cvvd Habe
tııt•n ilhakının tanınmaaını istemektedir. 
Çünkü kendisine ancak bu sayede Lon

dra piyasalarında kredi açılabilecektir. 
lı.ıYB görüniife ııöre Alr.denizde tngilte· 

~'.ile tam müsavat istememektedir. Çiin· 
U bunu iatemek lngiliz kuvvetleriııin 

tahdidini talep etmekle müsavidir. ltal
~a •nlaııldığına göre hali hazırda aade
te tÜrnulü 1935 senesinde imza edilen 

:""•kk11t anlaşmanınkinden daha ııeniı S' beyannamenin imzasını istemektedir. 
1-1 u beyanname ile ltalyan1n vaziyeti Ak .. 
1 d,rı.izden iıtifade etmeıini Roma için ha-

yati bir mesele haline getirdiği "' ~ };. tin 
menfaatleri için de fevkalade bir ehem· 
miyet kesbettiği teslim edilecektir. 

Deniz kuvvetleri noktasından Roma 
hali hazırdaki Nyon karakol gemileri ıis
temi modelinde bir müvazene sistemi 
derpİf eylemektedir. Bu siıtem ıayeain
de Sieilyamn ıark rmntakasında bir ltal
yan h&kimiyeti teessü. edecek ve eoulı 

bir ıevkülceyf noktası olan Boİı bumu 
ile Sicilya arasındaki boğazı kontrol et

mek kabil olacaktır. 
ltalya kili miktarda Süveyı kanalı ak

aiyonu satın alarak idare meclisinde tem .. 

ıil edilmeği arzu etmekte ise de kanalın 
müdafaasına iş.tirak etmeği talep etmek 
tuavvurunda değildir. f.sa.sen bu şekil
de bir talep aiilebi ihtimal balledilemi
yecek olan bir takım meselelerin ihdasına 
yol açacaktır. Hali hazırda bu muhtelif 
noktalarla birlikte Mmrdaki Sudan hu
dudunun taırihi ve Habeo kabilelerine 
lngiliz somalisi ile Kenyadan geçmek 

hakkının verilmesi tetkik edilmektedir. 
iyi haber alan lngiliz mahfilleri 3, .f 

ve 5 Martta toplanacak olan büyük fa
ıist meclisinin yapılan propagandaya ni

hayet verilmesi için İngiltere tarafından 

izhar edilen arzu Libya ve lıpanyadaJci 

Jtalyan krt' :l larının kısmen geri alınması 
ve merkezi Avrupad3 İtalyanın teşriki 

mesni etme"i hakkında Gnmdinin hazı; .. 

4 - Ancak bu beynelmilel mıie8'e&e
de \lÜCUt bulacak her eserin, milletleri
mizin politik istikldllerine ve milletler 
cemiyetinin bütün diğer 4zası muvııce
hesinde tanı müsaviliklerine uygun ol
=• Lizımdır. 

5 - Balkan antaııtı devletleri, realite
ci bir poliıikadan ayrılmamak ıırrnmda 
oldukları içüı kat'ileşmiş emri vakileri 
kabulden daha i•abetli bir sulh yolu ola-ladığı raporu t · ·1··k r 'cceğini zannet· 

mektedirler. mıyacağına kanidirler. Bunun içindir ki 
Müzakerelere resmen on gün sonra dört müttefik devlet Habefistan mesele-

başlanacaktır. . . d . .• . 1 sini artık gayri mevcut telekki ederek, 
Londra mahlillerın e zannedıldıgınc Akdeniz havzaşında beı nelmilel işbir

göre Romanın istediği bütün noktalarda 1 Z:ğinl kolayl<l§tıTacak biry yolu tercih et

itilaf edilmesine imkan olmadığı takdir-! mi~lerdir. Aynı zamanda Italyaıun Mont
de ltalyanlar Çemberlayn tarafından ta- 1 rii mukavelenamesine iltihakı suretiyle 
kip edilen aiyaıetin muvaffakıyetsizliği-1 bugünkü boğazlar •talüko•umı. aynen 
ni gösterecek olan bir itil&fgiriz hareket ktıbuZ etmeri bu 4 biTli!iinin 1nühinı bir 
etmekten ise pisikolojlk bir tesiri olacak j ;arh olduğunu tebarii: ettirmi§lerclir. 
olan sarahatten oldukÇI\ mahrum bir an· 
la§ma akdctmcii tercih cdeccklcrdiT. Alınan kararların asıl şayanı dik

Alman -devlet reisi B. 
kat olil11 lıusu•iyeti, dört devletten 

He ti 1 birini ilgilendiren h;ıyati bir mescle-

1 er niıı diğerlerini de bütün kuvveti ile 
ilgilendirmiş olmasıdır. 

Balkan paktı etrafında toplanan 

Roma ziyaretinin Mayıs ortasında 
Yapılacağı · 
bildirilmektedir 

milletlerin menfaatleri arasındaki 
birliğe bundan daha kuvvetli bir işa
ret olamaz. 

Balkanlar, ütopsi . hır siyasetin 
daiır .. ı aleyhtarı ka!.,c:ı!<lardır. idea
lizmin ana prensi:olerinde hiç bir in
hiraf vücud:ı. ~~tirmeksizin en çetin 
davalard:ı b ; I ~ uzlaşma yollarının , 

hullı.-ı niyetle ara~tırıldıi!:ı takdirde, 
bulunması imkanoız olamıyacağını 
anlamak icin yine Balkanlarm bu
günkü vaziyetlerind~n deha iyi bir 

ı misal olamaz. 
; Şu halde, müşterek hayati menfa- 1 

1 atlerimizin en çok üzerinde toplan-
! dığı Akdeniz meselesinde ve diğer 
beynelmilel meselelerde devletlerin 
geniş anlayı~a. karşılıklı haklara say
ne!Jnılel vaityetın lstı .. ıaı<J ., ... ı.v ... i 

ması imkar>sız değildir. 

ıçın 

Paristeki Tan gazetesi ne yazıyor 
Paris, 1 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiri· 

yor: 
Tan gazetesi bugünkü ba, yazısında Ballcan Antantı Konseyi· 

nin Ankara toplantısında almış olduldarı kararları mevzuu 
bahsederek netredilen tebliğde antant devletlerinin Cenevre mü
esaesesine kartı olan bağlılıklarının ifade edilmis bulunmasına 
ve yine bu devletlerin Akdenizin batlıca devletle;iyle iyi müna· 
aebetler idamesi hususunda izhar eyledikleri arzuya bilhasaa 
ehemmiyet atfetmektedrir. 

Tan diyor ki: 
Balkan Antantı devletlerinin umumi politikada hürmete de

ğer prensiplerde sulhun tahkimi enditesiyle mütehaasis oldukta. 
rı farkolunuyor. Günün meselelerinde prensipleri zamanın haki
katlerile telif etmekle bilhaaaa metgul olunmuttur. 

Habetistan meselesinin kalmadığı, General Franko ile müna. 
sebat tesisi meseleleri bu meyanda gösterilebilir. Tıpkı lngiltere 
gibi Türkiyenin de buna kartı ltalyadan Montrö mukavelesine 
ittirakini istediği görülmektedir. Bunun Romadaki akisleri ala
ka ile beklenilmektedir. 

Atina, 1 (A.A) - D. N. B. Ajansı bildiriyor: 
Aktam gazeteleri Balkan konferansının kararı üzerine Gene

ral Franko nezdine ajan olarak mütekait Amiral Botaarisin ta· 
yini muhtemel olduğunu yazıyorlar. 

Mazarik'in doğum yıldönümü 

ÇekosJovakR.cümhuru 
bir beyanname neşretti 

Prag, 1 (ö.R) - Kurtarıcı reiıicümhur Masarikin doğum yıl
dönümünün tekarrübü münasebetiyle reisicümhur B. Benet or•. 
duya hitaben bir emri yevmi ne~retmittir. B. Masarik tarafından 
Çekoslovak vatanına yapılan hizmetleri ve onun müstesna dev
let adamı meziyetlerini hatırlattıktan sonra B. Benet fÖylc de· 
v:ım etmektedir: «Reis Maıarikin bıraktığı cıer muazzam ve öl
mez bir eserdir. Bizim en büyük vazifemiz de bu eseri müdafaa 
ve himayeye devam etmektir. Bu vazifeyi daima muvaffakıv~•' 
yapacağız. Masarikle beraber biz de hak ve hakil<...&.;•.ıacak ~ey 
r "r kazanacağına eminiz. Fakat bu 7e 'iıakikati biz daima na, 
bizim çalıtmamızdır. Bu seenrı' müdafaaya devam ediyoruz. Çe· 
musluca müdafaa et•':· nettarlığına hak kazandığı bir kanunla 
k 1 k .... ıı mm . • "mh k Ç koslo os ova VJ": 1 'Ik ve kurtarıcı reısıcu ura artı e -
d .1• -aıımış o an ı d l d 

a 1 ,.-d~ k ıh· ve fikri minnettarlık o u ur.l> 
_4 k or usunun a ı 

'7e 1 A 1 •• 

yapılması geri kaldı 
V . 1 (Ö R) - Viyanada tertip edileceği bildirilmiş olan 
ıyana, · B 5 · ı d t ra 

Alman günü olmıyacaktır. Dahiliye ~azı~ı : _eıss nguar a • 
fından verilecek olan konferans tehır edılmıtltr. 

P · ı (ÖR) _ Viyanadan bildirildiğine göre Avusturyada 
arıs, · h'I l• 

vaziyet yalıtır gibidir. Vatanse.~er~er ~ep eaıy e na~yo?a. - - 0
•: 

yalistler arasında mücadele rıuımt hır mecraya gırmı~tır. Va 
tanseverler cephesi nasycn .., l - <oo ydiot prcpagandasın!'. kar~ı 

·· d l d bulunmaktac1 ır. Ve hüt•in Avusturya arazısı dahı-
muca e e e . b' h' b .. d 
l
. d b' k den beri nic'i ,- ~,·ü 1 ır e :n., ;r ıta et muca e-m e ırço sene • . . d .. b. 

lesi tertip etmek üzeredir. Üç hr.f' •.'ı)< bir ., üddet ıçın .'.' uç ın-

d f l h t . Avustury= nın muhtelif noktalarında soz alarak 
en az a a ıp - .. r ' ~· 1 d' 1 k t' . tiklilı esasını l':' daıaa euec-it er ır. . -

ıne;:_r~ı e ;n(Ö.R) - Ber~ : r..:~ :1 bild!:ild:~ine göre Alm~n sıyası 
mahafiİi «Berliner Zeitung» ta tehirsiz intitar eden hır not~~· 
b" "k bir alaka ile okumutlardır. Bu notada A~sturya t~nso • 
y~;; B. Susnigin Avusturyanın istiklali hakkınd~ı .harar~t~~ n~~
kunu ir~d' etmezden evvel İtalyanın Viyana sefırıyle gorutmut 

olduğu kaydedilmektedir. 

B.Bek'inRoma seyahati 
V 1 (ÖR) - Hariciye nazırı B. Beke Roma seyaha· 

tind:rı:b~~e aefi, ile iki sekreter ve Lehistanın ~oma mh•~aha_~· 
üzarı refakat edeceklerdir. «Kurrier Poza~y.» u ~e__ya_ a ~u· 

g . l B Ed . . t' f undan sonra ingılız hancı sıyasetın· 
nasebetıy e · enın 15 1 a 1n ·ı ·ı it 1 

b l d -· 'ki·-· hatırlatmakta ve gı tere ı e aya 
de vuku u an egıtı ıgı · · h ıı· b" ··k d l t 

d d ti • Avrupa meselelerının a ı ve uyu ev e -
arasın a oı ugun . . . · ı \d - k d l • 

d · b' ı·-· 'n temını ıçın e zem o ugunu ay eye ler arasın a ıt ır ıgını 

mektedir. • 

Eski İngiliz Filistin yüksek komı-
serinin Filistin kalkına vedaı 

K d .. ı (ÖR) - lngilterenin Filistin yüksek komiseri iken 
u us, · FT f ·ıı 

bu vazifeden ayrılan sir Arthur Vo,op dün aktam ı ıs ın m'-ı~· 
tine hitaben bir veda beyannamesi ne,retmi,tir. B~nda ~f' ;~ 
mümessili diyor ki: «Dahili ve harici hadiselere ragmen 1 

{" ı
nin istikbali hakkında ümitsiz değilim. Ufku k~~a:.ta~ 1 b;11;~:::: rağmen Filistin milletinin akıbeti hakkında en ıyı umıt.e 
draya dönüyorum.» 1 f ı yenı in· 

Sir Arthur Vo,op Plymouth ta k~ndisine ha e o an 
giliz yüksek komi•eriyle görütecektır. 

/run Fransa 
Nasyonalistler 

Hududunu 
kapadılar 

ı 1 Yonıı - jgirmek '!erhest olınakla berab<"r çıkmak 
i 1 ö.R) - .panyo nas . . - .. 

PaJ s, ( . F d Handayr için dahilrye naz1T1nın husu!'n hır mu~ 
hat hükümeli Jrun ıle . ransa a \ • !-"· 

d h d d kapamııtır. t:vvelce '\-·e- desi liz.ı:mdır. lrun aake-rı kumandan ıs" 
arasın a u u u 1 d . ~• 

.. ·· 1 1 · b .. küm- nın vcrmi" olduğu pasa-port ar a tpl'U 
rilmiş olan bulun eae pase ~nn u . . . , . 
.Uz olduiiu ilin edilmektedir. lıpanyaya <clilmıştır. 
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D ar m Tepe öy 
belediyesinde 

ürk - Yunan dost uğunun inkişafı ecı· 
ı··zu 

v 1 ndirilmesi 
azbata ok ndu 

Tepeköy 28 (Husus!) - Halkın dertle
rine ilgi gösteren (Yeni Asır) ın bir al 

da kaza belediyeleri ile alaktıdar olup 
ilçe sakinlerinin dertlerini duyunnnsıııı 
dileriz. 

BAŞT ARAFI t iNCi SAHtFEDE- raflar klUlılıklı iki veya blr çok taraflı 
beı'aber Yun-nistanı ziyareti ea- olmak üzere aktettı1deri halen mer'i ta
aaında Batbakanımız tarafın- 1 ahhütlerinin ~bu muahedename ·ile bü-Uan Atinada imza edilecektir. kümler:inden -ayn olarak tesirlerini ta-

u a MUddeü bitmek üzere bulunan Torbalı 
belediye heyeU, muvakkat bir mUddet 
belediye işlerine önem vermiş ve halkın 
dertleriyle alakadar olmuştu. zaman 
geçtikçe faaliyet hızını kaybeden heyet. 
son zamanlarda belediyeyi, bUsbUtUn 

ihmlil ettiğinden halk, belcdlyeden :ınern· 
nun değildir. 

MUAHEDENtN METNi marniyle icraya devnm edeceğini karar-
Parafe edilen muahedenamenin met- la~tımtJJlardır. Umumi vilayet meclisi diln ikinci reis 1 Mnkineşlemek mecburiyet ve zarure- olan kanunlarla maaş kanununun yirmi 

nfni aynen n rediyorm ı Beıinci madde - Tasdiknamelerin Bay Sırrının ve mUteakiben vali Bay tinde olduğumuz bu devirde gerek mil- beşinci maddesini muaddel 3041 numn-
30 Te§J'İnİevvel 1930 tarihli Türk • teatisl tarihinden itibaren mer'iyete gire- Fazlının başkanlığında toplanmıştır. dafaı:ıi milliye düşüncesiyle gerek mede- rnlı kanun hep bu kabilden hususi lda

Yunan dostluk, bitaraflık, uzlapna ve ha- cek olan işbu muahedennme on ıene Bütçeler tabedilmekte bulunduğundan niyet ve iktisadiyat icnplıirı olarak bu re varidatının tenkisini mucip kanunlar-
kem muahedenamesi ile 14 Eylul 1933 müddetle aktolunmuıtur. müzakeresine başlanamamış, muhtelli yollarla iktifa edememek mevkiindeyiı. dır. 
tarihli samimi tuıl~ misakına munzam inim.asından bir ıene evvel yüksek encümenlerden gelen evrak karara bağ- Medeniyet davasında en ileri millet ol- Idarel hususiye hisselerine mukabil 
muahedename Türkiye ile Yunanistan akit tarflardan hiç bir canibinden feme- lanmıştır. Bunlar arasında on iki fızanın mnk azminde olan milletimizin dusturu devrolunan bina ve arazi vergl]eri mü
kendilerini teyemmünen birlef\İren bağ- dilmediği halde ayni müddetle mer'i imzasiyle verilmiş bir de takrir vardı. yavaş yavaş değil bir hamlede medeniyet rettebatı da, yeniden yapılan tahrir ve 
lan daha ziyade tekamül ettinnek lU'ZU• kıılacnk ve hep bu suretle devam eyli- Takrirde memleketin imar ve tezylninc icaplannı yerine getirmektir. yapılmakta olan tadille blzzarur nzal-

işten el çektirilen Refik Coşkuna ve
kalet eden Bay SilleyIIUlil Esen tUccar 
olduğundan, başından taşkın olan şaJı5f 
işlerinden dolayı belediye ile altıkadar 
olamamktadır. Bu sebeplerle bakııJlSıı 
kalan halkın işleri sayısızdu'. 

ıu ile mütehassis olduktan ve kendilerini yecektir. yardım etmek, hayatı ucuzlatmak mak- Halbuki vilayetimizin büyük himmet- maktadır. Binaenaleyh : 
mütekabilen tııahhüt altında bulunduran Yüksek akit tnraflu Teırinievvel sadiyle taş, tuğla, kiremit ocaklarından ler ve paralar sarfiyle vücude getirdiği 1 -"Yeni baştan tanzimi icap eden 
iki taraflı ve çok taraflı muahede, aDlaJ· 1930 tarihli Türk - Yunnn doatluk, bita- nlınmakta olan resimlerin asgari hadde 600 kilometre yola mukabil ihtiyacı idnrel hususiycler kanununda her şey
ma ve uzlaımalan her hangi bir surette raflık, uzlıı§ma ve hakem muahedena- indirilmesi isteniyordu. Keyfiyet bütçe 1200 kilometredir. Bu muazzam ihtiyacı den evvel bu idarelerin müsbet ve mem-
ih!al etmiyecek mıınzam bir muahede- mesi ile 14 'Eylul 1933 tarihli samimi encümenine havale edildi. ödemiş hava- başarmağa uğra~ken mevcudun hüsnU leket menfaatlerine hadim bir tarzda ve hatta bazı kerre zararlı bile olrn~ 
name akdini arzu ettikleri cihetle qağı· anlaıma nıisıJnrun meriyet müddetine llsindcki Patates tohumları dejenere ol- muhafazası şart olduğuna ve bu ise bilt• çalışabilmelerini teminen yeni varidat tadır. J{i 

ae.ki hükümleri kararlaılırmlflardır: • müteallik hükümlerine rağmen iıbu mu- makta \•e Adapazarından da hastalık çemizde Nafiaya ayırabildiğimiz para menbalariyle teçhlz mecburiyeU vardır. Meclisi umumi üyelerini her tUr 
HOKOMLER ebede gibi ayni müddet zarfında mer'i dolayısiyle tohum celbedilemediğindcn ile nncak kabil olabilir ki, yeni yollar Şöyle ki : tesirden uzak kendi vicdan ve vazifelc-

Birinci madde _ iki yüksek akit kalacağını karnr~tırmışlardır. ' Marsilyadan tohum celbiyle bedeli mu· vücuda getirmek davası cesaret verici A - Idnrei hususiyeler biltçelerine riyle baş başa bırakmak demokrasınlı> 
taraftan biri bir veya birkaç devlet ta- ELEN BAŞVEKlLl kabilinde çiftçilere tevzii muvafık gö- bir iddia olrunaz, kaldı ki ATATORK yük teşkil eden ve envaını yukanda ta- icap ve zaruretlerindcndir. tı 
rafından sebebiyet verilmiyen bir tu.r- 1STANBULDA rülmüş, bu hususta Ziraat vekaletinden Ti.irkiyesinin bizlerden beklediği ve bu- dadi olarak arzettiğimiz hisselerin hu- Kaldı ki Meclisi umuml muk.artCrtıdl 
nıza uğradığı takdirde diğer yüksek 8kit btnnbul, 1 (A.A) - Elen başvekili icap eden müsaadenin alınması vilayet günkü yollnr değil, medeniyet dünya- su.st idarelere eskisi gıöi terki. valinin muayyen bir milddet zarfı;,.. 
taraf mezkôr devlet veya devletlerin aa- ve hariciye nıızm Ekıelins Metaksas ile1 makamına bırakılnuştır. sında kabul olunup çoktan tntbika ge- B - Umumi bütçe mUvaze.ncsini te- itirazına uğramadıkça muteber ola ısl 
kerlerini, sil8.hlaruıı, harp mühimmatla- Romanya hariciye müst~ Ekselinsl Müteakiben dilek encümeninin mec- ı:en asfalt ve beton yollardır. minen neşrolunan müvazene ve buhran na ve valinin itiraz hakkiyle JJlCcl 
nru reçirmek veya erzak, hayvanat vesa- Kommen beraberlerinde Bükrq ve Atinn ı lisi idarelerin kuvetlendirilmesi lüzu- Maarife gelince : Çok ynkın zaman- vergileri kanununun neşrini mucip se- umumilerln yanl~ ve mevzuat h~::: 
ire tedarik etmek ve nihayet rieat halin- elçilerimiz ve Anknmdnki Rumen ve Yu- muna dair iki mühim mazbatası okun- larda 600 öğretmen istihdamını gaye te- hep aynen idarel hususiyeler için de va- deki mukarreratına mahal bıtaklll"""ınl 
deki ordulannı geçirmek veyahut askeri nan elçileri, hariciye hususi kalem mü-f muştur. Bu mazbatalardan birini aynen lükki ederken bugün 1150 ye iblnğ etli- rid olduf,tuna göre idare! hususiyeler cağı müemmen olacağına göre utnl.lblt 
L:eıiflerde bulunmak üzere kendi toprak- dürü, orta elçi Refik Amir Kocamaz, nesrediyoruz: ğimiz kadroyu bile maaşükran arzede- kadrosundan maaş ve ücret alan mual- meclisleri daha serbest bırakmakta 
lanndan istifade etmesine icabmda si- maiyetleri erkanı ve mibmandarlnn ol- Tevsii mezuniyet esasını kabul etmiş riz ki yeter görmemekteyiz. Um ve memur ve milstahdimlerden ke- tehlike mutasavver değildir. Blnlleıı&" 
Jahla mümanaat ederek bitaraflığını mu- duğu halde gnat 11 de hususi trenle olan, devletlerde idarei mahalliyclere Gc.rek idarei Hususiyenin gerek köy- silen müvazene ve buhran vergilerinin leyh umumi meclislerde kendi aral~ 
halaza ~yi taahhüt eder. Haydarpaşaya muvasalat etntişler, istas· yer verildiği malumdur. H:\lka doğru lülerimiz.in himmetleriyle memleketimi- idarei hususiyelere terki. da intihap olunacak ve içtima devre~•)'; 

ikinci madde _ lki yüksek akit ta- yonda vali ve belediye reisi Muhiddin dusturunu esas umdclerlnden biri o!a-
1 
zin en hicri köşelerini yer yer süsliyen c _ Arazi ve biruı vergilerinin nis- le mukayyet olacak bir :reisin rtyasctitl 

r ftan biri üçüncü bir veya bir kaç dev- Ostünd ğ, merkez homutanı general lh- rak sayan ve bunu teşkilntı esasiyesine.I ter temiz mektep binaları boyunları bil- beti esasen tenzil e~ ohnakla bera- terkolunmahdır. ıl· 
let tarafından hasmane bir harekete uğ- san Ilgaz, emniyet direktörü Salih Kılıç, mal eden Türkiye Cümhuriyetinde ise kük öksüzler gibi halen en büyilk sa- ber gayri menkul kıymetlerinin yüzde 5 - Izmirin coğrafi ve ıktısndl ~~ 
radığı takdirde diğer akit taraf vuiyete Yunan, Rumen, Yugoslav general kon- idarei mahalliyclerin en geniş mD.nada bırs1zlıkla öğretmen beklemektedir. yetmiş nlsbetinde düşmesi sebebiyle ya- yeti icabı olarak mevcut memleket ktJııı 
çare bulmak üzere bütün gayretlerini sar- ıoloslan, Yunan ve Rumen kolonileri ta- anlaşılarak tatbikatının da olsuretle ic- Bir taraftan kadroların bUyütUlmesi pılan tahrir ve tadillerle vergi matrah- tanesi Izmir viluyetine Ms oırnn ııiıU' 
feyliyecektir. Bu gayretlere rağmen mu- rafından e e=:keri ihtir.ını merasimi ya- rası lüzumu dergardır. zarureti, diğer tarftan ·nnunun çok ye- lannın azalması yüzünden daha ziyade çoktan çıkmış Isparta, Burdur, ~e n)·ıı· 
h2rebe bir emrivaki olacak oluna her pılanılı: l:arşıhırnışt:r. Şu muknddimedciı maksat idal."ei hu-

1 
rinde olarak tanıdığı muallimlerin oto- tenezzüle uğradığı için idarei hususiye- Muğla, "Aydın, Manisa vo hatta 

0 tıı• 
Muzika, Yunan, Rumen ve istiklal susiyelerin lüzum ve aderoi lüzumununı 1 matik terfi haklan ve baştan başa yeni- Ieri terfih maksadiyle necı-olunan arazi dan tedavi ihUyacında olan hastalaUr .rın 

iki ikit taraf kendi yüksek menfaatleri- 1 __ , ,.- azh 1 k b ,....-
mnq annı ~nuıtır. münakaşasına halkçı olan Cümhuriyet lenen birçok mektep binalnrının bulun- ve bina vergilerini devri hakkındaki ka- rafından rağbete m nr o ara 1ı1• 

ne uygun bir hal suretine ri5ll olmak Dost ve mütteCik devletler ricali ken- idaremizde yer olmadığını Jnsaca ifade 1 masına rağmen daha yapmak zaruret ve nun mucibince Maliye vekaletine sene- bu havnliyi şamil bir bölge bstaneS 
-h .. ~hwdiyle vaziyeti hayırhahane bir zih. dilerini karfılayanlnrla beraber Akay etmek-tir. j mecburiyetinde bulunduğumuz mektep vt hisse ödemekle mükellef olan vilayet- inkılap etmiştir. •"· 
a ut eae:. ·--~ • '- tetkik tın • ta 'd • • K d-'1-·· il T h nbJıl>' O " _ - ""ouar e eyı - ı aresmın n moy vapuru e op ane Hususi idarelerin lüzumu esaslı pren- inşaatının istilzam etti_i ve edeceği ma- }erden bu hisselerin alınmaması. F..sasen Sıhhiye işleri idarci :rn rde 

f 
'~dc'u madde - 1ki yu "'-- nhtımma geçmi§lerdir. Vapur limana siplerden o\dug~u su sureile bir kerre da-

1

1 sarif her gün artmaktadır. Ve artacak- yeden ziyade bir devlet ve hastanel~Aıı• 
rn llCn ı toprakları üzerind d"- u k 1. dak" b"" .. 1 • Ç - Idarci hususi_yelcre ait müskirat 1 ha.>~ 
1-'- tin. h e ıger mem- duilMP' en unan ı ulun vapur ann ha kabul olunduktan sonra arlık bunun tır da... h h ---' bir belediye işi olmak itibariY e ılıı• aı;e uzur ve emniyetini bOzmak - • , liunl •--d issesinin, er viJAyetin kendi :;auiyntı· clıl o CJ 

hükibn • • ve- Heydarpaıa' le ıı.nmışuu- ır. müspet bir tarzda tatbikini kola~lnştıra· f' Sıhhiye, bakımından vnziyetimiı bun- na göre Inhisarlar vektıletince bilhesap nelerin de lstanbul ve Ankara jc'P 
Y~ etını değİ§tinndc maksadını tımı ı.. u aa, .. _ -"' to~bane nh- I d v de~"ld" 325 ta~ 1 v "bi U • bUtç ıuunnsı 
fIUden teıekkül ve tecenımülerin _ . ı unan, 'Rumen ve Türk"~ ~k esasların .vaz'ı düşünülebilir. I ar an aşagı gı .Ir_· Y~. g~. o an Çoğrudan doğruya itası. gu gı mumı eye a 

h • • • - Vücut rıvJ~ d.QlU.,'"1""'' L·· ._ D• Meşrutiyet ıdar<? zamanında bazı aua- Memleket hastanesının her günku mev: 1 D _ ~ 1 ..,..;,.; • SO liradan f zla eder. ı.ıDdS 
er hangi bir baıka vasıta iJe .. -d 1 · .. 1 ~ ..... l.YC-·ıtn!iiıı. ir:,.~,l~J& ı k LO 'Ve~~nın a v·lıı t h··-·-• "d leri :ıtanuıı muca e 0 ""rı h t , h 1,_ ruruuııı na;:<ua·~ ,,,, _ ı..,1 1-ıııc..,.anll,, cudu 370 adedini geçme tedir. F&ısen .J. U 

1 
k d ru d ı ;a.ye u.:ıu:.ı. ı are -ntı• 

t.ıısa--·nmda b ı ,--L r- er 1:-a ta "=ın büyu"'·· te~-L·· ~11 v LKı '"' c. ı ı~..,,.u: mancı V"Ya ctet ,,. an n 1 ara a tec:- d"l .. Pi"'" • .... u unan "°"ıs veya tecem- ti ı k -owura- ü "d ' 1 ~-- ·-.-.. ···- ------ • ' ..J .:ı· • ...,.. " " Y bulunması gerekli mtı.ttllfta e ı e.- ..... ıı 
millerin ikametine ası· d Ye ar ılenm•ı ve tiddetfo all:ışhrunıc. me J arei umwniyei vilayet kanunu ı susiyeti icabı haştanemiz1 - M;m~ek~; E- Çok ze.t...:.ı.ıe .,.,_'k ,_,_,_ •--d . • 1. .. uı..-..1.1;; nn"-'-• __ .... ,.ıarıtsl~c~-

. a mey an vemıo- lardır " .,, meyanında hale ı· "d • h . h I ~'öllı ~ ıcuur vaı.cuı aş- t tk"k •ıo.aı. ı...- et" 
ıncğı taahhüt ederler. • •'la t k n ıner ı ı ~reı ususıyel' astanesi vasfından çıkararak bölge haS- larm ayni mikdarda v~rgi i1e mükellef e ı ve temenni ınhlıiyetinde ın ~p 

Dördüncü madde - Yüksek akit ta • ~~1t~~c:m rnisafirle.;m Perapalasa ·ı.ı Bya ... ~n~~u.nu da tedvın .etmistir. tanesi haline getirmiş olması göz ö~il- tuti.ılması adalet prensipleriyle kabili hUkümete sevk1 ylik.!ek meclisin 
~==-;;ö;;;iii-....,;ı;::==~ . ar.:nı .. e• ır. nün uit~un ı ti~açlarından zıyade o JtÜ· ı ne al~?ırsa ihtiyacın mikdarı daha güzel ı telif olmadığına göre :rol vergisinin mü- naz~rlarına arzolunur. l)dc-

k 
tiyaç ve ıcaplannı nnzara alarak l tebaruz eder. Bugün Sıhhiyeye tahsis terekki vergiler Jdadına k k Dılek encümeni reisi H. EkreJ:O ( ı 

sı ı bir merkezi , f ·ı·k "hn· . 1 dil onaca suret- . ) Aza ) µI 
. 

1 
) e çı ı zı ıyetiy e tan- f e en paranın en aşağı Uç katına çıka- te kanunu mahsusunda tadilat ılm :mış • : M. MUnilr (Iznıir • 

~~ ~, u:and bu. ka~un, ihtiyaçlann şaJ;ı-, rılması zarureti kendiliğinden anlaşılır. sı münasip mütalaa olunmakta~ı; a- S. Ferit (Izmir) Aza : M. Aldeınfr(çef 
n ıöı u evrım ıcaplnrını ifodan uzak Ziraat b . . . · me Aza • M Orhun (Seı "}ıis8r) 

olduğu ~e meydandadır De . . ve aytnr ışlerınuz henUz '<loğ- 2 - Her :idarenin devlet kanunları- Mazba~l . erı :ınUtca1'f.P 
tanı la}•ık olduğu umran .ve ;~l~·ı·zl va~ 1 hmambl§ ]sayılacak kadar az itinaya maz- nı~ çerçivesi dairesinde bUtçesine haki- söz alan B:~ınd o!11nmasb ınıyusuf Z~ 
c!i • • • . •1 ken ar u unnıaktadır. Halbuki Memlek rnıyetl de ftr ld ğ d .. . .J .n ır 01zası ay eli"" 

üz::~~;~~e~~::~: ~~l~~:~k ien: ti~ san~yi~eşirkcn özmalı olan ZiranT- dmme ııw!tıe~yl: :u~k ::: ::: t=:~:~ '7zı tadild!:u:: bl>' 
.. devirdir ır çı ıgı en ı en adımlarla yürütmek mev- umumi meclislerin de bu salilhi etle . e u unm~, a ~· 

,,.._-,...,,... Biz ~zinin ilµ ... .,11 . . t ıu· kiindeyiz ki hem fabrikalarımızın ham hizl lhimeden olmakla kan~a b~ lEakremk dılektlileri~ tesbitindc bUt~ti/Da~ 
• .... ennı e ını cdnr- madde ihti a 1 . t · d rın ıyme mUtnliialarından "" 

ken, halin icaplarını ifa ve her cihett:n hm hem d: ı: cı:;ı d~~tmın ctm~ ola- e~t e ecek :hkfi.m bulunması pek zi- edildiğini, fakat bay Yusuf ZiyıınJtl:: 
geri kalan Nafıa, Maarif, Sıhhat, Ziraat, bar; olan mem: e. unyarun zahire an- ya e arzuya eğer. cüınene hiç bir şey bildirmedil:rinİ• 
Baytar icılerl bizden bin bir hamle ister- Nihayet şunu tebe;~~r se:~\tu.tnl~1. Lı Mahall.i ihtiyaçları yakinen hilen, on- rada ancak mevcut mazbatalar iJıC~ 
ken yapılanlnrı hüsnü muhafaza ve y:ı- ki otuz sene evvelki ihtt. e ıstC:~ rı tak~ır c~en ve onlarla daimi bir su- de müzakere açılabileceğini söyl~ 
pılacnklnrı ihzar işleri de zaman geçtik- yolunda tab . l )~~lnrın temını r~tte yliz yüze bulunan ve müteaddit eğer bay Yusuf Ziyanın bir dUeğl '~ 

1 
çc bir çığ gibi daima büyüyen bir mas-ı riyle bugün"~ıs to unkak~ van at. menbala- suzgeçlerden geçmek suretiyle memle- bunu ayrıca -takrirle teklif eylenıcSI 
rafa ihti ·· t -L un era ıyatının ıcap ettir ket· 

yaç gos ermt:J>.tedir. I diği masrafla . - ın en şayanı itimnt adamları olduğu zumunu hatırlatmı...fır. ·-''' 
M '--- .3 zih . . ra cevap vermek ımkanı 1 l . . ıi• ö I'"' 

retmeği muvafık gördük. I mın ka~unlarl b zama~d zamkıan neşrolu- uzun milnakaşa ve müzakerelerden son- yen var mı ? 
c··mh . a u varı atta smen h b" ı 

a.t\bUOı tav ıçın b:ızı misaller zik- yoktur Kaldı ki an aşı an milnevver mümessillerinin Vah - Mazbatalar hakkında s ı 

u urıyetlen evvel vilayet yollıın susi idarelerdt>n 1 b u- l ra tes ıt ettikleri bütçenin bugUn oldu- Hiç bir kimse söz alınaml§tır· de-
leri ara} .... y.d 28 (Hususi) Torbalı Kizunpa~a okulu beşinci lf •. . ı !ah~ ~ade deve yolundan ibaretti.Baz; I Nitekim halen a kı:ı~:!ııa~l~=ta~~r. ğu gi~i vekaletler munlhhaslnrından Bunun üzerine vali bay Fazlı auJcÇ 

dir. Bu ~;~i';:!::.7~1!!m~!ud Hiva Kurumuna teı::U e~~:7;;: d::gü: :ı:a~:~:ao~:a:rb~~~L:ı; z:~ı:;: ~e:~vamb etmkekt~i~an. Nafıa h:: ::r~~!ink~~:m ~:~n her
1 

miştirM~~IAa beyanı için hiç blr ~ , 
• .......... .... .on enyorum. ma "hti kıı.L! ' ' ez an ası esı mii§terek .. Y e a - .. ı;ıO"' 
tz7"'~~••uao•••u•HHHeuuoHH•••11uıeeou ••1101 • nın l yacma cui gelebilirdi. tekaüt sandığı hissesini • ı kJ ğı" • tust edilmesi idaref mahalliyclere Ve- SOZ almamıştır, Ü halde ben blt v~Mt 

~~ ••• •••••••••••••••"••••••••••••••••• a,> ırma ı amır il • . ya ·r: ..... k ist . B talıı,:ı111 ~ 
ILER ..,..,,.J,,..,_,,.._~JIJ:Cc;rz.zz '"1 ................ •u•u •· · e e ol ak:t zJ d {ltB ıw-MAN 

H
7/...2J~ O':?'Z 2:t'~.LZ7'.Z..,.._...,,.,,.,.. ..... ............................................ r mesı ıcap eden ehemmiyetle elb tt ıU:1 ... e erım. u mlI ı:ı 1•·cı· 

K-ap_ı_na_d-üşen benim e r g u· • n 1 Bın TORKO= ' ::::::~~~:=•lltve ~~°,~uri W~au :.~:k:,::•m:: ~ 
Seni candan seven b . ... .. u ııaya ye er ~t- lisl k . cÇW 
Günahsa gönül çekme~nım Feracem.in al yakası lan ihtiva etmek suretiyle tanılın 1 mec eri endi aralanndan 6 -r/I' 
Boynumu vurun benim ı Terziler vurdu makası nan bütçelerin işbu şeraiti haiz oldu~~: ~:~~~ı!'a~kanlığında toplanı:;r~et 

Kolu dibinden kopası nun maliye vekfiletince bitıclkik 1 1 ~ ıJ;tında topJaruuı dıı1 · 
K 

, /.7.E//Zf./A Al h i masından sonra b uı • a~ aşı - de mevcuttur. Mcrnleketimn otgıııl !Jl'' 
aradır k ım b .. nim ançer vur boynuma tasd"-- "-ed'I . ~usule.ıuuettcn yuksek Içtimalannı kendi reisleri ile de 1•P 

Tulisiz başım benim , ,.. ' • J Satıt üçte gir koynuma ıAe ....... ı mesının ittihazı mec ı 
B lisl unıuınilere -.1,.,ma.k ibda h - armda hiç bir mahzur yoktur· _ı,,e -;1' 

u yaz böyle giderse ~, ve usus- Fakat • viJ• ecUsiec.... • 
Haraptır işim benim Feracemi geyenıedim lnrmda baisi teşvik olacağından ma d lil umumı uyet m b1 uği 1" 

Karanfil ekilende 
Dibine dökillende 
I{JlkUiünden bir tel v r 
Ketenirn dikilende 

"· nranfıl nasıl olur 
Saksıda hUsıl olur 
Çekeyim gurbet st>ni 
Bakalım nasıl olur 

MEVLANADAN BIR PARÇA: 

- Yanm s<ıat atıma b k k · · b" a nıa. ıçın ır lirayı nz mı g·· .. . ? - Az değil . oru,> orsun. 
ama .. Ya hıç gelmezseniz diye clü.,Unüyorum. 

ı
l M!::VLANADAN DIR PARÇA 

cGüne in s nin huzuruna çıkacak ne 
!arından biri ııu kenannda d"W • ' - k ıgerı CKmC 

hnddi var? Çnbuk giden bı"r rü ~- <Aşık, sevcilisinin izini takip ile onu . zgill"ın se- . n 
nın kılına yetişmesi haddine mi düşm" • oturmuş ve gczmı~ olduğu yerlerin etrn-
tUr. Varlık nehirleri içinde b"l . 1 huş 1 fını dola;ıır. 

ı gıç ere o- z h"d 
lık ~den akıl senin köyüne ve civarına w a ı de t~bih ile, secde \'e rükQ ile 

geldiğı zaman divane olu ugraşır. 
r.» A k 

sı susamıs ve zahid ncıkm~ olduk-

arkasında ko~ar.> 

glzlenil-1 

BtR ATA SöZO 

Deve sırtında koyun ardına 
mcz. 

Ne olduğumu bilemedim nihayet Cümhuriyetin intihab 
8 

a ·erin riyaset eylemesinin il r ,t>Cı<' 
M halll ı"darelen"n .. ·11 • a ve ma- kımından faydası büyüktUr. ser!Llf\d' Ul"adıma eremedim mumeım erme yüksek k arak utb v--JI 
Al han ı bo bir itimat v b h . onuş verilen kararların C'J'• 

Saat u: g~:rko:n:ı;;;: şafı temin ;;ec:k:;yışi olacak ve inki- büyük kolaylıklar olacağında §u~; lJıl' 

Fcracemi al isterim 
Yenlerini dar isterim 
On beş Y~İı kız islerin1 
Al hançeri vur boynuma 
Saat üçte gir koynuma 

BtR BILMEcE 

Ah ah clendim 
Ah ş<ih efendim 
Sizler gideli 
Bizler geleli 
Halim yamandır 
Ahım dumandır 
Cevabı: Yarın 

DünkU bilmecemiz : YAGMUR 

3 - Senelik 1,..;..,:_lann bi . lemez. Belediye mecJislerinde va "'1uJef 
.ı:r.n..: .. ft· h '" .... ı.... ri, biltçeye lunmazlar .. Onların kararlnrıD1 oııır 
'°'6'""'•• .... ır usus anı mahsus lmak det 
üzere ikiye çı,_ 1 da 0 okuyarak tasdik veya iade e ·_..,00' 

ıuırı ması milzakeratın k1 •. ak 8rvr • 
intizamı ve · ha . . ma a muzakerede bulunrn e'<jtl 
noktasından ışpek .cnund ın büyiltülmesi fark vardır. Bu itibarla mevcut Jtl lBr1f· 

zıya e arzuya sayan- t b b k L -~"IJlll "'C-dır Buıaenal h 1• • a ın u a ımdan muh:un_... '11Jiı 
· • ey ma ı sene nihayetin ta p . biJe • 

den Uç ay evvel ü . ~ rım. arti başkanlarının . pıtı 
beşer gü .. kve ç ~Y sonra yınru re verildiği ve bunda iş birhği bd ~· 

n surme suretıyle içtimalıırın d f d .... 1d_v. b" rnan s §Ct 
ikiye çıkarılması da yerinde bir hareket 1 ~ ay n ~o~. uğü ıclr:: rine .ri.>" ite 
olur. erın unıumı vılayet me c •jıııl.ı:ıt 

4 - Icra mak 1 li . eylememesini temenni ctıtıck :reJ 
. . ıımı o an va nın umumi uygun d"" mcz. edt" 

meclislere nyaseil de gayri tabiidir . ~ . .. ı iJJi\fC 
Anasırı muhtelif eyi ihtiva ed . ~ · Dı1eklennıze bu mutalaanı . -kitıı · ,.J 
ı . en viliiyet- rek yüksek makamata nrzedecı:~,eıv 
enn mevcut olduğu meşruti t d . c» 

de meclisin b"T• h u ye evr.ın- Mazbatnlan kabul edenler 

k t 1 b 
u un are~tını yakından kaldırsınlar .ı;Jıti 

on ro mec · ti ld ·• J ev-ı· . . . unye 0 uğu devirde va- Eller kalktı Müttefikan JcııbU 1 ıı1'" 
mın ~ıynseti nihayet bir mana ifade BugUn büt,. . .. kerelerine bıl~ ıı 

etse bıle buı?ü · . b . ~c muıa . 
n ıcın u, nrtık hı lüzum üzere celseye nihayet veriJdı. 



~~-··----'"k.al .............. 11!1 ............ l .. mt ...................................... , .. 

Alkaponun karısı ölümle 
roc:r~~·~kaponıa Tehdit ediliyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • . . 
• • TARiHi TEFRiKA : 
~ E : 

• •••a••••••••c•••t"•••••••••••••••••• 
PiÇ KURUSU 

l ~ır .mulaka! ·-------------. 
- 130 Yazan: Kemalettin Şükrü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARA YJNJN iÇ YUZU ' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Meşhur haydut .meşhur Amerika zın-

danında nasıl bir hayat yaşamaktadu-T eosya Vasili uykudan uyandırdı 
l<omplocuların elebaşısı Angelciki sabahleyin görüşme 1 
hahanesile gelecek ve zehirli kaması ile sizi öldürecektir ,~~· 

Tek bir geceı~=n esrarına bürün-{ Şimdi böyle ve s bahn karçı ge- 1 Bu o kı:ıdar güç bir şey olmtyacak
~~!. olan hadiıelerin eserimizin lerek kendisini uykud~n. kal~ı~- hr. f~er bu i~te muvaf.fak olur-

1 

lllün kahramanlarını ayrı ayrı ve ması her halde çol:: muhım bır ıı; sam ,üphe etmiyorum kı Kumba-
l'ahat uykularından uyaridırmaıı içindi. ros komploculardan tamamen ay-
lnukadderdi. Kız kardeşi ile sofada birleşti. rılarak vaziyeti haber vermek İçin Alkatras zındanı uzalctan tıpkı bir harp gemisine benzer 

Angeliki yatmak istemif ... Yat- - Ne var Teosya? saraya gelecektir. Paria - Soir ttluhabirforindcn biri, kumral, hafifçe kırlaımıı. Gözleri larumz yok. Bu pek fazla .. Serv0ı 
lll1~ fak~t uyumadan kalkmıtb. - Çok. müh~;n. feyler va:-. $imdilik bu ayrılıkdan mümkün şimdi ·Alkaraz adasındaki hopisha- zayıf, dikkatle bakarken araııra göz timizin iddia olunduğu gibi Miyami 

Çopuns uykudan uyandırtl- - Bellı .. Muhım olmaıaydı bu olduğu kadar çabuk istifade et- nede buluna" ve son günlerde çu- kapaklarını kırpıyor. Arkasında aa- civannda bir adada gömülü ve aaldi 
tnı,tı. saatte seni burada ve karfımda meliyiz.. Zira valı:ıt kaybedecek dırdığı haber verilen Amerikalı hay- de fakat güzel biçilnlif bir rop var-ı olduğu da doğru değildir. Paramızı, 

ICumbaros uyumamıtb. görmezdim. l k t L - • • ;mki.nıız bazı ha- clut Alkapomm kar&aiyle konuşmuş dı. bir çok sanayi iflerinde kullanıyoruz. 
T K 1 l .. ... d'k o ursc. a..- ını • . ı ,..._ . H ded' d • bö le .. eosyayı uyku sersemliği yata- - omp ocu arı ogren ı . d' ı . . . ku bulması muhte- ve gazeıenne yazmış tr. uuzetecı, - ayatım, ı, auna ··y Bu aebeple hazan Şikagoya, Nevyor-

• d K' 'd d' ? ıse.erm <.t~ vu l · · M da A"·- S akin d ""ild' B' k almak k ,.ın an kaldırmıtlardı. - ım ı are e ıyormuf ld. ıu zıyarctı, a rn ıreuponHn an- s eg ı. U' tal> a sabn a ve cenubi Amerikaya gitmeli 
Şimdi de uyanmak sıraıı Vasile - Angelaki... m~m:~ator sordu: fra.nriskodaki köşkünd.c ycıpmıştır. iıtediğim zaman §&Pkacı dükki.n mecburiyetinde kalıyorum. Falmt, 

tel-ektı'. .. - Angelild mi.... Bu miılakatı okuyucufanmıza ntık- zırhL otomobille muhafızlar arasın- muazzam bir servetin idaresi kadın 
'"'" b ı - Bu hadiseler de ne olabilir 7 l' k f d l k .. - Ya ".\ &ahah ıçe aşıyorlar. lcdiyoruz. da gidiyordum. Sağımda ve solumda iti değil Bereket venin Alkapon 

ı>l&n~osya .a~ ası~ ~ ~~pı aca ıtı Gözleri o kadar kararmıt ki itle- - Onları ben tahmin edemiye- Camları açık pençereden Sanfran- otomobillerle muhafızlar geliyordu. kendi.si idare ediyor, bana lizmıge-
&ftırmagı dutunuyordu. · · b" ·· k • t' l 1 .... H t · F kat kork •.._ı_ ''-örf • dah 'leride • B' kü k l _..ı~--•· len 1ima • ben de A • . . nm Ezzat gorme ıı ıyor ar. s- cegım afme mr ). a u- 1 aıaao a ,·· ezı, a ı , güneıuı ır gün .. çü oğ umu gezutnııeK ta h verıyor, o suret-

1-..ııYnt z~man~a ~~~it ev~e. bu- teraen Hıristidi bana anlattığı gibi yorum ki kom{t Uocuların ordu ziyası altında parhyan Alkatru ada- için yalnız sokağa çlktım. Ozerimize le hareket ediyorum. Yoksa.. 
Yacagı endıfelı ıçmde ıdı. sana da anlatsın. arasında yaptıkları tahrikler, ku-ı1 sı görülüyor. mitralyöz ateıi açtılar. Canımm kur- - Buna müuade ediyorlar mı1 

liataıetlu Vasil hazretleri, im- Teosya, ıofada kalmıt olan uta- mandanlardan Stratikos ve deli Madam Alkaponu görebilmek pek tarmak için yerlere yatmak mecbu- - Evet, benim vasıtamla .• Diğer 
~ator muavini olduktan ıonra ğmı çağınlı. Y aniıin bazı vaidlerde bulunmut günçtür. Hele gazete muhabirlerin- riyetinde kaldık. Kocam, hCl1l§İreai mahpuslar gibi onun ayda bir mekt: s~ 11~. saray~a ~almı!ordu. Hıristidi V uHe bütün gördük- olma11 ihtimalleri ıuikaıtçıları da-ı den kendisini gören ve konUfU' biç evlemfiii vakıt düğün merasiminde tup yazmıya ye bir cevap almaya 
lJ lerı Uçuncü Mıtehn eglence lerini ve duyduklarını anlatb. ha cüretkar yapabilir. Fakat bun- yok gibidir. hazır bulunamadı. Çünkü polisler halda var. Tabii gönderilen mek· 
-.ılc:"ine 1reç vakte kadar ittirak Ve nihayet Angelakinin, Vasili tarın hepsinden daha mühimmi bu 1 Ben, Sanframislroda olduğunu kendisini anyorlardı. tuplann ulana değil, kopyaauu. ye. 

~ Lıle kendi e~ne, annes~nin bizzat öldürme kararı ile koynuna anda Angelildnin eski ordu ~~ I t~.üf~ öğrendiin', Fakat b~ öğre- .... :;e~tte ~lduğ1unuz zaman git- riyorlar. Ben de, bana yazdddari 
'-ana aatm aldııı eve. .. Ealu ve zehirli kamayı alarak Çopwiıin kumandanı General Copurıaın nıt hıç bv fayda temm etmedı. Fazla tiğimlZ otellerin butlan bot oda bu- mektupların ancak kopyalanni ala· 
~I baıvekil babasımn evine erine gittiğini söyledi. Ve ilave evinde ve onunla yaptığı konut-il tafıilat alabilmek için kime müraca- lunmadığını aöyliyorlar, bizi kabul yorum. Hükümet mektuplarm ulmi 
Olıüyordu. etti: madır. at ettimııe birtcY bilmedikleri ceva- etmek iıtemiyorlardı. Tabii bunlara g0ndermekten çekiniyor. Belki ara· 

'f l ~sya, konağa gelince ilk iti _ Haımetmeap... Size bu sui Eminim ki pek az sonra ve ~~n I b.mı aldun. Mes~lanm, mubar- kart~ birte>: diyemiyorduk. Kocam da bir ~ vard1r! diye ~Y~· 
._.-..ıı sormak oldu. E.-de olduğu- kasdı bazırlıvanların çok zayıf bir akta.m komplo toplanbıanda soy- ı rirler .oaıuz~ı sılkmelde mu~ Floridada ~O:. e~. sal_?ı a~~~· .~~- Sonra.~ ayda bil' kendaamı g~-
d 

~e uyuduğunu haber almca noktalar nı biliyorum Komplo- l d'"'' 'b' A .,.liki ıizi ziyarete le ettiler. Vatınglona telefon ettim. da rahat bar omur surecegunm pmıt meme müsaade olunuyor. Fakat, bi • 
er· L• • e ıgı gı 1 ny, . B h b' ---'-lan ecl' onluk F-'-- "kü' im--'- · d D----bu • lerimin" 111 oır nefes aldı. yu tertip edenlerin aralarında fi- gelecektir. Bu · ·varet her hangi u .. usu~ta ırtey y~ıy~ .. - ~Y • aKBt ~~ .~ 0 am. ICDIZ nas "~ ~~t .... 
liıristidı'ye· k: .. ı'tti'badı yoktur H- bı'rı' b••lı b' b h .1 l l h d f' nı soyledıler, Sanfransııko pobı mu- Oğlum onuncu yd donumunde mek- onu çok muztarip ettiğanı gonayor, 

. "" • .... _. ır a ane ı e o ursa o sun e e ı d" .. d b d d b l arkad lanna bir "yaf ermek . k . . B d mah 
~Sen de beraber gel.. batına vaziyete bi.kim olmağı dü- aynidir. Yani... u~ ~-an~ ytarti·· mı a u unamıya- ~~..ı· p :! 1---•· ZI uk~~- lin- ~~elarlaıst~~!~·d .... ura ... ~_:.L- -
utye -'- k d' • d dah • • ·· ekted' A I"' k' K b , caguu ucyan e • 1MCUI• o ... ge ca:a çoc ~ e awu gonı:ıme , 12er hildi" rca: ~n ı evın. en • a ıyı tunm ır. nge a ı v_e ~m ~- -Daha a_öyliyeceklerin var mı. _ Bu 1r • .1 .... 18 kocasının itlerin- de, ebeveyninin müeudesine dt.ir ",.~-ı..t..: .. ·• • -"-e.-· 
~ Ri konagın merdıvenlermden ros ıon toplanbda çok bırletık go- _ Müsaade buyurulurn. Hat· d dahil ~.. kaiıiiz Onun b' vesika olm•-A kendıleriııİ kötke ALKAPON HER AN öLOM 

llrt çıktı. ründüler .. Amma ikisinin -de göz- metmeab • . ~ k d'!. . ~ab ~ M gul !" kt n mennedeceğini bildirdi. TEKUKF.Sl lÇlNDE 
ıtı:~enit salonda. yedi kollu bir terinde maksadlarına gizleyen fey- Dev'a"m et ıçmld ;en ısmıokr N ar efed ~V-D!tüne ..,:;.,. ev:-:.: tarauut altın- Uzun bir aükiıt, her ikimiz de ~ 
•-qq •• d K b b - ... o ugumuz y • e yapıyor, ner e cıuu &--· .... _. ~.. hain 
~f tamdanın bulunduğu bir tanet var ı. um aros orb.ya azı A .Jf&": . .1c;..ı-.... ı.--- _.. ..L:l-:....--·- _._ L-ı:.-..1.-..1.. ~ltô'jdwar·r- •ftl'I••· 
• bqınaa gen" un au., uu "'a.- ---·-- • • oanın P ::u:a..- kü 1 wy..,,.... Zarf •• • deki adreai MEKn.JBU nkü --" ehlik li ad 

tiı-. lece öb t° beki' ordu vaplar hele Antielakinin bazen ıt· 1tnır boylarında bat gösteren -
1 
buldum. ın uzCl'ID • . • la 1 ak eden Alkat- - Çü " onu .- t e • 

lea. n .~ ~. h
1!, tİ temeye istemeye rizasını bildiren çülc kavgalara veaile ittihaz ede-1 makine ile yazdımttı. içerisinde~- ~f •n,.: ~ir i.~ suıtu, dediyorlar.Cardipnlan para ile kan· 

i, ~.11Y.ayı gorunce urme e aya- ihtirazi kayıtla.n aldanmayoraam rek guya Haımetmeabdan yeni ne makine ile yazılmaı fU me p r an.l~yn ttiır.or u. l dınp kaçnıumdan korkuyorlar. Al· 
~ı d l 1 • • . ol• d sonra ı ave e • 1 .__ d'. ı ,.nktur Kaç def• 

........ h • l f d. . d Kumbarosta füplıeler uyan ırmıt- tedbir er a anmasını rıca açın : 1 var ı: .. . d R L-::. - M'lyonlar pek ite yaramıyor -..unun upnan . ~ •.. ,d·.. _._ • 
"- ?atmet u e en ına uyan. ı~. caktır. o «XX bulvan uzerm e, ~~-tS1 « • 1 

• k d malı- hapishanede kendmnı Ol! urmea u-
S..;.-"'Ye, korkak adımlarla gıttı. br... .. h 1 l l dü- V 'l Teoı a birbirlerine ba- köşesinde pembe köşk. Yarın oglene bu mllyonlaran sahibı art~ - ted.iler. Birkaç ay evvel çaınqll'ha· 
\' ~.ile beraber yatmakta olan .. Bu ·~P ·f erk tomr o:vr suy;. b'- k t ~ıı ve Y 1 doğru geliniz. Ve şu mektubu yır- pus bulund~ ıoi'~ d ~af: nede çalışıyordu, mahkltmlardan bi-"•h uyandırdı. furınesı Jn e .o~p ~u arı ır ı ıf ı •.r. . . .. ..... .. . b. tı atmız ... » lince, pek emnıyc:t at a eg • riai azıh bir katil, üzerine ıslak ça· v_ .1 T ld'""' • ..... rine düşürecektır. Eger Hatmet- Hır11tıdı, soyledıgı aozleran 1 \ Pl kt B .. e , __ _._"'" bu Her -r.n bir tehdit mektubu alıyo- ' lan Alk , __ ..ı biı 
t •ıa, eosyanın ge ıganı og· . be kd ... . . • . .. .. kabi mza yo u. ugun aau«U", ~.,. !l--od .. matır atb. apon Kuuı, 
)\~İnce büyük bir hayrete düttü. meabm muvafaka~len ol.ursa. n r~ ıgı ıyı t~ıır• .. r°imu!'k~t - ıfıektubun kimin tarafından yazıldı- rum. Bütün bunlar ~.IA"'5 an gok: mruk savurdu. Gardiyanlar mü· 
~-bir kaç gün evvel onunla Kumbaroıun t~mdı nezdıne .~ıder lı.nd~ .a~acagı guze mu a at se- ğını, kimin tarafından gönderildiği- deriliyor, kocamın dupnanlan, es ı j ~ale ettiler, aJınlılar. Sonra her 
~Plo .. b kk d .. ··tmüt ve onun içini kemınnekte olan fupbe- vıncı ıçmde bekleyordu. . L~ıa anh amadım. Ertesi gün, gangsterler tarafından .•. ~nl~. ~iL!-' • valrkaten zındana koydu· 
"". •tı a m a goru l l d. . . BiTMEDi - nı na Y -a...ı ... b' •• bir .. kocamı öldunnek aa-ı-•• mu 

•tlll düzenini ona bırakmıth. feri bir kat daha a ev en ınrım.. - köşkün kapıamı çalar çalmaz ·~.... vısı gun ad Yak l d lar . ........____ ded·ı tedi Muvaffak olam ı. a an ı, 1 B' .. . l ._ _ _ı b' . • ba 
~,, •••••••••n•••••••••••••••••••n••••n•••n•: I V'e buyurunuz, ı er. • ad terde an- ır gun, yme azı ıuuuan 1rı1t · : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••"'': :•••••• .. ••••••••••• T A K S 1 : K .. k Sanfransiakonun en kibar hapse atıldı. Bu am geçen • "l 1 bir demir puçall fulatb. Eje1 

l/S_ONAK- Tahsil 1 BASMA NE li4t1$:t::: .. ::E.$.~!~~in:~ı~;~~;:;~: 
: : : : kü' .. k b' kn•k - Polis sazı bonaye ebnıyor m . AıL--dan nefret etmelerinin • TEL E F O N · : = çu ar -y ... .__ El' d ld' ... kadar Fakat uur.t""'" • i E :- • Bana kapıyı açan hizmetçi "" - m en ge. ıg~. .. •• li bu' kendisine kart• kin beılemelerinm : 3 4 5 6 : : T E L E F O N ! ard.. .. .. pkamı aldıktan son- daima yanımda bır duzune po ı - .ebeh' • olmasıdır 
i : ; 3 3 5 3 E ~a: uıumu, ta . lundura~t değ~~~~ defalar K;:,imdi dü~ arum• 
: • • • • : - Madam Düval sizi bekliyor, da, ben·-~ 1N'

1
• T da yaııyor. Hayatı her an için teh\i. 

: aedi Gösterdiği odaya girdim. Mari - K~ ... - mı ~ • ak kededir Bet sene sonra serbest bara· 
! l .. ' e e e e Düv~li, yani madam Alkaponu gör- - Büyük bir fidyeyı necat alın kılacak: Bunun için kendini öldür-

! U KS - UCUZ • SER l GECE _ . EMRlNtZE _ düm.. . için.. ~iliz Fakat her ke- mele istiyorlar. Çünkü öteki mahpu~ 
=~· .. ·· • · azın1 GONDOZ , Kok yqlarında kadar bır kadm. Parasaz ~ " • 1ann hepa' müebbet ldireğe maltc 
"ıı,,, ıllerimiz gece ve günduz enırmaze h il'.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....... Orta bo l ti' do•-··- Sa-•-• sin dediği gibi yirmi bet mılyon do- '-~md •--• H ..:...... -t-&.:hnelerf '•••••••••••n•••••n•n•••••••••••••••••••••••••••••••••••• y u ve e ne agua•• ~ tuı ur...-. ............. ~-· 

b r . ş· d" dalye üıtünde oturmuı sağında solunda ihtimali yoktur. 
---- --- tu~l:-;;isin. . Onu öylece kızıma gö-, mek için her ~ün bu.~al!a g~. ·~~m. d:m oi: birer halayak.. Biri, eİinde bir yelpaa:e H.piahane mlclürfl bunu bildiğl 

.. .. .. ye kadar bekltye e& .,.e ıı•wn Y • L-k •• d • • .___z..:ni ldltiiphane memurlu· 

HALK MASALLA Rl tururuz. .. ·• ed" ta tı d"ie · d bir tava ~ın e ye- IÇlft ıaınuu• 
. 7...avallı oğlan kendini beye sevdire- l larda kaldı. Daha go~n\ am. . . -~• ~e ~~· ı. ~ık e u onunla la- ju ile tavsif etmqtir. Geçende mü-______ 1111 .. •11111111••1111••••- ceğim diye hemen geyiğin iz.ine dü,er. f Demeli üzerine oglan .. dolu. d.ızgıo tal bar guvercanı ız: tutm ''. . . dirle görii§tiim. Kocamdan mem• 

Ceyik. o yana bu yana sıçramada olsun !bahçeye dala~. Kar~~" .oyl~iklerı ~~- kırdı eder. Adem oğlundan heç bir kimse nun olduğunu eöyledi. Cumartesi 

E 1 Z bazı yerlerde geyiği sılr\ltırıp tuta.yun, lağına girmeyıp geyagı ete geçarmek ıçın ite konuımazmıı. akpmlan sinemayı idare eden de 

Vve aman, derken zıp zıp 11çrıyarak bir türlü ele ;bahçeye girmit olduğundan cadı karı: Oğlan bunu göriir görmez aktı başın· odur. Kocam vücudunu bqtan aya· 
geçiremez. Kovalıya kovalıya bir ormanı -. lıte şimdi belanı b~ldun . dan gidip düıer bayıhr. ğa kadar ÜÇ santimetre kaLnLğıncla 
içine girip oğlan da peşi sara gider. Oayerck oradan çılup gıdcr ve hemen Kız da: 1 keten sargılarla l&l'ar. Baçak dar· 

m•m•a•I Bey oğlanın kaybolduğunu gönrünce: ,bey ile kahyaa~~~. lta~~ı çık~. _ Eyvah, benim bahçeme bu )•iğit besinden korunmak için Acaba bu. 
- Eyvah .. Kifki söylemiye idim.Bu! Bey bunu gorur gormez. . .... nereden girdi. cehennemden ölmeden çıkabilecek 

b. d"" n ise rocukcag"az yol iz de bll· - Ey ana, diye sorar. yolda bır yıgıt ..... .. 11'"' d .. .. Ü '? M'·d·· L!I_ L ___ ..ı__ •u"-L.,.J: 
ır uı:e ... " .. _ Der ama. og anın guze ıgı e gozun mı u ur ouc DUIKH"• :r pıı-. 

b b. b 1~ gordun mu~ . C d "l l d Mahk.. 1ann t .... _ı __ L!- L-. mez, aıını ır e aya sarana.· . kamaıttrır. an an og ana vuru ursa a um ecavuzun~, u.- nı-

Diye durmayıp arttan sıra gitmekte Cadı karı da cevap verır:. d d "" . . getd:~ini an- sat bulup kendisine bir fenahk yap-
. .. b. E t .. düm Bir gcyık tutmuı- oat mu, uşman mı. nıçın - ad b 

olsunlar, geyik oğlanı götüre goture ır - ve• gor . l -'- h •- lk '-o··-Le girer malanndan endi-ti. itte bur a, u 
'- .. B t ld. K'm olduX.unu sor- ıyamıyar11R. emen .... ıp Ji; '"" • :r 1 ld 

büyük bahçe duvarından atlayaru. goz• tu. ana ras ge ı. ı " " I__!! "k k" ide kocamın kapa ı o U• 
- th h" d "'l b d d • Halayıklarını yollayıp oglan baygm ya· KUÇU 04 d • bu •--= 

detık <ile benim güzel kızuna laytk bir ğu bir cadı kansının hilesiyle kızı ele den kaybolur. Oğlan da ıç egı ura91 umsa 8 
• __ .., ğu adaya bakmak ve auna n...-. 

1\. anla, der. düşürmek yolunda dola~ımıış. . bu geyiğin yeri olmalı şimdi onu ele ge- - ~v~ıyım, ~ugun ~eze geze şunu ta.rkcn elini ayağını baglatarak yanına dütünmelde pek endişeli dakikalar 
l{t ~il\ olunca oğlanı yanına çağırır. Beyin kızı bu oğlana vereceğini i,i- çirdim. Diyerclr duvarın etrafını dola- avlayabıldım, deyap geçtı. getirtir. geçiriyorum. Ah! bu bq sene biı 

.: ~i tanttır. tincc hemen ~adı karısma ko,ar. nır. Bir de ne baks .. ı, ufak bir kapı önün- Bunun üzerine bey f k~zar. d "il . -BITMEDI- bitse .... 
ııu~ı :n, der. Çok zenginim. çok ta o da· de bir koca karı ağlıyor, oturuyor. - Ne kadar olsa u ara eg ~~.. tfüsaade alarak çıktım .. lki gün 
Riıtu bır kızım var. Seni alıp Kırşeh:rc _ s:n merak etme. Ren şimdi onun Oğlanın bildiği yok ya .• Meğer bq. ko· ı Benim bu kadar sözlerimi bir. geyıgc gazetelerde Atkaponun çıldır· 
.İlah reyiın. Orada kızımla evlenirsin. hakkından gelirim. ca karı geyik olan cadı kansı imiı. değişti. Haydi kahya .. Bundan bıze fay- ~~RUK ~UB.EStNDEN ı :.°~~nAi okudu.'.11. Gazetelerin 

Oal~ v' ,lizt:l yaşarsın. Der. Bey ile oğlan yolda gitmekte Yanına vardıkta: \da ~ok.. . . .. ll Tütün ikranuyeaa almakta olan harp verdıgı malumata gore Alkapon ye-
kıtıtı~lll.n fakir .• Ne yapsın .• Bari şu sı- olsunlar cadı karısı bir nfııun yapıp ken· - Ey ana, sen kimsin, burası nere- Oıyerck kendı ,ehrıne dogru yo arana malulleriyle ıeJıit yetimlerinin yoklama- mekhanede birdenbire bağırarak ar-
'tİtı -. an kurtulayım dıy: beyin dedikle· dini güzel bir geyik kılağına kor. Ve yol· sidir, demesi ile karı yine: 

1 
devam ed~rler. . . larma batlanacağmdan l Mart 938 SÜ- kadqlannın boynuna sarılmak İa· 

'tazı l cutann önüne r.ıkarak aa•ırmıı gibi o }'A• - Ah evladım, bu bahçe dünya gü-1! Onlar gıtmed.e o.1.ıunlar •.. ~~z gclelım nünden 31/3/938 nihayetine kadar el- mit ve yakalanarak, sırtına deli göm· 
lq l 0 ur. O gece yattıktan sonra sa- .. " ,. d "l B h d d dolaııp 
k rl : ur bey, l:iıhynsı ile oğlan yola ç.ı· na bu yana sıçramakta iken bunlann zelinin bahçesidir. Senin gibi benim e ı og ana.. a çenın ıçın c o~up d l • deki vesailde ıubeye müracaat et- leği geydirilmİf. 

· da bir şeyden haberleri yok ya. bey babayiğit bir oğlancağızım vard_ı. .. B~ g~.yi.~i ar~malc.ta iken b~hçe~a~ orta;:.• .:;'eri ve bu müddet urfmda ıelmi1en- Madam Alkapon ~ ~ağ?,'enı 
~ . rs<.' kızma da köylü kendi kendine (şu oğlanın bir kene de kıza lmk ıencdir qıklık çeker, -bar turlü ı buyuk bır havuz .• Cdın g~bı gey .. ı" f • müırac:aatlerinia bW olunanuya- Alkatrazın karfıımdaki kotkünde 

--~--"':ı.._h._l_i"'.;;:.&.n::.ıl..;ı.g,ıaa..-..b:...:......l--:l;....&.-.J.au&a....l..ıi.İ.W.tli.iiin.i..maıs:e~c~im!l) diye: gönlünü yapamaz. Bu bahçede oilan gc>ren cennetten çıkma hun aanır, oy e -~ ttt.. 1 daima kocasını bekliyor. 
_......_ ____ -..1. ____ ______ ._ _ _x.. __ ._.....ai.b.elLhit.Jk.~__kki havuz kenarında, un- ~·-.an oıunur. 

içinde 
Yazan: METiN ORBAY 

Paradan iistündii.r 
-2-

1 1 

Aşk.,. 
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BÜYÜK n~!~~:!~u:~1!!~~~~: ... ,m. GAiPLER ARANJY OR ANKARA RADYOSU: 

Kidln=kOrsanlar iki Liseli talebe üç 
gündenberi ortada yok 

Öğle neşriyatı: ,. 
Saat 12.30-12.50 de muhtelit plak n~~ 

P i Ak Tü k ınusikı:. riyalı, 12.50-13.15 te a : r ·U 
ve hnlk şarıkları , 13.15-13.30 dn dnhı 
ve harici haberler. 
Akşam ne~Tiyatı: 

yazan : N. O R B A Y 
-65- ? 

( Y ang) larla (F eng) ler kimlerdir. 
Saat 18 30-19.00 da muhtelif plak ncş-" 

• ' "ki . v• 
riyalı, 19.00-19.30 da Türk musı 51 

1 

halk şarkıları {Hikmet Riza ve arkltj 

"Kitaralar Çalarken,, filmi kahra- daşları>, 19.30-19.451\~ati·a~ :e0:::~ 
Bühin Çinde korku ile telaffuz edilen bu .

1
iki. i~im manları gibi devri 3!em seyahatına ::J.E~::~:;i'.~~~~~~~f:.:~~~ 

k • b• f beri çeVfl ffiJŞt1f k ki 1 nll§ma: Şevket Süreyya Aydemir, zo.~ı. 
etı 'afında ço garıp ır e sa ne çen . .. çı tı arı sanı ıyor 21.00 de plakla da~s musikisi, 2ı.o~ucı. 

. 1 a sollarına bakınırlarken nazar- Yerde uz&nmı' yatanların uzer- •••••···n••••••••••••• .. •••••• .................................... _..: .... k ..... ~ .. ·: 15 te ajans haberlerı, 21.15-21.5.5 te il" 

Şimdi ize Çınde (Yang) lar a r bu emilere de tesadüf etti. ilerine eğildiler. . . : Bu iki genç para biriktirerek pazar g~nü. evled~ını ::~ i!mı~- yo salon orkestrası , 21.55-22.00 de yarı 
(f eng) ler arafsında. ~evclutt gaak· arfı ırtın~dan limana iltica etmif Acaba bunlar hepsi ölü mü ıdı- : l h .. teıbit edilemiyen bir yere gılmııler ır. ı ırarı, ki program ve istiklal marşı. • .. 
· k Letin e saneaını ana ar ... . . : er, enu:z ç l L ı·ı · · ettikleri gün hazırladıkları ISTANBUL RADYOSU: 
rıp re au - b d"" ü elkenli .. Ortadakının parça- ler.. . . : «Kitmalar a arRen» ı mını ıeyr , . • • 
bu rekal:..~t, daha do~ru~u .. u ~!: ı:n!ııs yelkenleri denizde yaman 1 He.yır .. Biraz dikkat el!ıklen : plana uyarak ıinema artiıti olmak üzere A'!'erık~ya gıtmıye öğle ne~riyatı: 
manlık Cınlde ve genıltl olçuyedrever b"ır fır. tına geçirdig-ini gösteriyor. zaman göğüslerinin çok hafıf ola- : ve al ı alarck para ka:zanmıya karar vermıflerdı. . . r hi~aye ere maıa ara • k b . ·-· . h f f b' • : ••••• ~ •• ~ ••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~· Saat 12.30 da plakla ti;irl ın~~ 
ya. \ir ' - Güvertede tayfaları sıca ~n hu- rak kalkıp ındıgını, a ı .. d~-t~ Tino Ro.ssinin şu me§hur cKitaralar 1 bıtanın göz. haps~nden kurtulma~ ıçın 12.50 de havadis, 13.05 te plakla 1~r 
m•::.a~afih kimse onlar hakkın- nalmıtlar uyuyorlardı. Fr a~- a- rette nefe~.laldık.Iİrm~. gor u e • Çalarken, filmi, buldu buldu da biz.i~ıher han~i bır vesıkayı onların eline ver- musikisi, 13.30 da muhtelil plak n~~ 
da ve açıktan açığa birteY s~yle- yır, bu adamlar uyumdıyor ar •. ger Şu halde o mcmıs er ı. iki ~af ve tecrübesiz çocuğumuzu elı- memekti. d k l tı. 

_ t d z (Yang) ve uyumut olsalar ara an geçen sa- Sarstılar.. . b f1 · Fakat Izmir zabıtası bunun a o a-
mege ~esare e eme .• d b' .k. t · lsun Ba- d I ınizden aldı. Kitaranın ı>esıne u 1 mm . ' .k d Akşain ne~riyatı: ·jı'~ 
(Fun4) sözlerinin telaffuzu bile atler ıçın e ır ı lıd ane~ 1 o • ~ır i a;:i b'l caz.ip sahneleri de karışınca, filmi sey- yını bulmuş, evlennden t~da~ı de em; Saat 18.30 da plakla daru JJlUSl dıı~ 
Çinlileri korkfutur, ürkütür. 11 rmı ~ira~i~ ~~b~ac:=~ v:rhar:k:.::~ ~7n:'bi~ ~~r h~r:ket yok.. redenlerden iki delikanlı !ilim kahra-, diği fotoğrafları erkek ı:ses'.~ e~ d 19 00 da Nihal ve arkadaşları tarafınO d~ 

Onların e aane ve maıa a • · • • . . · • • .. t • f manlarım taklide kalkıştılar. Şu dakika-
1 
min etmiştir. Bunl~~ tek~~dı ::~a:ı:: t~k musikisi ve halk şarkıları, 19·

3 
b,_ 

. anlatırlarken bile isimlerini kat -.e ~ anlardakı ıkı. gemının ,guver. e~ Portekizli . kaptan . maıye me da ikisi de ortada :voktur: Anaları ve bal alakadarlara gonder ış,'L:~· i Şicıli Halkevi gösterit kolu tarafıncı.ı>J ..&' 
}erinde . ise tayfalar karınca ııbı emir '\'erdi: ~ · la ·· ilnd .. kl · y rde tevJUıı tam m '""'$ ~t t•"'I ' söz itareti ile söylerler. • • k babaları iki gözleri çeşme, rokak-ııokıık rın gor u en e temsil (Mete), 19.55 te öorsa ha •-•'•1 : . "*. · . . . . . . · ~aynatıY.o.r •• <?n~~~' !>rtadakı ~e- - içlerinden bi~ine hıraz on: çöcukla:ını arıyorlar. öte taraftan :ı.a- edilmiştir. 20.00 de Necmettin Riza ve arltaOM' 1'~ 

• . Sarı denizde,Ki~ng-S\ln~n açı~- ~~?in ölü ıeaaızl~gı ;ve bareketaız- yak içirti~. • ~ • ,· . bıta da bu de~ikanlıların arkasına dü- Bm ARK.ADAŞLARINA GöRE . tarafından türk· ~usikisi ve halk ~~ 
· _lanndayız. Gü~~ ç!>k kızı~n bır lıgı~e lAl!l~men lakayt.: · • Bir Çinlinin ~enetJenmıt ... dı~le- şerek araştırmayla me§guldür. · . • . ü üncü bir arka- ları. 20.30 da hava raporu! 20.33 te ~S ı~ 
• hararet netredıy~r... •• A . • • • Bır ar~lık Y9:nlard~. g«:?'ılerde rini bıçakla ayırdılar -.e boguın~ • . HADISE ENTERESANDffi · Fıran iki çocuğun u~ nedense bera- Jllia tarafından arapça söylev, 26· tur• 

Ha-.a çok aiır •• Ruzıar hıç eı- batka hır • faalıyet-gorüldu. Uzun zorla biraz konyak akıttılar. I · daşları vardır. Bu çoc ' . B Nezihe ve arkada~arı tarafından ılı 
- miyor. Güçlü~le nefea. alına~ bo- kür~ler ~eyd~.na 5ıkh. · Herifin gözleri camlatmıt • v~: f. Filmin mevzuu eğer hatırınız.da 1uıl- 1 be~ gi.tmeğe cesaret e~~e:=-~ta : musikisi ve balk. §ark~ları, (1!8at •>';1jb'I 
- :..U.u bir ha-.a ve bunaltıcı bJr aı-:. ·Süpheaız ruzgarın çıkmasını 'yette ı'd'ı mu:ca Iınıirde ba.şlıyan maceranın nev- Uçüncil arkadaşın verdiğı m '"'·lar'L g 2115 te fa.aıl saz .heyeti: Okuy•~ ... ııtl •- · · · · .... ı k 1 t :u • - · · · ~ ' · "lk fira la Kitaralar ....- a.en> · · ,.lr'" w.: . . . beklemeıe ıabır arı a mamıt ı. Kon a w ın tesiri ile öksürdü. Ti- ini de kolayca anlıyacaksınız. Erkek li- re ı. . r P ru, ~ rettiklle- rahim Ali, küçük Safiye, k~un oı•ıı4 
· · Bir Portekiz yelkenlisi, yelkep- Kürekle .denize açılacaklardı. · k" d" Y 

1 
· • .sesi {4.G) talebesinden 64 numarada filmını beraberce ıınenıada sey mer klarnet Hamdi, ut Cevd.et J( jl·~ 

· \erini indirmit. limanda bekli1C?r· Netekim de öyle yaptılar. • u~ ~~ekiz1.i ka~tan-: . _ . byıtlı Cazım ve aynl okulun 650 nu- rl gün hazır~runışbr. 
1 

d p _ tanbur Salah.ittin, keman Cevdet· . ~ 
R~ıir bekliyor ki -yola çıJun~.. Limanın ölü suları üzerinde bu 

0 
Böyle Dlacağını biliyordum maraı:ıın~a yazılı (1.1) sınıfından biri on O ~n venlen fi:~ ar ar:;: ~ • ~ de orkestra, 22.45 te ajana h~\>el'~~~..c'· 

Rüiıi.r ne.u.man çıkacak? iki yelkenli yavat ya-vat sahilden ;- dedi Herifin birazdan çe- yedi . diğerj on sekiz yaşındadır. lkisi de ra inktinneafk> d b~ v:~ ~- :e ie pllkla sololar, opera ve opere~~~I 
· Belki bir •• iki .. Oç aaat sonra ... uzaklattılar ve denize açıldılar. za ~nd j mek~t'plerinde akıllı uslu tanınmışlardır. delik.anlı tar ın an . ~Y B ır ;- lan 23.20 de .ron haberler ve erter 

. Belki.de üç.dört gün bekle~ek . Ortadaki.gemi, yırtık yelkenli ıe- nesBı e .. acleını~ .... arı d~riliJ> anladı. Tegayyiip hadisesinin enteresan ta-lmlyetle tatbik ~ilmkiştir. ut.i. plaratatb"k- nü~ program1. O.ı. 
· - .._ • .. • d ··ı·· 'b. L~ı~ u ıtoz .. d'l!.:... - · · 1• b" · t di.rion keınne sure ye ı a.c'f 'r 

· lizımırelecea.. . · mı, guvertesm e o u &1 ı -nam ya- Yan Çince yan Portekiz H>;JlCe rafları da var. Cazım, orta hal 1 ır aı-

1 
ırma ~... ·. . lb d . . BU AKŞAM AVRUPA ısT~ -ııı:: 

. . Tayfalar küı>ettey~ dayanmq- tan inaanlan ile orada kalmJ!b. b" l ldandı Yerlilerin lenin biricik delikanlısıdır. Babası yağ edilirken nv..a:ı dıkk~tı ce e. e~ ~ımrı- LARJNDA.N DlNLENEBILE~.......-
. • •. k t • ası l ır fey er mırı · · d'l d D · l" e lik daima tevillerle ıdare edılmıştir. ... u 

· lar, günetın ıoz amat .ıran .~ıy Portekizliler bu maneVTa arı, Pidgin dedikleri bµ karıtık ı , tüccarıdır. lşi iktizası Ay ın, enız ı v ' bizim k1 1 ire gelen SEÇME PROGRJ'U"• 
· albnda nazarlanm aialı den!Z uf- hu manzarayı ve iki geminin uzak Cinlilerin garplılarla Anupablar- bu hat iizerindekj kazalarda dolaşır. Ba- Meğerrik çocu ar, k z:ruyle·te SENFONiLER: ~,' 

1run·a djkmitler- Sık ıık ~l!er!'!i latmaıını hayret "\·e merakla takip la yegane konu•ma' vasıtası idi. ba tınıirde yokken Cazını para biriktir- bir Ame .. a~ vajur·un~k::deriye yol~ 19.30 Paris kolonyal, senfonik.~11~ 
alınlarına götürerek terlennı ıılı- ettiler iki" geminin gözden kayb- (Sarı derili) söyle demişti. me"'e başlıyor. Bu para ne olacak, diye-1 m~ geçmı.ş er,k·z.~~r - mak tizere (Piyanist Maillarrl-Verger'in ~ı :ea~ 

1 •• . . O b. Y k . s· . kJ z ermez tabii Bu-J culugunu on se ız ıraya yap Li t Sch ) 21 45 Viyana: td•' 
yo~ t:.· n uzak bir kötesinde yan olmalarını ~kledikt.~? ~onra ken- - H~yır .. Hayır.. .ır da=g~: ce ~~7ı~ü ~~n ın:c:;~ çocuğuna so~nuz. ı antant kalmışlar. Vapurun sekiz m~ e~~nik ı:::; (~sv~ld Kabastaııı!l 
yana llt!icuu ...... - . ,_ 1 • _: di ıı~milerının demırmı aldılar· Ben... Bır Fen~ .• O benı g ılnu 1 ç 

1 
. 1 ib" hayat· tarihinde hmire gelmesi mukarrerdi... 5 

• 

nin yelkenleri parça parç-;.~-Gü: Kürek kuvven n. :.;.)ij gemiye yak- ladı ..• Benim jçin artık ölümü bek- Onlar \tiriktirdik erHı pakr:y a.b.ır ·1·k hı' 'ı Bu tarihi beklemeg~e lüzum görmlyen, resHAFIFinde). KONSERLER·. . 118. 
' ) ) . . b k k rn " j lerdir er es gı 1 Sı 1 -

-.ertede boylu boyuna uzanmıt ya- attı ar. lemekten at a çare yo " P • nı çı:ı.m ş • . ,,,.. d 1: ' belki l&nla'rının bozulacağından Urken · ,.. ..... ..ı. 1~ 
t .... 1r _\,,. 1 '"-\'1" Bat-da borda-.• OP.llt:w-f' lnitw!A- ,, 1 •• _ ,_ -~--t-.J:l.~-- .... - ............ ----~-...ol~~;ı\..J~~·3m.f!>fff1f.ı:r-·· tııt· ~ ---- .. -P-.............. b ........ , .!''~" ................... - ........ · - ,__, _____ , r'•'- ,.. ri fi. 
UÇ ı3mt.;e 'CRnar-. efmemıt~ercU. t~de ~imse kıı?ıldamadı. Kimse-j hareket.iz kaldı. ha iyi tanımak için gezmek, seyahat et- 1 kaçmağı muvafık bulmuşlardır. Berlin kısa dalg~ı. Sabah ko~:1': 9.,0 
F~at ca!' aıkmtı11 ıçınd~ aaglan- nın agzmdan hır ses çıkmadı. -BiTMEDi- mel<, Avrupaya, Amerikaya gitmek, BARTIN VAPURUNDA dev~mı. 9.30 Parıs kol.~n!aJ's!'na~JI'. 

Hollyvoodda sinema yıldızlariyle tanış- Berlın kı~a dalgası. Buyuk . ,.oJ<I" 

Politikanın cilveleri 
1 k .. ··k 1 · d 13 Parıs ~ mak,.onlarla münasebet tesis etmek, so- Diln, bir nokta üzerinde uzun uzadı- rm uçu eser ~nn en, dJIJIP" 

• nunda da sin<.'ma müesııeselerinden bi- ya tetkikle-r yapılmıştır. 1 yal, pl~k konseri. 13 Bertin kısa ~ 
rine intisap etmek bu programa dahil Bir iddiaya göre iki firari çocuk, pa- Hafif musiki 14.15 devamı. 14.15 

1,,,. 
bulunan kı~ımlardandı. ·Bu olmasa bile zartesi sabahı Izmirde görünmüşler, Is- kolonyal: Kon.ser nakli. 15 Keı;·5 JJtr' 
Amerikadaki cazlardan birine girmek I tanbula gidecek bir vuıta aramışlardır. Bükreş: Mandolin orkestrası. 15. j6.l~ 

Binlerce Çinli can verirken 
işten bile değildi. Filhakika pazartesi .gece~i Bartın vapu- li~ .. kısa dalgası. ~izahi. neP."iY~, sı• 

PAZAR GONO runun·ıstanbula gitmesi mukarrerdL Bruno. Radyo orkestruı .. <Schu dJl"sı 
Yine söylenilenlere göre, iki macerape- rauss, Veber), ~6.45 Berlı_n kıs•~~ 
rest denlzyolları i§letmesine ba§"Urarak orkestra konserı. 17.15 Varşova ... 17_ıO 
vapurun hareket saatin), ödiyecekleri musiki. 17.10 O~tnisa hali! musı1'i d'1" 
puayı sormu~lar, epeyce izahat ta al- Brüno. Orkestra. 17.45 Berlin kl6'1s.oS 
mışJardır. g~ı. Halk konseri. 18.50 devamı· 19,ıd 

.. 

Bir· Japonun bir tek Çinliyi öldür
mesi bir hadiseye · sebep oldu 

Giinlerden pazar .. Saat, dokuz sırala
rı.. O· gün erkenden, Alp A.!lanın evi 

· yakınından uzun bir ıslık sem işitiliyor. 
Bu ıslık sesi bir işarettir ve bu işaretin 
anahtarı bizim Alp Aslandadn.Kom.~ular 
bu ıslığı çalanın Caz.ım olduğunu göril
yorlar. Fakat işin iç yüzünden haberdar 

Bu vaziyet karşısında alt.kadarlar, va- Bükreş. Sandu Marku orkestrası. ptı1' 
purun hareket 'saatine kadar bu vapuru Varşova. Koro haval~rı.19.30 PeŞte· ~oıı· 
göz hapsi altında bulundurml.l§lardır... kon.seri. 22.45 Bükre§: Lokantadaf1 

Londra, 1 (Ö.R} - Şanghaydan bil
dirildiğine göre bir Japon nöbetçlsi bcy
nelmi1eı' imtiyazlı mmtakanın Ingiliz 
kısmında bulunmakta olan bir ·Çinli si
vili öldürmüştür. Hadise Londrada asa
biyetle k81'§ılanmış ve Ingiliz - Japon 
ıerg.inliğinin yeniden artmasına sebep 
cılmu§tur. Japon kaynağından bildiril
diğine göre öldürülen Çinli Japon mm
takasında bir hırsızlık yapmı~tı. Şang-

hay Ingiliz kuvvetleri .kumandanı bir 
tahkikat açılmasını emretmiştir. 

· Şanghay, 28 (A.A) - Geçen halta 
Formose adalarına Çin tayyareleri ta-

rafından yapılan akınlara mukabele ol-

mak üzere Japon hava kuvvetleri cu-

rnartesi ve pazar günleri hemen hemen 

Çinin her tarafına akınlar yapmışlar 

ve pek az. mukavem~e uğramışlardır. 

olmadıkları için, bunu Alp · Aslanın ai
lesine haber vermeğe }üz.um göı:miyor
Jar. 

Tokyo, l (A.A) - Miyako gazetesi
nin bildirdiğine göre müfrit sağ cenah 
müfrit sol cenah partileri tarafından ter

Islık sesinin ikinci defa tam saat on
tip edilen nümayişler menedil~. 

da işitildiği anlaşılıyor. Bu alarm ~are
Bundan maada milli seferberliğe mu-

arız olanlara hücum eden sağ cenah tine uyan Alp Aslan en yeni elbi~eleri
ni, en yeni ayakkaplarını giyiyor. iki de

partlleri tarafından duvarlua asılan 
pantalon, iç çama§ırlan, iki ayakkabı 

iJAn.lardaki kahrolsun muhalifler gibi . 
·dd u· .. 1 1 . 1m da hazırlıyor. Evde "bulunan yengesı : 

§ı e ı cum e erın yaz.ı ası . mene-: Oğl b h 1 k 00· l 
dilmi§f . . - « um, u a~ır ı ne y e .. 

ır. Elindeki ayakkapları ne yapacaksın?.> 
Alp Aslanın cevabı : 

Fakat vapura girenler arasında bu tipte ser nakli. ' 
iki çocuğa rastl~namamİştır. OPERA.'. ~PERETLER: retlerdtJI 
Şu halde çocuklar nerede, hangi va- 13.15 Bukreş: Seçme ope "~eli 

sılaya baş vurmuşlardır. Acaba vapur- plaklar, 12 Berlin kısa dalgası. ~
da yakalaıunaklan ürkerek trenle mi Iz.- operetlerden parçalar, 20 Prag ' 2o.'1 
mirden ayrılmışlardır? yada Brandenburglu> isim1i opera. ;1c• 

Yoksa, yine ecnebi vapurlarından bi- Peşte. Peşte operasında verilecek J' 
rine mi binınişlerdir ? nakli. 

Bu noktalara cevap verecek hiç kim- ODA MUSiKiSi: . r ıcıı• 
se §imdilik görUnürlerde yoktur ve iki 11 Berlin klsa' dalgası. Yaylı sszl•1,1ı• 
çoeuk §iddetle aranmaktadır. • arteti ile serenadlar .. 18.25 Peşıe· ,,,~ 

MANDOLiN MERAKI ! kuartet konseri (Italyan .ve Macar 

Avrupadaki son siyasi · hadiseleri 
Birleşik -Amerika· nasd karşıl~dı ?. 

- Ayakkaplanmı tamir ettireceğim. 

Altına demir .vurduracağım. Pek çabuk 
bitiyor. , 

- Peki amma bugün pazar, her yer 
kapal_ı değil mi ? . . : 

' - Benim tanıdığım ayakkabıcı evin-

1 lerinden) ~ 
Her ilO delikanlıda da çocuk yaşından 

beri roman merakı vardır. Bilhassa ma
cera romanlarına bayılırcasına düşkün
düler. Hele cAJ!red Müllerle Frederih 
ŞUller> gibi iki kahramanın maceraları
nı nakleden cBir çalgıcının seyahati> 
romanı iki çocuğu çok z.evklendirmiş ve 
müteaddit defalar okunmuştur. . 

Bir "izah ı .,, 
Muhterem Yeni Aaır g1a2etel p;~ 
Anadolu gazetesi, geçenlerde ,ııll"ı 

KILAVUZU ile alakası ohnadıiı.tı1 

Vl\şİngton, ı (~.R) - Fransız k•y
. nağından : Fransa ba~vekili B. Chau
,,,. temps ·ile hariciye nazırı bay Delbosun 

mcbusan meclisindeki nutukla~ı 
0

Arn'"e
rikada Avusturya hadiseleriyle Ingiliz 
hariciye nazırının istüası hadisesinin 
birbirini takip etmesiyle oldukça bu
lanmış olan beynelmilel havayı açmış 

gibi telakki edilmektedir. Hariciye na
zırı B. Cordell Hull'un siyasetine mUz.n
hir olan umumi efkfinn büyük bir kıs
mı üzerinde Fransanın Ingilterc ile dost
luğunun muhafaza edildiği ve Paris hü
kümetinin müşterek emniyet prensibiyle 
beynelmilel ahlfık esasına sadık kaldığı 
hakkında B. Chautemps tarafından ya
pılan çifte teminat iyi bir tesir yapmış
tır. 

B. Hitlcrin nutkunu ve B. Edenin is
tilasını takip eden hadiseler Amerika 
hariciye nezaretini nazik bir mevkide 
bırakml§tı. Amerika umumi efkarı ne:rr

dinde bu hadiselerin uyandırdığı karar
aıih1t ve §ilphe dolayısiyle B. Hull'un 

otoritesi bir dereet'ye kadar sarsılır gi
bi olmU§ ve bazıları pek ac!!le ederek 
Avrupa demokrasilerinin B.Cordel~Jiull 
tarafından ilan edilen harici siyaset 
prensiplerinden uzaklaştıklarını iddia 
etmişlerdir. B. Chnutemps'ın nutku, 
Fransanın Ingiltere ile dostluğunu sul
hun en esaslı bir teminatı olarak muha
faza etmekle beraber beynelmilel nhluk 
esaslarının tehlikeye düşmemesi husu
sunda mutedil bir ses duyurmakta ısrar 
ettiğini göstermesi itibariyle BB. • Roo
seyclt ve Jiull'un harici siyasetleri de bu 
beynelmilel ahlak prensibine dayandığı 
cihetle Fransız başvekilinin nutku cesa
ret verici bir hadise telakki edilmiştir. 

Vaşington, 1 (Ö.R) - Dün akşam 

mareşal Perşingin sıhhati hakkında neş

redilen raporda yeniden bazı ~lalı ema
relerinin görüldüğü ve menenjlerin nor
mal bir şekilde tekrar çalışma_ğa ba~la
dığı, hastanın mayi bazı gıdalar. almak 
suretiyle kendiliğinden tegaddi edebil
diği bildlri]mekte ve bu saJAhın devamı 

halinde hastalığın müsait bir mecraya 
girmesini ümit etmek mümkün olmakla 
beraber şimdilik sarih bir hükümden 
içtinap edilmektedir. 

Berlin, 1 (ö.R) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor : Salahiyetli kaynaklardan 
bildirildiğine göre Amerikada oturan 

Alman tebaalarının Amerikada kurul
muş olan Deutsches Volksbund adlı Al-
man cemiyetine girmelerinin yasak ol

duğu haber verilmiştir. Bu yasak buna 
benzer teşekküllere de şamildir. Keyfi-

yetten haberi olmıyarak bu teşekkülle
re yazılmış olan Alman vatandaşları 

derhal azıılık kartlarını iadeye mecbur
durlar. 

Vaşington, 1 (ö.R) - Volksbund ad
lı Alman cemiyetine Alınan tebaalarının 
girmesini men için Berlinden gönderi
len talimat fena bir tesir yapmıştır. Ber
lin hükUmetinin Nevyorkta yapılan Hit
ler aleyhtarı nümayi§ler iizerine buna 
karar vermia oldulu kaydedilmektedir. 

de çalışır. Her giln çahşır. Ona götüre
ceğim .. 

Bu makul cevap bir tebeli&Umle yal
dızlanmca inanmamaia, hümUniyetten 
şüpheye ne hacet.. Bayan yenge inam
yo; tabii .. 

Delikanh, bu muhaverey} müteakip 
eşyalarını ve mandolinini koltuğuna yer
leştirince evden çıkarak ıslıkla işaret 

v(!ren arkadaşı Cazıma iltihak ediyor. 
Cazım, yalnız biriktirdiği paralarını 

yanına almıştı. ~ya ve sairesini alma
ğa vakit bulamadan evinden ayrılmış-

Bu kitapla de.rs alınacak noktalar 
çoktu. 

cKitaralar çalarken> filminden sonra 
iki lise talebesindc mandolin merakı 

başlıyor. EvvelA temin edilen bir lspan
yol kitarasiyle de.rs alınmak isteniyorsa 
da, böyle bir muallim bulamıyorlar. iş 
mandoline dökülüyor.içlerinden bilhas
sa Cazım, bir usta mandolinci gibi bu 
milı..ik aletini kullanmasını öğreniyor. 

Bu yazıyı yaz.dığım sırada telefonla 
verdikleri bir habere göre, Alp Aslan 
evinden ayrılırken ders kitaplarından 

Nereye gittiler? hiç birine rağbet (!tmediği halde iki at
Bunu şu dakikada bilen yoktur .. Ge- lasla bir fotoğraf makinası da yanına al

rek Cazımın, gerek Alp Aslanın aile le- mağı ihmal etmemiş.. Bu atlas, galiba 

tı. 

NEREYE GI'ITILER ? ... 

ri bunu bilmiyorlar. Zabıta büyük bir dünya şehirlerini dolaşırken bizim ço
ehemmiyetle bu işi t~k ediyor. Iki j cukların i~erine yarıyacaktır. Tanrı ço
akıllı çocuk ,izlerini kaybettirmi§ ol- I cuklara yol açıklığı, ailelerine de ta 
mak· Için bUyUk bir ustalıkla hareket harnmill ihsan etsin .. 
etmi:ler; evlerinde mevcut fotoğrafları 1 1 Mart 938 
ortadan kaldırinı§lardır. Maksatları. za- ADNAN B1LGET 

kerreren ilfuı ediyordu. }>e)'f" 

• Dün de ayni gazetenin tahrir giW 
tinden bazı arkadaşların iJAnını 
~m. ~ . e " 

«Yeni Asır> ın yüksek del~eti~r)e, 
ğınarak şunu işaret edeyim kı bU }ıİÇ bit 
esasen fikir ve yazı bakımından bı.Jnıı1' 
gazetenin ve hiç bir gazele mens0~ıfl" 
alakası yoktur, e~er, tamamen )laıJr
dir, Kılavuzu geçen sene de benli Jdİ· 
lamıştım. Onların yardımları tA ~ııgi" 

Nitekim kılavuzu, bu sene en )le' 

bir şekilde ve yeni, güzide bir ya?.lde1eJc 
yetinin yardımından da istifade e · 

tekrar çıkaracağım. h bt~ 
Vilayet yük.sek meclic;inin da a vet" 

gün evvel bu esere yardım ka_ra~ıovVet" 
mesi benim için kafi ve vali bır ,_

811
aa" 

·ğiıne ,. 
tir. Memlekete hizmet e~tı ekilde J11ll" 

tim vardır hem de tam bır ş ,·e 
1 • jJl'laJl 

vaffak olacağıma da ndsımde 
kuvvet görmekteyim. . 

sah"bı 
Ege Kılavuzu ıenli~" 
Faik ,ŞemHttin B 
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Esrarını Marlen Ditrich 

Anlatıyor 
~ 

Röportajı yapan 
Paul Bringe 
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ıe F*MS 

Ev kadını ve 
arıcılık 

: Başturak hamamının yerine yapı- : 
lan Kestelli cadde.sindeki sıra dUk- : • 

lngiltereden ümi
dini kesti mi? 

kfinlar 7 mart 1938 pazartesi gü-
nü öğleden sonra sant on dört rad
delerinde mahallinde en son bedel 
ile talip olana kiraya verilecektir. 

Kadmm anne ve ev kadını olmak do- • Talip olıinların mezkdr vakitte ma-
layısiyle ailedeki rolü pek büyüktür. He- Dublin, 1 (A.A) - B. De Valera bir hallinde hazır bulunacak mal sahi-
pimiz biliriz ki, çocuk doğuran, büyü· "tDUlakat esnasında cumartesi günil bi ve vekillerine müracaat eylemc-
ten, onan sıhhatini kooruyan ve nihayet Kingstovsa geldiği zaman yapm~ oldu- leri ilfin olunur. 
yetistirdiği çocuklann çallfkan, terbiyeli ğu beyanatın Irlandanın vahdeti mese- ....................................... .. 
ve mensup bulundukları cemiyete fayda- lesinde bilyük Britanya ile bir itilMa fZMtR SULH HUKUK MAH-
lı insanlar olmalanna çalqan hep ka- vasıl olnı:ık hususunda hemen hemen KEMESlNDEN : 
dmdır. artık hiç bir ümit beslememekte oldu- tzmirde Çullu oğlu hanında 24 

Dr. Operatör 
Faik lbrahim 

Fransız butanesiyle alikam k 
mamııtır. Hastalarımı Kemeralb Bi 
rinci Beyler sokağında Diıçi Fehm 
muayenehanesi alt katında kab 
ediyorum. 

1-13 (197) 
Zl.7...V.Z7.7.2Z7_;,, 

Talebe velilerine 
Ders yılı içinde ilk ve orta Okul 

öirenicilerinin eski özel bir öğret. 
men elinde olııunlaJtırmalanru isti
yen velilerin lzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

Ve yine biliriz ki bir ailenin ten, me- ğu manasını tazammun etmekte bulun- numarada kunduracı Ahmet vekili 
ıud, müreffeh olması da gene kadının iyi duğunu söylemiştir. Avukat Ahmet Tevfik tarafından 
tutumlu ve idlll'eli bir ev kadını olmasma Dublin, 1 (A.A) - Son Ingiliz-Irlan- lzmirde Damlacıkta Tulumba soka
bağlıdır. Böyle bir kadın bir çok vazi.- da mUzakereleri esnasında millt rnüda- ğmda 12 numaralı kunduracı Ha- •llillBıEık:IED*l:l'CZWm:3#a+i;1 -a-mr;6~wr:ıaız:ı•a&mımı(J:3!~~~tz:ı:EJ'I 
feleri arasmda evini. temiz, cazip blı- ıek- faa meselelerinin iki Irlandaya ait rne- aan aleyhine açtığı alacak davasın
le koymakdan, bahçe yetiftirmekt:u de selelerle ınüvazi olarak tetkik edildiği dan dolayı kunduracı Hasan namı· 
kendini alamaz ve bunda muva.ffak ta hakkındaki haberler burada sureti umu- na gönderilen davetiyenin ikamet
olur. miyede tekzip edilmektedir. Bu haber- gihının meçhuliyetine binaen bili 

Çiçek, her kadının sevdiği bif feydir. lcr hakkında tefsirlerde bulunan Times tebliğ iade edilmesi ve gazete ile da
Fakat bir çok liadınlar çiçeği yalnız sev- gazetesi Jngiltere imparatorluğundan vetiyenin ve yeminli gıyabm tebli
mekle knlınaz. Onu yetiıtirmekden de bir ittihat vücuda getirmesini ve Dub- ğine rağmen muayyen günde duruı
büyük bir zevk duyarlar. Bunlar, hafif lin ile Belfastı doğrudan doğruya müza- maya gelmemit olduğundan yemi-
bedeni çali§malarla be§ vakitlerini evle- kereye dnvet ~ylcmektedir. ninden kaçmı§ ve davayı kabul et-
rinin bebçelerinde geçirmeyi seven yu- mİf sayılriıasına ve bu karann tebli-
vaİarma bağİı ve ailedeki ~evki ve va- ~ · u 'ğinden itibaren sekiz gün içinde ye-
zifclerini müdrik ideal ev kadınlandır. 'I ! ta_()_~ R s __ A~ r min edeceğini bildirmediği ve gelip 

Bahçe ye•:ctirmek cidden ~evkli ve - ·-~ . , . , yemin ebnediği takdirde itbu ka-
o ,;isbette de faydalı bir ittir. Bo_ı vakıt- ÜZÜM k t''I "'• d 

, . • " • • u .. • . rarın a ı qecegı ve ~manın 
leri~i e~~niı;ı ba'?ç~::ıİflde arüı!eı~, lıayat ve' 256 Inhis:ır idare~ı ,. 7.50 13. 14/3/938 tarihine müaadif pazarte-
ren t~!", a!~~a çi,çeklerl~ , ':'iraıar,ak 9~ Ş. Riza 12.65 15.50 ·si •günü 'iaat ona tayin lrihrimıt ol-
onlann güzel ~okulan &[.~~~~ · reç&en 68 K. T:ıner ).3. ı 15.50 duiunu tehliğ makamına kaim ol-
bir kadının neıesinin ve 11tıbaıuıın art- ak Ü !1~- 1 

,,., U ·,.;ı;ı_ "' k a_ [' w ! I kt . , , • , ·. ,,, , . • .... .. "'' •·· , ,, • ' 70 Pat so ı:ı3 25 13 6? m zere uan o unur. 
, . , • , 

1 
• no yv~ uaca ,., tgı yo ut· • t~ cf,a,Jr~ri!Iür· ~çık. bava*· ı.~de tiir er. ~ ', ,.. · ı · "' . 665 (391) 

' ~vi Meleh.ı: ~orokk<»~ cŞW,yet~ gibi. M'b.meıl~ ... \i~tle, <:nirika ile, ha- "rç ~at. b~yle 1hafif b~de?i.!o~~ak· : ı G3 Alyoti. bırade.r. . 12.5~. 13, . • • 
.. k~'ba.ıµ. <An.jel> ım-leriJ:ıdeki efs::ı- ti ..1.ı .. 1 }"' il . ' b" lan göze alan kadmlann dıgerlennden ı ' 28• j. Taranto ma. 13.· 13. IZMIR iKiNCi HUKUv: 'u A u 

. ı ı • ~~ , . t\C e,, ep. a, ·7.U om .. . parça anmış u- . ~ı· n. n&f""-" a• 
• ttev,t ~dınuı b~tUn iUrı.u-unu ~ıyan ,yjjJ.c..J?.if, kPY.dir.. . .>· 1 1;, , • , , • • • d~ . . s~h~tl~, •.:~~ .~0~-;.1•. uYi4ulerınp J • 18 Y. E. Bencuya 11. 12.~ KEMESINDEN : ' 
J>lraz s~rt ve ~lç sesinl1 biltün_dUny\\_.S~;- .. Ftıkat bµ köyün~sakinleı:i, içinde ,ya- da~~. ~~tl~ 0~,dugf".8· tu?h~ Ye;>~.~- 6 D. Arditi 12.50 13. hmirde Şehitler Biritıci albn ao-

' .~ilerinin niJanlısı olan kadın~ ee- ı. şacl!kları havaya ka~,şı l;>eslencn dünya Bu. kabil ... ~~fif bed:e~ı . . ~ l§~~·~an., ·• 606 Yekôn· kak 17 numarada oturan Murat ~i-
. Btnf yanımda ı.,.1u . . . ;;, 1. l' . ;ı.ı.kl zevk alan kadınl&r evlerınde 11ı bırer • l ~ .1 ek' • · • 1 • , . ~ . yorwn.. . .1 ~ : ı .~eygı~~~ a.vr weşu ıye mı ~şı-. arıT . ... . · ı .v , , • • ~ ı 232304 i u ıısmaı .v ıli avukat ·T~vfik ilgi-
. lio1T··vood d'• kl t ., h .. ıı ı. · · · b' all ARICI olabııırler. Ba~langıçta bıraz zor • -L-d • . 

h • .~ , ~ • ODII\e ~ mCSU ,;muyum. nı ve ay"f ~ ,y.~ZIQ.e,~IIUl;l lreJ:' :ı:av ı ' .," J.'• '· ', • · • , , v• ' v • 232910 i ., ti •'• ner taraıuı an aynı ,.erde İkamet 
~unu b'I ı h · ı.. · ld kl b'I' 1_ gorunen bu e kendı ıslegıyle b~ı;. ... ~ 1 • • • ı ~ ıorwn:ı . . . . ,m~ ası, .,,ı q ~ arın\ ı ıyorRtr. , . ı .• • • ~ • .,. ·d k •T • .;m· f1/ 3/ 938 r<ek Vi Ol'b\ (iaUeri . eden İsmailin karısı Ayıe aleyhıne 

J)• B .. k .. • uoLLYVOOD . 19? 8 hır ev kadının,m, ara an ço ge~nıM~ • ~ · · · ıl b .. . 
\nj ıyo~; ___ u sghz, ok uyacağ.mı~ ·~por-: ' ı • ~· . ,.. ...... . ı ~ aİ~~ğı ıfip'h_esjzd~. Evin bahÇ~ utl);üs- ot 'No. 7 12.00 •. daç an opnh l~a d~\'~·IU\aa m_utedaır 

.qıa~ını arc e.te getirmiştı,r... . . , • 
1 
,, , k " 1.· b .. ' ı' ı • ~ · • •• ka '~ 12.50 ava arzu a ı suretryn:: av eti ye va-

r ........ _ bah-.J- idi. .& ı,.~- eyen ovanıar, u ı§ e ugr&f&ll ev • ?of'? 8 rak .. dd 'al h' !l~-'. :\. ~L--

J. KALOMENl 
Gazi Bulvarı • Borsa ... sarayı 

karıısında ~ Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her c;ins el ve elektrikle 
m6teharrik :YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir • 
~ ................. a. 

/' ,-
91!ME.119 • 

ElEKIRlK~
MOTORL-ERl 

..,.'9ien son ö.l:u<l "'~m·ı · ı •• • , • , .. · • , , ı , , .. • h ~.:."> • • , 11. ası mu eı ey ın lK1Uile\s«lJqıılD 
(1\ır __ , S t d k dmına arılann enteresan ayatıriı ; ~~ INb 9 13 00 h \' • ebn' .. l 
... ~ıcn Dietrich) le Parisih Şıtnteli- ., . afl o u~,···.ı· , ,: ı .. • t' k , • d ,.,.~ • 1.: t • • 1 d • · · mec u ıyetıne m ı ':ttlubaş r tara- ~ 

1 
• teye bakan otellerinden birinde pençe- ,NeyYorkuu l>i.iyük ;IMrkcz. .gaqnda- bec~ htJ°..ra, ~lıı;-~.~~ ·~~~.s;. ar an; 10 14.25 hndan bili tebliğ ıiBde edilmit ve 

te önUnde, ıhk bir glliief zi~·as; altm<ia_ :y,ım· :· • . • · ı er~ v• a. ~e. ~1: a~-. v\ .ebn ~.;:ı: · • No~ · • :ıı lG.SO keyfiyet yaptınlan sUbıta tahkikah 
konuşuyoruı. ~ . YağnlW'.rY~lYO'i1·~ , , . • mb~~ ~~. ça ~~a, darzını vel, kaya t .... ~!.~ . " ZAHiRE ile teyit eylemi§ :o1d··~·-.:1-n tebli-

. ~ k '·--- d le A 1 ır ınuzam ıçın e nası n up ge'k"'ı~ • ... . .~..,.~ . • 
Ağundan bu ~.:."'.rit/iİma mevzu tet!.! • ,ap yQlın. ~wrın an :j\Zafll u.am t- •• t' ' ıJ." '''' ' " ' '' "400 ruva~ Bug~ dby 5 75 ~atın ılanen lctO.Smf ~~ ~nhn 

' 1"' ~ " ğm tn t • l' d 1.: gos ereceKur. c. ; · • .. 
. ' itil &ten mal~umalı alma'k .,.: ı! '- )'!1!} .f.~ ~1i ,~nc~en e 1lD e."'-' gazet.,e ,ve B'" .. ::r_ ... ı l. 'd' .:..~ı ük' 'b' '..ı..b .. 25'• çuval°,...;..;. 18/2/938 cuma.günü ~tonda ta-•, t ı,,ın onu ıı..ış· k t' . l t u gunKU ev ta ını uuy ur ı mu· ·""·"ıt'f' 1. 1 ~-,_ ı'.....: ' 't_:.'• ı · ırı:vorum . ~ rnecm,ua pa e ını ıs 51. ıyRr.... • , , . • .. • . . . . ·~· • . • ır.:ıne Karar verum~ ıse d~ r yevmı 

'ı :Akşam ~lınuşttt'- . . , ' BC.\1, pu \1azi~e\fG ~~di ;l\eq.d,iaıin uc- teaki~ d~:ar~c~ ~ır _çen:e~ ~ıli~. :~- \ ;ı.2 çvv:ı~ ~~ak, 4 r me~da müd~JiıJ~y~ ~Y~ ya~ 
Od"run' loc"·1~, ·~t.:d .(M l ).' "i.!..' sıız .}?uca~ htıµ,cd,boyJıyan .zçnci ~ir ran d ısal.., .~. a ~- ot~ u~ttiv~~· ·

1
:2

1 
~kyv:ıt l P. 1· • t 3-70 ı- • 49"'' a pıl'an' ~ebligata rağmen m~emeye 

"' JıU5.... l~ e ar en n hnmalına benzPmeltt . me ar ıgı IQ•n e eşının emın e gı mu- 1 y en a a amu . .1 v· • l i:.:.o:. > ı 

Çch~esinl görmiyord~~ nrlık. ~. ' ·•t ' 'F;,~asıı ~;J;;;1 
bir e=an sesi. : tav~~ bir 'sel.irle ·~~ Lütü~ ihtiyai~l\P.· , M* bal.Y.il ~amu}t • • ~.j. ' • 34. (:: g~~~mı§ 0

• ~=4ıyı L ~~d~~ $!-
Nihayet rait olBu. ftJ 1 ·ı.:~~ . ~ · .. .. a, • n Uaraılarnak z nındAdır. Ru' ' ,. t ı:ı9 vnl ~ .. owu ~ ~.:ıs yap K!\\'i\11 Ut DA~ro'.i\.'t :vpr ~ı 

" 'Wi ıv • ı , ı ,._...,~ ~ elit ,,. ı , , J\IW,{\fct ııcw~e:;iıım ~ ~\l/1 YI! Uç g • b k t • ._1! t''r '-'• · ı . a·w İ ~ Ç'1t • ~ ve tiu sebeple :muhakelllt'l 4~3 0~8 v~ o~rla şun "ıvlı · . · • a ımı çocwı. eroıyesı ve ıgcr ev ış e- ' • r·~.e• ·~· :ı't"i' 
• ı ':"i • •• • 1 f0r e · . CJ! Yl\fıfa.~ım..ız:Jokpınpti~ dumanı ile .;- . . ··~' J • •• • " • , • ~ 1 • ... • · " • ' cuma giinü saat ona baraıcıl § o ... 

- Sıze hiç bırışey anlatamam Hiçbir ka ı... l l . rı gıbı agır ve o nısbette mesulıy~tlı va- sı el. yer vqmege baılamıttır. Onun bot1 C1 ... ' .J ı . ~ • •.1:'~ el " b. -ı 
ı::,l., ' •• ; pr;llrwıi ''*lrpı~J .\•,agpn ara yer eşıyo- . . 'd ,, ... • ı- 1 '.2· '• k a' ' d • .. .. . d·:ı:.: l'k··ı .. üğurtuan yevmı mezkür a ızzat 
.v~ı soylıyemcm. saaece sizi . birlikte . zıfclenn e uızımam eaı§ı, a ~· ma - zamanlannda bugunmı ute 151 po 1 u . .ır 1 'afın d b' kil .. d 
or ~ . • , 1 • • • • ruz. · . . ..._... , · ı .. ··ı ı "dil!: b. · 1 . • . . ika ak d veya tar ız an ır ve ııon er-

.. nya götUre'bilirlm. Orada 0 bUyilleyi- R 1 " b' . . . .. ..l f t ğ ( aeten ve. manen f!lU Wf ır surette yor- ( çefıllı zıraat) polıt sına ay uy: ura-ı ed..... • takd'rd kı"J Y er· ı . , \ ö.tJ :ı .. ..., ' ıı . ,;ı-~ ..,, ., r!JI,\ Uf:ı~·· ıı;ıl1\ll y,n:unHç: o o •ra ç.ı- ... :._ ;I • ._, ~ • •· • . , • • 1 .b . 1 tmak ı _ , __ ,1-!:..__ b. · m ıgımz ı e va a an ayn~ 
. lneri:ileliette, euenni7:aen tutara'IC su l:ırla 5. n"mn nna 1 .. 1 . d b. maKta ve vwdmaen evvc ı tıyar a · 'ırak hem umwnı ıuwu.nııklya, ızm et- . kah l " ,_-''kıl..ı ., ~ g();.;1 . • ,-T. . . ~ ı .,.;-..- nıı.,ff.l. op pı7n t;n . ır grı,ıp d ' . ·•. • ı '" i b ~- .. l" d h. ! u etrnl§ nazartYAe"'1G ı,_~ gı-

Sanayide Siemcns Motör ve 
malzemesini kullanan :-rahat ecler 

MBTALLUM 
lam ba\arı deposu 

, "ert 'kamaşttr;ın (Melankolik), çok vardı. , . ' . ta ır. ı .. . mek ve hem de un~n on P an • I&- l'.· b. d-1: hk . k b l ed'l 
(se ·1 ) • k · · • 1• • ~ t • "'Ka'd · 1 · h fta • kh l k .. al w .. h . bw uı ır ana ma emeye a u ı -lv; ~n) k' ı;o ~iste?!len)' f~kl!t daima qpf\1-:r; hçp. 1\~~rleni. pekliyen ga~te • · ·ı; . .1~ıknn ,. .: • ei; ·~ .... ~· s;;b uf ı ~uu acagı ıup kesız ak ';8; ~v~;a j miyeceğiniz hukuk uıul muhakeme- ! Peıtemalcılar 77 /79 

nız alin xadın}~rın nastl birer muhabir(çr., y~ aktuallte filim ~l!lcic;ifo- ıştı asız , asap o ~ ugu ıı ,ı ı a ı I ll'1l% refah katma m sa ıy e e ı· J 1 • k lb taki add • Telefon • 3332 
.t.~ir Peri) o'Idukİarmı 

8
cist;rebilirim. · ri' id. i: · • · ' ' • . · çöı;ert~n gİt~i' t~f>ii b~llerde~ : ;tlkayet 

1 
ğı bu zevkli i~i bütün mcmleke~in ve bele erı af~uknunubnll.?. ~akp m k e .. sı- ........ • • # 

· ' , . r • . ,. \ ı ı • • . iki • k cı f " b' · · üıdh. b · b .. . b. ~ 1 ne tev 1 at te g nı amına aun ... , 
· . . , . . . , . . , Fakat.,~. lt4 rlen yo~t~ .. 

1 
ctt erı ~~ · ~.~ •' ~ !\. ~~-nu m .. ı ~~ ır 1 u iıe en ~usa:t ıı: Y'4 parçe.sı ~ ~ I olriıak üzere ke fi et ilin 1 · • 

(Marlen Dietriclı)' sözünü tuttu. 
0

' G ~ l \ nevrastenı de tılhlp ettıgı, bugunkü ba-ı güzel Egcnın ev kadınları da evlermm Y Y 
0 

un ur· lZMtR lKlNCl MINT AKA TA-
btukaddes sinem~ ·~ehri) mı: knp·J~- . n .. { ed,ç ğ. a mış .ı . ·d < ı . · • ka. , t yatta, s.ık sık görülen vakıı.lardandı~. Bu- bahçelerinde tatbik ederek ev ekonomi- ! 664 (390) PU StCtL MUHAFIZLIGINDANr 

r , , ~ . ..,. , , u up u um.uz yer en ~ır ç mc re .• . .. · " d , ,, . ... ıı · b' . • ı ld d · 
ıtıı a,. .... p'arolayı ba' na verdi · " .1,.. 'd t k b b' k d b b nun ıçm Kn ının günıi.iK ayabnı do u-Jsine v yuvıilannm sağlık ' ur.ununa en 

1 

SeyA;l..övünün Güvercin soka-
• ~ t' • ı .,.rı e e aşına ır a ı.n u gr:u u . ... ,_ • .. .. , •· • • 1 

• ı J , · ' tZMtR BELED YESlNDEN • ~ " . • · · ·'e · · d İ t · · ran bır şo~ yorucu işıcr arasında bir d9- ycrmde bir tıUmeti yapmak hl"Sattnı ka~ • ğında sağı on numaralı arsa solu 
· b Şiın~i , artık H?l!Yvoodda~· ·dönmüş s ·~e ' ~ .tpH\~ k .. 1 b·. ı,. ·d lişiklik yap~sı iaruridir. Ve,~ boy- zanmıı olacaklardır. 1 - Karşıyaka s~il gazinosu 4 j 14 numaralı evin avlusu arkı:,i Reji 

uluııuyorum. v~n~ ~e 0 
u çn dg'uk~~ ti 1~ ,-::ı.kın .. b' Iu düıünme~~·d.; lÜzuı:n yoktUr. ARICI-

1 
Traky;ıda, bu hareket bllflamııtır. Ve müsavi kısma ayrılarak başntiplik-ı sokağında kain hazineye ait ev önii 

,, • ..... ~ t uıun e, .nazarı 1 l'a mı çe en ır l.IK kad b~. ".J • • • .. k · 'f • · teki .... ..t-ameye bag .. lı krokilerde ıı. • v~ size Hollyvoodu anlatacağım. bıkkınlık bir yorgunlult ala t.j. d;. ına u a~ğıtik bay~lı v~ecc en daha geçen gün 'frakya u.ı;numi ~u etlifı .. ~ ... u Güvercin sokağı ile çevrili 61,18 
Sitıeına hakkın. da bı·r ro'~nnrtaJ' .y.apa N. a .. ~ ı' d. • 1 k' dmc vaı: eğlenceli ve en zevkli iılerden biridir. !General Kazım Dirik'in, Tekirdağ valisi gosterılen 294 der metre murabba- metre murabbaı dükkinm mütegay· 

• • T"' , -. 1 ...... r a.rın a par ıyan ·ın ar. ve ,ser- ·~ _ . .. ·~J ·' . . . . .. . . 1 daki b. h · lik 
~k değilim. Bir müddet sizi kçndimle zcr{işli bakıshır Qpun bu g:ızcte r öportaj- Çüiıku yuk~da da soyle~~ glbı, t Sakıp Beykonun, ıkbsad m~vın Safvet ~ ır Tı.mara yenn sene . yip qhastan metruk olarak hazine· 
ltliktc bu (RüyAl~ diyarı~da) yaşata- ~ıla~ı" il~ o;eratörforde~ usa.nmşı oldu- arilann bayatı .~ok ente~esan, çc+ eile~ 1 Sex~tin, iiraat müfaviri Şevketin, Tralt· li~k2k5~ ıra2,252 nl~mar3~h yetıln ye intikal ettiğinden satıp yapılmıı 

(:ağını.. . ' ' • ğunu an,latıyoı;du. . ce1i . ~e ::'n!a~la uğr~m~ ta. o. nis~tff ! y&nın dört viliye~· zitaat m~d?r ve ~~: • sen~ ır~ıı . ıra; numara ı olduğu anla§ılmakla hazine namına 
~ollyVood, düeyanın bütün ,köyleri - ARKASI VAR --r zcvklı b~ ~§tır. Sakin, guneşlı hır ıiin1de ~ JWutlariyle 45 murahhasın ııtirak ettigı yerın sene~k kir~ı 2~ lira, 4 ~u- tescili icr,a ediler~ gereken muame-

• ' . kuşl~. cıvıltıları, amarın vızilhlan, çi· J bilyük bir ancılık kongresi toplanarak~ maralı .yerın senelik kirası 175 lıra le yapılac:ağından ifbu . dükkanda 

B. e ·earyo' n. 'a· sıl . _·
0 
•• ldu' ? çekl~rin ~önUller~ lerah \,'e~en .~okelarııf~hnİ aricdıft lfrakyada yayma ve geliı· m~?-1en bedelle 18[3/938 c~· alakuı lanlarm lS gün zarfında 

arasında açık havada, kovantannlı ba .. 1 tinne bakımından çok mühim kararlar ma gunu saat on altıda açık ~ırma 1 · ikin. • t k T • ·ı • • .,~ .._... • • 1 ·] h b. 'h l dil zmır cı mın a a apu ııcı mu .. 
şında geçecen; oır kaç saat hır kadın için 1 alarak dağılmıJlır. Bu kararlann fıli sa- ı e er ır yer ayrı ayn ı a e e e- hafizl "ın v h t 13/3/938 

' 1 1 
' ne buJunmaz bir nete . ve hayat kayna·J batla tatbiki ile TrakYa liöylüsünün fenni.tl celdir. Muvakkat t~minat mikdarla- -~ .. atahke!kaa tu. • mah-'l!- p~· 

D 
, b. l • 18 lir 5 k . zar gunu ı ıçın lllfll1C gı-

u•• nku•• • da k• • ı· hek A . ğıd~ •. ve IO~~ ~de ~~il~ baJ.ıD •lier ~~·,ancılığa olan İlgi Ve iıeve,İrUn bir kat da• fİ lr0 ~umara1 yenn • a. 7 -~- decek memurumuza müracflat edil• 
~~yı~ız a ı · po ıs 1 ay,e-· daki ınsanlar ıçın haç bır gıda ile deiı- ha artacağı ıüpheıizdir. lrUf, iki numaralı yerın 17 lira, uç mesi ilan olunur • 

. ;. • hallı• ve· . Ce.vabJ tileiniyecek ka~ar'kuvvetli bir Jıda oldu-, Para aarfetmeden tenekeler ve kava·ı numaralı yerin 15 lira, dört numa- 662 (38g) 
sının ğuna da hesaba'katanak murafaW:a ya·'nozlar dolusu bal elde ederek çocuk- rah yerin 13 lira 25 kuru,tm. ·~ti

~at~ bu · itin önemi ve f~ydalan 1 ıannı bu kuvvetli gıda ile beslemek ve rak etmek iıtiyenler her bir yer için 
!)·· kendiliğinden tebarüz eder. · . kendilerine zevkli bir mqgale yaratmak gösterilen .mikdarlia muvakkat te- tZMlR lKlNCl HUKUK MAH· 

t1~kü sayımızda B. Baryonun apar- f A:partımanına çıkınca k'apıyı · arka- Bal, beden ve f"ıkir yorıÜıiluktann.a, iaıeyen analar, ancılıiı ihmal etmemeli- minat makbuzu ile söylenen gün ve KEMESlNDEN : 
aıu b nda kapılar içerdcn kapalı ikenldnn kapatmış, anahtarı üsfünde birak-' kan'su:lığa, umwni r.aala; uykuıw:luğa vtt,dirler. Evin bütün yükünü eıine yükle- aaatte encümene gelirler. . Davacı lzmirde Karat~ Enveriye 
'illıı ulunduğunu ve ortada onu.öldilren mıştır. Ipi güzel kayması için sabunla- qtibasızlıia kart• en müessir bir gıda t dikten maada en küçük dikit itlerinden 2 - Senelik ican otuz lira bedeli sokak 49 numarada Halim km Ati· 
ltrt uı ~a hulunrruıdığını yazmış, resim- , dıktan sonra bir ucuna' ağır bir cisim ıiıadd.esidir. Bal,. ihiiyarlann tükenmek! tutun uzda çocuk bakımına varıncıya ka- muhammenli Halil Rif atpqa cadde- ye tarafından lzmirde Oçüncil Ka
hu~.heraber bu vak'anın tafsilatını bağlıyarak abdesthanenin dar pençere- üzere ~ul~ ~netlerinin ed~es:ı,· 'd~ ~dınlıiın en kutsal vazifeleri .. yı. ainde ~ire. kapııı sokağında · beledi- ratq M. Adalet So. 16 numaralı ev· 
~htı ış, B. Baryonun nasıl öldüğilnü sinden nehire doğru sarkıtmıştır. Diğer de, eıııinlik <.bl~i) ~ cimUt ·ol~- la,n bütün bu ifleri ~erzi, hizmetçi ... gibi yeye aıt 99 ?1etre murabbaı arsa de mukim iken tagayyÜp ederde el-
~ ~zı, araştırmanızı söylernişt~ ucun~ da tabcincasını ~ağlamıştır. la~ vücudtar~. i~ ~da1 v~ fi. y~bancı ellere bırakao kadının Türk sos- ~eski .musevı ~ezarlı~) b1l4katip .. yevm ikametgahının meçhul bulun-
htt.,.. aınanda bu muammnnın hallini T b ti .. 

1 
· k' .. sikı kuvvet ve ener1ilerının artmasında yetesindeki yeri çok sorlu ve hemen de lıkteki ıartnamesı vechıle 18/3/938 duğu anlatılan kocası Mustafa oğlu 

c:ıUne b k w a ancanın pa amasını mu ea ıp yu- . . w • • • •• •• l d d 
l- ıra tıgımızı da bildirmiştik. .. k d'" . milhim rol oyn.adıırı gıbı çocaklan da yok gibidir. Bu çeıid kadınlar aile büt- cuma gunu saat on a tı a açık arttır· Ahmet a1eyhine açtığı boıanma a-
'"ite §imd' k zu oyun yere uşen Ba.ıyonun elınden daha ıürb"z, d h vik dah · teli el • • b ·· b. dah "lıtert ekt maile ihale ec1·1 kf vuından dolayı yevmi muayyende l..İl. a.. l 'nlera mızı gideriyoruz. . tabanca yere düsmüş. fakat pençereden dah _.:.~1 aha Ç~ li, • a ne • Ç. ebnnı er b~ • ıraz. • alço~•- m de f t' ak • • 001 ~C}~ lf, • • L-- k ~ .. ryonun, apartuilan işlerine ha- '" w • • • ve a çaruJ ve &reKet yapar. ve unun ta u bır neticeu o araa yuva a f ır ıçın ıra yınnı ~ u- mahkemede haztr bulunması için 

'ltıadanı Duvatl ile çok husus\ mil- dış.arı !ar~~tılmış ~1.an ngır cısının sık- Meter~in dediği ııibi her ev kacfiıu bq göıteren ııeçimıizlik ve saire gibi ce- ruıluk muvakkat teminat makbuzu müddeialeyh hakkında ilinen teb\i~ 
le.n ~etleri vardı. Bu milnasebctleri bi- leti ve sUruk1~mesı ıle tabanca pençerc- anlan cGünetin çoculdan• m _sevmeli miyeti geriletici amillere yol açıp yaki· ile sövlenen gün ve saatte encüme- gat icra edildi~i halde müddeialeyh 
~cıı .Uvaı.irun oğlu B. Baryodan şnntaj den Sen nehrıne yuvarlanmıştır.- bakmalı ve yetiştirmelidir. ninde ve etrafında kalanları hem bed- ne gelinir. gelmemi! ve davacının isteğiyle gt• 

ı. ll ıle sık sık P . t 
1 

d N' Polis hafiyesi Piget, bunu sabun üze- Çalıtkan Türk kadmı yuvasına h.ih- baht etmekte ve hem de bedbaht ol- 3 - Bahribaba parkı içinde ıu yaben muamele yapılmasına ve gı-
·ı.a~et ara ıs er ve a ır ı. ı- . . , . . . l~· ~ . llladamın kocası Parise eli er- rınde gördüğü ip iı.lerinden ve pcnçere- lıkla tanınmıttır. maktadırlar. gazoz ve çikulata gibi hazır şeyler yap kararının bır su~e~ının mahke-
l:ı.i~gı ve artık h usi .. g : J nln kenarındaki sabun lekelerinden Memleketin felaketli irÜn}erinde ço- Türk kadmı çalı~kan ve vazifelerini satmak üzere, belediye tarafındıın me divanhanesine talıkine karar ve-

..,. Yet verilınek ~ tf~ğ~base c edre meydana çıkarmıştır. cuklanna baktıktan maada erkeğiyle' müdriktir. Bunların arasında en mühim veri~ecek resim ve kP-Jfe göre 2X2 rilerek bu baptaki tahkikat 25/3/ 
vuv cap e ı ı u sıra a h d • J .. •• b k im 'd ..._ . atinin oğl h k.k t 

1 
t ~ O"...i7) cep e e yanyana doviifcrek memleke· I vazifeleri sayılan ev kadınlığını ve bu- ebadında ve iki yüz lira kıymetinde 938 cuma gunune ıra ı 1§ c u-.. ıUt u, a ı n en ça ış ıgı v • • .., d l ·• d tı .Sseseden al k k . BAGCJLARA te kabrmanca hızmetler eden Türk kadı-~ nun çerçevesi içine giren itleri hiç bir kiracı tarafından yaptanlacak yarı gun an yazı ı gun e saat on radde. 

hır ara umnrda kaybetti- f dakA l W ·n e • l V ti eh al e w• •• h o d' b' b. . l'k kir •• l e d t hkik t haki e h d 
~()h ~arayı yerine koymak için B. Bar- 7 ~artlıgı~ ve -:;:ı etine, ın;n ıga i ::e ılew l m etmay~egı ıu~~~s~ ır.:. ~ ıt ırhaatıı yerı .:del; sİ~İ~~ e~~d e. t h" a 1 t mıh uzı;;l;!l a 
~.ı aş vurmuşt B B d'ğ' Baö-lardakı· BALGAM haıta1_,__ o an e enne tar en canlı ır p-, ne ıgın yukanda ııaret ettigımız bır ıra mu ammen e e 1 mu eıa ey ın asa e en azır u un· 

~lll ur. · aryo, sev ı 1 • UK h•ttir k f d 1 d 'Ih • ·• " it d k art t fınd k'l •• d ıı~lll 111 kendisind lnı d larmın en müessir ilacı olan SiY AH ı • ço ay a an arasın a hı assa hır yu- cuma ı?unu sa.at on a ? a açı - ması veya ara an ve ı gon er· 
'itı "amanda da e7 ~~ı asın ~ ve Trakyanm, gözün alabildiğine uzayan vanm dirlik düzenlik anahtan olan ev tırma ile ihale edilecektir. İftirak mesi lüzumu aksi takdirde bir daha 
uı:ı den çok ü Uniş"edrınıdin bozuk gı~: KOKORTLERIMtZ ıelmİftir. Eh· yqil ovalarında altın ba,-kla tarlalan ba· 'ı ekonomisine de pek büyük hizmetle.ri için yirmi iki lira elli kuru§luk mu- tahkikat ve muhakemeye kabul 

ttrı ı. ı tu e r. Bu Uzuntu ven fiatle .. tılmaktadır. d nJ b 1 al 'k b • · ' d akka · akb ban l w H U M K b · () •ıayatuıı .. d" k hl . ım a ca a aı a ç qar u ııran yur İvardır. v t temınat m uzu veya - o unmıyacagı • • • • te lıgat 
lllzn ıtlıı bakka7'an urece b~. yettedır. Halimağa Çartı•ında parçasının kalkınma davasında rol alan I Kolay, zevkli ve faydalı bir iti niçin ka teminat mektubu ile ıöyelnen faslına tevfikan tebliğ makamına 

ıştır. an uzun ır ıple sabun Kadı oğlu Ahmet fedakar köy kadmı fenni ancdıiı benim·tih~al edelim. . gün ve.aaatte encümene gelinir. kainı olmak üzere ilin olunur. 
wpıea +' ıemiı ve ona en zevkli niqgaleleti ara- KADRi OCUZ 2 - 8 - 11 -15 668 (387) 661 388) 
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Fen.a -havalarda kendıniı.ı 

G·R i Pi N 
. ile koruyunu~ 
Ba~, diş, ad;ıle ağrılariyle ilşülnıek

t en mütevellit bUtün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karş ı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANIN iZ. 

ICABINDA GIJNDE IJÇ KAŞE ALINABILIR. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınını:ı: .. 

• • 
nıçın Dişler 

l:u:ı. .1 \" JcuC.u di.
ler~ ınuhtaçtır.Diş-

lerimizin de Rad
~·ol in t? ihtiyacı oldu· 

• unutrr ' ~ .. 

çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal· 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, cyni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz· 
!emeğe de yarar. Faka t bu teıııizlik kafi <leğil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak İstiyorsa
nız sabah, öğle ve akfam RADYOLIN kullana
rak ta.biate ~rardım ıf"tmPllsin\z. 

SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONRA DiSLER/NiZi 
' FIRÇALAYJNJZ. . 

lzmir tütsü ile temizleme Ümıge 
incir Türk anonim şirketi 

Şirketin hiaaedarlar aenelik umumi toplanbıı 25 Mart 1938 Cu
ma günü aaat onda tirketin Atatürk caddesi 2 No. da ki.in yazı
hanelerinde yapılacaktır. 

Toplantıda müzakere edilecek maddeler: 
1 - idare heyeti ve mürakip raporlarının okunmaaı ve tu

vibi. 
2 - 31 Birinci Ki.nun 937 de kapatılan bilanço ve ki.r zarar 

hesabiyle mevcudat defterinin tetkikiyle tudiki ve idare heye
tinin ibrası. 

3 - Tevzi edilecek temettü miktarının tayini. 
4 - Müddeti hitam bulan idare heyeti için intihap yapılması. 
5 - Mürakip intihabı. 
6 - idare heyeti azalarının hakkı huzurlariyle mürakip ÜC· 

retinin tayini. 
7 - idare heyeti izalarından her hangi birisinin tirket ile biz

zat veya bilvaaıta muamelede bulunmaaına izin verilmeıi. 
(385) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas ~o. Yeri Nu. ıı Nevi 

Depozitosu 
T.L. 

6.800.-C.55 lzmirde Birinci ve ikinci Kordon Saman iskele
sinde ve tapusuna nazaran tahtani iki mağaza 
'fevkani iki oda, 48, 51/3 yeni No. 
«Halen .altında beş mağaza, üstünde iki bölıne» 

C.56 lzmir Birinci ve ikinci Kordon ve Saman iskelesi 6.800.
ve tapusuna nazaran iki bap cepoyu müttemil 
tahtani alb bap mağaza, 46, 44, 49/1, 1/1, 3, 5, 
7 yeni Nu. lı. 
«Halen altında dokuz dükkan üstünde iki bölme» 

Yukarıda yazılı emlak «Petin para veya yüzde 9.t faize tabi 
olmak üzere taksitle» pazarlıkla satı,a konulmuttur. 

1 - !hale birdir ve kat'idir. 16/3/1938 tarihine müaadif Çar
tamba günü ıaat on be~te Ankarada idare meclisimiz huzurun
da yapılacaktır. 

2 - isteklilerin, daha fazla tafsilat almak üzere her gün An· 
karada Genel Direktö~lüğümüze ve lzmir Şubemize müracaat
leri ve yanlarında birer fotografla nüfus tezkerelerini getirme· 
!eri. 2-9 (386) 

IZMIR SIClU TiCARET ME- ri Kar ve zarardaki hisseler &Ja· 
MURLUGUNDAN : ğ?daki nisbet!er dairesinde tnksim 
(Şim:ın Nommaz komandit şirketi) edilecektir : 

t:caret ıınv:miyle lzmirde Murabıt Yüzde 50 elli gayri mahdut me-
, çar§~S!nda ~ ~ m~~a~ada _çuval, ka· l suliyetii §erik Şimon Nom_ınaza ~e 

navıçe ve sıcım uzerıne tı~aret !"P· ı yüzde 50 ellisi de komandıter terık 
1 mak üzere teşekkül eden ışbu §ırke-

1 
Jak Amadoya ait olacaktır. 

ti~ ticaret. u?vanı ve şirket ~~- Madde 8 - Şirket on iki mart 
ve.enamesı tıcaret kanunu huküm- bin dokuz yüz otuz sekiz tarihinden 
!erine göre sicilin 2202 numarasına ' itibare ba§lamak üzere be§ ıene 
kayıt ~e t~!l e~i!diği ilan olun_ur · için akdolunmuttur. Yani on dört 

lzmır sıcili T ıcaret memurl~~u mert b'n dokuz yüz otuz sekiz tari-
Resmi mühürü ve F. Tenik hind bu l k d"" t rt b. · e aş ıyara on or ma ın 

ı : MUKl~rENAME dokuz yüz kırk üç t~ihinde hitam 
Bin dokuz .. z otuz sekiz senesi hulacaktır. Ancak terıkle::-den her 

şubat ayının yr::ui be§inci cuma gü- ~ng_iıi arzu ~~tiği takdirde tirke-
.. t d"" t dd ı r· de lzmır" l tın hıtamından uç ay evvel Noter va-nu ua o:t or ra e e ın -

de Meyvater güm~ü sokağında 141 sıtasiyle bildirmesi §&Ttiyle be§ se
numaralı dairei mahsusasında vazi- nelik ik_inci bir devir için de devam 
fc gören ve &!ağıda imza ve mühür edecektır · . . 
sahibi lzmir üçüncü noter vekili Madde 9 - Komandıter şerik, 
Necip oğlu Fehmi T enik nezdine ge- tirket devam ettiği müddetçe vefat 
len ehliyeti kanuniye ve nizamiyeyi ettiği takdirde bütün haklarına ve-

•
ımım•a•mr•mmmmıı•ll'l•Bma;:::ı:::msı:ı!:?ll=:::ııııım~M»=J..;; haiz bulunan ve zat ve hüviyeti ka- t"csesi tayin olacak ve şirket devam 

nun nazarında şahadete ehil görülen edecektir. 

Nazilli Pamuk ıslah ista.:yonu mü-
dür)üğünden: 
Saf akala pamuğu 

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin mütedavil sermayeye ait 
1937 senesi saf Akala pamuk mahsulü ::.~ağıclaki ~art!:ır dahilin
de satılacaktır. 

1 - Müessesenin bu sene mahsulünün mütedavil sermaye 
kısmına ait 15927 kilosu A markalı ve 40092 kilosu B markalı 
olmak \Uere ceman 94 presede 56019 kilo saf Akala pamuğu 
kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma günü belediyede toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görlüdüğü takdirde 
ihale sözü geÇen gün ve saat 16 da olacaktır. Kanunun tarif etti

' ğ; tekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün nihayet saat on 
be,e kadar Komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip müşteri bedelini tamamen müessese 
veznesine yazacak ve vezne makbuzunun ibraz1nda mal müşte
riye hemen o gün müessesenin anb:ırında teslim edilecektir. Müt
teri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmağa mec
burdur. Akıi takdirde kat'i teminat irat kaydedilerek ve malı 
kaldırmaktan imtina ettiği takdirde yapılacak ikinci satıtta vaki 
olacak zarar ziyanı müfteri tazmin edecektir. ihtilaf vukuunda 
merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile her presenin kanaviçe 
ve çenberi pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5 - ilan, dellaliye, pul, mukavele gibi resmi masraflar mü1-

teriye aittir. 
6 - Malın nümuneıini görmek isteyenler istanbulda ve lzmir

de Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müessese müdürlüğüne mÜ· 
racaat edebilirler. 

22-24-2-6 552 (325) 

iz mir defterdarlığından: • 

İcar No. Lira K. 
302 Kızlar ağası hanı alt katında 26 taj numaralı mağaza 60.00 
3()3 !kinci Kordon Tuzhane S. 26 taj numaralı dükkan 39.50 
304 Ahmet ağa mahallesi Tuzhane S. 22-24 taj No.lı dükkan 60.00 
305 Karşıyaka Bahariye Yem~çip~a S.32 taj No.lı dükkan 36.00 
306 Mersinli Bumava C. 54 taj numaralı ahır 19.00 
307 Kahramanlar Mortakya 197 eski numaralı ev 40.00 
308 Birinci Kordon Balıkhane altında 5 numaralı dükkan 125.00 
309 Bayraklı Bumava C. 26-28 taj No.lı ev ve dükkan 45.00 

Yukanda yazıh emvalin senelik icarları 15 gün müddetle müzaye
deye konu~uıtur. ihalesi 7 /3/938 tarihinde pazartesi günü aut 
15 tedir. Talİplcrin Milli Einlik müdürlüiiine miiracaatleri. · 

19-2 530 (30()) • 

kimselerden hazır bulunan lzmirde Madde 10 - Her ay nihayetinde 
Halirnağa çarşıs:nda 19 numaralı ortaklar kendi masrafları için he
ma!j-azada oturan Jozef Berunayor saplarına mahsup edilmek üzere 
ve lzmirde Göztepe tramvay cadde- kırkar lira alabileceklerdir. 
sinde 805 numaralı evde oturan Le- Madde 11 _ Her senenin niha
on Amado nam şahitlerin tarif ve yetinde blanço tanzim edildikten 
şahadetleriyle anla§ılan lzmirin Kar- sonra kalabilecek kar mikdarından 
şıyakasında Selimiye sokağında 5 şerikler tarafından yapılan mehuza
numaralı evde oturan manifatura 
tüccarı Jak Amado ve tzmirde Kara- tın tenzili ile bakiye kalan hisse ali

l:adarlıırca alınabileceldir. taş tramvay caddesinde 354 numa-
Madde 12 - Gayri mahdut meralı evde oturan Şimon Nommazın 

sebebi müracaatleri soruldukta an- ıul şerikin sermayesi yüzde altmışa 
!atacakları veçhile bir komandit şir- indiği takdirde, komanditer terik 
keti mukavelenamesinin yazılması- isterse şirket tasfiye edilecektir. 
nı istediler. Adı sanıları yukarıda Madde 13 - Ortaklar arasında 
yazılı şahitleri yanında diledikleri i§bu mukavelenin tatbikatında veya 
soruldukta söze başlıyarak : tayin manatında veya tasfiye lüzum 

Madde 1 - Şirketin merkezi ti- ve çekli icrasında çıkabilecek her 
careti lzmirde Murabıt çarşısında 14 türlü ihtilafatın hakem marifetiyle 
numaralı mağazadadır· hal ve fasledilmeıi ortaklaı arasında 

Madde 2 - Şirket komandittir. 
Madde 3 - Şirketin unvanı Şi

mon Nommaz Koma.,dit şirketidir. 
Madde 4 - Şirketin İmzası: Şir

ketin imzası « ŞIMON NOMMAZ 
KOMANDiT ŞiRKETi » imzası
dır. Bu İmzayı ,irket namına 
ve sirket işleri için vaki ola
cak bilcümle taahhüdat, muame
lat ve senedatta yalnız gayri mah
dut mesul §erik Şimon Nommaz ta
rafından kullanılacaktır. Şirket hiç 
bir veçh ve suretle ve kimseye ke
falet edemez. 

Madde 5 - Şirketin mevzuu 
Türkiye dahilinde çuval, kanaviçe 
ve sicim ticaretidir. Bu mevzuun ha
ricine çıkmak ortakların tahriri mu
vafakatine bağlıdır. 

Madde 6 -Şirketin sermayesi : 
Şirketin sermayesi 6000 altı bin 
Türk lirası olup bu sermayenin üç 
bin 3000 lirası gayri mahdut meıul 
•erik Şimon Nommaz tarafından ve 
3000 üç bin lira11 da Komanditer ıe· 
rik Jak Amado tarafından konul

. muttur. 
Madde 7 - Kir ve zarar biuele-

§İmdiden sureti kat'iyyede takarrür 
etmiştir. Tarafların ba,ka diyecekle
ri olmadığını beyan ve ikrar eyle
meleri üzerine i,bu mukavelena
meyi yazmakla beraber hazır bulu
nanlar yanında yüksek sesle ve açık
ça okunarak ve açıkça anlatılarak 
diledikleri gibi yazıldığı her biri ta
rafından kabul ve tasdik edildikten 
sonra tarafımızdan ve tahitlerle i.kit 
taraflara İmza ve tasdik ettirildi. 

Akitlerin imzaları 
Şahitlerin imzaları 

Noter resmi mühürü ve imzası. 

Umumi No. 231 
Hususi No. 1/41 
ltbu mukavelename suretinin da

ire dosyasında saklı 231 umumi nu
maralı aslına uygun olduğu tasdik 
kıhndı. Bin dokuz yüz otuz sekiz 
senesi ıubat ayının yirmi dördüncü 
cuma giinü. 

İzmir üçüncü noteri resmi mühü
rü ve F. Tenik imzuı . 
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•• Nazilli Pamuk ıslah istasyonu 
dürlüğünden: 

mu· 

Saf Akala pamuğu satışı 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 937 ıeneıi Saf Akala pamuk: 

mahsulü a,ağıdaki tartlar dahilinde satılacaktır. . 
1 - Müeueaenin bu ıene mahsulünden ıalih kısmına aıt 

932 kilosu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere ce• 
man 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf usu· 
liyle satılacaktır. 

2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma günü Nazilli mal müdür)üğün~e 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görul· 
düğü takdirde ihale aözü geçen günde aaat 11 de olacaktır. K;~· 
nunun tarif ettiği tekilde hazırlanan teklif mektuplarının o guıı 
nihayet saat 10 a kadar Komiayona verilmesi lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip miifteri bedelini tamamen mal san~ı· 
ğına yatıracak ve mal sandığı makbuzunun ibrazında mal m'!f• 
teriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecekt~r· 
Müfteri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmagll 
mecburdur. Akıi takdirde kat'i teminat irat kaydedilecek ve mil: 
lın kaldırılmaaından imtina olunduğu takdirde yapılacak ikin_cı 
satitta vaki olacak zarar ve ziyanı müfteri tazmin edecektit• 
ihtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile her 
peresenin kanaviçe ve çenberi saf pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
5 - ilan dellaliye pul gibi resmi masraflar mütteriye aittir· 
6 - Malın nümunesini görmek isteyenler latanbulda ve t:ı:· 

mirde Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müessese müdürlüğüııe 
müracaat edebilirler. 

22-2 ... 4--2-6 553 (322) 

Akhisar 
Hisedarlar 

tütüncüler bankası 
unıumi toplantısı ilanı 
(29/3/1938 Salı) 

1 Alelade Toplantı Ruznamesi: 

Jıa· 1 - Mecli•i idare ve murakip raporlarınin okunması ve 
bulü. . . te• 

2 - Bltinço ve kar ve '<arar hesaplarının tetkiki ve hısaeı 
mettüün tevzii fekli hakkında karar itası. 

3 - Mecliai idarenin ibrası. ·J /l 
4 - Müddetleri biten meclisi idare azalarının yerine yenı e 

aza seçilmesi. 
5 - Mürakip intihabı ve ücretinin tayini. • 

2 - Fevkalade toplantı ruınamesı: 
E k 1 · · d. · dd · · • ·d k. veÇhile aaa mu ave enamemızın ye ıncı ma esının atı e ı 

tadili: 
Madde: 7 Tiirlı 
«Şirketin hi11e senedatı tamamen hamiline muharrer ve ..,e· 

tebaasına münhasır olacaktır. Ancak bedelleri tamamen tal~~eıı· 
ya tediye edilmemit olan hisse senetleri bedelleri tamamen ° et• 
medikçe nama muharrer olarak kalacaktır. Bu kabil hisı~ ·~nııe 
!eri bedelleri tamamen talep ve tediye edildikten sonra haJ111 

yazılı hisselerle değittirilecektir. ..,e 
Hamiline yazılı hisse senetlerinin devir ve feragı tirkel 

üçüncü tahıalar hakkında ancak kabz ile hüküm ifade eder· e'I" 
Henüz nama yazılı olan hi11e senetlerinin devir ve fer.~ırı1 ~jJI~ batka bir suretle intikali ise Ticaret Kanununun hükud efterı 

tevfikan idare meclisinden karar alındıktan ve firketçe e ;er' 
mahsusuna kayıt ve iki aza tarafından imza edildikte~ soıır 11ıı" 
edilir. Pevir ve intikal ayni zamanda hiase ıenetlerinın arf ~d"" 
da kaydedilerek tirketin müdürü ile azadan bir zat tara 1 

imza edilir.» , l,.rıJı 
Yukarıdaki ruznameler dahilinde all!.lide ve fevkalad,ed 0 toP· 

vukubulacak olan hissedarlar umumi , toplantısına alel~ e d,.rıJI 
lantı için asaleten ve vekaleten on hiueye aahjp her hısıe ı,illİ' 
ve fevkalade toplantı içinde hisse miktarı ne olursa 0~~" r 'fil• 
mum hiaaedarların 29/3/1938 tarihinde Akhisarda Ak bı•ı:ııııı': 
tüncüler Bankası binasında yapılacak içtimada hazır u·ııi /6" 
ları ve içtima s\inünden bir hafta evveline kadar hiııe~er! :ı:e ıe~' 
hisarda merkezimize ve lzmir ve Kırkağaçtaki tubelerınıı 
di ederek duhuliye varakası almalarını rica ederi:ı. .. of, 

MECLiSi ID,.,. · 
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Z MART ÇARŞAMBA 938 
hı.~ 

TURAN rabrikaları mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuyaJet aabunlarını, traş sabunu ve krtmi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toplan sa
btlar için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

KREM BALSAMIN 

k ICumral, sarışın, esmer her tene tevatuk eden yegine sıhhi 
t~tnıterdir. Cildi bes~er, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
•ıhthr. Yarım aaırdanberi kibar mahfelJerin takdir ile kullandıkları 

i güzellik kremleridir. 

~rem Ba1samin dört şekilde takdim edilir: 

2 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
3 - Krem Balaamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

- Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

~ lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu lstanbul - ' - ' a . ~ ... - . . . . . , . :· . . . .~ . : .• 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

ii 

!Q ~..C/.'7.Jdi.afl 

~~~~hel iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
·~ı~ın OTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
1 Otel~ ~endiıini aevdinnitıtir. 

t)ftt erınde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı hu
~j • .' 
••t~~C hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

uld bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

Fiatı her keseye elve;i,n 
1 

BüyOk radyolaren ·evsaf 
' ve kudretina~ · 
Laka a6ateri,g 

bir radro ~ , 

LİRAVEREREK SPARıo-~ 
, ALıNız , ·~a MODE La .. 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyülı Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretif e rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde sah1maktad1r. 

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

EYLUL 
Baharat DepoSu 

Sayın mütterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefİt· 
lerini arttırmıf ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl· 
mıt HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti· 
yarlarımız için öZLO UNLAR, feker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve saireai .• Me,hur LiMON ÇIÇEKLERt ve muhte-
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefitli tuvalet efyası, ÇiL ILAÇLARINI lstanbul fiati üzerine sa· 
tıfa koymuttur. 

Zengin çetitli dit fırçaları, dif macunları, garantili dövülmüf, 
paketlenmif baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTI elbise boyaları ve daha pek çok çefitler. 
TELEFON: 3882 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Harsa Mehmet Zeki variılerinin veraset vergisinden olan bor~ 

larmm temini tahsili için tahsili emval kanununa göre haczedil
mit olan Hasan Hoca mahallesinde Kuzu oğlu çarfısında 43 - 45 
ve yol bedesteninde kain 50 sayılı gayri menkuller üzerindeki 
hisseleri tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıfhr. 

Almak ve sahf fartlarını öğrenmek isteyenlerin defterdarlık 
tahsilat servisine müracaatleri. 26-2-6-10 '617 (355) 

M ae• &IW AM!lgpçgvw . ._. ........................... . 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 

@lM 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamul.itı tercih ediniz 

Wl.fl~I~ SATIŞ YE~LERI im 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

·---------------------------· 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markala bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır •.. 

Bir ade! küçük pille itler, altmıf metre mesafeyi aydınlatır, ayar 
hdır. Zıyayı yakmlathrır, uzaklattırır, dağıtır ve toplar, bozul
maz. Kontak yap~~z. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camlı, renkli 

"lr' oı· · v ş·· , ıvı e ure. 
1 LıMlTET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

ı. 2 

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

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

POLO vapuru ~ubat ortasında Lond-

HREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
LONDRA HATTI 1 

ra. Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ACHAIA vapuru 28 şubatta bekleni
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam. Hamburg ve Bremcn 
için yilk alacaktır. için yük alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- SMYRNA vapuru halen limanımızd• 
ticlasmcla Londra. Hull ve Anversten olup Anvers, ve Hamburg limanlarından 
gelip yllk çıknracalc ve ayni zamanda yUk çıkaracaktır. 
Londra ve HuU için yUk alacaktır. HERAKLEA vapuru 7 martta bekl• 

LtVERPOOL HA Tl'I niyor. Anvers ve Hamburg limanların· 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Ll- dan yilk çıkaracaktır. 

verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- KYTHERA vapuru 15 martta bekle-
racak. 

MARD!NtAN vapuru 20 şubatta ge
lip Livcrpool ve Glasgov için yük ala
cak. 

LESBf AN vapuru şubat ortasında Lt-

niyor. Rotteroam. Hamburg ve Brcmen 
için yük alaet" ctır. 

JOHNSTON VAR.REN LINES 
LIVERPOOL 

vcrpool ve Svanscadan gelip ytik çıka- A VIEMORE vapuru 27 martta bekle-
racak. 

DEUTSCH LEVANTE - LtNtE 
niyor. Burgas, Vama. Köstence ve Oa
latz için yUk alacaktır. 

ANDROS vapuru 9 şubatta Haınliurg DAndakf hareket tarihleriyle nav-
Bremen ve Anversten gelip yük çıka- 1 n1 d k1 d M·Udlkl d ta k u ar a e6~ er en acen me-
racn : . . suliyet kabul etmez. 

Tarih ve nnvlunlardaki cleğlşiklıkler- • 
den accınta mcsuliyct kabul etmez. Daha fazla tnfsUAt almak için Blrln-

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

TRAJANUS vapuru 21 şubatta gelip 
Anvers (Doğru) Rotterdam ve Ham
burg limanları için yUk alacaktır. 
HERMES vapuru 3 martta gelip Burgas 
Vama ve Köstence için yUk alacaktır. 

MARS vapuru 7 martta beklenmekte 
olup Rottcrdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları iç.in yUk alacaktır. 

SVENSKA ORIF..NT LINIEN 
FİNN vapuru 21 şubatta gelJp Rot

terdam, Hamburg, Gdynia. Dantzig. Da
nimarka Jimanları Baltık Norveç li
manları için yUk alacaktır. 

GOTLAND motöril 3 martta beklen
mekte olup Rotterdam, Hamburg. Gdy
nla. Dantzig, Danimark ve Norveç li
manları için yilk alacaktır. 

GUNBORG vapuru 14 martta bek
lenmekte olup Rotterdaın. Hamburg, 
GdynJa. Dantzig, Danimark ve Baltık 

limanları için yük alacaktır. 
SERViCE MAR1T1ME ROUMAtN 
ALBA JULtA vapuru 7 martta gelip 

Malta. Cenova ve Marsilya limanları 

cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 

caat edilmesi rica olunur. 
TELEFON No. 2007/2008 

Paris haptan, nebaU maddelerden 
yapılmış emniyetli mUshil ilacıdır 

1 tanesi linet, 3-4 taneai amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver-
ınez. 

Inkıbaza. hazımsızlığa. uyku
suzluğa, bunlardan mUtevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 ku.ru§tur. 

için yilk ve yolcu kabul eder. -------------
ZEGLUGA POLSKA S. A. yet kabul etmez. Daha fazla tnfslllt lçln 

LECHtSTAN motörU 15 martta bek- tkincl .Kordonda Tahmil ve Tahliye bi
lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Dant- nası arkasında FRATELLt SPERCO 
zig limanları için yük alacaktır. VAPUR acentalığına rnUracaat edilmc

tlandakl hareket tarihleriyle navlun- si rica olunur. 
lardaki değişikliklerden acentn mesuli- Telefon : 2663/4111/4221 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. fzmirde Hilal eczanesi 
kokucululc üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese oJmu§, kokuculuk 
alemini ~§ırlmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili iıindeki ciddiyeti, k;ı;;;: 
yalarını IElllirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını rörmelisiniz. 

··············~i~"ii·~~····~~~;·~~~~i·············· 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇli..EBILIR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioifu Hanı kM'fısmda Bqdurak - bmir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SA\"frt: 10 

Avam kamarasında tenkidler yapıldı 
İngiliz baş vekili harici siyasetin bütün mesuliyetini kabul ettiğini söyledi 

KORİDORLARDA YAPILAN NUMAYİŞ MODERN İŞ NİZAMI HAKKINDA 

Fransız mebuslar meclisi Nümayişçilerin istedikleri 
Yeni bjr intihap yapılması ve Italya-Ayan meclisinin tadiline uyarak ye· 

ya kredi verilmemesidir ni bir proje metnini kabul etti 
1 Paris, 1 ( ö.R) - cPopulairu ıraze· 
l tesinde Modem it nizamı kanunu yüzün. 
den iyan ve mebusan meclisleri arasm
da bir ihtilaf çıkması ihtimalini tetkik 
eden ıosya1i.st partisi reisi B. Blum tun" 
lan yaz.oy<>r: 

•Eier böyle bir ihtiliıf yeni bir buh· 
rana sebep olacak olursa anlqıimıf ola· 

! I caktır ki mebusan meclisindeki ekseri· 

1 

yete dayanarak iyanla teıriki mesaiye 

l çalıpn hükümet tecrübeleri tam olarak 
' akim kabruttır. Şu takdirde ayana da· 

· i yanarak rnebusanla teıriki mesaiye çalı
İ 'f8C8k lıqka bir kahine İcap edecektir. 
j ı Vakıa böyle bir letebbüsün mebusan 

'mecli.inde muvdfakıyet kazanamıyaca· 
iı ileri sürülebilir. Fakat ba iyanm dü

ı ıünme:i icap eden bir vaziyettir. Ayan 
: mecliai böyle bir kahine teklifini redde
demez. Zira hem yıkmak, hem yapma• 
malc mümkün değ;Jdir. Eier ayan ekse· 
rİyetine dayanan bir kabine mebusand11 
ekseriyet kazanamazsa o :zaman tek ihti
rnz.1 kdrr. Ya iyan meclb.i mebusanm 

, tekliflerine muhalefetten vazge~.ecek, ya· 
. but her ikiti de az çel: milletin doirJ· 

dı.k kclma!a.."Uıı ve imkan basıl olur ol- dan doğruya reyinden doğan bu iki rnec· 
mu umumi intihabata ıririşmelerini ve lis arMmdaki ihtilafı halletmek için mec· 
ltaJyay.ı ıi:addet~n yardımdan her haJ- liıi feahederek yeni iatihab3ta ıririıımek. 
d~ imtina etmelerini is~emİ§le.rdir. f «Oeuvre» gazctc!İ de milli müdafaa 

Londra, 1 ( A .A) - Lord Hclilaksm kaygısiyle iıya.'1 rncclisinin ameleler le
ye:ıiden taydı.i haklc~d" Avam Kama- Lilıdıeki tekliflei reddetnıemesini tavr;i .. 

!it. . "'· rasmda kısa bir müzakere cereyan elmİ}· ye ediyor. Zira i•imlerin milli müdafaa 

Londn, 1 ( ö.R) - B. Edenin iati- tefan ıir Robert V ansittard da hazır bu- tir. B. Attle<ı B. Hııli~aksın ~•iyetini üzerinde ne kadar ebcmmİyetli bir un· 
fumı takip eden yaı:iyet hakkında Avam Junmuıtur. Bu göıiifmelerin Roınada ı telaim ettikten sonra Lordlar K3ınua- , tur oldukları maliimdu:-. 
Kamarasında bir miinalaıJll yapılmqbr. baılıyacak olan İngiliz • ltalyan müza- sı izasmdan birisinin intihap edilmesini t cEcho de Parin ise hayat pahalılığı 
Hükümet ilk Önce hu münakapnm le- kerelerine bir hazırlı!. teı!:il ettiği beyan mualıeze elnı.İ§ ve böyl~ ~ir iatihab"'. ~tıkça '.ıçi .. ücr:tlu:ru artıı.·acak ol~ j Fransız meclisinde söz alanlar dan eski ba§uekil Bay Blum • ,,,_. 
lıirini istemifti. Fakat Amele Partisi me· edilmektedör. Avam Kamarasının harıcıye nezareb 'muteharrı.'< ucre, mikyosmın esaslı ba baıa dob. olduğu bir sırada yapılan bu karyı 398 reyle ikisi ortaaı yeni bd' j)d• 
IKularmm ııran üzerine müukere devam. Paris, 1 ( ö.R) - Eski 113Zll'lardan üzerinde ıimdilü ahvaJ ve ıeraitin iımir noktayı ihmal etliğini kaydediyor. O da ırrev fena bir tesir uyandırmııtır. tin kabul etmiştir. Ayanm derin ıe~. 
e!Jruttir. Amele partisi reisi B. Attlee aöz Colrot cEkselsion gazetesinde neıredi· olduğu kontrolü ifa etmesine mini ola-

1 
tudur ki hayat pahaldığı Ücretlerin art- Paris, 1 ( ö.R) - Ayan meclisine tadil etmit olduğu ilk metin ekser, t-• 

alarak B. Edenin yerine Lo~d Halifak- len bir makalesinde Fransanın lngiliz • cağını aöylemiftir. Hatip fÖyle devam masından ileri gel:n>ktedir. Bu Ücretler mebusandan tadilen gönderilen modem talannda evvelki haJine İrca edil""'1 ıı-ı' 
aın tayinini tenkit elmİf!İl'. B. Attlee ltalyan müzakerelerin> engel olmaması elmİjtirı : daha çol_ arttırılcld;ça hayat pahalılığı da mcaai nizamının birinci kanun projesi kat bir anlqrna zemini olabilecek .,ı.t•' 
Lordlar kamarası izuı olan bir zatın ha· lüzumunu kaydetmekte ve bunu hem Bugün ittihaz edilmİf olan kararlar artacaktır. Fr;ır.ou itçilerine anlabnak ayan ticaret komisyonu tarafındaa tetkik mütavassıt metinler de bir takun ~ I~ 
riciye nezaretine tayininiıı kaide harici hükümet bqmda olanlar, hem gazeteci- Büyük Britanyanm istikbali ve cihan aul- 'İcap eder ki satın alma kudretini arttır- edilmektedir. Meclisin saat on buçukta lar hakkında kabul edilmİftir. sı;! ~ıt 
bir it olduğunu ve Lord Halifakı Avam ler için bir zaruret olarak ıröstermekte- hu için itinalı bir eh~mmiyeti haizdir.' mak lüzumu hakkında kendilerine yapı· celsesinde raportör, henili< mehwıan mec- meclis, ayanın tadilatına boyun ~il 
Kamarumda bolunamıyacağı ve sualle- dir. Zira yapılmasına çalıtılan anlatmaya Hariciye nezaretinin kendisi bizzat mi,;n- lan telkinlerden daha lınkiki olarak ken- \isinin gönderdiği metinlerin tam olarak niyetinde olmadığını, fakat anlat""'. ıif' 
re cevap veremİyeceırı için bu istianai Fransanm miifkülat çıkardığı ıiteminin tehip olan ve memleketin keza intihap'. eli menfaatlerini koruyacak ıey mesai tetkik edilemediğini ve raporun hazır- da mutlak kaçınmadığını ırı;.te~,ıı-• 
Taı:İyetİıı ananelere tamamiyle u:rırunsuz ya B. Ch:ımberlain, yahut B. Muuolini edilmif mümessilleri ile ııkı münaaebet· kudretini arttırmaktır. O vakii Fransııı lamnadığını bildirdiğinden müzakere yi· Ayan meclisi mebusandan kan~ li1 dlill 
diiftüjiüaü aöylemiftir. tarafından yapdabilmesi Fransanın men- leri bulunan bir zatın elinde hulunmuı 1 

ekonomisi k.U..ınrna yoluna ırirecektir. ne talik edilmiıtir. sının iadeten geleceği müliıhua>IYle 1" 
B. Attleeden aonra muhtelif Lı"beraJ faatine deiildir. Kimse B. Chamberlainin a.-zuya f3yandır. 1 Pari_a, 1 (ö.R) - Nuin en büyü!< Paris, 1 (ö.R) - Ayan mecliaiııden akfaID saat 18 ve 20 de iki d~ '.:ıP 

partisi lideri ıir Archı'baJd Sinclair aöz bu i§le karyılqacağı güçlüklerden fÜphe B. Churcill Lord HaJifaksm ıenasmda oteflermden aJt,.ının müıtabdemleri bir tadilen ırelen modem İf nizamına ait lanmq ise de Burbon sarayındaki il-' 

a\mqbr. Hatip timdi hükümet tarafın- etmez. Zira iki senedenberi inıriltere ve bulunmak ıuretiyle kendisinin Cbamber- ücret meselesinden dolayı ıırev ilan et· ı uzlllfl"!Ul ve hakemlik projesini yeniden zakere bitmediğinden buırün ıaal 0 ,.a 
dan büyük bir tecrübeye ıririfildiğini, ltalya arasında ırerırinlik çok arlnuflır. lainin ıiyasetini tenkit etmit olmakla be-

1 
mitlerdir. Otellerin bu mevsimde haftan tetkik eden mebusan nıeclisi 114 reye li.k edilmiştir. 

hunun bütün m!n'affakıyet ihtimallerini Bu da Fransanın bu teıebbüste arabo- raber ltalya ile mukarenet ıiyasetine hü-

1
1 _____________________________________________ _ 

bir araya top)UlllJ olmıııııuına rağmen zarılık etmesi için ayn bir sebeptir. kümetçe mÜfkülat çıJ..·rmak arzuounda M 
bıma letebbüs edenlerin bu itte l&ınİmi Londra, 1 (ö.R) - Diplomasi ma· bulunacağını göıtermiftir. 1 •• th • b • h f A • 
olduklannı ıöylemif •e bu vuİyette it hafili lnıriltere ile Almanya arasında mü- B. Charnberlain B. Attleenin deli.iline u 1 ş 1 r ava acı a Si 
bqına ehliyetli kiınaeleri ıreçirmenin bir zakerelerin hqlıyacağı hakkında çıka- itiraz etmekle beraber en mükemmel ev· 
zaruret olduğunu kabul etmiftir. Bu mÜ· nlan haberleri tekzip etmektedirler. Sa- aafa sahip bir ıratın hizmetlerinden mem· • • 
dahale merine 99 reye kartı 226 reyle lihiyetli kaynaklardan verilen izahata lekeli ıırf o zatın Lordlar Kaınaruırıa G • • 
A•am Kamarası müzakerelerin tehiri göre lnıriJterenin Almanya ile müzake- mensup olması sebebiyle mahrum edil·! uzel 
hakkında bükümet tarafından takdim reye ıririfmeıi ihtimali imkan harici ol- mesinin doğru olarnıyacağuu aöylemiftir. 
edilen bir takriri kabul etmİftİr. Eaasen mamakl" beraber bu müzakerelerin ltal- Londra, 28 (A.A) - Tuneain JCaJıj.. 

bir manza·ra görmek üzere güle 
güle uğurlanan yolcular kül halinde bafvekil B. Chamberlain hariciye nazı• yanın tavassutuyla baflaması için lnıril- re muhabiri bildiriyor: 

rma leTcih edilecek ıuallere bizzat ken- terenin Roma ıefiri Lord Perte talimat Süveyt kanalında ltalyaya atfedilen 
diainin Avam Kamarasında cevap vere- verildiği hakkındaki haberler esassızdır. kontrol niyetlerinin tekzibi burada mem· 

ceğini ..., hariciye ııuıruıa ait itlerden Roma, 1 (ö.R) - BB. Chamberlain nunİyet uyandU1111ftı. Fakat lt.alyanın ı ı • • d d•ı ~ 
ta1ısaa mesuliyet kabul ettiiini bildire· veHalifakıileehemmiyetlimüzakereler- Trabluataki kuvvetlerini ıreri çekmiye-ı ve a ev er ıçın e can ver· l er ·~ ' 
rek mecli.i teıkin elmİftİr. de bulunmut olan inıriltereain Roma ceği hakkındaki reami haberler bu mem- . 8 )<Jciy1'. 

sefiri Lord Pertfn ırelecelr halta L-·m- nuruy" eti" haylı" ---"-··br. 1 Nevyork 26 (P. S.) - Muhteşem bir Bu muhteşem malikliney1 lı ıl• Ayni celsede müzakere edilen diğer ""' .._.u.,.. e 
meaeleler arasında Amele ınebus\armdan da Romaya dönmiif olacağı haber alın- Kahirede beyan olunduğuna göre Sü- owmobil. ara)>ası, Kaliforn.iya sahilleri- görebilmek için üzerinde tayY8:,..ıı. 1 

biri Baıvekile ıunu sormUJlur: . maktadır. veyf kanalı ıneoelesi ltalyan • lngilia ~ fee~~ manzarası içinde bütün sür- uçmak lfızımdır. Bu tayyare }ıa.ı 

h 
Londra, 1 (A.A) - Dün akfa1D müzakerelerinden ayn olarak tetkik edi-jı atiyle gıdiyor. Pilot Filips yerine geçti. ıJ•"'"' 

- Süveyf kanalı ak.landa ltalya in- (Sa S d'~ t p Avam Kamarası koridorlarında ym sek· lecek meselelerden ancak biridir. n imeon) un çiftliği bir kaç mil Lord ve Ladi Plumkett'le ııs• 14ot~I 
ııiltereye aarih tekliflerde bulunmuı mu- kkül uzaktadır. liler tayyarede yerlerı'ru' aldılar. dur? sen l"fe · ü temsil eden iki yüz kadın Mısa mahafilinin urar ettiği bir nokta 

ve erkek Lir nümayif yaparak B. Ede· varaa 0 da 1nıriliz ltaJyan müzakereleri- Palmiyeler ve çiçekler içinde işledi. 
Bu suale baıvekil ıu cevabı vermiftir: 
el 922 seaesinden beri lıafya bu me

••I• hakkmda hiç bir talepte bulunma-
mı;br.• 

Lond:a, 1 (ö.R) - Dün 
Avam Kaınara.ı koridorlannda bir nü

mayiJ )""J>ılıru;tr. Milletler Cemiyetine 
yardım teşekkülüyle alakadar beynelmi
le] ıulh hareketi cemiyetlerine mensup 
200 deloı;;e m•clis koridorlanndan geçe
rek m:!..usJar3 tal:r-1crini bildiren mat· 
bualv vermişLrdir. Bu talepler ;unlar
dır: <111illetler Cemiyc:ine sadakatin mu· 
hafuasr, B. Edenin hariciye nezaretin
den çekilmesi harici aiyaıet istikametinin 
deiiftiiini gösterdiğinden bunu tasvip 
veya reddetmek Üzere yeni intihabat ya
pılması ve lıalyaya kredi verilmesinin 
kat'iyyen reddi. 

Londra, 1 ( ö.R) - Bqvekil sir f'e
.;lle Chamberlain ve hariciye nazırı Lord 
Halifalu lnııiltereain Roma sefiriyle ırö-

ain istiafaına karyı protestoda bulunmuı· ain neticesi her ne oluraa olsun Mısırın. bir çiftlik .. (San Simeon).. Tayyare havalandı. etlılet 
lar, mensup olduktan intihap daireleri milli müdafıuıaını kuvvetlendirmesi za.1 Bu, ne haşmetli bir isim.. Tayyareye binmemiş olan d•~yol" 
mebuslarından Milletler Cemiyetine aa- ruretidir. j Dünya matbuatının en kudretli sima- bu nefis uçuşu hayranlıkla seyt _ .... ..-.... ____________ .-=-..-----===------- sı, Amerikan gazeteciliğinin çarı Hirs- !ardı. poJdıl-

/ ngi./ fere - Amerika - Fransa tin kışlık malikanesi ~le burasıdır. Biraz sonra tayyare gözden l<•Y 
San Simeon, yeni dünya cennetidir. Hava karardı. iyaıııll 

D • •• •• 1 • Avrupanın •Kotdazilrü• nden daha Baharı sürekli olan J{aliiotrı 
enız goruşme erı renkli ve daha ılık bir Kotdazür.. kötü havaları vardır. j\l•"lct 

Işte burada, Nevyorkun milyarderle- Ansızın müthiş bir iştial olıl~· -ıru yu' 

Londra, 1 (ö.R) - Bugün öğleden sonra Londrada 1936 d:ı 
imza edilen deniz muahedesini imzalayan üç büyük devlet, ya
ni İngiltere, Amerika ve Fransa mümessilleri arasında Forreing 
Office'te müzakereler ba~lamı~tır. Bu müzakereler 35.000 ton
dan üstün hacimde zırhlıların intası ihtimali hakkında yapılan 
müracaate Japon hükümetinin menfi cevap vermesi üzerine za· 
ruri olmuştur. Bu ilk içtimada sadece kartılıklı görütler teati edi
lecektir. Eğer akit taraflardan biri 1936 muahed~sinin hüküm
leri dahilinde teminat ko.ydından istifade etmek istediğini bildi
recek olursa bu hususta derhal resmi müzakere baflıyaca!ı: ve 
serbestisini geri almak niyetini böylece bildirmif olan devlet üç 
aylık bir mühlet geçtikten sonra 35.000 tondan daha büyiik zırhlı . . 

ri gürültülü hayatlarının yorgunlukları- içinde bu· btle gökten yere og 
nı çıkarırlar. 1 d pill var an ı. taı·rat• 

Bahsettiğimiz lüks otomobil San Si- Davetliler, otomobillerle 
meondaki şatonun kapısından içeri gir- düştüğü yere koştular. rÇ• iıl1 • 
di. . Tayyare sanki bir ateşten p:ı'ırı ~e 

Otomobilde bulunanlar, Lord ve Ladi Tayyarede y•r.orak ölen kadın Nihayet Lord ve Ladi pJurrıki~ıJi. 
Plumkett'di. Lıidi Plumkett pilot Filipsin cesetleri tanılab cak ~il' 
Uşakların konuşmalarından belli idi k d Dig' erlcrın cesetleri tanınrrı_ ,ya 

1 ya ın ostları olup uzun bir seyahate 
ki onlar bu şatoda sabırsızlıkla bekleni- Je gelmiş ve kömürleşrrıiştı. cok fe< 

1 ~ıkımşlardı. ı ce ' 
yor ardı. Büyük bir eğlence bÖY e , . ..ı 

Lo d Pl k tt In ·ı· s danının Hirst, misafirlerini bir prens gibi kar- ·J:r · u• r um e , gı ız u es- bir llibetle neticelenını~u · d
3 

bi•Y 

l ki umumi valisidir. Ladi Plumkett meş- şılad.ı. Hadise Nevyork ve ı,ondr• 
bur yıldızlardan Fanny Vartın kızıdır. Ve onların ,;uvasal&tı ile beraber şa- heyecan uyandırmıştır. 

Her ikisi de Dük ve Düşe• Vindsorun toda şenlikler başladı. Kazanın sebebi meı;buldilr. 


