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Kf'lliforniya tuğyanının 
plançosu 

Loa Ancelos, 6 ( A.A ) - Tuğyanlar 
blinçosu : 

159 ölü, 74 kayıp ... 

·----'-' ~ FlATl ( S ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyeı caeTtntn beJcrbi, sabahlan çıkar aiya3i gazetedir YENt ASIR Matbaumda buıhnqbr 
- N 

Kamutayda dış 
~ 

siyasamızın izahı 
f!ARiCİYE VEKİLi B. M._MECLİSİNDE HARİCİj 
~y ASETİMİZ HAKKJNDA iZAHA T VERECEK 

·············~·~·············ı 

Ucuzlayınca 

lstanbul halkı daha 
fazla et yemeğe 

başlac!ı 

. . _________________ .,... _____________________ ___ 

l>ünya • asi 
8al ani. rda ..___ _____ _ 
Güzel bir karar 

-<>--

Yollarımızı asfalt 
:Yopma~tan başka 

çare yoktur 

tıg.Üınunıt v~si dün yap-! 
~·'°n içtimaında bütçe nizamna-: 
~1Yle vilayet makamına bazı sa-

{etler vermiştir. j 
bit· ~nlar arasında bütçenin dörtte 
--~~1 

Reçmemek üzere bir istikraz 
ea.ı:;.. ~u istikrazın Ağamemnun ılı
birc ~tle lnciraltının ısla.lıına ve şe
~ cıvar yolların nsfalt olarak ın-
~~a tahsis keyfiyeti vardır. · 

. 
Ankar.:, 7 (Hususi) - Denizli 

mebusu bay Mazhar Müfidin bir ıu
ı.l takriri üzerine Hariciye vekilimiz 
bay T (:Vfik Rüştü Aresuı Knmutay-
da herici siyasetimiz hakkında iza
hat vermeleri ve beynelınilel ufkun 
çok karanlık ve karışık olduğu bu
günlerde Balkanlarda sulh ve aü
kUnu kuvvetle istikrara kavU§turan 
doatluklanınızden ve sulh aiyaaeti
mizin bugüne kadar elde ettiği can-

lı ve bariz muvaf f akıyetlerden bah
setmeleri pek muhtemeldir. Bu mü
nasebetle hariciye vekilimizin Ha
tay mese!esine de temas ederek mü
zakerelerin ıon safh"ı üze:inde de 
durmaları beklenmektedir. 

Ankara, 7 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi encümenlerinde 938 
senesinin bütçe tetkikleri devam et-
mektedir. Maliye encümeninde de 
Denizli mebuıu bay Mazhar Müfi
din kazanç vergisinden yapılacak 
tenzilatın yalnız az maqlı memur
lara hun hakkındaki kanun layıha

Şef Atatürk 
Bayan Melek T okgözün 

konserine şeref verdi 
. . -
Ankara, 7 (Hususi} - Şef Atatürk dün gece, Bayan Melek 

Tokıözle '1u-kadatları tarafından Ankarada Yeni sinemada ve
rilen muvaffakıyetli konıeri tereflendirdiler. Konserde Batvekil 
8. Celal Bayar, vekiller, birçok mebuslar ve Ankaranın bütün 
güzideleri hazır bulundular. Konser Atatürkün huzuriyle bir kat 
daha nqeli ve heyecanlı geçmittir. Ba1an Melek Tokgöz çok 

Belediye 
Daha esaah te1blrler 
için f&hlr mecllslnl 
tevkallde toplantıya 

ça§ırıyor 

--0--

tstanbuİ, 7 (Huami) - Et fiat
leıi, hülriimetçe alman e1aw tedbir
ler aayuincle ucuzlay.lıdanberi et 
tarfİyab hir hafta eTYelkİne nJ.b.t. ! 

• le yüzde on bet ~br. Bu mi- : • Pbede fakir haDnn et yiyebibne im- 1 
IWunı hulahilmit olmalarmdaa .. i 
........ karplanmalıtad1r. ı.t•-W ! 
belediyesi eufİyabn artmua ... 

• rine ymİd• ban tedbirler alma
ia lünm ıarm6ftüır. Da ..Juatla 
ıehir' mecJiai inümibdeki ~ 
ha ıünU t.-.ıade Wr toplantıya 
~· Uinan ıöriiliiree eti 
acmhbne tedbirine kartı hası b
saplann ihlillr yoluna aaparak ha). 

la etais bırakmak taretiyle ıa:ranna 
11M7dan bwalanamak için baapblı 

~Y'"~erelc bu iti ilendi --
nne tır. . 

~t &~emnun ve lnciraltı gibi ge
}'1atetıren yerlere aarfedilecek pa
~ttt t hern §Chrin eğlence yerlerini 
bir ırac:ak, hem de hususi idareye 
~cı:elır .membaı olacaktır. Karşılığı 
~ tetıren müesseseler için borca 
~k.te asla korku yoktur. Bu ba
Jı.,ek n karan çok yerinde bir iş, bir 
~t olmak üzere karşılıyoruz. 
~ bizi memnun eden diğer bir 
~c . ~~rdır ki o da bu karnrla vila
~:::~ın ufalt yo1Jar in~sı yoluna 

ıı üzerinde tetkikler yapılmaktndır. Hariciye vekili B. Tevfik Rii§tü Aras 

, ~dretli bir ıea sanatkarı olarak kendini ıon günlerde ve Anka
ra radyosunda pek çabuk tanıtınıfb. Akf&Dlki konseri bu se'rimli 
sanatkar için cidden bi-: mu7affakıyet faheıeri olmuttur. ········································' 

Kızılay . 
y lf ~imasıdır. 
~ &.ktıyle 9oselerimizde münakalat l b 
~k~~ deve ve araba ile yapılırdı.. Hemşire er mekte i 
~ 1 

basit in~at tarzı da ihtiyaca direktörünün gazefe .. nP ~erebilirdi. • 
itti ~Qun vaziyet tamamen değiş- mıze beyanatı 
~:ır. Nakil vasıtaları makinalaş- Kmlay Cemiyetinin tstanbu1daki hem· 
tq ıh Sirkülasyon artmıştır. Bilhas· ıireler mektebi direktörü Amerikalı Misı ! 
~ilk .~e civar olan yolların üzerin- Havel Grosa tetkiklerde bulunmak üze
bu, ~~de yüzlerce otomo?iJ, oto- re ıehrimize gelmi_ştir. M.W H. Cron ay-

% amyon geçmektedır · ni zamanda Rockfeller IU'a§tuma ensti· 
~kil selerin inşa tarzları bugünün -SONU tKINCt SAHiFEDE _ 
tttt Vasıtalarına dayanacak kud-
l:ıı~ değildir. Nitekim bir sene ya
İlıtı· Yol ertesi sene esaslı tamire 

}'ar ·• • l-Ja'"' Rosterıyor. Ak denizde 
l'~l> l tta yoJların inşasında bir taraf 

~ ~ ıkrken diğer tarafın bozulduğu Bı'r lngı'/ı'z harp 
y 0 

defa görülüyor. 
ııİt\ 01Ia~ın tahammül kabiliyetleri
bir .~hgı yalnız para bakımından 
~it '8taf teşkil eylemekle kalmıyor. 
~Çok adamları, müesseseleri sui 
~tı altına sokuyor. Devlet mcmur
~~;r' Şeref ve haysiyetlerine dil 

. . 
gemısıne 

-o---

~ lllak fırsatını veriyor. 
5Tayyare 

Bombalarla hü-
cum ettiler · 

~I Csclenin aslı yol inşaatında ka
~di)~.n sistemlerin bozukluğun
' ·

1 
D.unt'! göre yapılmış olan şart

~~ erın bugünün ihtiyaçlarına 
1 n. düşmemesindedir. - YAZISI OÇONCO SAHiFEDE -

..................................................................................... ~ ..... 
Cenevre Beşler komitesinde 

Hatay seçim kanununu 
hazırlıyacak komisyon 

dün işe başladı 
İstanbul, 7 (Hususi) - Cenevreden bildiriliyor: Hatay se

çim kanununu hazırlamağa memur beı;ler komitesi bugün ha
riciye sekreteri B. Menemencioğlunun ittirakiyle toplantılan
na batladı. Komite, kararlarını ittifakla verecektir. Talepleri
mizin tamamen tahakkuk edeceği fÜphesiz telakki olunuyor. 

* 
Paris, 7 ( ö.R) - Hariciye nezareti., )ayca tahakkuk etmesi ihtimali U.tündür 

müatepn B. François de Tenan Hatay Kanun mandater devlet tarafından ilin 
intihabat nizamnamesinin tetkikine me-, edilmek üzere Cenevre konseyine bildi
mur komite müzakerelerinde hazır ba· rilecektir. 
lunmak üzere dün akf8111 Cenevreye ha- Fransayı De Teuan ile l..agrad tem-
reket etmiştir. ıil edecektir. 

Paris, 6 (A.A) - Cenevreden Tan Cenevre, 7 (ö.R) - Sancak intiba-
gazettıine bildirildiğine göre Hatay se- bat nİzamııanJesini tadile memur Millet· 
çim kanwıuna ıon teklini verecek liomİ· ler Cemiyeti Konsey komitesinde Fran
te pazartesi toplanacak ve kararlarını aa71 temsil edecek olan hariciye müate-

FuCJ.rda mn'i göl için çalıımalar 

Hal santral sondajına başlanıyor 

938 Fuarı bahar çalışma· 
larına dün başladı 

ittif-!'1a. ~calı~. • . . fU1 B. Françoi de Teuan 'Ye Ol1a elçi- 938 Fuarı bahar ça}ıfmalan pazar P. kadar l•mamla"""I olacalıtır. S..'l all· 
Uüncı kanundaki politik anlqma do- l«den B. Laprde Ceaevreye bu aabah _!!_..I :!.ıo.!L ____ • ....1--.. Kn1&11.-• ..a. d ..1_n_..ıı_ • .. !I__ ılaLD---L . .. . -en 1UU1U:a1 ~uıı. - .. -..,_... e san.......-.. teZJDUICI" yap u~· 

layıaıyle Turk taleplemıden. çoiunun ko· vanDlflarda. ta Fmr lfleriyle ~mak üen 200 Jô.. tir. 
~ır vilayetinin şoseler için on 
)ı Çok 'Verdiği para on milyon lira
iı\C\f aşmaktadır. Bu para ile belki 
lıı~k~· Yolların asfalt olarak inşası 

Beşiktaş F ene1'le berabere lngiltere 
fİIİk bir amele kadro.o faaliyete ı~- 938 Fmnnm pllnlan alb renlı .._ 

• mİftİr. rine tabettiribnit n ............ s&a-

Lı \ın olabilirdi. 
' 1att" b )!ll }' a unun yansı kadar nsfalt 

~ilk ~Pılrnış olsaydı. yine vilayet 
~ rh sayılabilirdi. 

~ıtq tıkij bugün şöyle böyle bir ta
t~ıtı ı ~01Iarımız vardır. F aknt bunla

rııç b• . 
Cıtı ırısine arızasız yol denemez. 

~~t:n hepsinin bir çok yerleri bo
~~ r. Şu perişan vaziyeti tutabil
~~ı~ l-'anj Üzerinden geçebilmek im
~d· elde etmek için her yıl mii
-.q lıa 1 

tarnirata mühim mikdarda 1 
lrı~ tahsis olunmaktadır. 

~•ıtıı tta :·c bakımda israfla vart bahı netıceler hem hususi idare-

\> ltıe~!•Ya mal .oluyor ~e1:1 de hal-
ilı> \>c 1~n etmıyor ve ıhhynca cc

•'- Şl.l ı:rnıyor. 
~ otsa lde velev başlangıÇta bahalı 
~~tcck t~nün -ihtiyaçlarına cevap 
~t trı ır yol siyasetini kabul et
V ol • ccburuz. 
' s;~tında tutacağımız usul 

Alsancak, muhafızı gü
zel bir oyunla yendi 

-<>---

10.000 metre murabballlı bir sabayı derilmiftir. Faar aaba.mda PAV7GD .... 
ifp) edecek olan sua'i göliia meydana ettirmek İlteyen Polonya, Lit.anya n 

ıetirilrnai için çallflD&laı.a bqlanm1fb'. Holanda biildimetlerine dtia Faar plU... 

Avam kamara- San'i göl dört ayda ikmal edilecek, elek- lan ıönderilmit ve kendileoine tahaia 
trik ve renkli ıtık itleri de aiustos ayma - SONU ALTINCI SAHIFEDE -

sında silahlanma Polonya - ltalya münasebatı 
işi görüşüldü 

Londra, 7 (ö.R) - İngiliz milli mü- B. Bek' in Roma seyahati 
dafaası hakkında ncıredilen Beyaz Ki-

tap bu akf&l1l Avam Kamarasında ya- Ih h• d k? pılacak müzakerelerin mevzuu olacaktır. su ~ a ızmet mi e ece • 
Bu müna.k~arda mubalef et amele par· 
tisi lideri B. Attleeden baıka muhalif li-
beral partisi reisi ıir Archibald Sinclalr Roma, 7 ( ö.R) - Lehistan hariciye · aaraymda yemeje alıkonulacaklarda. 
ve .. Lloyd George da ıöz ~c:aldarda. nazın B. Bek Kont Ciano ile 1rörüttük· I . B. ~ ~ doğru Ogust dewine 
Müzakereler barp nearetlen aılerinl tev· ten sonra Romanın tipik hir lokantasında aıt aeıırıyi :uyaret eclKek ve Leh kolo
bit nazın ıir Tbomas lnskip tarafmdan yemek yemlftir. Alqam Veneclik sara· nisini kabu1 edecektir. Bunu müteakip 
yapdacak bcy;ınatla kapanacaktır. ymda Duçe tarafından kabul eclilmlt ve Praderini aarayuun muanam aalonlarm· 

Lon~ra, 7 (ö.R) - Avam Kam.ar.· eerefine verllm ziyafeti bir bbul reunl da terefine tertip ediJKek kabul resmİ· 
unda aillblıuur.a nıeHleti üzerinde mU- tiddp etmJttir. • no rejimin en biiyük pbıiyetleri ittirak 
aakereler açdmqbr. Bu mlbak....,t ~ B. Bek pnn S. M. Lal • cİmpara· edec:eld..dir. Nihayet çaııamba günU 
teUip büldimet ıtimat N)'I ı.te,ecek •• ton ~ bW edllecek ve bu 11- Lehistan selaNti bir siyafetle hunlan 
bundan eonra da hlitçe kıraatine CI...... rada d.. tA!; le ....... taralmdan b- maa1M1e edecektir. NU fKINCt SAHiFEDE -

HAKKI OCAKOOLU Muhafız takımı AtcıtiMc heııkeli önünde olanacaLt.. W el~. 1oara 1ıı.r W Kalrfnal - SONU 6 iNCi SAHlFEDE -
" .. __.... )ii?-- - -
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Yine güzelliğini kaybeden Türkçe .. 
Geçende bir arkadat, ugüzelliğini kaybeden türkçe» bathğmı 

taııyan ve tera cümlelerin miınaıızhğını ortaya koyan yazım üze
rinde benimle bir konutma yaptı. Bu konutmada ileri sürülen 
bütün tüphe ve itirazlara cevap verdiğimi ve arkadatın tatmin 
edildiğini sanıyorum. 

Belki, bu arkadat gibi dütünenler vardır, diye bugün de aize, 
bu mevzuu inceleyen ve beni teyid eden, Halide Edib'in «genç 
padicilere dair» adla yazıımdan bir parça alacağım. HalideEdib, 
,Yedi Gün'ün 258 inci aayıaında ve ıözü geçen batlık altında ay-
nen tunları .c>ylüyor: • 

«Tercüme lisan• ithamına en çok ıebep olan tc.Jlerden biri de 
gençlerin, bazen gramerimize ve tivemize muhalif olarak aFiil»i 
cümlenin bqına getirmeleridir. Gerçi bazı mahalli tivelerle fiil, 
cümlenin batında kullanılır. Ve oralı bir tah11 konuttururken ro
mancı tabii olarak onu hakikatte olduğu gibi aize verir. Bazen de 
tiirde veyahut darbı meıelde, fiilin cümlenin başına geldiğini g~ 
rürüz. Bunları da olduğu gibi yazmak mecburidir. 

Fakat bugün bu keyfiyet bu iatianai vaziyetten çok harice çık
mıttır. 

Eskiden bir hikayeci, bir muhacir (,öylüsünü konu~tururken, 
uBağlaıana beygiri ahıra beaaa• derse onu tabii bulurduk. Bu 
gün ayni hikayeci, her hangi lstanbullu veya tafralt tahıil gör
mÜf bir adamın, bir kıza ilanı atkını yazuken, ccıeni ıeviyorum 
çıldıraııyaıt dedi o... gibi bir tibir kullanana hepimiz buna ter .. 
cüme yapıyor diyoruz. 

Fiillerin yerini ıuarla değittirmekteki sebebin ne olduğunu 
bilmiyorum. Çünkü bugün bizim «lisan akademi» miz olan Dil 
encümeni, fiilleri cümle batma koymıyor. Demek ki bu; resmi, 
gayri resmi dil cereyanının doğurduğu bir vaziyet değildir ... • 

EVYelce de yazdığımız gibi, tera cümle kullananlar, her halde 
üsluplerine bir çctni vermek istiyenlerdir ki türkçenin güzelliği
ni bozmaktan batka bir şey yapmıyorlar ... 

FUAT EDiP 
.-mm ........................... --............. .._ ... .__.. 

Güzel bir karar Torbalıda 

azı i 4 su 2 dil 

. ŞE:HiB HABERl:ERi ' .Jcu::%ZZ;~~~m~şler~ltn··~·-
~--Ş-b ________ D...-.~~-k-----~~;..J Aldanışlar 

Ü at Ün a şamki ziyafet Birtalebcmvar,içlibirlı~~: 
buluttan nem kapacak kadar 

Ayında lzmirde gandır da.. Jii· 
neler oldu? Meclisi umumi azalarına partinin .. 0d~~~~1r~,· d~iü,L1ninJG~i~ 

Şubat ayında lzmirde sekiz yangİn 
çdı:m11: eekizi de itfaiyece cüz'i zararla 
söndürülmüştür. 

Ayni ay içinde lzmirde 314 doğum 
valt'ası tesbit edilmiştir. Şubatta beledi
yenin sıhhi yardım otomobiliyle 32 1 ya
ralı hastaneye nakledilmiştir. 

Şubat ayında yerlere tüküren 15 7 kişi 
birer l.ra para cezasiyle tecziye edilmiş
lerdir. OturdUklan binalara kontrat yap
madan (!İren 86 kişi hakkında zabıt va
rakıısı tutulmuştur. 71 O kişi bdediye ni
zamnamelerine aykırı hareketlerinden 
para cezası ödemişlerdir. 

Dilendikleri görülen on dört kişi da· 
rülitcezeye aevkedilmiıtir. 

----··---

fun ugu gun erı ço1ncır. I ı· 

verdiği bu ziyafette valv. ve B. reisi ~::~~ bir güniydi, ··'"''yor"" tJ 

birer nutuk so"yledı,ler Bahçede yanıma >'~10":/1 r"'' - Galiba rahal•ıuut " ' 
dedim. ,si-

Umumi Vilayet Meclisinin intihap nı yeniliycre.k tekrar geleceklerinde .§Üp- Her zaman yaptığı gibi te~ Je-
devrcsini Hona! eylemesi ve f"""' •'):-lan- hem yoktur. Bu toplantıdan istifade münü çehresinde bir karanlt-ı.., 
tısını yapması şerefine dün akşam Cüm- ederek size hatırlatmak isterim ki umu- meli gibi yaydı, uzun uzu.., Ji. 
huriyot Halk Partisi tarafından Iwıirpa- mi vilAyet meclisinin ikinci reisi bay Dudaklarile bir şeyler 6öyle~ 
las salonlarında l:>Uyük bir ziyafet ve- Sırrı bu devre ile umumi \•iluyet mec- Escuen böylesini daha çok ki' 
rilmiştir. lisi fıuılığının yirmi be~inci yıldönümU- rim, baluşile anlattı, Sonra 

Ziyafette, şehrimizde bulunmakta olan nU idrak eylemektedir. nuştuk. . •bfıİ· 
mehuslar, generaller, mülki, adli, idari Yirmi beş sene vatan sevgisiyle, her Halimeyi üzen hadiıeY'. ~' ıah' 
rüesa ve umumi mecUs, Şehir meclisi devir vı:- şerait altında vazifesini ifa yo.rum .amma, acısının.!'~."'"' Jıri 
azaları, ·mill1 bankalar müdürleri, muh- öden bay Sırrıya fırkamızın naciz. bir mm edıyorum. Onan büyük lıe et}' 

telif teşekkül ve müesseseler reis ve hediyesin! takdim cylc.mekle şeref du- aöylenir, anlatılır, konuşulur ti hİ• 
mildürleri, gazeteciler hazır bulunml,J§- yuyoru.m.> i'!den değil.. Muhitinde tJe f11d et' 
lard·r Deınl§ ve bay Sı.rrıya Parti namına tımde !;u bahıe temcu edecelı bİ• 

Çok parlak ve samimi bir hava için- altın bir saat vermiştir. Bu .kadirşinas- ıaret ve •alôhiyetini göıterett. Jı 
de geçen ziyafet kndirşlnnslık teuıhUrle- l~ hararetli alkışlarla karşılanmış, bay rinc rcutlayamaclığı İçin, beliti (il 
riyle bir kat daha neşeli bir hava için- Fazlı Güleç nutkuna Partinin ulu baş- tJaı:il~ hududumu aşarak otıdfl 

Vilayet makamı, mülhakat motörlü d e geçmiştir. kanı ve memleketin büyük kurtarıcısı derdleştik. •.,. 
vasıtalarının da kontrölünü 1zmir bele- z r 1- ,,. 

Motöı4lü 
Vasıtaların kontrolü 

iya et esnasında söz. alan vali bay ATATüRK şerefine kadehini kaldır- «Halime, dedim, alJantf ':° r 
diyesine vermiştir. Belediyede ihdas edi- Fail a··1 d k d d J. ı u eç emişür i : makta son vemıi§tir. i ir. Fakat hepsi de zar"'.' ~fi 
len hususi bir daire bu işi ba~annağa l b r .,.. - Umumi Vilnyet Meclisinin intihap Miiteakiben bay Sırrı nemli gözleriy- erdir. Bir zaman lzmirde 1 ::,,ı 
ba~lamı~tır. Bu dairenin memurları bü- d " 11v• devresini sona erdirmesi dolııyısiyle le, heyecanlı sesiyle gösterilen kadirşi- var ı. Hatırımda kaldıgına " 
tün kaza ve nahiyelere ciderek motörlü d ( Partimiz tarafından Meclis azaları şere- naslığa ikarşt minnet ve şükran hisleri- a ı: ... ) paşa... ~" 
vasıtalannın seyrü seferine mahsus vize I ıd~ fine vermiş olduğumuz ziyafete lUlfen ni ifade eden bir nutuk söylemiştir. Zamanın Fransız konıo o ) 
muamelelerini ikmal etmektedir. b -J ( ' Vo/larımı"'l a•ralt icabet eden sizlere ayrl ayn teşekkürle- Bay Sırrının sör.lerinden sonra dok- ir gün euinde ziyaretinae _;·ki 

ı t '* oT~ M •• f b• h A d • Ayrıca yollarda kamyon ve otobüsle- timi bildiririm. Iz.mir umuml vilayet tor Behçet Ur. bir nutuk iradelmiş, bay paşa, konıoloaun altı yaııfll'1 ... 
k b k 

u essi 1 r a ıse rin yolcu ve yük illeri 11kı bir şekilde ·mı .-11. , .. 

-o--. 

Y
anma fan aş a meclisi dört senelik mesaisini büyUk Fazlı GUleçin değerli işaretlerinden kuv- ~vı i kı.ztnt göriince ytınu- ~ 

r kontrol edilmektedir. Yük ve yolcu ta- - d4d fP"' 

k 
-o-- şıma vasıtaları ayrılmışttr. Yük taşıyan bir vatan aevglsiyle ifa etmiş ve bugün vet alarak ~lışan .şehir meclisi.ne karşı gaıyor. Yaurrı gelmiyor. P ~ 

çare YO tur Evvelki gün Torbalının Dirmil köyii vasıtalara yolcu bindirmeğe teşebbüs bu mesaisini sona erdirmiştir. Meclisi cöste:i~e~ tev~~r t~ürlere ve çüğü ~antlf olma~ ~~,. fdl• 
--o-- civannda bir b&dise olmuştur. Dirmil edenler ıiddetle tecziye edilecektir. umumi aııkadqlanmın çahşmalannda kendisinin nacız himıeUenne kar§' ib- cunda bır fey llCD'"'lf gıbı elıtlC 

..SAŞTARAF1 l lNCt SAH.l.FEDE- köyiinde B. Hüseyin Ateşin otuz yaşla- * yalnız vatan sevgisini ve vicdanlarının raz olunan iltifata leiekkUrlecini bildir- leyor: 
d le' · B /\ k- · d d Tı / / esini hAkiJn kıldıklarını yüks. ek huzu- miş, TUrlc münevverlerinin biricik in- - Al kızım, diYor. ı.u 

asfalt veya beton olmalıdır. Bu tarz rın a 1 eşı n. .yfe_ oy cıvarın a .0• u .. n ecı·m ı·ses t /ebe erı· K " "' t ı k k - ıı d H a runuz.da tekrar eylemekle zevk duyu- san ve hamle kaynağı olan AtatürkUn o~ol~ telaşlı ... Çekinle ' yd 
inşaati1n da ·dediğimiz gibi, bahalıya n~: ::a:::ru:r:~r=ış a:~ z:;la ka::;;~ Tecim lisesi talebesinden bir grup cu- yorum. Aza arkadaşlarım feragatle, bil- ilhamlnrından hız alarak büyük idealin zının oniıne geçaek ( ... ) pllf" 
mal o acağında §Üphe yoktur. tah kk k ı tıkl · 1 ~ l · ıo mıştır. Zavallı kadın bu adamın kötü bir martesi günü Nazmiye giderek pazar gü- yük bir medeni cesaretle omuzlarına al- a u una ça ış arını ıwve ey emış- ruyor: 

Binaenaleyh ya bütçemizin bah- f El' ~-J ' şekilde taarruzuna uğramı.ştır. nü Nazilli dokuma kombinasını ziyaret dtkları vazifeleri üa eylemişlerdir. Yal- tr. - ını.uıe ne var• 
şeylediğl imkanlar dahilinde az, fa- Mütecaviz l-liUeyin ve suç arkadaşı ctmi~lerdir. Cenç talebeler fabrikada nız umumi vilayet meclisi değil, Şehir Reisin nutku bir çok defalar hararet- - Hiç bufey... y6f 
kat temiz, dayanıklı yol yapacağız. Muıtafa yakalanarak adliyeye verilmic- kendilerine verilen izahati büyük bir ala- li alkışlarla kesilmiştir. - Fakat bu tehlikelidir. 8d Je-
v h t d 1

. k · ı· · w- meclisi de Azalarının inayet ve kudreti l lı 
1 eya u ta uzun va e ı ta sıt ı ın- lerdir. k.a ile not etmişler ve ayni pazar gecesi b kı dan . .ı.1 1 . . . b'- Buna avukat bay Ekrem heyecanlı ta a danmağa alıpnıut zarar 

t 
• t • • k c l d k ti.. a mm CluuCn Znlh' lÇin u; n1az:- b' h. b •t •1. . v•ı '? şaa 818 emıru aou e ere ma up --=-- nvdet etmi,Ierdir. h . tt• lI .ki 1. d . . ır ıla e ı c ı tıhak cylemış, <Türküm gı mı. ..ff 

hed f d ğ 'l ı· "· E • · anye ır. er ı mec ıs aının mesaı- .. .. . .. 
e e o ru ı er tyecegız. mımz K d ---*:·--- 1 . d . d 1 . • demek, en buyuk bahtıyarlık iken biz- -dl' 

ki her yıl sarfeylediğimiz paraların emer e /(, 0f k • ~rın e vıc an arının scsıru cesaretle terin ATATORKUN evlôdı olmak bah- uHalime kc.zun, FransU lı""'-~ 
k 

ooperatı şir etı dinlemekte ve kararlarını vatan sevgi- . . . l I..~! ~!I.. k _J•;;i iJtr 
ye Onu bize borç albna girmek için . •st• t •t· kıcd· 1 tıyarlı~ına kavuşmak ta ne buyuk saa- oaunun, mıçw;ı: ı.zuta oenıt•- -'"' 

• • !1-..J __ _ı_..ı__ y I' n .- I c··ı b .. K I sıne ı ma e. ınne ır er. ~t.. b' . ·J J_f...! _.:ıJ-F' cesaret verıcı muwan.uıw.r. 8 1 n. rıız ı u eç ugun ema • . . det ve bahtiyarlık duyduğunu> söyle- nx ter l}'f!llln a rnuc;un a.· -· -'"' 
Umumi vilayet meclisinin bu mak- ----o--- pa~aya gidecek ve Armutlu köyü koo- Taksımıne memur oldukları paraların mek suretiyle medi:;in BüyUk ŞEF hak- ıenin pek zaruri olan aJJ(lllW-. 

satıa aıu rüz bin lirruık bir istikraz Bir adam eşini ve peratifi işlerini tetkik edecektir. bir .santimini da.h~ israf e~~yerek .ma- kındaki samımı duygularına ıerceman rın arcuuuıa epeyce ıarlılar "~ 
karan vermesi ilk tecrübe adımının k [ J -----'*--- halline, memleketin en mubrem ilıil- olınustur. dır. Bir bakımdan aldanıflar. ·.ı.ı. 
atılması bakımından bizi çok mem- teyze ızını yara a ı Belediye bütçesi yaçlarına tahs~ eyledikl~inde ş~phem Zi;afet geç vaklte kadar milli oyun- lında zararlı olayorlm. Hal"',: 
nun eylemİftİr. Evvelki gün Kemerde zeytinlik mev-

13 
yoktur. Bu vcsılc ile lzmır beledıye re- lar oynnnmak suretiyle, sonsuz. bir nM"' muasır cemiyetin cemiy~t aJ~t· 

clediye daimi encümeni dün akşam · · · d l k t · l · d ·· t d.ğ. ~- 11-Yalnız cndiııPmİz auraclaclır. Vak- kiinde bir hadise olmuıtur. Kemerde ısının e meme e ış erın e gos er 1 ı içinde geçmiştir. na, cemiyet inıanına bu~ 11 
r--·· :ır reis doktor B. Behçet Uzun baııkanlığın- faal"yet g r ld tryi f ,_"' 

tiyle de buna benzer ve yekunu mil- oturan amele S ndıklılı Mehmet Ali. bir 1 ve ayre ı, c e e ıg muva - Davetlilerin bir çoğu da~ıkiıktan son- tığı dersler araıında alclantfı-
da bir toplantı yaparak 938 mali yılı f k ıı· ü I · b ..J_ "k nl k 

5 

Y
onlar tutan bir karar verilmia, la- para meselesinden kansı Bn. Gülsümle a ıye ı ne ce erı ura\W şu ra a ay- rn vali bay Fazlı Güleç Izmirpalasm bir var. alı"' :ır bütçesini müzakereye başlamıştır. Bütçe de le kt b .. ··k b. k d il~ 

kin tatbik edilememiati. Sebebi de kavga ederek Bn. Gülsümü karnından, Y me en uyu ır zev uyuyo- kö'="sinde hata neşeli bir meclis yaşat- Ne kadar lena ki, bi~ baJlll"'.i 
s 9ehir meclisinin nisan devresine kadar (Ş'dd ti' Ik l ) ,..-

hususi idarelerin mali vaziyetlerinin sol koltuğu altından ve ayagvından, tey- h rum.. 1 
e 1 a lŞ ar mnkla olan bankacı, gazeteci ve doktor nışları, ÖZÜ hakikat olan bıt .. ,... .. azırlanmış olacaktır. "-'~·· 

bu kadar geniı taahhütler için mü- zesinin kızı Bn. Fatmayı da kamından ---•--- Arkadaşlar.. avukat arkadllilıırının arasına karışmış- neticeleri sizlere layıhile g°jJ#' 
sait görülememesi, yani mali temi- ustura ile yaralamıştır. ~emle~~t işlcrin~c büyük gayret ve tır. Avukat bay Mw·at Çınar, bu gece miyoruz. Cok isterim ki, bet ~ 
natın verilememesi idi. Bu defa Yaralılar derhal hastaneye kaldırıla- Pire seferleri faalıyct gostcrenlerı yurdun çocuklan pür heyecan kesilerek şürler okumuş, nışın ıenin için bir ıuhııtıı ~, 
mahdut sahada bu l§ tecrübe edil- rak tedavi altına alınmıştır. Suçlu aran· gönnekte ve takip eylemektedir. Bina- ilk defa olarak resmi bir ziyafetten son- •ebebi olmaıın, ve •eni hayıf 
mek iıtcndig .. ine göre kararın kuv• maktadır. Adliye hiidiseye el atmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında hay- ena.leyh bugün mesailerini bitirerek iş- ra Izmir valisinin neşeli ay aşa ilhakı d ırma•ın. .he'" 

vnn ihrncabm' temin maktBdiyle. De· I b ·d • kad l 1 Al L_ H-'! ftP" veden füle çıkarılabileceği kanaatin- -=-- erı aşına gı en uza ar aş arunı suretiy e gösterdiği alakalı hassasiyete ~caıuın uume, o • pJ' 
deyiz. Daha ileri giderek hükümc- Dün toplantı olmadı nizbank umum müdürü B. Yusuf Ziya ileri intihapta müntehiplerin itimatları- teşekkür etmiştir. den, o müthiş neticeden ia41'*'ı,_ 

Önişin be)'anatına atfen lzmir - Pire se- tt L. k l · L.~-•-rfl'P 
ti;-icap ederse bu kararın tatbiltinc .. . _ re e U%CIR a ma ım'"'"ıu Jlffd 
• '-~ _,._ •• ••zah t" • Dun ticaret odasında buğday nizam· ferlerinin yeniden ihdas edilece~rini ha- Yukarı mahallelerı'n ı'marı istifade ile beraber alJattır_A 
ımııusn venne& uzere mu ere ını . .. . ...... 1 •• her vermiştik l k O l b' -dn ,,-_, 

. fiili k fal t' • t . I k nameaı uzerınde coruşu mek uzere ta· · a ışaca sın. n ar, ır 5 --··1611'" 
yana e e mı emın ey eme . . • • . . B'ze v ·ı aı· t ·· d · ı h k-• 
1

.. d A k k b l d ... . cırlerın ııtırakıyle bır toplantı yapılacak- 1 en en m uma a gore enızyo - genç ru un üurinde a -:_1,Ji• 
aı:_ım ır. n~ a u c ecegtmız tt. Toplantı bu sabnh sant on birde bor- lan idareci bu İş üzerinde tevakkuf ede- B R e e k h il yapamadığı anda benim O~ 

saglam ve emın yol inşaatı tarzıdır sadıı yapılacnk.tır. Ö{;rendiğimize göre rek seferler için hazırlıklara bqlamıttır. e eısı yu arı n\.a a aA t- ğim çocuk olacakıtn.» 
ki bizim yol siyasetimize yeni ve ar- yapılan tahlilden sonra, nizamnamede Pire seferlerine bir hafta eonra ba,lana· & 

11 ~- •'t 
zu edilen istikameti vermiş olacak- gösterilen ecnebi maddeler nisbeti mu· cağı ümit ediliyor. Seferlere lunir vapu- k ki b ı d Derdiyle yalnız HalimeY

6
/t ~af 

tır. lzmİrİn tecrübesi bütün vilayet- f k •• ··ı •• •• ru tahsis edilecektir. fzmir Vapuru fzmire ta tet ı· ere a l J!LI ' L k'L n O va 1 goru muştur. Ancak nizamname- ş a ı e uaerıme na ıRatte ond 
ler için örnek teşkil edecektir. ye bazı kayıtlar iluvesl temenni edilecek- gelince doğru Pireye gidecek, dönüşte ben de inanmıı değilim. S~ 

HAKKI OCAKOGLU tir. Odanın bu hususta hazırlayacağı ra- tekrar izmire uğradıktan sonra lıtanbu- NERiMAN GiJR 
por ayın on ikisine kadar vekalete gön- la gid~tir. Belediye, yukarı mahallelerin imar iş-: ederek onların dü~üncelerini öğrenmiş- ---*---

---* derilmi, olacaktır. --=-- terini ve en baııta gelen yol. lağım veltir. Kızılay 
Bir düzeltme --=-- KarşıyakaHalkevin- elektrik ve su İ§lerini ele alarak munta-1 Önümüzdeki hazirandan itibaren yu-

Kız karırma ..le konferans um bir surette Üzerinde çalışmağa baş- karı m~haııatt• yapılacak otan lağım. 
B. Esadullalı Ref etiıa f ran hükümetinin 

!?.mir vis konsolosluğuna tayini hakkın
da verdiğimiz haber, bir tertip sehvi 
olMak iz.mir ıkoıısolosluğu. iCklinde çMc
ml§tır. ÖZUr diler ve dihcltim. 

T aı lamıştır. Belediye reisi, tatil olmasına yol, istinat duvarlan ve ~\: bahçele- Hemşireler mektebi Seydiköyünde Yetil mahallede oturan Yarı9ki Çarşamba günU saat 20.30 da rağrnen pazar günü Oolaplıkuyu ve o ci- rl işlerinin bir başlangıcı olan bu tetkik te" direktörünün gaze arabacı Nezir kızı 13 YAfUldaki Aneyi Karşıyaka Halkcvinde B.Asını Ismet 
arnbacı Hüseyin ve arlcadllfl Faik kaçır-, Kültür tar~fından (çocukla~unız ~e biz) 

vardaki Altay mahallesini, bu civardaki ler derinleştirilecektir. 

mışlardır. Suçlular aranıyor. mevzulu bır konferans venlecelctır. 
2 1 sokağı ayrı ayrı dolaşmıt. ihtiyaçları- Yukarı mahallelerde yapılacak işler· 
nı teshit etmiş, mahalleler halkıyle temas den en miiatacel olanları tesbit edilerek mize beyanatı 

-BAŞTARAFJilNclsAfll~: • 
FEDAKARLIK . . ZAFER • • Ve REKOR HAFTASI . . , 

i ' t e 

TAYYARE SiNEMASININ 
Sizle&"e b.azırladıiı büyük aürpriz ... Atkın tevlit ettiii nihayetsiz elem ve 11tarabı... Vatan ve evlit muhabbeti gibi ali hisleri 

tas•İr eden diinyanm en büyük filmi 

VATAN HASRETi 
HARRY BAUR - GINA MANES'in föhreti bitin cihana yaydan muhtepm tem•illeri 

-AYRICA-
Nükteli ıözlet-i.. Kendilerine bas etvar ve hareketleri;rle nibayeuiz zevk ve heyecan içinde bırakan 

ARMAND BERNARD - ANDRE LE FAUR 
T e.raf ıadan emaalıiz bir aurette teauil olunan 

BAŞKASININ KILIGINDA · 
Filmi iN haftanın zaferini tqkil edecektir. I LAV ET EN ı P ARAMOU NT JOURN AL 

SEANS SAATLERi: BAŞK.ASININ K./Llt!INDA ıt.45-3.35-7.1.0 .. VATAN HASRETi t.50-5.16-9 .• 
~ 

ketifler& fen heyetine yaptırılacaktır. Ye
ni bütçeden ayrılacak tahsisatla bu işin 
üzerinde büyük bir önemle durulacak-
tır. 

tüaünün kıymetli bir yardunc.sadd'· 
diai bu müeuesede yetqınittir· tcolftj*" 

-------------- Göztepedeki Amerikan tco . ~-· 
nin misafiri olarak üç gün ~ ~ 
lacak olan Amerikalı Misa ff~ • ....d• iH 
Kız Kollejinde bemtireler baP:"~ rlİ" 
konferans nrmeyi kabul ~ ~ 
Grosa, hasta balacı mektebôtcl bir ıtt" 
kızlannın çalqmalan balduob 

Tayyare 
Modelci/iti kursu 

açıldı baniıimize tmSlan söyl~.:..ct-~~ 
- ctlô sened• hel'İ .......,-~ ..... 

ilk okul öiretmenlerinden aynlao yit· layın bemtftlew- .. okalu ~~ ... 
mi beı kitinin iıtirakiyle dün mektepliler yapıyo~. ~ ~. ~~ 
müze9inde tayyare modelciliif kurau ~dakı ih~~çlanna ce~s:...- ~ 
açdmııtır. Dertlere her gün aabahlan sa- ~ete ıelmiftir .• Şunu sorleb~ ~ 
at dokuzla on iki araaanda denın edile- iri, Kmlay bemfireler melıt .._:..a; ~ .~ 
cektir. imlan cidden ~. tecıu:"'- ~&.od 

-=- retlidirler. Büyük bir ~ ~ tı' 
l / Tün milleti, hel- sahada olddd ~ 

etonya an aıması ...._da da i,.i ... ,i,.i ~~ 
Türkiye - Letonya ticaret anlqmaaı- bemtirelenı malirtir. ()olar, ~ 

nın icra velr.aleri heyetince wdik -edile- dan çıkınca cemiyetinis İ~ .,,,. 

rek meriyete ıirdiği Türkofite bDdiril- ne verilecek •adfeleri ..-..1'-
mittfr. ....,.. nu*tediırdirler. • 
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REN İŞGALİNİN 
~ 

YILDONUMU 

Alman gazetecileri yataklarından 
kaldırıldılar ve şu emri aldılar 

YENi ASIR 

Denizlide 
--=--

Kızı/ayın yıllık kon
gresi çok alakalı oldu 

Denizli 5 (Hususi) - Cuma rtesi D e
nizli Halkc\'İ ~alomıncla Kızılay kuruınu-

Bertini" terke hazır olunuz! 

mın yıllılt kongresi Üyeln huzuriyle ilbay 
Bay Ekrem Engürün ha,kanlığında ya
pılmış tır. Üyelerin kongreye km~ı il: 
,gileri geçen senelerle kıyas kabul etmi
yecck derecede yüksekti. R uzname mu
cibince heyeti ınerkez.iyenin bir yıl1ık 

icraatına ait raporla blfınço okunmuş 

ve ayrıca heyetin izahatı dinlenmiştir. 
&as itibariyle heyeti merkeziyenin me
saisi eyi görülmiiştür. Üyeden avukat 

fiii~rli~, 7 (Ö.R) - Almnnyanın Ren mıntakasını işgal et- Bn~· Sait tarafından kızılay damgasını 
'tıa Yedı mar t ]937 tarihinin yıldönünıü milnasebetiyle A l- hfımıl ofan zarfların posta idarelerince 
~~ 

1
,gazeteleri Führer tarafından o vakit söylenen nutku kabul edilmesi ve bundan g:tyri zarfların 

•>ıı t atı~·orlar. Bu n utkun bir yer inde B. B itler demişti ki: mezkur idarelerce kabul edümeınesi için 
~Uınıan kuvvetlerinin garp ,•illiyetlerimiıdeki müstakbel • 

hali ga · ı · 1 ttikl · b t ·h· • l ·k· · Ankarada toplanacak umunıı kongreye tlokt rnıı.on arını ışgn e erı u arı ı an< a 1 ı ıınan . . 
1 

• . 
'ltrı asını teyit ederim: 1-Alman millctjnin şerefini istirdat maruznlta bulunulm::ısı tek1 ıf edı ınıştı r. 
•>.rn~k işinde hiçbir kuvvet \'e kudret önünde gerilememek ı Hakikaten yurdun her köşesinde tatbik 
Jıe1.1nderiz ve bu yolda teslimiyet göstermektense en nğır edildiği takdirde Kızılay için önemli bir 
le..:~~ete bile katlanınağı tercih ederiz .. 2 - Avrupa millet- varidat nıenbaı teskil edeceği düşi.inü-
ı .. ~"11n ve b'lh b' · 1 k 1 1 • ~sı is· ı aslsa ıkzım e .ga:~ ohmşu ar ımıdzın n~ adşıp uzl- lerek bu teklif heyeti umu'11iyecc kabul 
db~ ıne ça ışına · az.mıınızın er zaman an zıya e o - d'l . . A k d la k • 
"tnu temin ederiz. c ı mıştır. ...~n ara a yapı ca umuını 

~Uk t lin, 7 (Ö.R) - Bir çok .gazeteler ,Almanyanın askeri kongre murahhnslığımı saylavımız Bay 
\at Urnranlığının yeniden kurulma:;ı \'e R en mıntakasının Nt>cip Ali Küçüka seçilmiştir. Bundan 
llf :ri işgali hadisesinin yıldönümü o1an 7 mart 1935 tarihi- sonra heyeti merkez.ivcden nizamname 
;.;1 ~t1ıyorlar. R en askerlikten tecrit edilmiş mıntakasının mut'ibince kur'a ile ~ıkarılan beş üvt> 
1 7

1 hakkında gazetelerin hatırlattıkları maluınnta giire . ,__ N h'd nı.. .. b • n 
- ?na t "d" k' bü ··k 1 · b h . 1 . yerme 1..1a\'an ,. a ı e ı. uzuner. a··a l>to r gecesı ır ı ~ u • gazete erın aşmu arrır t>rı . · . . · 

11.ı lla~anda ·n ezareti tarafından uyanclmlm ı ş ve kendil<'rine Hatıce Mcll ı , Bay Şe\'ket Çeıın, Bay Ta-
~lıın~t verilmiştir : cBu sabah Derlini meçhul bi r j tih- lıir Merzcci ve Bay Ismail Kızılhisaroğlu 
d._ d):ru terketmeğe hazır bulununuz. Bu hfıd ise hakkın- .recilrni'lLir. Ve heyeti merkeziye bu su-

• a:rrıut k bir sükOt m uhafaza edilecektir.> 'rçtle 15 şe baliğ olmuştur. Kongre top-
it ~suretle yedi :mart sab~hı başlıca gaz~!eciler tayy~rele.r- '~ 1

1 

lantısından sonra heyeti merkeziye bir 
t)ı' n tnıntakasına sevkcdıler<'k «Askerlıkten tecrıt ed ıl- *oı r • 

ış~ ınıntak Al k • k tJ · 1 f d · t oplan t ı yaparak nrahırından ' eterıner 
caı· anın nıan as erı uvve en nra ın an ış- B l . l R d k ·· z· 
~d~ hazır bulundurulınll.'llardır. f . . · :l ıt e~ a.~ştag a mıt~ s~y ıy~r . direktörü Bay Rifat Haznednr başkan-
~ r~ın~ 7 (Ö.R) _ Lt>ipzig ilkbahar panayırının açılma 1 .:Yıne dı:ı:orlar. ~ı mustemlek;len:ı .hıç ~ır kıymetı _yok- ı lığa, Bay Mural Gürsoy asbaşkanlığa, 
Va}~ınınde bir nutuk söyliyen Alınan ekonomi mızırı bay ı t~r. llalbuk~ !ngılız ~:e Frans ız ı~tatistıkle.~ı .hu ~enılcketle~ A.Hamdi Güngcn muhasipliğe, eczacı 
tn...._ l' Bund müstemlekeler meselesinden bahsetmiş \'e bu rın ekonomısınde mustemlekelenn ne muhım hır mevkı ı B K d . Ö b . d 1 ·, . B • 
lı·ı . enın Alman milletinın mukaddeı·atına bağlı olduğunu ışga e ıgını gos erme e pe a a ·a 1 ır. • • . .• . . 1 
. ~ı . ı · l ıı·-· . .. t ğ k r.ı· k"f d" 1 av a rı 7. aş \ezne ar ıga "e a~ 

fJ~dı?'nlfştir. Nazır, ekonomi ve para meseleleri iizerindcki «Nihayet müslemlekelerin iadesi bizim için bir şeref me- Ş.:.-vket Çetın de sekrelerlıge seçılmış er
br tle.rıni dahiyane diye tavsif ettiğı Rayşban!< direktöri.i selesidir. Her şeyden evvel bir siyasi prestij işidir. Versay dir. Aynı toplantıda kurumun daha 
l;ı~t~ahtı~ 1933 senesinde ~eipzigde söylediği nutku hntır- muahedesinin miistem~ekelcre nit ma~eleri Almaı_ı :ID11~ti-: esaslı ve progrnmlı Ç'1lı maları hakkında 
tııiih' k nı~slenıleke!~~e sahıp olmanın Almanyayn her s ne ne karşı şeref kırıcı hır ceza ~!ara.~ .~.~c;teınlekelerının elın- 1 bir pror:rnın hazırlanması kararlaştırıldı . 
ilin ~ nııkdarda dovız t.ısarruf etmek ve Alman istihsali- elen alınmasına karar vennlştı. Gorüluyor ki bu bakımdan! Yeni heyete b ~,rıJ~r dileriz. 
\il'. ~tnkanlarını genişletm<'k imkanını vereceğini söylemiş- ı~ii~tcml_ekelerin iadesi bir milli §erl'f .mescl:si?.i..r~. Zir~ .!iim- ' · ~ SPOR. IŞLERI 

. azır sözlerine şu suretle devam etmiştir : dıkı \'azıyet ve Alman eshamınm harıçtc duştugu aıı;acıı se- .. . y • 

ı:l~~~zr; diyorlar ~i. n;U.stemle~e kapılnrı açıkt~r. Her isle- viyc Alman nüfuzu ~~in ş.ercf~iz bir .şeydir. Niha~ t bu- 1 Sp?r bölg<'sı clagcılık aJ~nı e~zacı_ bay 
tQ_ ız.ı. satın alabılırsınız ve sıze kredi yapmaga <la haz.ı- na daha fa1.la tahammul edılcmıyccektır. 1 Kadn Özbaş hatı Anndolu lık1cı ı ha1>:kın
b11n F'nkat açık kapının hiç bir manası yoktur ve diğerleri J cBiz hariçten kredi istemiyoruz. Bnnka kredileriyb siya-: da Izmirde göriişıneler yapacak olan 
Lu ~ he!' istedikleri zaman kapayabilecek olduktan sonra ı set yapıldığı zamanlar .artık geçmiştir. Biz hundan ~aha heyetin müzakerel<>rind' bulunmak i.izc
~ır şeye yaramaz.. başka metotlarla siyaset y:ıpmaktayız..> re 1>ölgcce murahhas tayin edilmiş, Iz-

Çin generaline suikast 
, 

Fransız imtiyaz mıntcik-asında 
~eneral Şan - Hay - Şi yi vurdular 
ta~ı·anghay, 7 (ö.R) - Fu - Çeunun iş

·~·) J ~ıı e aponlar Ta - Tung demiryolu-
ll so . 
~ n ıstnsyonuna \'armışlardır. Ja-
L kuvvetleri şimdi Çin kuvvetleriyle 
"'<ltşı k 
Sar arşıyadırlar ve aralarında yalnız 

l:.a_d
1 

llehir bulunınakt:ıdır ki bu mınta
lıı a Şan i vilayetinin de hududunu teş
~ etmektedir. Diğt>r bir Japon kolu 

~ğ~ liu şehrine girmiştir. Tayyareler 
""'I ra doğru çekilmek istiyen Çin kuv-
'• er· Ş;ı •nl bombardıman etmektedirler. 

mire hareketi karnrlaştırılmıştır. 
N.BAYRAKTAR 

Cumaovasında eyi 
Almanya ile konsa- çalışmalar 

Rusya 
loslukların ta'ğvı Cumaovasıncfan yazılıyor: 

isinde anlaştı 1- Nahiyemiz ocağına eyi bir radyo 
"1 •- ~ 6 (A A) ·r · b'ı l temin edilmiştir. Yakında programlı <;a-

d , · lışmalar ba~l ıuacaktır. Doktorumuz Sa-
ı~· o:ı.- ova, . - as ajansı - ı 

nıyor: " .J 

S ti h . 1-V• A l h "" k '' lilı Konuralp tarafından sağlık \ 'e sağ-ovye er ı r ı~ ı ve manya u u- 1 
ti · d d" 1 ı·k ·· ·· l ı ]aınlık üzerinde konu~"Jııalar YapJlacak, me en ara~m a ıp oma ı goruıme er 1 · 

t. · d s ti 1 ~ • l'. · - A l öi?retmenler tarafmdr., da zehirli gazlar ne ı ce~ın e ~ovye er nır ıgının man-ı ~ 

yada ve Alınnnyanın Sovyetler birliğin· hakkında konferanslar verilecektir. 
de mevcut konsolosluklarının kapatılma- ' 2 - Nahiyemiz yolları, caddeleri ve 
sı hakkında bir ımlaşmnya varılmıştır. her tın çoğalmakla ol::'n modern binaları 

Iran -Irak 
ile güzelleşmis ':.> kaza olacak kadar iler
lemiş iken müdürlüğün Scydiköyc ka1-

l 
dırılması fikri, ycr:nde değildir. 17 parça 

an asması ki.>y halkının işlerini gördürmek üzere , 
Bağdat, 7 ( ö. R) _ Parlamento 1 O Seydikö~ e k, dar gitmeleri şüphesiz doğ-

! • 
reye karşı 80 reyle geçen temmuzda ru o nm:ız. 
lranla nktedilen nnla~mayı tasdik etmİl· ı 3 - Camiden bozulma çok yıpranmı~ 
tir. olan mektebin tamirinden ise yeni bir 

1 •[t ... • il k b mektep binasının ynptınlınası candan 
ngı ere amıra ı aş temenni edıliyor. • 

fordu hasta 4 -Tütün ekimi He ~air ziraat i§lerin-

Londra, 7 (ö.H) - Aınirallık baş de canlı bir faaliyet başlamıştır. Köyü
' Lordu hastadı r. Ne zaman vazifesine av- 1 müz her yıl olduğu gibi bu yıl da en nc-

~ tıghay, 7 (ö.R) - Bu .sabah Çin 
lrııt.ietallednden Şan - Hay - Şi Fransız 
~i <ıraz]ı ınıntakasından çıkarken tethiş
ılcıll dukları zannedilen iki şahıs tarafın
)er tabanca kurşunu ile öldürülerek 
lltd e serilmiştir. Bu general yirminci 
bı:r~rıun eski kumandanı idi. Bazı ha
~er~ göre general Şan - Hay - Şi mer-
1\ı} Çınde Japon himayesi altında ku
hıı~ı Pek yakın gösterilen muvakkat 
ili Uuınet içinde harbiye nazırı vaz.ifesi

Eski Japon bas kıımandanı l\fats11i yeni de t edebileceği bilinmemektedir. fis tütün çıkaracaktır. 
başktımandan:ı: general Kataya t:azife- y h d '[ 5 -: Yeni n~uhtar seçiınin~e ~htiy~r 

~rine alacaktı. Bini devrediyor a U ı eT heyetı başkanlıgına Ahmet Çetın, az.alık-
• iacar üniversitesin- Jara Yakup Ersoy, Nebi Zendi, Süley
ırı 1 man Dinç, Mustafa Paln, Hasan Ersöz, 

S Meçhul tayyare 
4.kdeniz kontrolünü ya
Pan bir lngiliz harp 
gemisine hücum etti 

la 
' tıQr;ı, 7 (Ö.R) - Amir:ıllık tarafın- , ]erine hiç bir isabet vaki olmadığı te-

d~ ~e~ınen hildirildığine göre Akdeniz.- min ediliyor. 

~ \u~~ınazlık kontrolüne memur Ingi- Cebelüttarık, 7 (Ö.R) - Sabah b u
\'lı. ·.,ıtolarından c:Blnnş> ve c:Brand> raya gelen cBlanş> torpitosu mürettcba
"- ı tolnr 1 tının bildirdiğine göre sis sebebiyle ne 
"•ı)lJ ' 1 spanya sahili açıklarında 
~·· Yeti b ıı· . kendileri ne diğer Ingiliz torpitosu ken-

li1:1ı e 1 olmıyan beş tayyarcnın dilerine taarruz e<len tam.•arelerin mil-
bı ltıuna ~ " .J 

a. l'i heuei ~graınışlardır. Tayyareler hiç liyetini tesbite ve onlara i.~mbct temini-
,._ llltı-ı e ısabet etmiyen bir çok bom- ne muvaffak olamamışlardır. Tayyare

~ ltııy~ardır. Tayyareler bundan son- ler tarafından atılan bombalar da pa{-
lınuşlardır. Ingiliz hArp gemi- lamamıştır. 

~Li BABA HiNDiST ANDA 
'( Urkça aözlU va TUrkçe tarluh bUyUk flllm 

akında Tayyare sinemasında 

den de cıkarı/ıyorlar Ahmet Gür ayrılµıışlardır. 
Buda peşte, '7 ( ö.R) _ Maarif na- Yeni heyet köye su getirmekle beraber 

zırı söylediği bir nutukta bundan böyle mektebin onarma noks-:_n~arını bir an ve~ t 
üniversitede Yahud ilNe Macarlarla mü- 1 vel tamamlıyacak, .hatta ılk f.ırs~lt.a e~kı 1 
savi bir vaziyet verilmiyeceğini ve üni- -ıınektcp yatı pansıyonu vazıfe.sını gor
verııiıedeki Yahudilerin lardedilec clde- 1 nwk iizere modern bir mekkp yapmağa 
rini ~öylemi, ı ir. 1 çalışacakt ır. 

Moskova' da Papanin kampı 
Son zamanlarda Moskovada Gorki 

kültürparkında, sahih «Şimal kutbu> i'I-

tasyonunda kış1ıyan cesur ilim adamla

rının hayatlarını ve faaliyetlerini gös
termek üzere bir köşe tertip edilmiş-

tir. 

cPapanin kampı> ismi verilen bu kö

şe, büyük bir buzlu andde kurulmuş
tur. Ortada, bi.ıti.in tcferrüatiyl<', kutup-

ta kışlıyan1arın çadırının tam bir modeli 
bulunmaktadır. Çadırın iskeletini teş-

kil eden ince ve hafif dürali.iminium çu

buklar, iki kalın bez örtü ile lrnplıdır 
ve bu bezler arasında içi tüyle dolu ipek 
örtüler vardır. Yarı açık kapıdan içeri-

de kürkten elbiseler, yemek Je,·azımı 

ve hidrobio1og Şir~ovun Aletlerini havi 

masa göz.iıkınektedi r. Döşeme, hava ile 
ş~irilmı§ kauçuk §İltelerden mürel<kep

ıtir. Yataklar, birbiri üzerine di.iralüınt

n ium çubuklara batlıdır. 

Çadırın üzerinde gümü~ harflerle şu 

cümleler yazıl ıdır: Sovyrtler birliği. Şi

mal Deniz Yolu Genel Direktörlüğünün 

snb ih istasyonu. 
Çadırın yanı başında, d enizin dib in· 

d en nümuneler almağa mahsu~ \"İnç ile 
telsiz istasyonunun direğ i durmaktadır. 

Bu tablo, dolma beyaz ayıl ar ile ve ilim 
adamlarının kutup is t aııyonundaki can 
arkada!}ı köpeğin, cVisioli> nin manke
ni ile İtmam edilmi~ bulunmaktadır. 

M uazzam haritalar, «Şimal 1tutbu İs• 

taayonu> nun iizerinde kurulmuş oldu
ğu buz parçasıtıın seyrinl göstermekte ve 
şimal deniz yolu genel direktörlüğü me-

murları, ziyaretçile_re bankizd eki hayat 
\'e faaliyet hakkında izahat vermektedir. 
Ayni zamanda, ziyaretçilere heyetin b uz 
parçası üzerine indirilmesi sıralarında alı
nan fil imleri iru edilmektedir. 
Şimdiye kadar, b u ıimal lrntbu köoe· 

sini, on binlerce ~vah <Ül·a.ıct. ~t· 
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SON HABER 
. ·. . . -;. 

Amerika da emri vakiler yapmağa başladı 

O~yanos adalarında 
Ruzvelt hakimiyetini ilan etti 
Vatington, 7 (ö.R ) - Reisicümhur Roosevelt dahiliye nazırı

na Büyük Okyanosta Aleron adasının ve h :.ma kom~u dicer bir 
adanın Amerikan hakimiyeti al tına vazedildiği ni bildirmi~tir. 
Büyük Okyanos ortasındaki bu adaların vaziyeti İngiltere ile 
Amerika arasında münazaalı idi ve Amerikanın bu adalar üze• 
rindeki hükümraniyet hukukunu tayin iç.in Londra ile bir çok mü· 
zakereler yapılmıttı. Bu müzakerelerin • imdi Amerika tarafın
dan istenilen tckilde bitmif olması ~u adalarda Amerika tara
fından hava üsleri tesisine imkan verecektir. 

Vatington, 7 (A.A) - Ruzvelt Büyük Okyanostaki Feniks · 
takım adalarından Canton ve Hendcrbury adaları üzerinde Ame
rikanın hakimiyetini ilan etmi,tir. Federal rejiıter bugün Reiıi
cümhurun bu iki adanın idareıi altındaki adalara ilhakı için hü
kümete hitaben yazdığı kararnameyi ne,redecektir. 

Hariciye nezareti Büyük Okyanosun ortasında bulunan ve ha· 
kimiyetleri hakkında İngilizlerle hadise veya müzakereleri in
taç etmit olan bir çok adanın kanuni statüıünü tetkik etmeğe de
vam etmektedir. 

18 inci asırda ve 19 uncu asrın bir kısmında İngiliz ve AmCTi
kan balıkçı gemilerinin ve Guno tüccarlarının hu adalardan ba
zılarına yerleltiklerini, bu gemilerin jurnal def terlerindeki ka
ğıtlarda ve Amerikan hazinesi tarafından Guno tüccarlarına ve
rilmİf olan vesikalardan anlatılmaktadır. 

Amerika hükümeti Londra hükümetiyle bu adaların Ameri. 
kaya geç~eai neticesinde çıkabilecek olan ihtilafları münaka,a 
etmeğe hazırd~r. 

Reisicümhur tarafında.n ittihaz edilen hu karar Büyük Okya
nosun ortasındaki adaların heyeti umumiyesi üzerinde Ameri
kan hakimiyetinin ilanına doğru atılmılf bir adım mahiyetinde 
telakki edilmektedir. 

Amerika bu adalarda hava üsleri tesis etmek tasavvurunda. 
dır . 

Filistinde tethiscilerin tenkili 
' t 

hareketi şiddetle devam ediyor 
Kudüs, 7 ( ö.R ) - Filistinde tethif hareketlerinin tenkili de• 

vam etmektedir. Nezaret mıntakasında Tiel köyü etrafında ha· 
rekette bulunan bir müsellah çete kaçmağa m ecbur edilmiştir. 
Gezil mmtakasında muharebelerin galiba sonu gelmişt ir. Şubat 
conunda n beri m ünakalata kapanmıt olan yollar tekra r açılmış· 
tır. Birçok askeri kuvvetler lüzum kalmadığı için b u mıntakadan 
çekilmiflerdir. 

Italya lspany.aya yeni 
~uvvetler göndermiş 

Londra, 7 (A.A) - Daily Herald gazetesinin Cebelüttarıkta. 
ki muhabiri B. Mussolininin lspanya iç harbını b ir an evvel bi. 
tirmek için son bir gayret olarak yeni kıtaat gönderd i ğ ini haber 
veriyor. Muhabir geçen hafta Gradiksa hastane gemisiyle Anton• 
ya Sigfoltasin kumandasında küçük bir torpido muhrip filosu· 
nun Kadikse Garp Trablusundan bet bin asker naklettiğini ve 
hu kıtaatm Guadalajaraya ıevkedildiğini yazmaktadır. 

Y. Prensiııin sözleri 
Prens Londrac!a Filistin meselesi icin 

' 
elinden geleni yapdığını söylüyor 

Roma, 7 (A.A) - Stefani ajansı bildiriyor : 
Yemen prensi Seyfülislam verdiği beyanatta Londrada Filis. 

tin davası leh inde elinden geleni yaptığını ve lng iliz hükümeti· 
nin geçenlerde neşrettiği beyaz kitabın F ilistin vaziyetinde de· 
ği,iklik yapacağına kani bulunduğunu bildirmiştir. 

Türkiye ve lrakı ziyaretten sonra Suriye ve Lübnana gidece· 
ğini söyliyen p rens Yemenin bütün sahalarda Arap memleketle· 
rine talluk eden her meseleyi büyük bir alaka ile takip etmekte 
olduğunu söylemi,tir. 

Prens Fransız hüküme tinin Arap memleketler ine karşı olan po
litikasının istikbali için ümit verici mahiyette olduğunu söyle. 
mi,, müteakıben ltalyaya geçerek ltalya ile olan münasebetlerin 
çok iyi olduğunu ve samimi bir dostluğa kar,ılıklı haklara riayet 
esasına dayandığını bildirmi,tir. 

Prens Duçeye ve bütün sahalarda çok büyük terakkiler hat ar
makta olan ltalyaya kartı hayranlığını kaydetmi~tir. 

Negüs tekzip ediyor 
Londra, 7 (A.A) - Necati kendisi ile ltalya hükümeti ara· 

sında bir tesviye sureti bulunması imkanına müteallik olan •iyi· 
aları kat'i surette tekzip etmİftir. 

Alman tenis şampiyonu 
Berlinde tevkif edildi 
Pris, 7 (ö.R ) - Berlinden bütün dünya spor mahalifinde he· 

yecan uyandırmaktan geri kalmıyacak bir haber gelmiftİr. Bu· 
na göre Alman tenis •ampiyonu methur von Cramm ahlaka mu
gayir münasebet meselesinden dolayı tevkif edilmiftir. 

Von Cramm Amerika, Avusturalya ve Japonyada yaptığı bir 
zafer ıeyahatinden avdet etmekte idi . Bu tenis şampiyonu men
sup olduğu kırmızı beyaz kulübünün ve umum!yetle Alman te
nisinin en kudretli tahsı olarak tanınmıf tı. 

Macaristanın silahlanma proğramı 
Budapefte, 7 (A.A) - Matbuat tekrar silahlanma programı· 

mn ilanını memnuniyetle kartılamakta ve milli müdafaayı ehem
miyetle kuvvetlendirmenin za~uri olduğunu kaydederek hükü~ 
metin bu programı ihtiyatla ilan etmesini ıureti umumiye~c taa-

vio etmektedir. 



• 
aı tı 1 1 

• Dün son to a ~ı 1 da yap 1 ono 
genel 

ve kültür hareketler· ne 
toplu bir bakış V ilayet makamına muhtelif işler iç· n muhtelif istikraz 

ve .. taksitli i nşaat yaptırma sal<ıhiyetleri verilmiştir Tahran (Mart) - Hususi muhabiri
mizden - Geçen .sene pamuk ekilen 

B l el A "' J J J' • / [ h r [t arazi (ll0.000) hektar iken bu sene 257 un ar arasın a gamemnun ı ıca arının , ncıra tının ıs a ı, asra bin hektar ve elde edilen unmuk beş yıl 
y ollar inşası, kazalarda oto~atik telefonlar tesisi işleri vardır önce 26 bin ton iken geçen sene 37 bin 

ton olmuştur. 

Umumi vilayet mecfüi diln saat on• namına imtiyazı alınarak otomatik tcle-ı beş yüz lirayı geçmemek üzere sarfiyat 1 P~ncar ekimi 32-33 yılında 2000 hek
dörtte vali Bay Fazlı Gilleçin başkanlı-1 fon tesisine encümen karariyle vali me- yapınağa encümen karariy le vali me-

1 

tar ık en bu sene 16,000 hektarı bulmuş 
tında intihap deVt'e,!inin son toplantısını zundur.Bu imtiyaz istihsal olunduğu tak zundur. . v~ elde edilen şeker 17,000 tondan 25 
yapm13, Meclis ile vaU arasında heye- dirôe tesisat ve inşaatı ikmal için yet- 8 - Muayyen tahsisattan işin ilasın- bın tona çıkmıştır. 
canlı veda nutukları teati olunmuştur. miş bin lirayı geçmemek şartiyle tesisi dan fazla kalarak senesi içinde tasarruf 1 On bir yıl evvel ithal olunan iplik 24.5 
Geçen zaptın okunmasını müteakip bUt- ve inşa taahhütlerine girişmeğe ve bu edilen mcbaliğ vilayetin ucil ve müb-

1 
milyon riyal yani 2 milyon Türk lirası 

çe nizamnamesinin milz.akeresine başlan- mikdarı geçmemek Uzcre ~rediler te- rem diğer ihtiyaçlarına tahsis ve sarfı-. iken milli müessese ve fabrikaların ku
mıştır, minine kezalik encümen knrariylc vali nn encümen karari~le vali .mezundur. 1 rulması sayesinde bugün dŞlndan an-

Acli btitçe nizamnamesi otuz, fevk.ali- mezundur. !) - Halen belediye teşkilatı mevcut cak 73,000 riyalhk yani yedi bin liralık 
de bütçe nizamnamesi de on maddedir. 1ST1KRAZ SALAHlYETl 1 ve kasaba va.ziyetin~: buluna~ mah.~1- 1 

iplik getirilmektedir. 
Bütçe nizamnamesinde varidat 2 mil- lcre mektep ınşası ıçın fevkalfıdc but-j ·Yalnız Tahranda doğrudan doğruya 

yon 499,360 lira, adi bütçe yekılnu 2 ~evkalflde bütçe nizamnamesinde de I ç~ye ko~ulmuş olan tahsisatı.n _mah~lle- 1 ve yarı yarıya devleti olan şirketlerin 
milyon 5,711, fevkaladç bUtçe yekQnu vilılyet yoIIarmın asfalt yapılması ve l rmde koy :kanununun tatbıkı halınde; mecmuu 35-36 senesinde 377 ve sermaye-
493,649 Ura ki ceman masraf bütçeleri Ağamemnun ılıcalarının ıslahı için altı, bu inşaatın ifasına mahal ve imkan kal- leri mecmuu 570 milyon riyal yani 55 
yeld)nu 2,499,360 liradır. yüz küsur hin liralık istikraz akdi sala-

1 mıyacağından tahsisatı mevzuanın prog- 1 milyon Türk lirası iken 3~37 senesinde 
Bina :v.e arazi vergileri ile bunlara hiycti verilmektedir. ramın müteakip senelerdeki inşaata l şirket adedi 470 ve sermaye 958 milyon 

munzam buhran vercileri Hntlran,Ağus- Bu nizamnameyi aynen neşrediyoruz: takdimen snrfına encümen karariyle va-' riyal y::ıni 95 mily~n Türık lirasını bul-
tos, Ikinciteşrin. Ikincikqnun o1mak üze- 1 - 1938 yılı için 493649 lira tahsisatı li mezundur. . 1 muştur. 
re dört taksitte tahsil olunacaktır. fevkalade ita edilm~tir . 10 - Onnan kanunu hükümlcrı .d~- ı Hususi şirketlerin adedi 846 ve senna-

Yol bedent mU~llefiyeti sekiz gün ve 2 - Ara'tl vergisinden geçen seneler iresinde yolların ağaçlandırılmas.ı :ıçın yeleri 629 milyon riyal yarft 62 milyon 
nakdi.mii.kı:Uefiyet te altı lira olarak ta- I borçlarına mukabil nahiye merkezi olan yapılacak masraf her yolun kendı • ıı~- ( t 

yin edilmiştir. Yol bedeni mükellefiyeti, köyler ve mülki te~kilatı lnılunmıyan 1 sisatından sarf ve tesviye olunur. t~z.~a:zzzz~2,;ı~ı::z;ir.iliiaZl:z2Ziı'3~ 
Eyl6.l, bltj.nci, Teşrin, Iklncileşriıı, Mar~; kas::ıbalnrnı yollan ve b~Uıklıklarm ku- J 11 - ~.ilkelle~ a~~le~en çalışmayıp • • .. , 
ve Nisan aylarında ifa e.ttirilecek, nakdı nıtulması ve dere, nehır mccralannın nakden mukellefıyelmı ıfa edenlerden Ha/keVl kosesı 

ve 
Türk lirasıdır. Bütün şirketler mecmuu ya, Hindistan, Fransa, Belçika ,.c ÇI' 
1316 ve sermayeleri bir buçuk milyar koslovakyadır. uJI' 

riyal yani yüz milyon Türk lirasıdır. Iranın ihraç maddeleri ise bilhassa ş 
Iranın Hurma, Kuru Uzüm, Badem, Kay- lardır: 

sı, Fıstık ve saire gibi kuru yemiş hası- Halı, pamuk, deri, kuru yeıniş, JJyo: 
latı 36-37 yılında 136,000 ton olup bu- Kına, tönbeki, koza, balık, havyar, pe 
nun 34593 tonu dış Ulkelere gönderilip rol ve saire.. ~ 
satılmUj ve 65 milyon riyal yani altı mil- - MAARiF HAR~ 
yon Türk lirası memlekete girmiştir. 18 ıl .. ani s M I Rtıa l'.~ 

y once y . . · iP'' 
Kuru yemişle iştigal eden §irlcetlerin 

1 
. . uh d 1 ~ -~a 

0 
. evının z urun an evve ıraı,... ~ı.. 

bu işe tahsis ettıkleri sermaye 21 milyon 
513

1) ve .,,., 
riyal yani 2 milyon Türk lira.•n kadar- adedi <612> 1 talebe adedi (bS ..;trt (4939) 
d retmen adedi (3034) iken U5-- 6ğ-

ı~.rarun bütün harici ticaret hacmi bir okul ve (258275) talebe ve (1l
453

> 

buçuk milyar riyal yani 150 milyon Tilr:k retmen vardır. 241' 
lirası olup bir sene evveline nisbeten Bütün Iranda 192 kütüphane !9509 
yüzde 18 artmıştır. kitapçı bulunup kütüphanelerde 181330 

Vatidatm büyük bir kısmını makine, adet kitap mevcuttur ki bunltl1 
1 tstdıf' 

;ray, riraat Aletleri ve ilaç, sıhhi levazım tanesi m~tbu ve 12129 aded;i el yaı gUtJ' 
gibi memleketin um.raru, ticaret ve ziraa- Iranda yıllık, aylık, haftalık ~:_dt' 
tin tera'kklsi ve halkın sıhhati hususun- lük 45 gazete ve 23 mecmua çµg~..rt1l 

. 1 Sil""" da mübrem ihtiyaçlar teşkil etmekte ve 
bunlar bir takım kayıt ve kuyuttan mu
aftırlar. 

If.halat ve ihracat hususunda Iranın 

müşterileri sırasiylc §unlardır: 

Ameıike, Almanya, Ingilterc, Japon-

olup (145) matbaa (36) ınUta ea 
ve (20) ilmf ve edebt mahfil .vardJr·e ı.ı· 

Sinema adedi• (45) tiyatro (16) ~ 
cilfk mile~esel~ri dahil o~d~ğ'\l ~ 
her nevi .spor, heden terbiyeSl t~ 
ve kulüpleri· :mecmuu. (1694) ~ 

AKHI·SA ·R mük<ıllefiyet te memurlardan Ağustos 1 
tathiri dahil olmak üzere diğer vilfiyet 1 alınacak mebaliğ vekalet hissesi çıktık- .. ' 

ve Mart aylarında olmak üzere. iki tak-
1 
hizmetlerinde encümenin tesbit ·edece-: tan sonra muhassas olduğu yol ttıhsisa- ( ~~~~~ • . , . . 

sitte tahsil olunacaktır. fği rayiç üzerindm kendi arz.ulariy1ejtınnzaınmolunur.Ve\·ekalethissesiter-l 4 .-.... taBrı ·~~~I~·l~ıyan.~ar- K , d• k r. • •fj 
. • . . . . l v IH tmoa gunu ressam ay '--C es ın sen na- t tı 

Nakliye vasıtalan rüsumunun OD beş borçlarına karşı hıu'rıet ıfasmı ıstiycn tıbınden munzam tahsisat a maga u- . d "1. k f d ....... 1 o re ı arım oopera • 1 • . • • • • • 1 •• .. • d ın eıc:ı on eransın an uı.ıncısı o an c. n 
Haziranda Ne on beş birincI ,Kanun ta- arazı vergısı bakay~ mük~1~eflermın ça- zum goru~neden faslı mahs~~s~n ır:ı .ve altıncı asırda ltnl}'an sanntı• mevzulu 
rihlerinde tahsilatına b~lanmqsı muva- l!Şhrılmalarına lzınır valısı mezundur. il masraf edılerek hesabı kat 1 ıle tnsdıke ı_ f • d B'" .. dd 1 d b • • · fi 
fık görülmüştUr. Memurların hatası ytl- Bu gibi 1rizı\l~tlerl biı'kaya tutarı, nak.: ~nolu'.nur. . . ' l ~0~ .. ~~a.ns var •_r. utun yur il§ ar a- ır yazıya cevap verıyOJ 
zilnden yanlış veya mUkerrer yapılan I dhnüvazenc ~n:re'i b,ıit~.eni:n varicfat kı:-1 :2 -:~~istik yolların ~falte t~~H l ve 2

1
..:: 1 11319 38 Cuma glinü saat 18_ · 

tabsi16tın derhal murur zaman sebeple- 1 ınındaki 18 mcı fasla ırad v~ fovkala-,edı1mesı ıçın devletçe alınnt!3~ 'tcilabınn d Ek k 1. • E 1 f .. - • B Akhisar Uırrm kredi kooperatifinden ledilmi!'tir. 1ıt\-. .. .. ,. . . . .. . . . . e r e ısesı ese e ogretmenı ay _ :,; ~J 
rlne de bakılmaksızın sahiplenne encu- de butçenin beşıncı faslıooaki madde-, kabulu halınde bunların tatbiki ıçıh vı- K· c·· f d G . b .• Galip Altıntaş imzası ile aşağıdaki mek- 2 - Yen1 yönetim kurulunun ) ıcl 

• • • ~ • A .. • • • • .d b'" azım urpınar tara ın an c. ayrı ta ıı (28 
men Jcararlyle iadesi için vil!yet maka- Jere mahıyetinc gore masraf kayaedıl- layete dusecek hısscnın frlvkala e ut- ;I 1 1 b 1 . h k'- d tubu aldık· ne değin ana mukavelenameniiı .... ı-

. ~ . . · . .' rurı arın >aş ıca se ep erı a 111.ın a> · . ,ı.·1Jı-
mına salAhlyet verilmlştir mek suretıylc takas yapılacak ve bu va-1 çc tasarrufatından tcsvıyesıne encumen 1 h" k f ·ı k . ı Mart 938 tarilıli nüshanızda koope- maddesi mucibince eski yönetin1 ~· ..el · . · . . . . . 

1
mcvzu u ır on erans verı ece tır. e~ 

TAHStL ŞUBELERJ: 1Ç1N zıyet senenin kat't hesabıyle hırlıkte kararıyle valı mezundur. 3 0 1 •. T·· k K At·ıı· ratifimiz hakkında çıkan yazıyı oku- tunun kemafissabık işine dev8:111 _,
1 

tııJ 

1 
- n u ur o!Tlutanı ı anın ~ ... ı 

Adi bUtçe nizamnamesinin on altıncı meclise arı:edilecektir. 13 - Ağamcmnun kaplıcalarmın ıs- büyük bir rl'smi sayın Başbakanımız ve duk. icap etmekte bulunduğundan erıı1ll" 
maddes.iyl muhasebel hususiye idareleri 3 - Bütçedeki işierden bir sene ~çin- 1 labı ve muhitin ihfiyacına cevap vere- Snylavımız B. Celal Bayar tarafından ı - Yeni yönetim kurulu seçimi ilçe hükme 'tevfikan vazifesine fasıla~' 
için muvafık görUlecek şekilde ve yek- de bitirilm~sine tahsi~~tlar~ kafi gelmi-1 cek bir ~al~ ifrağı ve ~erek bur~d.a v~ evimize gönderilmiştir. Her gün öğleden bayın huzurile en ser.best şclcilde yapıl- mi.ş ve kooperatif işleri hiç bir ıf\S d• 
nesak blr tipte binalar ~sı i~ elli bin yenlerin mUtebaki taksitlerı gelecek yıl- 1 gerekse ıncıraltındn vucuda getirılmesı itibaren yurddaşlara gösterilecektir. mış ve ana mukavelename hükümleri sekteye uğramamıştır ve uğran135 1 

lirayı ge.......,emek üzere bir istikraz ak- larda ödenmek ve nuımt ödeme müdde- 1 vilôvet yollarının bir an l'.!vvel famali 4 E · · 1 d h h f mucibince se--ilenlerden kimlerin üye- imkan yoktur _,..a. 
ır-· .• . • . . ,. . - , :.vırnız sa onun a er ıı ta per- -:. · ~·· _ 

diM vilAyet makamı .salAhlyettar kılın- ti programında yar.ılı zamani tt't.Wuz ınşası 1çın en musaıt şart dermeyan b .. .. k ı 20 d b-t·· liğinin onaylanması icap edecekse ge-, 3 - Kooperatüin bin ortağı 8 ısı' 1 • • •• • • •• şem ~ gunu a ııam arı saat e u un _ •• 11' o 
maktadır etmemek Uzere ihtiyacın tamamını ge-

1 
eden mıllı bankadan butçemızın <lorttc dd ı k .. d p re<ri yapılmak üzere keyfiyet ait olduğu her türlü his ve ihtirasla mUtehıı:ı--- _\cet • . . . .. . . . yur aş ara aragoz oyunu var ır. a- o hart"' 

Bu inşaatın toptan ve taksitli yaptırıl- lecek yıllar bütçesine sari taahhlit mu- 1 hırını geçmemek u:r.ere ıstıkraz nkdıne ı b b'"t" dd ı makam tarafından Türkiye Cümhuriyeti lar bulunabilir ve fakat hiç bir r _.U• 
ıasız o an u oyuna u un yur aş ar ' ül. t~ 

ınasına da mezuniyet verilmektedir. kabilinde birden ihale ve ikmnlc cncü- encümen karariyle vali mezundul'. Bu d tl"d" Ziraat bankası runuın müdürliig"üne arz- bu büyük ve kuvvetli teşckk~ un ,ı.,d' 

1 
avc ı ır. l)tll>"' 

ŞAŞAL SUYU men karariyle vali mezundur. istikrazın akdi takdirinde istikraz ha- ni sarsmaz, ve bankanın gözU • bit 
4 - Vilnyet işleri Hn al~n~cak ~a- 1 sılatı bir tara~n fcvkaH'ıd: bütçe~in ait. teahhitlerine yapt~rarak .. bedelini gele- mada teşekkür etmi§tir. daimi kontrolü altında en pü~~ 

Bundan bR§ka Ş~al suyunun ısliihı zır binaları gelecek yıllar ıçın taksıtc 1 fasıllarına ıntlnzam tahsısat verılerek cek senelerde taksıtlerle ödemek ve yu- gösterilen yolları derhal ttılip veya mü- Ahenkle çalışan ôu ekonomik Jlla ,pıı 
otomaük şişe doldurma ve temizleme I bağlamak suretiyle satın almağa encil- bunun 150 bin lirası Ağamemmın kap- karıda zikredilen istikraz haddini geç- Celsenin hitamı tebliğ edileceği sıra- manın zerre kadar aksamasına ııtC~ 
maklnalan mubayaası için villiyet en- men karariyle vali mezundur. Bu bin~-ı lıcaları. i~in :aıı.:is olunan 150 bin lira-

1 ~eme~. üzere taah.hüdde ~ulunmağa da- da söz alan bay Münir uzun bir veda verilmlyeceği pek tabildlr. ıı ~ 
cünıenine ve valiye yirml be~ bln lira- larm yıllık taksitleri mecmuu 20000 lı- dan ellı bın lırasıyle dt?rhnl mezkur kap- hı cncumen kararıyle valı mezundur. nutku .söylemiş, meclisin dört senelik 4 _ Müddeiumumiliğe a)csede çJ 
hk istikraz saWıiyetl ·verilml§tir. rayı tecavüz edemez. j ııcada temiz, sıhhi, medeni tesisat .ya-j istikraz akdi takdirinde istikraz cdi- ~~ai~inin bu celse ile sona .c~ğini, ye- sele, umumu alfilcalandırrnak~ tıJcl" 

Nizamnamede kat't bir zaruret olma- 5 _ Yollar tahsisatından 938 senesi 
1 
pıl~ca~, halen ~:apılmakta olan tetkıkat 1 leı\ para, bu ı~addede gösterilen mevzu· nı ~nüha.p yapılaca_ğı, meclıs azalarını.n uzak bulunan birkaç ortağın bil' ,ıt 0\-

dıkça münhallta memur tayin edilme- zarfında istimal edilmeyip imhası la- netıcesınde mutnhassıslarca kaplıcanın, lardarı b~ka ı~lcrc sarf ve başka fani- vazıfelerınl yapan ınsanlara nı:ıhsus hır !erinden doğmuş bir iştir. Bunun uJV• 
mesi ve ma&§lı kısımda vukubulacak zım gelen ve karşılı!dan nakden 1939

1 s~yu kafi.meb~~liy.ett. ve. evsafta görü-j lara naklolunamaz. kalp .~uıu~uyl.e yerler~ne dönd~kle~ini duğu makamca teıkik ve intacı~~~ 
mUnhallere de Ucretll kısımdan nakiller yılına devredilen kısımlar karşılık gös- lursc bakiye yuz. bı~ lıra 1.lc de mukar- 1 l l - Hususi idareye ait yapı işlerin- t~baruz. ~ttirm~ ve valı bay F~~ Gu~:, 5 - Mevsimin yağışlı geçınCS·~aP e't 
yapılmak suretiyle Ucretll memurlar terilerek kendi tertiplerine munzam tah- rer program daıresındc ınşaat yapıla- den dolayı mühendis Mimar ve !en me· çın meclıs muzakerelerlne gosterdıgı a.mellyelerinin geri kalmasını 1 

1 
ıı" 

haddinin bU~enin yUzde iki buçuğuna sisat istihsali için daimi encümen kara- caktı_r. . . 1 murlarının harcırah/ 2799 numaralı na· yakınlıktan. ve önderlikten çok ~anlı ve tirdiğl için (ortakların menfaati~~ ~· 
fndlrilmesl keyfiyeti tasrih edilmekte- riyle valiye mezuniyet verilmMir. Ishkraz edılecek paranın baklyesıne j fıa vekaleti teşkilatı ve vazifelerine ait heyecanlı ifadelerle bahseylemış, vali- zan dikkate alınarak) inıbal edJ .si Jı'' 
dir. 6 - Yollar, binalar, damızlı: hayvan- Ağamcmnun ılıcalarından artacak kı-, kanunun dördüncü maddesine ktyasen yi ~ir. muvaffakıyet Amili olarak tasvip raz muamelesine havanın mü~sd; 111ıJJ' 

MESKEN BEDELLER! ı l" bed r 1 k b"t ede sımla şu yollar yapılacaktır. tamir ve inşa edilecek yapılar tahsisa- etmıştir. sebiyle başlanmı~ır. Ancak ikfll. -""~' 

Mesken bedellerinin teciline dair ka
nun çıkacak olursa bu maksatla bütçe
ye konulmuş olan elli bin liranın on 
beı bin lirasının muallim kadrolannm 
arttırılmasına ve otuz beı bin lirasının 
ilk mektep in,.c;aatına tahsi.,i muvafık gö

rülmUştür. 

OTOMATIK TELEFON 

ar, amor ısman c ı o ara u ç 1 B M"" · 1· h tl" 'üml l enillr' ... 
hsis , 1 la 1- 1 - Izmir - Karşıyaka tından verilir. ay unır va ıye arare ı c e er- melesinin ifası, beyanname 'Y 1 , .. 

:ıyan~~1
11

~;~~: ~~~is:ıı1:r:e:Y~;ar:k Iı:mir - Burnava l 15 - işbu nizamnamenin tatbik ve le :eşek~~lerini . bildirirke.n. meclisin bankadan tasdik ettirilmek gib~i~~ 
b 1--d t 'hti t k · ki - Iı.mir - Buca icrasına Izmir valisi mezundur. U.ımlennın AtatUrke ve hlikürnet er~ merasime bağlı olup ortaklann l.Al.j. an~ a mevcu ı ya a çesınc e e k! iblr istem' bir al e10 .... 
meğe vaU mezundur. Gerek bu paralar lzmir - Ağamemnun Nizamname ve bütçelerin heyeti umu- nına gına tavassutunu ış henliz bu lazımeyi ifada ilııtı 

· · · I · ş 1 · · t · i · ·ı k rok yerleri şid<ietll alkışlarla kesilen ted" 1 . it' ve gerek eskiden mevcut ıhtıyat para- zmır - aşa mıycsı ayın esamı ı e reye onmuş ve -. :. ır er. dl' IY. 

·ı '"k k f · li d 1 t tah Bu yollar asfalt veya beton olarak ya- müttefikan tas i ol t nutkuna şu cumle ile son verml§Ur. B b dd tik i h UntJzdatl ·ıl' sının yarısı ı e yu se. ~ aız evfe • M""t k"b "dP. turun~. ur. • 1 Yurd ve ınillet yük.selsin Atatilrk sağ 1 Iu ~ ma hile b" uı. ... :.. .... ,n,.jjıtl sJ)JOO 
villerinden satın almaga ve nıs ını en pılacaktır. u ea ı en aım encwnen aza arı- ' aşı acagı veç e ır .LY.uu.. ..... nıJs. v~ 

çok faiz veren bankalardan birine tev- 2 - ödemlş - Çatal, Gül bahçe - Ka- nın intihabına b~lanmış, azalıklara Sır- olsun .. ···· gazetenize kooperatifimiz hakJcl t ıııı~I· 
di ederek vilnyet namına intifa tem.in raburun, Dikili - Altınova yollarının rı (Foca).. Mehmet Aldemlr (Çeşme) VALININ CEVABI rilen haberde bahsi geçen h~058 y.ııtıf 
etmeğe kezalik encümen karariyle vali ikmali. doktor Kamran (Izmir) Avukat Ekrem Vali bay Fazlı Güleç bay MUnirin söz- katten uzak olup ileri sUrulen ı.ııl tfc' 

Adi bütçe nizamnamesinin yinni do- mezundur. 3 - Subaşı - Selçuk yolunun ikmali. (ödemiş) seçilmişlerdir. lerine çok candan ve samlmt ifadelerle lığı tashihen bu yazımıZJrı dere 
kuzuncu maddesiyle de vilayete şu sa· 7 - Mükellef amele çalıştırılacak yol- 4 - Mahmutlu - Bayındır yolunun ik- B. Kemal, B. Hasan, B. Nuri Esen, te~ekkUr et.tikten sonra demiştir ki ~ eder, saygılarımızı sunarız· r(ff.Ş 
liihiyet verilmi§tir : larda kullanılacak ki\tip ve mutemede mali. bayan Fatma yedek Aza olmuşlardır. Fertlerin kendilerin& mahsus vasıfla- G.ALIP .AL'l'l 

Vilayet dahilindeki kazalarla Merkez 1 verilecek ücret için fevkalade bütçenin 1 Gerek Ağamemnun kaplıcalarında Bay Mehmet Aldemir Encümen fıza- rı ve karakterleri vardır. Fertlerin ol· -=- l (t 
arasında ve kasabalar dahilinde vuayet birinci faslının birinci maddesinden bin yapılacak ınşaatı ve gerekse yukanda tarı namına dört senedir gösterilen iti- duğu gibi meclisler de kendilerine mah- A l f 11 a 
;;z;z;z~;;;;;r;;;;;;m;;;;;;;;;;z;;;;;:;;;;;;:.z;?;;;;;;;;;;;;z:;w.~~;;;;im~~a;~z;;w;~µ;;zu;r;z7Z;t;;;z~;;~e;;:;;~ sus vasıf ve karakter taşırlar. rmut u ırı 1cö1•~ 
l'!7ZZ //.7....t.r~r?...d'2'.Zr/T.LZ7.T,/,2'.l -;ı:zz ' H b d k lmaks 1 K.. .. .. I-' . nümuııe 11ıJ11 iç ir üşünceye apı ızın ya - oyumuz .c.ııurın bıı o o o' 
MANiLER: H . . n BIR TORKü: ruz viedanımın sesini dinliyerek ve üç den modem ve §irin bir ~ birl51 tıl e r g U Feracemin al yakası senelik tecrübeye dayanarak :s!Syliye- halde ıııevcut dört fırındnn }liÇ cııiı t ~ 
Canfes yelekli yarim Nakkaşlar vurdu makası ceğim ki, meclisinizin feragatli -ve me- fenni ve sıhhl bir şekilde olrtı~,rıfl ~ 
Beyaz bilekli rarim Eli dibinden kopası deni. cesaretli oluşudur. maalesef pLcılik içindedir. F'ır:ır. l3ut ~ 
Yar üstüne yar sevm~ Al ferace mor ferace Müntehiplerini:dn kar .. ısına açık alm~ bir hayvan damı halinl alınlJ . :ııııı' 

Y k d ~ _1 .... eleflı rJ.v1 Çatlak yürekli yarim. a am an düştü ferace la ve yalnız vicdanınızın s~ini fünllye- fınn 1cvanmı, hamur t""'"'· attlıı. ..J 

Coşkun sular taşmaz mı 
Dağdan dağa aşmaz mı 

Sevip te aynlanlar 
Bir daha kavuşmaz mı? 

Çeşme başında durdum 
Turalı para buldum 
Sen gelmezsen neyl yirn 
Ben kendime ~ buldum 

Dereden indim dı.izc 

Kulak 11smam boş sbzc 

Kabahatini hep duydum 
Lakin vurmam ben yüze 

BiR ATA SöZU: 

Elinden gelmez bir top bez etmek 
Gönlünden geçer kocaya ı.:itmek 

Şu hald' hiç birşcye inanmıyorsun. 
- Anlnmndığmı şeylere tabii inanmam. 
- Ben de onun için hiç birşeye inanmadığını söyl;yorum ya .. 

MEVLANADAN BIR PARÇA: 

cGUzel yı.izünü pcrılcrin kıskandığı 
insan, seher vakti idi, gülleri gönlüme 
.ı.!Oziınü d.iktı. 

r Tn.. sabah oluncaya kadar o ağladı 

ben ağladım. 
Sordu: 
- Acaba ikimizden fışık olan hangi-

miz? .. > 

Feracemi geyenıedim 
Uçurtmaya gidemedim 
Ben yarimi göremedim 

.Al ferace mor feraco 
Yakamdan düştü ferace 

Feracemin ard eteği 
Y ah udinin mor ipeği 
Geçml~ sırtına yeleği 

Al ferace mor fcrnce 
Yakamdan düştil ferace 

BIR BILMECE: 
Uzun uzun abalar 
Ak sakallı babalar 
Gelir gider duramaz 
Gece gündüz çabalar 
Cevabı: Yann 
DünkU bilmecemiz: TOTON 

rek iş yapmak şerefiyle çıkabilirsiniz. bezleri, su koğaları sıhhi clş ri rlf'Y 
gec e ~ ..cıd' 

Meclisiniz Atatilrkün millete benliği- uzaktır. Hatl.A fırınlarda . urılıJll"'" 1• 
nl vermek hususunda yaptığı mücade- otuz kişilik amele kafilesı ya. 1,ull~t 

ıınde il'- eC"' 
leyi kendisine örnek terbiye olarak al- han ve bekar odaları ha dUşilflal 
mış ve hiç bir şeyden çek.inmeden va- maktadır ki bu manzarıı a· 

. :nfl zifesini yapmıştır. şeydır. atı iÇ,,p 
Iz.mir vilayeti böyle bir meclisle cid- Çıkarılan ekmekler her ııaD1tı10r lı ıc1111" 

den iftihar edebilir. munesine uygun olmayıp ha 51 38 ts• 
k da 1 h d d. I . 1 k"' .. ··zUn ara btl Atatür c ve onun yanın ça ışan ü- e ır. zmır e oyumu ğtıleJl iP,$ 

kümet erkaruna saygılarımızı bildirecc- metreden ibaret glmasına ra rııtl do. 
ğim... da ekmek iiali Izmire oaıA J' 

Gelecek sene müntehiplerin itimadını otuz para fazladır. • t.ibBt ,.ıııı 
yeniliyerek geleceğinde şüphe etmedi- Niçin fırınlarda sıhhı ter ~ 
ğim arkadaşlarımı yine burada kucak- ehemmiyet verilmiyor? •ardıt· ~· 
lıyacağımı ümit eder celseyi kaparım. Belediye teşkilatımız ' oı ~ 

Yeni intihap yapılacağından gelecek runıuz ve zabıta ıneınurUUl ıı tc ·rıtı 
f ntsrı 1 rı•' içtima tal'.ihini biz. tayin edeceğiz. Fakat hal!Cın sıhha:!, ırı z.ifc 58tıib 

Cclse ltapandıktah sonra vali ve mec- ile alA~dar olan bır va cfJ-' 
11..t azaları hi.ikilmet avlusunda bera- yo'ktur? ö.~ 
berce resim cıkart:m~lardır. 



Beş bine yakın • 
seyırcı önünde • 

Alsancak parlak bir netice aldı 
Kültürparkta SPOR 

Motosiklet sporu büyük 
bir alika uy andırdı 

Atış poligonu inşaatı başlıyor, atlıspor 
kulübü Kültürparkta faaliyet gösterecek 

Fenerbahçe de .Beşiktaşla karşılaşh / Milli küme 
kuvvetli rakibi Beşik- Temaslarından n~ 

oyunu karşısında Milll~:m~~~.?.~~~;!.sı bak-
Fener takımı, 
taşın cidden faik 
enerjik bir oyunla b k ı d 

kında henüz konuşmanın müşkülatını 

bera ere a ı kavramakla beraber, şimdiye kadar ya-
pılan maçlardan bir fikir istihraç et· 
mek te mümkündür. Her ne kadar Iz
mir takımlarının kuvveti hakkında ls
tanbul ve Ankarada şu dakikada salim 
bir kanaat mevcut değilse de, bir A:n
kara ve bir Istanbul takımı hakkında 

izmiTdeki maçın neticesi: Al sancak sıfır-iki galip 
İstanbuldaki macın neticesi: iki taraf birer golle berabere , 

Cum:ırtc~i günkü Muhafızzücü - Üçok reğine çarparak kurtuldu. 
maçını !eyredenler, Gücün yol yorgun- İşte İzmir takımlarındaki forvetlerin 
luğu ve ~aha yabancılığı sebebiyle haki- hatası da daima bu şekilde her zaman 
ki oyununu gösteremedii'.;ine hiikmetmiş- tekrar olur gider. Biz sıkı şuttan ziyade 
lerdi. Fakat pazar günkü Alsancak ·Mu- forvetlerden aol bekliyoruz. Hedefini 
ha!ızgücii maçı göstermiştir ki takım he- bulmıyan •şut bir takımı galip getiremeL 
yeti umumiye!Iİ itibariyle gerek Üçok ve Gol olsun da hafif bir vuruşla olsun .. 
gerek Alsancaktan zayıftır. Ben kendi. Gerek takım ve gerek l:z:mir her ne tc

hesabıma içlerinde (bir iki oyuncu müs- kilde olursa olsun gol yapan forveti ac-
ı 

tesna) vasattan yukarı oyuncu göreme- Ver .. 

edileli. Mevsimin mühim karşılaşmaların· 
dan biri olan Fenerbahçe - Bctiktaş ma
çı T ak!im atadyumunda yapılıyordu. Sa
hayı !ekiz bine yakın bir kalabalık çer
çevelemitti. Merasim kısa sürdü. 11ı:.i ta
kım kar~ılaotığı zaman F enerbahçeyi sa

katlanan Fikret ve Esattan mahrum ve 
eslti oyuncularından Fazılı içine almış ou 
kadro ile aörüyoruz: 

Hüsamettin, Fazıl, Necdet, Aytan, Re
şat, Niyazi, Ali Rıza, Bülent, Nacı, Şa
ban .. 

lzmirli seyircilerde kanaatt> yakın mü
§ahcdeler ve notlar mevcuttur. 

Istanbul takımları, bu sene geçen se
neyle mukayese edilemiyecek vaziyet
tedirler. Ist~nbulda Fenerbahçe daha 
ilk maçında bucabyor, bir ikinci maçın
da sahaya çıkmıyor, öte taraftan Istan
bulun en kuvveUi takımı olduğunu bil
fiil gösteren Beşikta§la, hem de noksan 
bir kadro .ile karşı karşıya geldiği za
man berabere kalıyor. dim. \' e eğer Oçokla Alsancak forvet- J Fırsatı kaçıran Alsanca~lılar aılu bir 

leri ellerine "geçen fırsatları kaçmnainı~ hücum daha yaptılar. Bu •ırada top Saf-
KmtiirpaTkta bir motosiklet gTttbtt 1 f · ı k ı H '--olsalardı maç neticeleri bir iki f~rkla de- I etın. ıo o una çarpmtttı. aa;em gör- Beşiktaılılar ııu takımla oynuyorlar: 

Güne~ takımı, geçen seneki fonnunu 
buhnu~ sayılamaz. Be§iki.a§ lzmirde al
dı~ı iki galibiyet netice.sine rağmen ken
di taraftarlarını bile tatmin etml§ d~ 
jildir. Bittabi Galatasaray hakkındaki 
fikrimiz, ancak oyununu aeyredince te-

to~Ültürpark, ı.on haftalar içinde bizde türparka nakledilmiştir. lstiyenlt>r, At- ğil fakat üç dört sayı farkla lzmır takım- medı. 
le. aı tatbik edilen en güzel spor ~ube- h5l>0r kulübünün pav)ıonlanndan at is- lan ·lehine olurdu. Şu muhakkak ki ge- Devre de 1 - O ıııbı 9üpheli bir vazi-

ı. tiy]~ takviye edilmiştir. Kiiltürpark- tic~r ederek, tur yolunda -gezeceklerdir. çen seneki. Ankara takımları (Gençler yetle Alıancak lehine bitti. 
t.._~s edilen hususi bir yerde cumar- Atış poligonu işi de ilerlemiştir. Jn- Birliği - Ankaragücü) Muhafızgücüne OONCt DEVRE 
~ \'e " 1 · 'kl k '- ı· 'd"I M f'h Alsancak talumı bu devrede bizim \ıİailtJ pazar gun crı motosı et ve j hisarlar vekaletinin · yaptıracağı · atış nazaran ço auvvet ı ı ı er. aama ı 

1 
~t. müsabakaları başlanmıştır. poligonu için ~im dinen 12 bin lira tah- Muhafızgücü takımının en iyi intiba bı- umduğumuz oyunu göıteremedi. Ve yan-

bıı ~ırın eski sporları arasında yer alan ı si~at ayrılmıştir. Daha sekiz bin lira rakan tarafı söylenildiği ve zannedildiği 
1 
lıı bir hareketle topu çok havaya kai-

li ~~l spor, cumartesi ve pazar günl~ . kadar eert oynamamasıdır. lıte Muhafız-
l\Ult·· k ilavesiyle poligon haziran ayında ikmal .. .. .1 . v b h k t" •. I 

:t'ı Urparkta binlerce spor heves a- gucu yenı mesıne ragmen u are e ı yu-
t:ı, llı toplamağa bnşlamıştır. Bilhassa pa- edilecektir. Izmirdeki atı'} poligonu mo- lzünden lzmirde c;ok iyi bir intiba bırak-
){~ ~.Ünü binlerce kız ve erkek sporcu dem bir müessese olacak ve gznçliğin . rmştır. . . 
ııı·· lurparktaki motosiklet ve bisiklet istifadesine terkedilccektir. ı Cumartesi günü Üçok forvetlerinin gü
~ llsabakalarına iştirak etmişlerdir. He- Kültürparkta tenis kortları da in~a zel anla~arak tatbik ettikleri kısa paslı 
~ Kenç kız.Jarın Kültürparkta yarattık- t>dilecektir. üç tenis kortu en kısa bir oyun sistemini pazar günü ele Muhafız-
~ neşe hayatı ciddm caziptir. zamanda ikmal edilerek gençliğin isti- gücü tathik etmeğe muvaffak oldu. Al-

tııo U:ır komitesi, Kültürparkta diğer faclesine tahsis edilecektir. Bu suretle sancak takımı ise kendisinden bekleeli
e .tL1rı da azami surette himaye etme- gençler arasında tenis !<poru da taam- ğimiz oyunu calip gelmesine rağmen 

.. ..,,. \'"'rmistir. Athc;por kulübü Kül- l müm edecektir. gösterememiştir. Takımın en İyi tarafı i 
knlcci ile iki beldcrdi. 

MAÇ BAŞLARKEN 

Pa:z:ı.:,. ~<"nü de b:ı-va cçık ve fakat rüz-1 
garlı i~:. Birinci devrede rüzgara karşı ( 
Al~~T:"C"" : tı:ıkımı elüşmüştü. Sahe.daki ka-

Mehmet Ali, Hüsnü, Faruk, Rifat, 
Feyzi, Fuat, Nuri, Muzaffer, Hakkı, Şe
ref, E,ref .. 

Hakem Nuri Boaut .•. 

Ôyuna Fenerbahçe1i1er ba.tladılar. 1lk bellilr edebilir. 
alun Beşiktaı muavin hattında kesildi. 
Fakat Hakkının lüzumauz bir pasını lca-

Geçen ıene, oyunlarını çok takdir et
tiğimiz Ankara tak.ımlan bu sene milli 
küme harici kalml§lardır. AnkaragUctı-1 

1 
nil istihlM ~en MuhafızgUcU, ddden 

: zaif olan rnUdafaaslyJe seyircileri tat.
! min etmiş sayılamaz.. Biz Muhafız.gücü 
1 takımında tam bir spor ruhu, idea] spor-
1 cu ahlAkı, enejik ve atılgan bir oyun 
bulduk. Fakat, teknik namına fazla bi~ 
şeyleri yoktu. 

Buna mukabil Ankara takımına kar~ 
şı iki galebe temin eclcn lzmirin bu se
neki üçoku ve Alsancağı, göğüslerimizi 
kabartacak birer derece almışlardır. Bu 

(
neticelerden sonrn, itiraf ederiz ki ta

kımlarımıza karşı ümit ve itimadımız 

i
l artmıştır. Dahn iyi neticeler bile funit 
etmek istiyoruz.. . S. N. 

i lch l: ta iki üç bin raddesinde ieli. ~ 
Bu maçın h~eml~ğini Mu~tafa Balcı I Muhafızgüciinü.1 değC!Tli oyunculan 

müsavi bir hakimiyet gösteriyorlardı. Fe• 
ner sağ içinin daha ziyade muavin gibi 
oynaması Beşiktaş müdafaasının vazife
sini kolaylaştırmış oldu. 

p· inci devre bu §ekil 1 ·O Fenerbah-

yaptı. Oyunu. guze~ ıdnre ettı v~. fak~t j dırdı. Ve bunun içindir ki rakibine üs- pan Şaban hücumun yeniden tazelenme
AJ.,ar.cak lehıne hır penaltıyı gormedı. •tünlük gösteremedi. si imkanını hazırladı. Top ortalaTda do

F otograflnr alınıp mutad merasim ya-j Muhafızgücü bu devrede de çok ça- la~ıyor. 4 üncü dakikada Ali Rızadan bir 
1 P_ıldıktan !!onra iki takım yerlerine geç- llıştr. Zaman zaman Alsancağı sıkıştırdı. ileri pns alan Niyazi gol vaziyetine gi-l ç~ ~ lehine bitti. 
tı er. !Fakat iki açıkları iniş ve ortalayış yapa- rerken çelme ile düşürüldü. Hakem fri-

1. k ı kild k ı ikinci devrenin hepsi deiilse bile mÜ• 

Ege kupası maçları 

Şehrimize gelen murah
haslar dün içtima ettiler 

:r,-._ EGE kııpası maçları 
~ --ıe lt 
~~ ~Pası füdası hususunda Aydın 

tertip heyeti 

}ardır. 

Ege kupası maçlnrına iştirak edecek 
beş mıntak::ının şampiyon takımları, ilk 
temaslarını haziranın on altısında ya
pnc::ıkltırdır. Bu maçlara Jzmirden, mil
li küme haricinde knlan en kuvvetli ta-

>~ue ı:ıın Yaptığı tı:şebbüs muvaffakı
~il l'lelicelenmiştir. Beş mıntakayı 
"(!, ttı eden ınurahhaslar dün şehrimiz
~t ~~ıt:~a. merke7.inde ikinci reis Re
~I§) bıcıoğlunun başkanlığında top-

~l'ıiJt ar ve clepla~mnn maçlarına ait kını iştirak edecektir. Tahmine göre bu 
Ve ~li hususntı kararlaştırmış- takım Doğanspor olacaktır. 

41~~----------------ıı:=-------·, ................ ... 
t s0 iinf erid vahalar Güreş teşvik 
'it,~~ ~Ünlerde bn1.ı yerlerde münferi mu .. sabakaları 
~~~/1 hastalık vak'alarına rastlan· 

1 l\,r ır. Istcınbul, 7 (Hususi) - Istanbul mın-

a ım ar ~u şc e teş i edilmişti:, madı. · kik verdi. Fakat Naci bu fırsatı i)·i kul-
ıı.1 h f ·· 1 him bir kısmı Beşiktaş hakimiyeti altın• 
n n a ızgücu: Beşinci dakikada Alsancak kolaylık- lanamadı. Ve Be"ikta .. Jılar bir korner ile 
F 

C" ff s 1 h ,. v da geçti. 13 üncü dakikaya kaelar adeta 
uat, .,a et, n İ • Ahmet, Cihat, İb- la gol yapacak vaz.iyet ihdas etti. Rabı- kurtuldular. 

S h 
1 tek kale oynayan Beşiktaılılar Faruk ile 

rahim, Naci, .,.a İn, Rıza, lzzet, Kemal .. 
1 
tuız oynayan Saffet - Salih BMrİyi bo• O · k' f t b" · · 

y yunun ın ışa ı ser ır cereyana gırı- Fazılın ayni topa beraber vurmalan yü-
Yani Üçoka knrşı oynayan takım ay- b rak 1 d r~ B · S · · b ·· H k 'k" B •ı_ 1 .. 

h f 
. . ~ ı mı§ ar ı. L4'ier asrı aımın ugun yor. a em ı ı eşı&taş ı oyuncuya U!t zi.inden Hakkının ayağıyle beraberlik sa• 

nen mu a nza edılmı;ı.. k 1 1 ] d b" · · k u·· t "ht d" B ikt l 1 k l seyre o an orta ama ann an ınnı ıs a s e ı ar ver ı. eş aş ı ann a ın an yısını çıkardılar. 
Alsancak: r d" Al v 'k' . l"' .. o d k"'- d v t hl"'- 1· b' J·ll . C ') Al" . geçmesey ı sancagın ı ıncı go unu ya- nuncu a ııı:aya ogru c ııı:e ı ır şe- İki dakika sonra hakem Fenerbahçeli 

ı mı, emı • ı, Rnsım, Enver, Nec- ı pacaktı. kil olmaya başladı. Şerefin ıekizinci ve 1 Fazılı da sahadan çıkardı. Ve Fenerli• 
mi, Hnkkı, Ba9rİ, Sabri, tlyas, Saim.. 1 11 inci dakikada Enver de güzel bir onuncu dakikalarda otuz meneden atı- ler eıaeen zayıf olan JCadrolarına iJave-

Oyuna Alsancaklılar başladılar. Mu- ımkı"k rekt' T k ı d' V• • .. •• 1 'k" k t h "tt" 12 . d 1 .,, ı. op a e ıregının ustun- an 1 1 sı 1 fU u avaya gı 1• ncı a- ten on ki;ıi oynamak zaruretinde kaldı-
hafızgiicü topu kapar kapmaz hemen Al- den avuta gitti. kikada Fenerliler sağdan güzel bir ini• ]ar ç·· k" b" . . d . "lk d k"k 

k k 1 • k F k b ı v • un u ırıncı evrenın ı a ı a-
'anca a esme a tı. ·a at İr iki hü- Bu dakikalarda Muhafız nisbi bir ha- yapıyorlar. Top Niyaziden Bülende, on- larında bir tekme yiyen Niyazi topa ko· 
cumlan neticesiz kaldı. Oyun seri ve can- kı'mı"yet k d T k · ti Al k d Al' R · · Al R 1 ur u. op e serıye e sanca an ı ızaya gıtlı. i ızanın tam şamaz bir hale gelmiıı ve sol açıkta dola,. 
lı oynanıyordu. iki takım müdafaaaı da kalesı'ne y k I d f k t 18 · · d b" _ 'ı_ 1 a ın yer er e ı.·e a a çız- yenn e ır paıını yAAa ayan Naci plase 
uzun vuruşlar yapıyorlardı. ı g'ıs"ı dı•ında.. b ,.. ir ~utla takımına ilk golü kazandırdı. 

6-ncı dakikada Muhafızgücü kalesini~ 28 1• • J k'k d Sab · d B · "b" F } 1 h k ncı a ı a a rı e asrı gı ı ener i er a im oyunu devam edi-
saran Alsancnk forvetleri topu mütead- muhakkak b' ı k d İ t b l f B 'k d f 

1 

ır go nçır ı. s an u or- yor. eşı taş mü a aasının p.şkınlığın-
dit c?efa ayaktan nyağa dolaştırmnlan- vetlerı"n'ın h 1 t ,_l b er zaman go ynp ı_ıı: an u dan istifade eden san-lacivertliler Beşik-
na rağmen hiç biri de sıkı bir §Ut ata-{ gı'bı' fırsatl d b' · k"I k k 1 d h arı ne ense ızım ı er e se- taş a esi önün e tc likeli bir f aa]iyet 
madı. Nihayet Saimin hafif bir •utunu ·n'yetle k l 1 5 " t aç.ırıyor ar. gösteriyor ar. 1 inci dakikada Naci Bü-
da Funt tuttu. Sa" b d f d "k' '"d f" 1 d' ·· 1 b" k f ım u e a a ı ı mu a ı ortasın- en ın guze ır a a pa!!ını vole bir şut-

Muhafızgüçlüler bugün daha anlaşmış da dura S b · ·ı · b" d" S b ) k 1 d d F k 1 n a rıye ı en ır pas ver ı. a - a a eye gön er i. a at top kale di-
bir takım halinde oynuyorlar. Maama- ı . d .. ~ · l k 
fh .. . b' h'" d ] in e guzel bir hareketle müdafileri geç- reginı ya ayara avuta gitti. Siyah be-

1 muessır. ırh ufcuhm a yapamıyor ar. ti. Fakat bundan sonrası malum .• Hafif yazlıların müdafaada gösterdikleri gev-
T op ekserıya a atlarında dolaşıyor .. 

1
b. I 1_ I . h" . ,_ ır vınu a topu "'a ecıye ıbe ettı. şeıı:liği hücum hattı fazla gayretle telafi 

iLK GOL · AI · · '" F k F d f b"I sancaklılar işi biraz ııkı tutmağa ye ugraşıyor. a ::.t ener mü a aa!lı ı -
Dakika 19 ... Sol açık Hakkı Muha- 1 buladılar Ü t ·· t h"' I hasaa Fazıl yaratıcı bir oyunla Beşiktaş 

1 
_,, • s us e ucum yapıyor ar. 

!ız kale~ine güzel bir iniş yaptı. Kalenin 29 uncu d k'k d G" k I . k F hücum hattını felce mahkum etmeğe 
v I a ı a a uç a esı anttı. u-

yakınından ortaladıgı topu Saim isabetli at rıkı• .,8 t v d k l b b T muvaffak oluyor. Beıiktaşlılar Fener ya-
l " .,, .1 p ıgın an a e om oı.. op 

·bir vuruşla Muhafız ağlarına taktı Bu B 'd n aahasında epeyce bir müddet yerleş-
) Al k k f 

· l j ta asrı e . . . Basri bir evvelki hatasını 
go sanca ta ımını ve tara tar arını meğe muvaffo!: oluyorlar. Fakat son 

. . . . ·unutturacak bir ustalıkla güzel bir çe-
şcvke getırmı§tı. Beş dakıka kadar go-1 . . . . • meveim içinde oynadığı oyunların en 
).. d•V• h l M h f k l . . k \vırme ıle ıkıncı Alsancak golünü kay- lr. F 
un ver ıgı ız a u n ız a esını sı ış- detti. güzelini çı aran ener muavin ve mü-
tırdılar. Baskından kurtulan Muhafızgü- Vazı"yet 2 dafaa hadan Beşiktaş alunlarırun aeme-

- O olunca Alsancağın ga-
cü de faaliyete gcçe.rck beraberliği kur- ı·b· t" h kk k "b" "d" ç·· k'" re vermemesine muvaffak oluyorlar. 

v • • v ı ıye ı mu a a gı ı ı ı. un u Mu-
maga ıyıce çalıştı. Fakat sag açık Kemal h ( .. .. . . k 33 Üncü dakikada topu ofsayd vazi-

v t a ızgucu vazıyetı urtaracak gibi mü-
ayalô(ına gelen topları ortalayamıyor ve~ . yetinde yakalayan aağ açık Nuri kalenin 
takıma gol vaziyetleri ihdas edemiyor- e~ır .oynayamıyordu. Alıancak ta gali- dibine kadar aokulmağa muvaffak ol
du. Bir müddet sonra oyunda tevazün b~~~.11 kaçırmamak için müdafaaya büı- duysa da topu avuta atarak lnaatı kay
hasıl olmakla beraber Alsancak kalesi- butun ehemmiyet verdi. Fakat arada sı- betti. 

mağa mahkum olmu§tU. 
Beşiktaş hakimiyeti uzadıkça Fener 

müdafaası da enerjisini arttırıyordu. Ali 
Rıza geriye alınmış ve ağır basan Beşik
taş hücumlarını kargılamak için bütün 
müelafaa canını di~inc takmııtı. Bu gay· 
retin semeresi olarak Bqikta§ muhacim· 
leri bir tek şut atmak imkanını hulamı· 
yorlnrdı. 25 inci dakikadan sonra F'e· 
ner muhacimleri yeniden Beşiktaf kale
sini ziyarete başladılar. Naci, Şaban ve 
Bülent Mehmet Aliye Üstüste mühim teh
likeler atlattılar. Fakat sayı çıkma

0

dı. Be· 
~ikta, Hüsnüyü de hücum hattına ala· 
rak muhakkak sayı yapmak azmiyle ça· 
lıııyor: Fakat muvaffak olamıyordu. 
Oyun Fener kalesi önünde bir münakaıa 
cereyan ederken 1 - 1 beraberlikle bitti. 

Bugünkü oyunda BC§iktaı takımı da
ha ağır basan bir oyun çıkardı. Fener
bahçc daha üstün bir kuvvet arzeden 
rakibine cidden enerjik bir oyunla mu, 
kabele etti. Bu enerji Fikret, Esat ve 
'.'a;ıar gibi en kıymetli elemanlarından 
mahrum olan bir takım için lehte kaydo
lunabilecek bir tezahürdür. Takımın mü
dafaası bilhassa Fazıl ile Faruk çok mu

ne daha fazla avut oluyordu. 25 inci 
dakikada Basrinin kale önlerine düşür
düğü korner atışı da avutla neticelendi. 

rada tehlikeli akın yapmaktan hali kal-
mıyor. 

DeVTe nihayetine doğru iki takım da vaffak oldular. 

Bu devrede Muhafızlılar Rızanın kırk 
üçüncü dakikada attığı bir şuttan ba~a 
iyi bir fırsat elde edemediler. Daha doğ
ruau Alsancak müdafaası buna meydan 
bırakmadı. 

3 7 nci dakikada Sabri topla lcaleye 
girerken 18 dıoında Salih belinden tuttu. 
Ceza vuruounu Basri çekti. Top avut ol
du • 

Kulüp 

O çok 

Beıiktat 
Güne, 

MtLLI KOME MAÇLARI TAKIMLARIN PUVAN VAZtYETI 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

ıol ıol --
6 4 2 6 9 11 
4 3 1 9 3 11 
3 3 12 4 9 

ı..>•·1 11>'tıltanın ·· le 1- •• • • d k k l ~-, -tı ornc _ıı:oyun c oturan ta ası güreş teşvi miisabaka arı bitti. 
' )'tırı~da ~mil ı.·c Tepecikte oturan Güneş puvan itibariyle birinci geldi. 

42 nci dakikada Muhafızglicü milda
filerini atlatan Basri kaleciyle kartı kar

---------------...,. §lya kaldı. Hcrkea aol beklerken &ari ~.dit, )' a Erdim elifteriye yakalanmı~-
"" ),_ ~I>~ 'k 

Bundan ıonra da kaydedilecek he
men hiçbir hareket olmadı. Ve Alsancak 
2 • O galip geldi. 

AGAH BARTU 
BEŞtKT AŞ FENERBAHÇE 

Mabafıqiicü 6 
G••t•earay 3 
Aleanak 3 

2 
2 
1 

4 
1 
2 
2 
ı 

7 
s 
2 

13 8 
4 7 
4 5 

~ttıı~ cı le oturan 22 yaşında Sa-
aa, Bayındırın Çırpı köyünden 

18 ya~larında Bn. Fatma kara humma· 
ya tutulmu~lardır. 

cdemir gibi bir ıutla> deainler diye to
pa sert bir ~rua yaptı. :rop ta laalt ~S. 

J.tanbul, 6 (A.A)" - MiJJI kilme 

P.JftpljÔnaeİ maılanna buaUa ~ ~ --- ---- -
F ......... 
Harbi,• 

.. 
2 

2 
1 

3 
2 

6 6 
3 3 
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• 
lzmir erkek lisesi pek ya ı a 50 incı 
yıldönümünü kutlıyacaktır. Bu mak

sadla hazırlıklara başla mışt r 

AVRUPAYA GiDEN tZMtRLt TALEBELER : Mehmet Arif Uluğ, Cafer Nurittin 
Mehmet Kazım ÇeçMı, 

Desen, .Mehmet Ali Terim, 

lzmir lisesi mezunları üniversitenin bütün fakültelerinde 
ençok muva{~ak oluyorlar. Avrupa· imtihanlarında gen~
lerimizin kazandıkları muvaffakıyetler de lzmir Jisesı 
öğretmenleri için bir şeref vesilesi olacak değerdedir 

Öğretmen odasının büyük masasi 
üzerinde, zaman zaman memleketin ve 
Avnıpanm muhtelif vehirlerinden ge· 
len bir çok mektuplar ve kartpostallAl' 
görüyorum. Uzun ve tatlı konUfmalara 
yol nçan bu mektup ve kartlar, öğret
menlerini unutmıyan değerli talebele
rin gönderdikleri sevgi dolu andaçlar
dır. Yıllarca uğrqmanın ve göz nunı 

dökmenin, mu~ime verdiği en parlak 
heyecan, en derin curur, talebelerinin 
muvaffak olduğunu görmek ve onlar
dan arasıra böyle mektuplar almak 
değil midir? .• 

Öğretmenlik, eserinin muvaffakiyet
lerini kısa bir zamanda görebilen bir 
erlik değildir. Bugün üzer.inde bir ku
yumcu ihtimamile uğrqbğunız çocuğ 

çhmek istediğimiz istikbalin verinllerini 
ydlar ve bu yJllar ardındaki hayat gÖS· 

terecektir. Yannm bÜyÜlderini ideal fe• 
kilde yetİ§tİnneyi vame edinen öğret

menlerin hayat aynasında boy verecek 
talebelerinin muvafEakıyetlcrini alkışla

dddan gün, en sevinçli ve en bahtiyar 
günleridir. 

Ben de öğretmenlerini candan seven 
ve hatırlanndan çıkamuyan bu aza ço
cuklan tanımayı düfilndüm. Bu dü~ünce 
gün geçtikçe bir ihtiyaç halini aldı. Ger· 
çi kolay bir Q değildi bu ... Çünki bir yı· 
ğm malômat toplamak, fotograflar ara
yıp bulmak lazımdı. Ve doğrusunu $Öy

lemek lazım geline bunlar, ilk önce gö-

Aktuna, Mehm~t Ki.zun Çeçm ve Meh· 
met Ali Terimdiı·. Si.=tnerbank ad-.r.ıı yine 
rnühendiSlik t:ilisil emıiye cönderilenler 
de, Cafer Nurettin Be:ıen ve Mehmet 
Arif Uluğ dur. Bu bet cenç, bugün Al
manyad bulunmcldadırlar. 

Yi!k&clt mühendis okulu imti:.ıınlıırı· 
na, Erkek L'sesinde."l (15) uamu:~ İitİ· 
rak ebnİ§ ve bunların ( 1 '1) Ü lcaxan.-nıı

tl!". Bu vaziyete öre yüzde yüze yakın 
bir rancfonan eöze çarprruı.ktadır. Bugün 
yiiksek rnillıendlı okulunda tahıiltfe bu
lunan ccnçler ınraaile şunlardır : 

Ziya Apaydın, Halil Unalp, Fethi 
Kömürcüoğlu, Mehmet Biliz, Melım~t 
Altmkemer, Zeki Uysal, Cahit Yengİn, 
Hüseyin Egelhan, lsmail Yücel, M. J'..sun 
tçel, Ali Tankcr,Halil Alufdur.. SlYASAL BlLGlLER OKULUNDAK11ZMIRL1 TALEBELl!:R: Osman Kara Arslan, Ibralnm 1{.ayhan, 

Baraz, Ihsan Şeııket Atakent. Cemal Birön 
Bunlardan ba{ka aynı imtihana ve 

Avrupa imtihanını kazanan Ali Terim maktayız. Bu gençler funlardır ı 
ve Kazım Çeçen vardır ki, ce~an yuka- lzmir Merkez Bank mühendislerinden tİ§tİren bu mileuese, bir araya toplan-
rıda aöyJediğimis gibi (14) kitidir. Yusuf Ziya, tzmir belediyesi bat mühen- mak ve geçmİf günlerin talebelik heyeca· 

Yine tzmir Erkek Lisesinin ıeç.c:ı yıl- disi Cahit, belediye mühendisi Muammer nım anmak üzere hazırlamafa çalıftığı 
ki mezmıl rmdan olvp aiyıual bilgiler Karnbük mühendislerinden Salaheddin, bu toplanh için her fedaUrlığı göze al
okulu imtihanını ~nanlar bef ki§idir Nafıa vekaleti mühendislerinden Lütfi, DUJlll". 
ve fanlardır: Kerim Behliıl ve Rıza Murat. Ydlardanberi ayni kültür ocağmm ba· 

Erkek lisesinin değl'Tli müdiirii B. Hilmi Osman Karnaslan, tbrahim Kayhan, İstanbul Oniversite, heyet asistanla- ımda Wlunan direktör B. Hilmt Erdim, 
bÜyük ümitler vai.d eden cençlerimW Hikmet Baraz, thsan Şevket Atakent ve nndan Tevfik Okyay, Ali Rıza, Macit bu İ§le yakından alakadardır. Eski me-
talı:dim etmek, Cemal Biröndür. ve Halit Keskin. ı:unlannı aralannda görmekle sonsuz bir 

2 - Bugünkü arkadqlanna, sözün Güzel sanatlar akademisi sınavına gİ· Künya aai.tanlarmdan, Besim ve ri- zevk ve neşe daya<:ak olan genç Liseli-
ve nazariyenin d••mda canlı .örnekler np' kazanan rrençlcr, dört ~ı.:·idir ve •un- yaziye asistanlarından Nazım.. 1 w_L 1 • • w '---'- •• 1 .. ,. .. ~ • er, agıuıey enru agu-~ ve guı:e gu-
vennek.. lardan ibarettir : İzmir Erkek Lisesi, bu yıl kuruluıunun zel eğlendirmek i İn orulmaz bir faali-

1ZMJR ERKEK USES.t 
l:mıir Erkek Lisesi bugün, biri mer-

..,. .... ...._...,-""'""'-*•IMlıMıll...,Yloli 

Akif Kınay, Dil::at &emre, Holil To- 50 inci yıl dönümünü kutlulayacaktır. yetle çal~maktad!lar~ 
megil ve Sadi f':.ertoğludur. Mcmlt kete bir çok değerH elemanlar ye- Bu kutlamadan beklenilen erge, yalnız 

.tR:~~~m·::~ kitapların sabrlanndan değil, en mükem• 
mel kitapların mecmuu olan bayatın de· 
ğer gösteren zaferini kazanmış bulunan 
büyüklerin sözlerinden örnekler almak 
ve hıı:Ianmaktır. 

Her yd olduğu gı"bl bu yd da ç&kanl
ması tab.rriir eden albümUn, daha mü-

Güzel San'atlar akademisindeki 
1~~ 

talebeler : Sadi Kentoğlu, Dil~11 ..... 
mre, Halit Taııcgıl, Aki~ 

YUKSEK MOHENDJS OKULUNDAKi IZMIRLt TALEBELER : HalıL Altq,Ali Tanker, Mehmet Asım lçel, hmaiL Yür l!!, rliL--eyin. Egehcm, Ca1Lit Yengin tekamil olman için timdiden çallfllmak· lanıyor ... 
tada. Lisenin aynca bir tarihçesi hazır· FUAT~ Ebubcldr Zeki Uysal, Mehmet Altın Kemer, Mehmet Biliz, Mehmet Fethi Kömürcoğlu, Halit Ü?ıalp, Z .yaettin Apcıydm 

Eümü yıldırdı. Fakat içten duyduğum kez, diğeri şube olm!lk üzeu iki binadan Kendilerinden büyük muvaffakıyet· 
arzu, beni mütemadiyen dürtüyordu. ibarettir. Bu büyük müessesenin 2200 ler beklediğimiz bu cençlere, yeni ele
Bu fikrimi lisemizin &ayın direktörü B. talebesi ve 48 muallimi vardcr. Şubenin manlar katmaL: arzuaile çallpJl Erkek 
Hilmi Erdime açtığun zaman; muvafık orta kısmında çifte tedriınt yapdmakta· LiseQ, yd geçtikçe bu yekunu çoğalta-
gördü, fakat gülümsiyerek ı cnızun ve yo- dır. cağını kuvvetle ümit etmektedir • 

. ' dedi. nıcu 1§·• Geçen yd, hükiımetin açtığı Avrupa Bu çal~kan ve değerli genderden bq-
Muhatabmın isteklerini yüzünden oku 

yan zeki direlc:tör: cbununla beraber si
ze, elimden geldiği kadar yardım ede
rim • lutlunda bulundUlar. Ve hakikaten 

1 
bana bütün kolaylıktan gösterdiler. Sı
ran gelmifken B. Hilmi Erdbne derin 
tqekkürlerimJ sunmayı bir vazife bili-
tim. 

• •• 
IZMIRIN YETIŞTIRDtCt 

ŞAHSiYETLER 

tzmir Erkek Lisesi, bugün memleketi 
idare edenler arasında yükaek mevkiler 
tutan bir çok değerli plısiyetler yetiıtir· 
miştir. Eski kültUr kaynaklarmı unubnı
yan bu övgüdeğer bÜyülderimiz; güzel 
tzmirimizin de iftihar ettiği pluiyetler
Clir. 

Halkevinin atle
t~zm müsabakaları 

lzmir Halkevi spor kolu komitesinden 
programlnştırılan spor harekatlnın 22 
Mayısta seçimi ve 29 Mayıs -9 38 Pazar 
günü de stadyumda finalt yepılacaktır. 

Davetiyeler Halkevinden biz.zat mü
racaat edenlere 1 M:ıyıs 9 38 tarihinden 
itibaren verilecektir. 

Atletizm 

100 ) 
400 ) 
800 ) Ko1ul r 

1500 ) 
110 ) Manialı 

Disk, Gülle 

Tek adım uzun atlam&ı. 
Üç adım uzun atlama 
Yüksele ntlııma 

Biz bütün bu yazunızla F.ftek Lisesi Smkla yüksek atlama 
hakkında kısaca malümat verdikten son- Okulun yemekhanesinden bir kö~e Belkıı.n bayrak yanşı 
~a. Lİaenin l'eçetı yd Devlet ve AYrUpa imtihanlanna, bmir F.ftek Li.seQ mezun- ka yakın zamanda Avrupada yüksek 400 X 4 bayrak yarı~ı 
~~anlarma CÜ'İP muvaffak olan genç- larmdan iftiralı: eden 8 namzedden beıi tahsilini yapıp dönen ve bugün yurdun Mü,nbıkların 1 Nisandan 15 Mayi. 
lenna tanıtacağız. muvaffak olmuıtur. Avrupaya, Kültür muhtelif ~ötelerinde önemli vazife gö- 936 tarihine kadar Halkevimize adla-

Bu tanıtmada ilci fayda aranmaldada-t bak•01.ğ. emrine mühendislik tahıa et-
1 
ren kıymetli gençlerimizden bir kıamını nnı yazdırmalan ve birer numara alma

l - Bütün lzmirlilere, istikbal içia m.iye ıönderilen ıençler: Mehmet Sabri buraya yazmahla derin bir iftihar duy- lan lazımdır. 

Tire yolunda 
ölümle neticelenen bir 

kamyon kazası oldu 
Ödemişte bir adam, bir kadını dol<ııı 

yerinden ağır surette yaraladı 
Tire yolundn müessif bir kamyon ka· muştur. Suçlular yakalanarnk 

11 

... 
dlİ>'e, 

zası olmuştur. Evvelki gün saat 1 5 do verilrnişl~rdir. AJ)tS~ 
lzmirdcn Tireye gitmekte olan (lzmir öDEMtŞTE BlR ff I u~ıııf• 
5 39) numaralı yük kamyonu, Tirenin ödemişte fed bir hudi5e ,0 ; otıt' 
Burgaz köyünde devecilik yepan fsa oğ· ödemişin Meşrutiyet mahııll~~n cJcrı Şo' 
lu Bcktap, şose üzerinde çarpmlf ve ağır rnn Bn. Fatma. Kuvvetli köfU" uıt t11' 

surette yaralanmasına sebebiyet vermiı· rif Ali Çetinle kavga etıniı ve 
011 

tir. Kamyonu SAiih oğlu Memduh Ko· arruzuna uğramıştır. >'e,;rı• 
nulda muavini Huan oğlu lbrahim idare Ali Çetin zavallı kadını do"UZ tll'i~ 

büt e 
etmekte idiler. den yaralamıı. firara teşeh b p arı· 

•C C ' Zavallı taa oğlu Bcktaı bu eırada fo• do yakalanmııtır. HadiecYC ·eli'• 
senin üzerine çdtmıı ve kazaya uğra· Fatmıımn suçluya yüz venneııı~rıl•"~ 
mıştır. Ağır surette yaralanan Bektaı Yaralı derhal haataneye kıt ,..ı111•'1 
derhal Tire belediye haatanoaino kaldı· kendisine ameliyat yapılmııtır· Bn. Do)Oresi• .:::::-. Hal santral sondajına başlanıyor .. ım .... ;~;;~·~:·ö:·";;;;ı;:kcd=~nasebatı 

--- Kim öld .; d •• 7 9 38 Fuarı bahar çalışma· -BAŞTARAfl ı ıNcı SAHiFEDE- •m ...... ıw ...... _d.,.. ·.r:::::t; --·= ur . u • larına du•• n başladı B. =aR:~~~R~ab-ul~ :=.~: :~;~~7·n~~~~d~c;~=~ ~ 
yetle kaydebnektedirler. Yan resmi Iİ hakkında müıterek bir teblll tA~ !Jd 

P •• k •• ı «Gazeta Polsk .. bunda iki memleket lunacakbr. Bununla berıı.ber ,_.eı ,JrJ et· 
azar gun U p0 İS hi ka yesİ Dİ ll CeVa bt -BAS,TARAFl 1 INCl SAHiFEDE- HAL SANTRAL arumdaki samimiye~ bir.deliliai ıörü· tebliğde fevkalide bir~ ~edifo" 

yor. cKuryer Pozanı. Leh.iatarun ltalya- • L'-'-- • •ini Iı-1 
da k 1 • • ed'I · 450.000 liraya meydana getirilecek d . t kül' t'" L-'--- ..ı menın ~ernıyec:e& Pazar günkü sayımııda artist bayan ke d' . ,__ e ece p:ıvyon yer erı ııaret ı mlf• ya me eruye ve ur ua&lllllllU&n 1 ... 

Dol 
• n ısınc '"'pının önüne kndar takip et- . olan hal aantraluı yapılacağı yerde mü- bo ç1 ld • ak k ~=-= ar. tıı'i ıt'ıw 

orcsin odasında ölü bulunduğunu mesini emrctnıi"lir. Bu arada bastonu tir. d' 8 F lih A r u o ucunu yazar uvv .. -uau rnem- . F-.. cı:r: re ıtll' 
~ hen ıı . a nman tarafından IOD- • ti .. d ....... a- d" B Pans, 7 (ö.R~ - .---- ıırtcifC 

yazın!§ ve onu kimin öldürdüğünü sor- ile de evvelce hazırl"dıg·ı ..... arnofon ter- ÇOCUK HASTANESi d . d cakt Mal" ld - . nunıye e ıor ugunq ave e ıyor. u ga- fiil . • .r..,_. • -L' tan b . IJİI 
.. b" BJ yap a il'. um o ugu üzere t .. ik' b"'-.. •=- Mili ti C ermın ıruu-ınce ı...c:IılS d fıif 

ıntJ§tuk. Işte cevabı : L'b l t l 'k d k d k L-- • • b led" • • al . . . ze eye gore ı uawneuu e er e- '· JŞ e ı~· 
ı a mı a ırı c ere o ndan çıkmıştır. Çocu llillttaneımm e ıyenm ve vı· ~ hal santr proıe11ru haı:arlamak üzere · t" b • b lmı 1:... . . zırının Roma ziyareti fev»a • -h , 

Bayan Doloresi, kocası Stroman, bir 1 ·· •· . mıye ıne ag 0 yan rea ~ ııyaseb ~ (Jtf 
J k 

1 
k sah Uşağın biraz sonra şanlözün duyduğu liyctin ayırdığı tahsisntla inpası için fa-

1 
açdan musabakayı mühend~ B. Zeki ka- sulha bir hizmet te§kil eder. hadiseye vesile olmlJ'acakttt"· ots- tJıı • 

cıs anç ı nesinde öldürmüştür. öl- sesi işte bu plaktır. aliyete "'eçihr.cic üzeredir. Sıhhat Vekili .zaQ.mıftı. Yapda.cak aondaJla. temel İf- Roma, 7 (ö.R) - Leh.utan ha..:..:yelyan gÖrÜ}melerinden olsıı. . ••11 tıı.". 
dürdükten sonra gramofona artistin .. ııkland b k •...... j ı.efıiSv- is" 
ık d. lcd Polis hafiyesi uşağı hanımının, Stro- Dr. B. Hulıis.i Alataştan, dün belediye len h • ar anaat edinilmiı ola- nazın B. Bek dün ak•am Romaya gel- İtalyan imparatorluğunun &-.• ,Jıı " •• 

en ı söy iği şarkılardan bir plakı .. 1 d .,... rf"" 
!koymuş .. Uşnğını çağınnış .. Ona içerisi- man gittikten sonra hangi şarkıyı söy- reisi Dr. B. Beiıçet Uz.a gelen bir mek· cakbr. Sondajdan sonra yapılacak beton mif ve birçok İtalyan şahsiyetleri tara- fmdan tasdiki çıkabilirse ~clisC ofıt1 , 

ledigiini sormustu. Uşagiın vcrdig" i cevap tupte izmirin bü·.::ı. bir ihtiyacına cc- arme heeabının Avusturyalı veya Alman- fmdan parlak merasimle 9'abul olunm~-1 ıe için hayret ve:ici bir bıı b:ıtliı1 d=: 
ni göstermeden kapının aralığından söz- ,.. ' .)'UA m b' f •. baal:ılm.3sı . • F .. 1 . eh' tan .. '" .. 
de karısına hitap ediyormuş gibi : üzerinde gramofondaki pl~kta d_;ı ayni, v.ap verecek olan çocuk h:ıstane3İne b'll Y ı ~ .p.ro es~e ıçuı tet •· tur. Alooy Bek bugun saat 11 de ltal-ı caktar. Şu sebeple kı L 15dbirletİ lcJt rıJ' 

B "d" 1 .. k&b gırlfilecektır. Hal santral kemerle- ya hariciye nazırı Kont Ciano ile görü· t ti d ı :ı:ccri te ,. ol• 
- en gı ınce sen şarkını prova ed.er-ı ş rkı o un::a arlık şuphe kalmamış, k - sen~ Sıhhd Vcltaletince 20.000 lira yar-' . .... h. bıilind• el al e er en evve • i aı-t • ~t11'" 

sin .. Diye tenbih etn · v b .. t ·· ·ı ı- ~ k 1 . . . ,n, m~ U' C'3=r" ~ e m- ıecek ve bu clqam Venedik sarayında mı~ ve Habq mes:?lesırt -'-• 0 V" 
he . .. . d kuş. . u un şup- tı . • o.::ı. yn .a .ınm1 . h .. r ş--yı ıtıraf et- dm ed:fotelit in te!::ı.rrür cUiei ve bü~- mı~cr. Ker.:ı~e.·, b:I a:uıtr.ilin en t.n- Duce tarafından kabul olu:ucd.-tl!' IL:ılleda ... ;.. telakki ettiğini dzıı-

1 yı uzerın en atma· ı~m de usa.,ıruı mışlır ._, · ı uld - b • · • • 1 • - • •• ....,. 
'"' · c;eye ~ua::at .. on U&U ildirilmiftcr. rütcri:stik noktalanıLr. ltalyan gazeteleri Leb hariciye nazın- bildirmitti. 
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BJZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aygan sevinçten çıldıracaktı 
• 

Kalbinde yaşattığı ilk ve temiz 
nihayet 

aşkının sahibin1, 
bulmuştu •. oğlunun babasını 

tl'O l>ugün bir hepti. Bütün iktidar bilir nerede .. Belhi de evlenmigtir. ya dayadı ve Vesilin, kardeşinin §U 

i ~de idi. Fakat bu iktidar bir an Onun gebe olduğunu söylediler. Ya sözlerini de duydu. 
~de elinden alınabilirdi. Üçüncü bu haber doğru i~e .. Yn b'r çocuğu.. - Evet .. O bugün buraya .. Beni 
i'll§ele her gün kendi aleyhinde aöy- Çocuğumuz olmuş ise ... » öldürm"!ğe ce'ece'' .. Bütün tertibat ,:nka sözler bir an gelecek tesir- Haygan tılcanecak gibi oldu. alıım.ııştır. Fnkat herif ber.i öldüre-, 
ııF lrnıyacaktı. Bu satırlar, okuduğu satırh.r kcn- ceği hnımı ile .. Zehirli kama ile l:en- 1 

l .. h~t acaba Angelaki bugün ge-- dinden bahsediyo,·du .. Kızlık kru;,ine di geb~re:ek.. Artık merhamet yok. , 
e~ ıni idi? nasılss giren ve orad:ı ertık te:nelli Ve Angdikinin hıtli ifc benim ha-

g i;' Eğer o beni öldürmeğe bugün yerlqen bu ille ve :;::n ~kının sahi- yamnda yc!l· bir devir eç 1acal:. 1 
"i e ezae akft\111 ben onu öldürmeğe bi de kendi gibi tLh rap ~kmişti. Hnyeeın fazbsınr dinliyemed'. 
n~nu basmağa giderim. Onu aramıştı. Onu seviyordu. Bir çığlık kop:ırdı. 

caJie düşündü. Evet. Böyle yapa- Hatta .. Baba oltiuw ı.ınu b:b biliyor- l' pının C" ':{inde yuvarlandl. ' 
d ı. Hem onu hem Çulpurisi hem du.. , ı Bayılın~~ 
he ~uınbarosu evlerinde bastıraca!.c AnuelôVi .. I.mi bu iJi. Od d~kiler bu çı:hğı duyarak 
epstni d b'I"' h '- b'1"' Nih t .... . t' D ~. • r.ı • l!\l O •• e l 8

0 

mu a6'.eme, • 1 sor- ::.ye OflC:lm ~ 1. Ca.,,.;:"I L"llt- CJll'"'' "I fırJa.dıfar. • • , 
lan ldurtecekti. Bu darbeyı y:ıptık- rittinin yan·nd.:ı bulmuçtu. Bu lj E:ıyılmış ohm Ho.yr;anı ıçen eldı-
t sonra da en büyük i~e .. lm;>ara- Ange .:kiı k\m o'duğunu şüphesiz lru-. j 
Ota sıra gelec "rti. Hıristidi bılird'. 1 Ne o!muştu? Haygruı neden ba.-
d lia~gan, bir çılgın rı:ilii elindeki Ond:ın so:.-~c::.l~ ö~rcnc:c : ve V n- yılm • tı_? \ 

eftlJertn yapraklarını kanştı.""Iyordu. cİle foıhe: vereze!:H. Y n aixndo uyu-l Bunu öğrenm-~ i~.n lrw nyıitrnah 
fak bir kumaş parçası .. Bir lru- yan cğlunun üze:-:ne c~ild:O l~ımdı. 1 

~arçası ona bütün bir maziyi.. Gözle:i."lden ı:~V:.nç y~krı bo- V eı;il, hem;ircsini ç:>k seve::di. 1 

b:ı • ç saatlik bir saadetle geçen bir şandı. Epey uğraçtıktan tı>nra, Haygam 
llzjyi hatırlabnl§b. - Be.bıın buh:nC:u ) 4'.vnmı, diye 

1 

ayılttılar. 1 
'1t Ah o bir kaç saatlik saadetini I ıüvlcnd;. Artılı: &en bir pi~ olrnıya- Genç bulın, bakışlarındaki rp&na-
k Un &enelerin ne acı ısltrap ve iş- caksın .. Ve d~li gibi bir !ı~td~ odasın- yı kaybetmiş bi: halde idi. 

etlteleri takip etmişti. dan fırlad•. Ve.sil: 
ba!lk sevgilisi ve çocuğunun ha- Merdiven!erot'c:ı ki:§arak indi. - Sövle.. Ne oldun knrde1w .. 

Dünya 
~···~··~··~·~·~·········~ 

a RÖPORTAJ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hapisanelerinde 
TETKiKLER 

..... ~, ........... ımlllDllll:lm&~•ımı:1111 ........................ .. 

"Tuna yolcuları,, hep bir ağızdan 
başlamışlardı "Hapisane şarkısı,, na 

1•• Pencereden do19.n sclı..,lun ilk ı§ık- Ne var. Sizi bir üzen mi oldu .. Bir ;~--~~~~:!! 
8u kimdi? Elindeki defter onu lan sofa~aki mum ziy:Jarınm lruv- sevden mi korktun .. Söyle.. istediğim müsaadeyi, Rumen ha- ler, ipekli halılar ya kral sarayını ve Ü§ümemek için birbirlerine soku· 

anlatacak mi idi? vetini kesmü;.ti. • ·Diye ısraır ediyor, fakat Haygan pishanelerin~e tetkik ~ini Ro~8Jl- ya her hangi bir nezaretin bir salo- larak giderler. 

1
. Çevirdiği sahifeler hep kısa genç- Sedire koştu. Hıristidiyi uyandıra- cevap ve~miyordu. Birden boıandı.1 ya hükümetı benden eınrgemedı. nunu tezyin ediyor. Bakl§lan, kaya tuzu gibi camlaı· 

.,_•k hatıralarını naklediyordu. Ya- cak. Ondan Ans-elekinin itim oldu- Hınçıkmklarla aPlıyarak annesinin}. ~.ahkumlar kafi!esi ile ~irlikte.ve Vokaresti sakinlerinin hayab, ko- mı§lır. Sesleri bile değiımiftir. Ha· 

1!I~rdan defterin sahibinin Ange- ğunu sora~t. kollan arasına e.tr' ·,. I ıl~ !'nce Vokaresti hapishanesıne ğuılar:ı ile atelyeleri arasında geçer. pishaneden tuz ocaklar:ma giderken 
&it, isıninde biri olduğunu anla- Sedirin önünde taş gibi ltııldı. lhtiyM lıdın, L.lğrınn basbrdığı j gıttik. .. · Burada, kapıları kocaman kilitler- hep bir ağızdan Olma kurbanlannm 
ttıı"h. Hıristidi yoktu. yavrusunun caçlarını öpüyor, 0 da Hava çok soguktu. Kar, lapa lapa le Jr .. :>alı bir takım höcreler gördüm. ıarkısını söylerler. Gardiyanları on· 
~u Angelaki. kimdi?.. Ke.'ldi ku- Vasilin odasına 1-;oştu. fJÖzlcri yaşlı, lazının hederinin sebe- 1 yağıyordu. · Kapılarını açıp İçerilerini bana lan sustunnaz. 

!~gı nasıl oluyordu bu Angelaki- Oda boştu.. bini bilmemel:le beraber onun üzün- Üşüyordum. . . göstermediler. Sadece bunlann asi- Daha sonra burada mahkUmlarin 
ın ~efteri içinde bulunuyor~u? Annesinin odasma gitti. tüsüne kalben ortak oluyordu. .. ~e zann~erım ben.ı.~~e beraber l~~e, ih~ilfilcile~e m~hsus. «Öl~m h~ ile yakın temas~a müs~e 

liınBır.~en gözleri defterde tek bır ke- Orada da kimse yoktu. Vnsil: bulun ~ahkU"!lar da ufuyor~ı. h?."clerU> oldugu'!u soyled.iler. Çu?.- ~ılır. Tuz ocaklanna gıderken köy-
e uzerine saplandı: Nere:fe idiler? _ Şimdi cnlıtdım .. dedi. Angela- Hapıshane bınasının lnqunı ren- ku Romanyada cınayetlerm en bu- luler, kadınlar, çocuklar yol üstüne 
~İme... Nereye gitm.İ'>['!rdi? kinin beni öldürmek için bu ya ge-, gi havanın kuvvetine, bulutlann es- yüğü isyan etmek ve ihtilil çıkar- dizilirler. Matıkfunlar onlara hapİJ.. 
ılredi.. Muhakeın .. sini kavu~~rı-ıi:z bir• hal- leceğini duydun. Onun için üzül- merJiaine t:arı!ıyo~du. • maldır. hanede. yaptıktan el itleri vererek' 

di. l>eFterin üzerine biraz dalı eğil- de sofada cfo{nc- yordu. d"n değil mi .. Fakat merak etme.. B~ası ~ hapıslere ~ahsu~ ~ır . . . A mukabılinde yemif alırlar. _ 
Kulaf!·n:ı ııo~ 'l.'".1. c~'\jm~bn res- O buraya beni öldürmeğe c!eğil l-ccn- yerdı. Eski bır manaılır bıruısı ıdı. Vokarestıden yenı bır mahkUmlar Her malıkfun, tuz kuyularilıda 

la, l\.eliıneleri yutacakmış gibi satir- le:- qeldi. di mezarına geliyor. Her hapishanede mahkiımlara kafileai ile yola çlkttk. Tergul-Okna- günde iki bin kilo tuz çlkarmağa 
1 okunıağa başladı: Oradafo.r<l•. -BITMED!- kendi sanatlarına göre işler gördürü- ya gidiyorduk. mecburdur ve ancak bu miktar tuz 
((Edirne.. Ynklasb. lçerive r;i:-eı:~lrti. Anne- lüyor, fakat yine hapishanelerd.e her Bu zından, P.rakhova nehri kena- çıkaranlaradır ki ertesi günü yemek 
S•Ig.n gençlik hayatımın sondu- sine, fcardesine Angelakinin d~fteri- sanata yer verilmez. Umumıyetle rında ve Transılvanya dağlan etek- verilir. 
~ .. Benliğimi saran ve. kendini ba: 1 ni gösterer.;k, yavrusunun babası- Av c 1 J a r .. buralar~a. yc.ptınlan iş.fer. kunduracı- terinde, t~ ~ade~lerindedir. . . Mahkfunlar araainda __ iki ay~ da 
~"eren o kızı .. Ennenı kızını asla nm Angel~ki o'~urunu halı~r ve."e- • lık, terzılilc ve ameleliktır. Burada ıki hapıshane var. Bırı olmıyan ve koltuk degneklen üze. 
be ~ıyonım. Kimin nesidir, adı cek, b~ edaım bu dumıclcrmı rica Cemiyetinin yenı . Vo~~esti h~~is~anesinde ise va: Targul-?kna, • diğeri de Olma-Ma: rinde sıçnyan ~iri. vardı. • • 
ııU:r·. Bilmiyorum ve adını bile edecekb. kararı zıyet boyle degıld.r. B~ı, belki re hapıshanesı ....... Oknad~ arazı Bu, Varof wnmde eski bır hay-
) edığim bu kız benim bütün ha- V aail de, onne ,i de onun bugüne biı'lün dünya hapiı:hanelennden ayn hemen tamamen kaya tuzu ıle kapla. dutmU§. 
~~·zehirliyor. Babamın ölüm ha- kadar kuvvetini kavbetmemif aşkı- Izmir Avcılar cemiyeti yarın a~am bir husu!ıİyet tar.ır. ~ . Eskiden burada tuz ~yuları Varmt§. Onunla lmmqtum. 
t'\ b~terine ayn~d~imeye son· ru bilivorlerdr. Kendisini de seviyor- on üçü~cii seneli~ to~lantısını yapa~k 1 Vo!:arcstide her mahlaım kendı ~~men ~re beylerı bu ~yularm - Ben, dedi .• Sibiryada me~-

İrkaç defa gıttım. Onu ne kadar tardı. Elbette ne mümkünse yapa- ve yem haz.ırladıgı nı7.amname tetkık sanalını yapar. ıçıne katil ve haydutları demır kafea- tum. Oradan kaçtım. Prutlı nehnnl 
~rn .. Bu kız neden beni bu caklardı. ve l:obul edilecektir. Cemiyet yeni ni- Burada çömlekçilikten tutunuz da lere koyarak bırakırlarmıı. Oç gün- yüzerek geçiyordum. Ruı hudut as-
~ lllakadar ediyor?. Acaba beni Elini kapının topuzun cötürdü. uımnameye göre atıcılık ve cliığcıhk heykeltraşbğa varıncaya kadar her- den üç güne birer lolana ekmekle bi- kerleri beni gördüler. Üzerime ateı 
illi~ ~lıyan onun esrarengizliği Cevirmeden önı:e içerideki sesleri sorları için de yeni şubeler açmak su-ıkea mesleğinde çalışır, çalı§bnltr. rer yudum su verirlenni§ .. Şimdi ay- ettiler. Maamafih yüze yüze Rumen 
~k.. 8~r an .. Hakkiyle bir.in yatatan dinledi. A • •• r~t'.yle bu sporların hevcskarlarınn. y~- ~ilhassa doku~acı~ar ve halıcı~r nı yerde daha ~~eni bir hapishane sahiline gelebildim. Yaralanmıf~· 
d~ 1\ ln~~ın hayatı üzerınde bu~~- - Ange!alıı bugun buraya gele- n: ımkanlar hazırl~yac~k~ır. Gençlcrı~nı-ıha~ıs~aned.e nan atkarların ekserı- v~ d~a medenı bır tuz çıkarma fa- Hastaneye ka!dırdılar. Ve ayaklari-
l.J tesırlı olması mümkün mu? ede!... zın avcılıkta oldugu gıbı alış ve dagcı-ı yetmı teşhll ederler. Bunlann mey- alıyetı var. mı orada kestiler. 
ltklllrnnk istiyorum. Elimde değil.. Bunu söyliye:ı VaGildi. Haygan lık sporlarında da teşviki faydalı ola· dana getirdikle:i ererler ne mi olu- Her sabah binlerce mahkfun, ha- Maamafih ben ayaksız olarak 
atı.n"e son buluşmamızın hatırası sendeledi. caktır. yor? Satılıyor ve parası mahkUmun piahanelerinden çıkanbr, bu tuz ma- haydutluk yaptım. Bir atım vardı. 
~l bu ku~ parçası olm~ bu bir .. Eli kap.ı.nın to!'mağında olmasa -~~foınlc-keti.ınizin en eski. nv~1. teşekkü· hesabın~ hapis~~e kasasına yatırı- denleri!'~· tuz kuyulanna çalıpnağa lalık .çalar, ça~az yanımda .. çökerdi. 
ki ~ •aadetı rüya sanacagım. Ben ıdı yere d~e.lrtı. .. lu olan lznur nvcıl~r ceı~uyetının avcılık lıyor, ~~yec~mız. H~yır .. ~blmı- sevked~ır.. . . • • ~zenne ~1?erd~ .. Öy~.e m~emmel 
de lJ\ aşk macerası yaşamışım, ne- - Angelalu bugun buraya gele- sahasında gerek munferıt avlarda ve ge-1 yor ve uzennde mahkumun goz nu- Hepsı de aynı §ekıtde geydırilmıt- bır ıuvanyım ki, hır gorsenız hayret 
'bu kadar ziifim .. Ah .. Onu bul- cek... rek ise sürek avlarında gösterdiği mu- ru ve el emeği olan bu eserler sahibi- tir. Hepsinin de arkalarında karalı edeniniz. Senelerce at üstünde ba
tnı.': . Ona çektiğim bütün utıraplan Hayır .. Y anlq iıitmemi§ti.. Kalbi vp.ffakıyctleri atış ve dağcılık sporların·! ne en ufak bir fayda bile temin etmi- ceket, pantalon, aynı kumqtan bir caksız halim.le Rumen jandannalari-
~ .• Fakat neye yarar. Kim çatlar gibi atıyordu. Kul.ağını kapı- da da göstereceğinden eminiz. 1 yor. Mahklımlarm yaptıklan heykel- takye ve ayaklarında sandal vardır. na duman attırdım. Nihayet haydut-
-~ - ---- --·- ---- --- =- luktakısmetimizokadarmlf .. Yaka-

v::p~"™?Zt.<as~lzz.•:7.7.ZZ.LX;K~~7~8~C115!d~r/'Y7'....U27.Z"LZZJ... Eva tekrar cüretkir olmuıtu. çocuğu bize teslimdir. fırlattıkdan sonra ~rkalanndan. Yyıannele Averdik.llah' kenmŞ!md .• ilik buradayım. 
- Hakikaten de Luigiye çok\ Kristin de ilave etti: seyretti. _ 

arı 1 in benzeyoraunuz .. Dedi. Bunun da-f - Eva •• Artık ıenin İçin baıka Şimdi üçü de daga çıkan dik 
ba evvel farkında olmalı idim. t kurtuluı çaresi kalmadı. Zerçiya- yokutu brmanayorlardı. -BITMEDI-
Şimdiye kadar piçinizi arama- no beni öldürmek İçin yaptığı bil- Fırtına arllk adamakıllı kendi-

- ? l _ r.uzzP2P?D?.Z dı~~i~~ t::!ıc~!e~t~;~:.:;~~

1
J~::;~~~~~~~:~'!:bü~~:r:i:~~::;:~ ni J;İcte;:;~ı~~leri fasılasız birbi- fii,.~ .. jl_B ___ O ___ R ___ S __ ~--~-,-

._ s· . . recek zamanı yoktu. rine ortaklık ettiğinizi biliyorum. rini kovalıyordu. ~ ...- .,,. • ..:..-:=~ 
lrak, lZe IÖyliye::ek hiç bir §eyİm kılm~ym .. Buluraaniz alinız .• SJZ111 - Bize derhal Luigiyi teılim Bu hususta elimde kuvvetli delil- Luigi ve Frantz tam uçurumun OZOM 

l>~i olsun.Ö l . edeceksiniz, dedi. ler var. Sizi mahkum ettirebilirim. kenarında idiler. 263 inhisar idaresi 9.25 12.50 
-..... 8~ l - Y e ıae nerede? Eva isyan eder bir vaziyette bir j Eğer yavrumu bana verirseniz Çocuk, gözü önündeki bu kor- 112 K. Taner 12.25 16. 

~l}'abilir F~İyece~ bir ş~yin~ ~: Eva timdi de şarkı söylemeğe tavır takındı. bunların hiÇ birini yapmam. kunç fırtına manzaruını korka- 77 Alyoti bira. 12. 14~ 
~lerhn t benım sıze soy ı- batlamıflı. - Burası benim evim, dedi. Bu- Eva gururla batını kaldırdı: rak fakat bir zevkle seyrediyor- 43 M. Beşikçi o. 9.50 11.25 

-..... S~ d""!ar.. Luiginin annesini istila eden rada hakim olan benim. Kimseden -Tehditleriniz beni korkutma- du... 37 j. Taranto Ma. 10.50 12.75 
-..... [)· 

1
. ınlemek İstemiyorum.. müthiş bir tüpbe ıztırabı karıısın- emir almam.Hele böyle evime hır- yor, dedi. Frantz iıe, kalbi çarpıyor, onu 10 L. Galcmidi t:ı.75 13.7' 

~tı İ&ti ın ıyeceksiniz.. Ben çocuğu- da derin bir zevk duyuyordu. sızca giren insanlara... Filip artık dayanamıyacak bir kaptığı gibi fırlatacağı uçurumu 542 Yekun 
l::va :runı. Kristin: Filip bafınt kaldırdı. hale gel.mitti. vahti bir İstekle seyrediyordu. 234507 
~lkl.fl vap verm~i. . - Alçak kadın .. diye bağırdı.. - Polis, dedi, baskın yapacağı - Şimdiye kadar bir kadına Şiddetli bir gök gürültüsünü 235049 

~ı.. arında vahıı bır kıvılcun Yavrumu ne yaptın?.. mücrimin evine, inine evvdden kartı el kaldırmağa, onu zorlama- müteakip yanlarınL .• biraz ötele- zEYTINYAGI 
il Sonre, b' .. ., Ve kontesin üzerine yürüdü. haber vererek mi gelir. ğa teşebbüs etmiş adam değilim rine bir yıldırım diittü. 
e ~iilttı vırden gulmege, kahkaha Eva korktu. iki adım geri çe- - Siz polis misiniz? dedi. Fakat ıiz buna hak ettiniz. Luiıi korkarak Frantz'ın kolla- 320380 kilo Muh. Alıcı !G.?S 35.50 

de llu ıo:g~.baıladı. • • • .. • kildi. - Biz, kendi İfimizin polisiyiz. Sizi bir kadın olarak değil, yırtıcı n. arasına atıldı ve bir ~ığlık ko- Çekirdckcıiz üzüm orta fiatleri : 
ko. a 1 ?CJe Knslının uzerın- - Bilmiyorum ..• Dedi. - Derhal buradan çıkınız. Yok- bir mahluk olarak görüyorum. pardı. No. 7 11.50 

,. ...... Og(•Ç bır şüp.he u!andırdı. Odaya biri girdi ve Evaya: sa sizi utaklarımla koğdururum. I Böyle söyliyerek Evanın üzeri- Frantz onu kuvvetli kolları ile No. 8 12.00 
... ~.. urn .. Dedi .. Oglum nere- - Bilmiyorsan biz sana hatır- Ve Eva böyle ıöyliyerek elini ne yürürken odanın kapısı açıldı. uçuruma fırlatnnıta. No. 9 12.50 

\: ~"le_, haJık latmasını biliriz. elektrik ziline uzattı. 1 Mehmet İçeri girdi. Çocuğun körpe vücudu uçurum- No. 10 13.50 
"etdi abasını kesmden ce- içeri giren Filip Lamarıdı. - Zahmet etmeyiniz .. Fayda-1 - Geliniz ... Çabuk geliniz. Ço- da kaybolınuıtu. No. 11 16.00 

........_ Q\t,.~d d W• Eva onu tanımayordu. sız bir harekette bulunuyorsunuz.f cuğun izini buldum.. Diye bağırdı. Frantz görmemek için gözlerini ZAHIRE 

........_ Va.lana .. e~ıl.. - Siz kimsiniz diye mırıldan- Biz buraya gelirken bütün tedbir- İ Kristin bir sevinç ıayhuı ko- kapadı. • 
365 1 

B 
1 b ._ loan soylıyorsunuz.. dı. leri aldık. Elektrik zili gibi telefon• pardı ve Mehmedin arkasından Uçurumdan gelecek feryadı ı- çuvn uğc ay 

;. ~etini 1auanız arayın.. Evin filip · ~ert aert cevap verdi ı hattı da ke.ilmiıtir. 'kottu. titmemek için de kulaklarını tıka- 197 kental palamut 
' er ta.rafını arayın.. Sı- - l.üi2inin babasıyım. Y apacaiın~z en doiru hareket Filip de Evaya kindar bir hakıı c!ı... 200 balya Pamuk 

310 
33.25 

5.75 
520. 
43. 
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• 
ÇOCUK MASALI: 

KELEBEK PRENSESi ·····················································································: • • • • 
E Birçok kimseler, göğüslerinin inkitaf etmem it bir vaziyette S 
: kalmasından enditesizdirler. Yine birçok kimseler düz, dar• : 

Çok eskiden Batıda eyi yürekli bir 
kral yaşardı. Bu kralın henüz on iki ya
şında güzel bir kızı vardı. Halk bu kıza 
.-Kelebek Prenses> isn1ini vermişti.Çün
ku prenses gerçekten bir kelebek kadar 
,,Uzeldi. Üzerine beyaz atlas elbiseler, 
başına b eyaz tül şapkalar geyince, yü
rürken uçan kelebeklere benzerdi. 

Sonra kelebekleri çok severdi. Sara· 
ym bahçesinde, kelebekler üzerine ko
nup eğlensinler diye, türlü türlü çiçek
Ju yetiştirmişti. Babasına yalvarıp ya
karmış memlekette kelebeklerin öldü
rü.lmemesi için emirler çıkartmıştı. Ke
l ebı-k prenses bahar gelince sevincinden 
adeta deli olurdu. Çünkü kırlarda, bah
çelerde kelebekler görünmiye başlar, 

halk, en güzel, en süslü kelebekleri birer 
camekan içinde prensese getirirdi. 

Prenses, bunları incitmeden kendi 
bahçesine bırakırdı. Herkes bilirdi ki 
kelebekler de prensesi çok severdi. Onun 
bahçesine giren bir kelebek, bir daha 
oradan çtkmak istemezdi. 

Kelebek prensesin sevinci, yazın so

nuna kadar devam edip giderdi. Fakat 
ron bahar baııtırmea herşey bir Anda göz 
önünden silinirdi. Çünkü güzel ve renk
li kelebekler yavaş yava§ ölmeğe başlar
lardı. 

Prenses her sabah yatağından korku 
içinde kalkardı. Ayaklarına tliylü ter
liklerini geyer, sırtına sabahlığını ala
Yak bahçeye çıkardı. Her çiçeğin yanın
da korkarak durur, çiçeğin dibinde can
oız yatan kelebekleri avucuna alır, ka· 
natlarını okşar, ağlanlı. Babası kaç defa 
ona anlatmıştı ki, dünyada herşey böy
ledir. Bahar gelince her çiçek doğar, 
ltış bastınnca, her çiçek ölür. Fakat 
prenses bütün bunları bir türlü anlanu
yordu. 

Geceleri yatarken k<.>lebeklerinin öl
memesi için T11Dr1ya, göz yaşları içinde 

• 

Metin yedi yaf<nda fakat çe
limsiz bir çocuktu. Açılı havadan 
çok korkar, bütün gÜnünü evde, 
odada, pençereler kapalı geçirir
'di. 

Bir 17Ün annesi Metine bir kale$ 
içinde bir k•ıa hediye etti. Ku~ ne 
tatlı ötüyoril!. · 

dualar ederdL 

* Yine böyle bir sonbahar gecesi, dua 
ettikten sonra yattı. Rüyasında ihtiyar 
bir kadın gördü. Ihtiyar kadın ona dedi 
ki: 

- Güzel kızım, kelebeklerinin ölme
mesini, kışın bile yaşamasını istiyorsan 
benim dediklerimi yap. Sarayı bırakıp 
kaç, uzak yerlere git.. Orada ben senin 
yine rüyana girer, daima yaşıyan kele
beklerin nerede bulunduklarını söyle
rim! 

Kelebek prenses sevinç içinde uyan
dı. Rüyasında gördüğü ihtiyar kadının 
sözlerinden ancak şunu hatırlıyordu: 

<Kelebeklerin ölmemesini, kışın bile ya
şamasını istiyorsan sarayı bırakıp kaç, 
uzak yerlere git'.• 

Prenses derhal kalktı. Üzerine eski 
bir elbise geydi. Gece yarısı hiç kimseye 
görünmeden saraydan çıku, yollara düş
tü. 

* Günlerce yol yüriiyüp, bahçe kenarla-
rındaki elma ağaçlarından elma yiyerek, 
nihayet bir köye geldi. Artık yürüyecek 
kuvveti kalmamıştı. Buradan ileriye gi
demiyeceğini hissediyordu. Dermansız
lıktan bacakları titriyordu. Bir evin du
varına yaslanarak derin bir coh!.> çekti. 

Bu sırada evin kapısı açıldı ve ihti
yar bir kadın göründü. Prensesi, duvara 
dayanmış halsiz görünce: 

- Gel bakayım kızım, sen kimsin? 
Burada ne arıyorsun? dedi. 

Prenses kimin kızı olduğunu söyle
medi: 

- Kimsesiz kaldım, yorgunum, ba
na bir parça su verir misiniz.? dedi. 
Kadın onu içeriye aldı. Önüne sıcak 

bir çorba, sıcak bir yemek koydu, kar
nını doyurdu. Sonra dedi ki: 

- Kızım! görüyorum ki, yatacak, sı-

Havanın insanlara ne kadar 
layd<"lı olduilunu bilen annesi onu 
kaç defa b!1hçe"e çıkarmıştı. Fa
kat Metin lır&at bulunca hemen 
bahçeden eve kaçardı. 

Anncıi - Oilum, dedi, gel •e· 
ninle bu kuşu kalesinden çıkara
lım ve bu kutunun içine kapata
lım. 

ğınacak hiç bir yerin yok. Bu evde beş 
tane çalışan erkek oturuyor. Kadın ola
rak yalnız ben varım. Oğullarımın beşi 
de akşam geç vakıt gelir. Sabah erken
den giderler. Onlara bakmak beni yoru
yor. Benim kızım ol, bana yardım et. 
Böylece sen de evsiz barksız kalmazsın! 

Prenses bunları dinledikten sonra ih· 
tiyarın teklifini kabul etti. Artık bu fa-
kir köy evine sığınmış~ı. Evin erkekleri l 
kaba insanlardı. Fakat içlerinde en kü- ~ 
çüğü prensese eyi muamele ediyordu. · \ 
Bu küçük, henüz on yedi yaşında vardı. ı 

Ş . lı:e gider, öteberi satardı. 
Kelebek prenses evin bütün işini görü

yordu. ilk günler yorulınıyordu. Gece· [ 
!eri hep kelebeklerini düşünüyordu. Rü· 1 
yasına giren ihtiyarın dediği olmamıştı. ! 
Prenses dönüp geri gitmek bile istedi ~ 
ama, yolu bulamadı. Babasını da öz.le- 1 

mişü. Geceleri göz yaşı döküyor, fakat 
baharın gelmesini bekliyor, bahardan 
sonra bütün kelebeklerin burada kendi· 
sini bırakıp gilmiyeceğini sanıyordu. 

* Ihtiyar kadın artık ona eskisi gibi eyi 

• 

/ 

muamele etmiyordu. Dövmiye bile baş· 
lamıştı. Bütün işleri ona gördürüyordu. 
Kelebek preruıes bu yüzden gece yarı· 
!arına kadar çalışıyordu. 

Bir akşam mutfağa çekilmiş bulaşık· 
!arı yıkamıya hazırlanmıştı. Yorgunluk· 
tan gözleri kapanıyordu. Dinlenmek için 
sırtını duvara dayadı ve biraz uyumak 
istedi. 

Birinci tekil - Bacaklar birleıtin1-
mit, kollar ırerili bir halde tekilde ol
duğu gı'bi önden arkaya doğru on defa 
ayni hareketi tekrarlayDUL 

Fakat, gözlerini açınca sabah olduğu
nu korku ile gördü : 

- Aman yarabbi, bulaşıkları yıkama-

Kollan mümkün olduğu kadar arka-
ya atmalı ve her harekette bol bol ne· 
feı almalıdır. 

dım, şimdi ihtiyar beni dövecek! diye . ,~~-_,.._,,,..,,, • ....,., . .,,,..-.. ~:;;.· 
mırıldandı. Henüz kalkmağa davranır
ken ince birkaç ses: 1 

- Dövml"z, dövmez. Prenses, biz bu
laşıkları çoktan yıkadık! diye cevap 1 
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Annesi geceleri yatak odaaının 
pençeresini açıll bırakırdı. Fakat I 
Metin uykudan uyanır ve anncıi- · 
nin haberi olmadan açık pençerc· 
yi kapatırdı. 

Kus, ancak birkaç delikten ha. 
va alan kutunun İçinde neçeıini 
kaybetti. litmez oldu. 

' 
j 

' 1 

ikinci tekil - Gördüğünüz dur~ va
ziyetini mümkün o?<luğu kada.r uzun 
müddet mubafaz:ı ediniz. Ayakla, ayak
lar bi.Tleımif, ıırt duvara karp, eller en
ıede iken dirseklerin, ensenin, t~pukla
rm duYar)3 temas ve irtibctt~ bu!unma· 
ıı lazımdır. 

® 

• 

latmıt ve hatta çukurlatmıt bir göğse sahip olmanın ne ~~· r 
dar tehlikeli bir vaziyet ihdas edebileceğinin farkında degıl· 
dirler. 

Meseleyi estetik (bedii) bakımdan ehemmiyetli görmesek 
bile çok tehlikeli olan bu uzvi kusurun önüne geçmek )üzuınun· 
da ısrar ederiz. 
Göğsün darlatması ekseriya yuvarlak bir sırtın icabıdır. Ar_· 

ka kemiğin (amudu fıkarinin) eğrilikleri ile göğsün tetekkü· 
latı ve biçimi arasında bariz bir münaııebet vardır. • 

Amudi fıkari kaviılettiği zaman bunun ilk tezahüratı ola· 
rak yanlar alçalır, göğüı çöküntületmeğe hatlar. Bu vaziyette 
olanlarda teneffüs kifayetsizliği vardır. Reeler kafi derecede 
hava alamazlar. Bol ve normal teneffüs alma keyfiyeti ne ka· 
dar bayati ise bunun akıi, o kadar çabuk önüne geçilmesi la· 
zımgelen bir hadiıedir. Zira marazi birçok ihtilatlara sebep 
olabilir. 

Her hangi bir ıebeple teneffüıün mihaniki hadiıeleri tefev· 
vüte uğradığı dakikadan itibaren kimyevi hadiseler de zorlu· 
ğa düterler. Bütün uzviyet bundan mütee11ir olur. E 

izah ettiğimiz vaziyet akciğerlerin aldıklan havayı daimi : 
surette yenileyebilmeleri için elzemdir. : 

Reelerde büyük miktarda bozulmut havanın hapıediiıneıi ~ 
tehlikeli haıtalıklara sebep olur. Madenlerde, halkın yığın ha· ! 
linde bulunduğu yerlerde bozuk havayı teneffüs etmekten : 
muztarip olan reelerin zehirlenmemit hava hapsetmekten ne : 
kadar zorluk. çektiklerini tecrübe ile bilirler. ; 

Darlatmıt bir göğıc çare bulmak, ona istenen alastikiyeti : 
vermek kabildir. ilk önce yapılacak fey göğüsü serbest, aınudu ! 
fıkariyi dimdik, omuzları arkaya doğru meyilli tutmaktır. : 

Kanbur sırtları doğrultma yolunu bundan evvelki dersleri· : 
• mizde kısmen göııtermittik. Kaburga kemikleri arasındaki ıne- : 

saf eyi behemehal çoğaltmalıdır. Yani göğüs kafesine ııenitle- ; 
me kabiliyeti verebilmek için kaburga kemikleri alastikiyet ; 
kazanmalıdır. : 

Bu deraimizdeki ekzeraizleri tercihan açık havada veya açık 
pençere önünde yapmalıdır. 

Hulasa ediyoruz: 
Genit mikyasta teneffüs hareketleri yapınız. Şekillerimizde 

gösterdiğimiz kol hareketlerini teneffüs devrelerine uyduru· 
nuz. Böylece göğsünüzü genitletmit olacaksınız. Bu idman : 
tavsiyeleri yanında dikkat edilecek daha bazı noktalar vardır. : 
Vücudun inhinalarını tazyik suretiyle kanburlattıran elbiıele~ : 
giymekten, elaetikiyeti olmıyan konalar ve meme sütyenler• : 
kullanmaktan içtinap edilmelidir. 

lnhinaların serbest inkitafını temin için göğsün harekatın• 
sarsabilecek tazyiklerin önüne geçmeli ve tayet bir korsa kul· 
!anmak ihtiyacı duyulursa bu konalar muhakkak surette eli•· 
tiki olmalıdır. 

Düz ve yassı bir memenin nelere sebebiyet verebileceğini, 
insanı ne kadar tehlikeli ihtilatlara sürükliyebileceğini düfti• : 
nerek bayanların gösterdiğimiz ekzersizleri yapmakla beraber l 
aile doktorlarının tavsiyelerine başvurmaları zaruridir. l 

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

. ?çüncü tekil - Bacaklar hafifçe bir-1 Dördüncü ıekil - Bacaklar )>af~~ 
bırmden ayrılc olmalı, kolları gererek aynk ve gergin vaziyettedir. Ellel' ,lıı" 
parmak ucunuzla bir değneği arkadan de birer halter vardır. Derinden d• ııı• 
tutacak•mız. GenİJ nefeo alarak bu değ- nd~: almak suretiyle kollannızı dik 

0
...,. 

neği bafınD:uı üstünden aşımı.s.k suretiyle rak omuz biz.asmda kaldıracak ve bu --..% 
.. . k. . . . .._ f al••one geçırece ıınız ve teraını yapacaı.uı- reketi her defasında genlı ne es 
nız. Bu harekette bilhaHa din~klerin bü- 12 • J 5 defa tekrar edecek•iniı. 
külmemesine dikkıot edeceksiniz. 

...,.,,,_...._.."'""'-____ ,,.,.,.'i"t : ... "\ ... ~ ... •ll;ı;ı· .. liıl··-·,_ Jlil ... 

B ' . -'·il Ba . . f _.,.,.ıı 
<.tıncı §ır:11. - cr:klc.r yıne hafifçe caksmız. v..:.~·-cck ve bu vaziyt:tte ne et e c;o• 

a~~~: ~~ ".-uçuk c.kst~ınsör cihuını Alt".'cı ıelı.il - Aya~t~sınız. Bacak-! nız. Ve yine kollan gerg~ v.uiyet;,; bJ' 
gogsunuz uzermde gerilmiı olarak aça- lar hafifçe aynktır. Elbnnızde küçük bi-I doğru getireceksiniz. Bu ilerı v• '11'· 
caksınız. He: d~fasmda teneffüs alacak·• rer halter vardır. Kollarıru.zı gergin ola- reketlerini de J 2 defa yapacak•"' 
smız ve bu h:ı:-oketi 1 O • 12 de~a yapa-1 rak ve mümkün olduğu kadar arkaya\ ...-/ 

--------------------------------------------------····= . ········· ~ ....................................................•........... ·············~···································· -
KONAK-Taksi! TAKSi E 1 

TELEFON ~ BASMAN~ 
• 

Ve Metin bir ırün kutunun için- Bunun üzerine anneai kuşu ku- Metin havanın ne kadar faydalı 
Je çok aevdiii kuşunu yarı ölmü.• tudan çıkardı. Kaleaine koydu ve olduiunu fimdi artık tamamen an
bir halde ve baygın görünce çok kaleai pençerenin önüne aatı. Er· lamıftı. Bahçeye ç•kıyor, oymı
üzüldü. Ağlamağa başladı. ı teıi gün kuı canlanmış ve ötme· yor ve geceleri odaaının pençere· 

ğe başlamııtı. cini açıyordu. Neşe ve hayatını ka· • Otomobillerimiz gece ve gündüz emrinize hazırdır .. 
................................................................. 

~><ıtU'IJZI> ,: 
- S!1.n"' 1 ı• 

GUNDUZ ,,,,,,••' 
.................................................. 

GECE 

· o:anmııtı. 
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YAVRULA A G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirine unları 

fennin en son terakkiyatına göre yapıl~ıştır ... 

--- Akhisar Tütüncüler Bankası~· 
.. , 

Yenilen Favsta Kelebek 
e ANKARA RADYOSU: 

Prensesı Öğle neşriyatı: Sermayesi l,000,000 Türk Jirası 1 .................................. 
Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkağaç Yazan: Mlşel Zevako 

1 

Saat 12.30 da muhatelif plSk neşriyatı 
- B.AŞT ARAF! 8 iNCi SAHiFEDE - 12.50 de Plak: TUrk musikisi ve halk 

•••••••••••••••••••n--fl verdı. şarkıları, 13.15 te dahili ve harici haber-
- 85 - Prenses gözlerini köşedeki pençereye ler, 17.30 dan itibaren Halkevinden nak- lzmir Şubesi - A ... Sen misin? ... Ne var? ..• Pa- bekledikten sonra o da, kapıya doğru de- çevirince, hayretle bağırdı. Çünku pen- len inkılap dersleri (M.Esat Bozkurt). 

~a mı ilıtiyacın var? ... Yoksa kumar- ğil şatoya doğru ilerledi. On adım attık- çerede kendi kolu uzunluğunda kUçUk Akşam neşriyatı: 
ııu kaybettin? ... Para çantam şömi- tan sonra eliyle alnına vurarak kendi kızlar uçuşuyordu. Kanatları, güzel fi.s- Saat 18.30 da karışık plSk neşriyatı, 
~ üzerinde sağ taraftadır. Istediğin kendine söylendi: !anları vardı. Içlerinden ilçünün elinde 19.15 te Tilrk musikisi ve halk şarkılan, 

Senet iskontosu, para nakli, teodiat 
kabulii, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

al, uykumda rahat bırak beni... - Nah ahmak! Eğer hayvanımı bu- mini mini çıralar yanıyordu. amatör okuyucularımızdan Bayan M.A. 
- Morever, bu akf'mki toplantıda rada bırakırsam, Manivel gitmediğimi Prenses, sevinçle yerde sürünerek, ke- saz heyetimizle beraber, 20.00 de saat 

'"<len bulunmadın? anlıyacak, yarın sabah kapı zabitlerin- lebek kızların yanlarına sokuldu: ayarı ve arapça neşriyat, 20.15 te Tilrk 
- llang; toplantıda? den tahkikat yapacak. - Siz kimsiniz, nereden geliyorsu- musikisi ve halk şarkıları: (Melek Tok- ile işt~gale başlamıştır 

ta - Bu sabah parolalannı verdiğim Geriye döndü. Hayvanını eğerledi. nuz? dedi. göz ve arkadaşlan}, 21.00 de sıhhl ko-
Plantıda.. Hayvanı yularından çekerek şatoya gitti. Içlerinden biri ince sesiyle mırıldan- nıışına: Prof. Server Kamil Tokgöz, 21. Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 

Adres: Gazi Bulvarı - Telefon: 2333 
(415) 

- Neden bulunac•lrm,,,ım? Bulun- On beş dakika içinde kraliçenin hususi dı: 15 te Stildyo salon orkestrası, 22.00 de 
lııııdığuo nazarı dllcıkatl celbetU mi? dairesinde bulunuyordu.Zira herkes Mo~ - Biz vaktiyle senin bahçende çiçek- ajans haberleri, 22.15 te yannkl prog-
1.a - Evet Morever! Dilkiln naz.arı dik- reveri tanıyor ve onun bir işareti üzeri- ten çiçeğe konan kelebekleriz. ~te bak, ram. 

tin; celbetU. ne kraliçeye haber veriliyordu. Katerin öldük ama, yine böyle yaşıyoruz. Kaç ISTANBUL RADYOSU: 
~- - öyle ise düke söyle başka defa da Döınidiçi büyük bir heyecan içinde onun gece senin etrafında uçuştuk. Fakat hiç öğle neşriyatı: IZMIR BELEDJYESJNDEN : IZMIR SICIU TJCARET ME-
~e bulıınmıyacağım.. Beni diğerleri getireceği haberleri bekliyordu. Morever birimiz seni uyandırmıya kıyamadık. Saat 12.30 da plakla tUrk musi.k.ı..I, 1 - Kartıyaka aahil gazinosu 4 MURLU(;UNDAN : 

libi niçin davet etmediler. Sıkıntı gibi salona girer girmez derhal söze başladı. Sen saraydan· kaybolunca biz de ba- 12.50 de havadi.o, 13.05 te plakla türk müsavi kısma ayrılarak batkitiplik- lzmirde. Şekerciler çarfısında 8 
~kapıdan gelecek adamlardan deği- - Madam! Şimdi cinayetin ne gün ban kadar göz yaşı döktilk. Niçin kaç- musikisi, 13.30 da muhtelif plak neşri- teki ıartnameye bağh krokilerde numarada çikulata ve tekerlemeler 

· Çajlırılmıyan yere adım atmam. ive hangi saatte işleneceğini biliyorum. tın gUzel prenses, niçin saraydan kaçtın? yatı. gösterilen 294 der metre murabba- üzerine ticaret yapan (O. Zeki Dül-
'ii ı.ı-...uvel yatağın kenarına oturdu. Bu - Öyle ise çabuk söyleyiniz. Yoksa seni çaldılar ınl? Akşam neşriyatı: ındaki bir numaralı yerin Genelik geroğlu ve A. Tevfik) firketinin 28 
I;... tlel'den -'<>nr~ ~üpheleri bilsb!ltün si- - Her _şeyden evvel sizden bir ricam - Hayır, çalmadılar, ben kendim kaç- Saat 18.30 da plakla dans .musikisi, kirası 250 lira, 2 numaralı yerin 2/938 tarihinden itibaren feshine 
~'.'."'~· Moreven şlipheler altında bu- f var. Şımdı Belovadan bir silvari hareket tım. Sizin için k çtım · RUyamda ihtiyar 18.45 te Eminönil Halkevi neşriyat kolu senelik kirası 225 lira, 3 numaralı mütedair beyanname ticaret kanu-
""'llllaktan kurtai'tna.~a karar verdi. eylemelidir. Bu zat benim aşağıda Dırak- bir kadın gördüm ki, bana ~arayı hıra- namına Nusret Sefa, 19.00 da Memleket yerin senelik kirasi 200 lira, 4 nu- nu hükümlerine göre sicilin 2206 
~?revere dedi ki : tığım hayvana binmeli ve şu üs(ümdeki kıp kaçmamı, uzak yerlere gıtmemi, ora- şarkıları: Feryadi Hakkı Aras, 19.30 da maralı yerin senelik kirası 175 lira numarasına kayıt ve tescil edildiii 
- Seni nlçi.ıi çağırmaml§lar biliyor mantoyu sırtına atmalıdır. Bu adamın 1 da yaz kış yaşıyan kelebekler olduğunu Konferans: EıninönU Halkevi sosyal yar- muhammen bedelle 18/3/938 CU· ilin olunur. 

llı.~un? derhal hareketi kat'i surette lhımdır. söyledi. Ben de günlerce yü~ilp bu- dım şubesi namına: Doçent, Sabri Esat ma günü saat on altıda açık arttırma İzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
- lla;yir bilmiyorum. öğrenmek te Kraliçe La:rşanı Çağırdı. o, odaya gi- raya kadar geldim. !ak2t, hlla hfr tek Siyavu.U (Masallar ve çocuk ruhi.yatı) ile her bir yer ayrı ayrı ihale edile- Resmi mühürü ve F. Tenik 

~ltlem. Dük blı! Çok Ciefalar beni tah-
1 
rerkcn Morcver knra~lıkça bir köşeye, k~lebek göremedim. ~itnd~ !°!umu ~a 19.55 te borsa haberleri, ;w.oo de kla- cektir. Muval<lcat teminat mikdarla- imzası 

ett.ı. Sonra da gfuı!Umü almağa kalk- gizlendi. Katerin Larşana hitaben dedi ı bılrnıyorwn. Ah, ne eyı etüna da geldi- sik türk musikisi: Nuri Halil ve arka- rı bir numaralı yerin 18 lira 75 ku- 1 - BEYANNAME 
tı. Btı defa "da Ciyle olacak.. • · ı· ki: • · ·: 1 niz. Sizin ne glizel kanatlarınız, ne gUzel daşları tarafından, 20.30 ı!a havıı. raporu, ruf, iki numaralı yerin l '1 lira, üÇ B E Y A N N A M E 
d.-~~. b~ sete; iş pi?k ağır. S~n-, - Hükndların (Tur) etrafında top- f~tanlal't~ı~ var ~-Artı·~ beni bırııkıp git- 20.33 te Ömer Riza tarafından arapça numaralı yerin 15 lira, dört numa- Jzmir Oçüncü Noterliğince mun· 

n 1Uphelenl}/orlar. phndıklannı ~lmdi haber aldım. Emin bir hiıy~c~ksınız degıl mı. ' ~ söylev, 20.45 te Vedia ],Uza ve. arkadaş- ralı yerin 13 lira 25 kuruttur. J9ti- tazain 23/3/936 tarihli ve 269S 
.ı.; Şüpheleniyorlar' mı?. Acaba 'ne-, silvariyf derhal yola çıkarırsın.Şehri bir Bufü~ ln!lebekler p~e~esin kucağına ı11n tarafından .tilrl< nı.ıı.sikisi ve halk rak etmek iıtiyenler her bir yer için numarah mukavele'name mucibince 

· •baskından korumak için etrafı tarassut gelnuşti. Prenses hepsıru ayn ayrı alı- -şarkıları (saat ayarı), 21.15 te. Tahsin gösterilen mikdarda muvııkkat · te- te,kil eylediğiıniz Osman Zeki Dül· 
- Fenalık burada .. Kat'! ve açık blr I etmek i~ap eyliyor. Gıindeiecğiniz adam yor, seviyor, ok~ıyor; öpüyordu.' ve arkadaşları tarafından tilrk musikisi minat makbuzu ile söylenen gün ve geroğlu ve A. 'fe~fik Unvanlı tir· :::le ileri sürmiyorlar. ~unu yaptı, şatonun balıçe'sindekl hayvana binecek . - ~i.z Y~~ kış yaşı)'1ln kell!bek!ersi- ve halk §arkıları, 2L50 de orkestra, 22. saatte encümene gelirler. keti 'nam ve hesabına 28/2/938 

di u Yaptı diyemiyorlar ki sen de ken- ve şu mantoyu üzerin• alacaktır. Beş nız degıl mı. diyordu. 45 te ajans haberleri, 23.00 de plakla so- 2 - Senelik ican otuz lira bedeli gününe kadar yaptığuruz muamelit 
ti lif ı'nüdafaa !!debilesin. Söyledikleri'bi- dakika İçinde onun harek• t etmiş bulun- Kelebek perilerden biri dedi ki: lqlar, opera ve operet parçaları, 23.20 de muhammenli Halil Rifalpafa cadde- ve 'taahhüdat ve he.abat tamamen 
~k Söz sende~ Çekinmek 13.zımgeldiği- ması lazımdır. - Ya:Ulıyorsun p:en~es, biz ölen ke- son haberler ve ertesi gUnUn programı. sinde Tire kapısı sokağında beledi- rüyet ~e tasfiye eylediğimizi ve 9İr-

. Larşan mantoyu alarak dışarı çıktı. lebeklerız. Ilk defa şundıye kadar yalnız BU AKŞAM AVRUPA tsTASYON- yeye ait 99 metre murabbaı arsa ket hesabına defterle tahakkuk eden 
- Btınu söyllyen kim? Moreı>er tekrar söze başladı: sana göründUk. ÇUnkü yer yüzünde bi- LARINDAN DİNLENEBiLECEK (eski musevi mezarlığı) baıkatip- bütün alacak ve borçlan kabul eden, 
- Altın makaslı Dilşes.. - Şimdi ben Belovadan çıkarak firar zi senin kadar seven insan olmamıştır. SEÇME PROGRAM likteki §artnamesi veçhile 18/3/938 bizlerden «Osman Zeki»ye devro:. 

~ - Şu topal mı? Şu engerek yılanı ediyorum demektir. Beni birkaç gün şu Biz. Tanrının yarattıkları içinde en te- SENFONiLER: cuma günü saat on altıda açık arttır- lunduğunu beyan ile keyfiyetin tea-
d:ı Bir gün kardeşini bu kadın mahve- şatoda mi.safir etmeniz lazımdır. miz, en zararsız, en güzel hayv~n oldu- 20.35 Bükreş: Senfonik konser (21. ma ile ihale edilecektir. cil ve ilin edilmek üzere rica ede-
lıu"l!ktır. Kendimi mildafaaya tenezzül Kraliçe More\•eri tatmin için Rociye-ığumuz için böyle öldükten sonra bile 30 devamı}. J9tirak için iki lira yirmi be§ ku- riz. 3/3/938 

~ •lnıeın. riyl çağırdı. Aradan birkaç dakika geç-- yaşamak hakkını kazandık. Bizi kimse HAFiF KONSERLER: ru9luk muvakkat teminat makbuzu Jzmirde Şekerciler çarfısında 8 
ıt - Saruı blr naslhiıtte bulunacağım tikten sonra Rociyeri geldi. Her hangi göremez. Ancak bu elimizdeki çıraları 7.10 Berlin kısa dalgası, hafif musiki ile söylenen gün ve saatte encüme- numaralı mağazada oturan Os-
0~ver.. bir postacı gelince miineccimi dAvet et- insan gözüne sürersek bizi görürler. Işte (8.10 devamı) 9.30 Paris kolonyal: J:>lak ne gelinir. man Zeki Dülgeroğlu. 

ı, ._ 1'iaailıatlnl yarına bırak! Şimdiıva- mek kraliçenin adeti idi. Biraz geç gol- senin gözlerine de bu çıradan •ilrdük. 11 Beılin kısa dalgası, Biedermeier za- 3 - Bahribaba parkı İçinde su, ımzaaı 
ıt çolt geç uyuyalım. mcsine sinirle~li. Ona bazı anladığı Bizi görebiliyo:su°:. . 1 manına ait musiki_ (11.45 küçük halk ıazoz ve çikulata gibi hazır feyler Jzınirde B-;,.mahane civarı Kepek• 

.,.:: llayır Moreverl Ben nasihatimi işaretlen yaplı. Bu sırada kraliço sarar- - Demek kı, dunyada kelebeklenn konseri), 13. Paris kolonyal Plak: 13 satmak Üzere, belediye tarafından li sokağında 16 numaralı evde 
. ...._ §hndi dinleteceğim. dı. Gözleri büzüldü. Bir koltuğa çök- hiç ölmeden yaşadıklar'. bir ye: yok. .. 1 Berlin kısa dalga>t, hafif musiki, (14.15 verilecek resim ve ke,fe göre 2X2 oturan Mehmet oğlu Ahmet 

- Öyle be söyle: tU. MUthiş bir tilremcğe tutulmuştu.Ro- - Elbette yok. Hiç bırşey dunya yu- devamı), 13.15 Bükreş: Kristal orkest- ebadında ve iki yüz lira kıymetinde Tevfik Er Aralan .. 
- lieınen seyahate çık!. ciyeri ona birkaç damla ilaç koklatınca zünd• kalmaz. Herşey ölür. Bütün ya-

1 rası, (14.30 devamı). 14.15 Pari.s kolon- kiracı tarafından yaptırılacak yan ımzaaı 
fttl Yanı kaçmaklığımı söyliyorsun Katerin geniş ve serbest nefesler alına-lrattıkları ölilme kölemendir. Bunu bil, 

1 
yal: Konser nakli. 15 keza: 16.30 Bertin sabit bir satı§ yeri senelik kirasİ yüz Adedi umumi 295 

• ınl? Nereye gideceğim?. ğa başladı. Morever bu sahneyi hayretle /işte biz de böyleyiz. Ilkbaharda gelir, 'kısa dalgası, Biedermeier zamanına ait lira muhammen bedelle 18/3/938 Adedi hususi 1164 
~Nereye istersen. Yalnız Gizden seyrediyordu. Katerin kendine geldikten !sonbahara kadar yaşar, ö!Urüz. Yeni bir:ınusiki, 17.10 Prag: Fok orkestrası, 17. cuma ııünü saat on altıda açık art- Dairede okunup anlatılan itbu 

hulun. sonra müneccime sordu: ilkbaharda yerimize başkası gelir, anlı- 45 Bertin kısa dalgası. Halk konseri, 18. tırma ile ihale edilecektir. İ§tirak 3/3/938 tarihli beyannamedeki im-
b ..._~et ama hangi para ile? DUkün Rociyeri ölecek miyim~ Korkmadan yor musun? O halde artık babana dön- '20 BUkreş: Mussorgsky'nin eserlerinden için yirmi iki lira elli kurutluk mu- zalann, zat ve hüviyetleri dairece 
~~borçlu olduğu ild bin frank ile mi? doğrusunu söyle.. men lazım. konser, 18.50 Berlin kısa dalgası, halk vakkat teminat makbuzu veya ban- yazılan mukavele mucibince tevsik 
-~~bunu verdi, ne de birikmiş olan beş - Hayır madam. Henüz bu şatoda - Fakat ben yolları bilmiyorum. musikisi. 19.10 Prag: Eski cenup Alman ka teminat mektubu ile söyelnen edilen Oaman Zeki Dülgeroğlu ve 

ık zabltllk Inaa§lanmı. ölüm yok.. ı - Kolay .. Biz şimdi çıkıp gideceğiz. musikLsi. 20 Peşte: orkestra, 20 Berlin gün ve saatte encümene gelinir. Ahmet Tevfik Er Aralanın olup her 
ııı. - l>..ierimin arkuında, portmanto- Katerin Morevere dönerek: Seni evin kapısında bekliyeceğiz. Sen de kısa dalgası. Yeni Alman musikisi kon- 2 - 8 - 11 - 15 668 (387) biri münderecatını tamamen kabul 
q. ~İçinde biraz para var onlan al! Beni - Ey mösyö! Şim.ii sıra size geldi. e~biselerini a.ı. Ç•~-: .~izi, ~end~n başka l seri, 20.15 Moravska-Ostrova, orkestra, - Be, yüz seksen lira muham· ve ikrar eyledikten sonra elleriyle 
tt.,.,u auretle kumar oynamaktan men- Söyleyin bakalım dedi. kimse goremıyecegı ıçın, bıze zıyan gel· ,konseri. 20.40 Viyana: Viyana musikisi, men bedeli ke,ifli Kahramanlar- vaz eylediklerini tasdik ederiz. Bin 
~ olUl'sun• Morever iki saat sUren uzun raporunu mez. Biz önde, sen arkada gideceğiz. 21.10 Ostrova: Radyo orkestrası, 22.10 da 839 sayılı sokak çıkmazında dokuz yüz otuz sekiz senesi martı• 
~~ver k~rkıınç dlifüncelere daldı. anlattı. Katerin başını iki avucu içine Seni saraya kadar götUreceğiz.. Brüno. Halk orkestrası, 23.15 Prag, plak yaptırılacak 97 metre boyda lağım nın üçüncü pertembe günü. 
&. taındak! adamın kendisini yoklama- koymuş, onu dikkatle dinlemişti. Kati- Kelebek prenses derhal ayaga kalktı, konseri. 24.05 Peşte oda musikisi. bedeli mukabilinde bat mühendis- Resmi mühür ve Noter vekili 
\'t ~ltli bUk dö Giz aleyhinde çalışıp ça- yen hayret ve heyecan göstermedi. Ni- bohçasını acele ile bağladı, koluna tak- OPERALAR, OPERETLER: likten tedarik edilecek ke,if ve İlllzaaı 
v::d~ını anlamağa geldiğinin farkına hayet Morever susunca yavaş yavaş ba-! tı. Kelebek periler de pençereden çı.k- 21.45 Berlin kısa dalgası. Vagnerin şartnamesi vec;hile 18/3/938 Cu- UM. 295 .. 
ili · uerhal çehresini değiştirerek eli- şını kaldırdı. Ve sordu: lmışlardı. •Tristan und Isolde• operası (2 ci -rde} ma günü saat on altıda açık eksilt-

HU. 1/64 
lızatt k "' lfhu beyanname suretinin dosya· 

ı ve dedi ki: _ Rociyeri birinci Kanunun yirmi Prenses, evde imse uyanmadığı için ODA MUSIKISI: ye ile ihale edilecektir. mızda aaldı 295 numaralı ve 3131 
ııu:ı 'l'"fekkllr ederim dostum! Lütfu- ilçüncU gününe kadar yaşıyacağımdan korkmadan dışarı çıktı. Kelebek periler 17.30 Berlin kısa dalgası. Piyano tri- lttirak İçin kırk üç lira elli ku- 938 tarihli aslına uygun olduğu tas-
<;;ı_,aıı derhal lati.fadeye koşmıyacağıın. emin misiniz? onu bekliyordu. Hemen arkalarına dil§- yosu (keman, viyolonsel) 19.15 Bükreş: rutluk muvakkat teminat makbu- dik '-'--d O b" d '---
~"'tı b d ·· Şa k 1 .. li k ··ı k, k ırum ı. ç mart ın o..,... yüıı 

liııı. ura an aynlınak fikrinde deği- - Yemin ederim ki yeni yılın gı'rece- tu. r ı ar soy yere • gu ere oşa- Oda musikisi triyosu (Schubert) 23.30 zu veya banka teminat mektubu kiz · 
k il ·· d.. nih t h · rdi s otuz se senesı. 

~ l!ı.hızlık ediyorsun. Düşün ki sen 
~.ili ~~le itham ediliyorsun. Belki yarın 

.._ 01dllrmelı: için emir alacağım. 
lq b· Yaııabi!ir misin? Yani Manivel es
t•1ı1 ll' dostunu öldUrmek için nefsinde 

.._ t•t bulabilir mi? 

İltın.~er emir alırsam hiç şüphe etme. 
~ti dan başka ben yapmasam bu hiz-

llol'tıcek. daha yinni kişi.si vardır. 
ıı.~ OörUyor musun Manivel? Oıı se
l'• Y Bılda.katle ifa ettiğim hizmetler n&
~aç.:::or? Nihayet korkak bir hain gı'bi .._ s,: _ınecbur oluyorum. 
>.t'ls\iıııi nı ~ettirmeğe ben çalı4acağım. 
l~in.,,, l'eUnı i.spat edeceğim. Tehlike 

.._ ~ tekrar gelirsin. 
·~liiırı. adaın k.i böyle icap ediyor gide-

~niveı Al 
~n laha ısmarladık diyerek 
ltat•rin Çıktı .. Morever derhal geyindi. 
•• •lb· . D<>ınidiçiden aldığı çeki güzel
L.1t,ilr "'~"'ne sakladı. Bu sırada Manivel 
~a,a,, 1 ° ava geldi. Arkadaşına icap eden 

, Verd· .._ l<a ı. Ve sordu: 
l;l'o, ın .. ıııvı açtırmak için parolayı bi

usun? .... ır . 
l'iıııı deaYır .. »atta bu sabah öğrendikle

...._ ı:ı unuttuın. 
hJ aroıa ...,._ . 

Unu '°"'terın ve Kotradır. Allah 
l'a L. açık •t.s' . '<tlfar ın. Eğer kapıdan çıkınca-
tol'lıı.,,,;. ~ına bir fellket gelirse beni 

Lt. ··"'t oldu· ' 
•t~"ll\lveı ot.o ı:unu unutma ha! ... 

rl-- 1" lden uzakiaştı. Morever de 
'""f "'il h il ay uzaklaşması için biraz 

ği gUn h"l"'tta bulunacaksıruz. ra Y ru u, aye şe re gı · aray Peşte: Oda orkestrası. ile söylenen gün ve saatte encü- 735 (440) 
- Peki! demek istediğimden sekiz a.Sker!eri onu görUnce borular çalmağa, Rf.SIT ALLER: mene gelinir 1 • O .. •. N • • .. 

gün daha fazla hayat bahşediyorsunuz. bağırmağa başladılar. 9.30 Berlin kısa dalgası. Solist konseri 3 8 11-·-15 688 (397) h~.1." çFuncTu niko~ı reamı mu-
p ld"' p Jd" ı Se lik kir - 60 1· L-' li uru ve • e ımzuı.. -BITMEDI- - renses ge .. ı.'. renses ge ı. . (keman) 18.30 Peşte: Çigan orkestrası, - ne . ası ıra ueue 735 ( 440) 

Halk sarayın onune doldu. Merdiven- refakatiyle Macar şarkıları, 18.30 Prag: muhammenli Güzelyalıda Tramvay 
!erden telô.şla inen ~ral, kızım görlince Piyano refakatiyle keman (sonatlar). caddesindeki benzin salıt mahalli 

, ___ ım_aıımaııı_-:ııı•ıeı:ıc:ıem11•ıl\ 1sebvınkçtpen. hay~ırkm11aga bdaşladıkı.. V~ tüke- 18.30 Moevasko-Ostrova: Yugoslav şar- batki.tiplikteki §artnameai veçhile IZMIR,., SICIU TiCARET ME-
-s e e rensesı o arın an s ıp op .. kılan 18.35 Brüno-Sevlien Italyan şarkı- 11 /3/938 ·· ·· t 16 da MURLUuUNDAN 

etEME• Prenses, kendisinden başka kimsenin !arından. 19.15 Berlin kısa dalgası. Ro- a ık ~w:;a 3.:İued~ kt" Osman Zeki Dülgeroğlu ticaret 

ELEKTRI K .. edi •. k 1 b k il d.. k ç a e e ı ece ır. • 1 1 . 
goreın gı e e e per ere onere : koko şarkılan 20.25 Bilkreş· Piyano I tirak . . dör' •• ili uk unvanıy e zmırde Şekerciler ...... ,. 

S. '-'-U ed · dedi B ' · t ıçın t yuz e kurut! ,.-~ 

MOTOR LE RI - ıze teşe"" r erım, · un- konseri 21.45 Viyana Graz: (Şarkı) akk . .ı_L . .. sında 8 numarada .-ukulata ve .,._ 

• -- > lf. ·r- ,. 

~~(ı.' 
.. 1 

···.:··· ·-- ·-. - -., 

Sanayide Siemena Motör ve 
malzemesini kullanan ralıat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Pettemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

d k 1 b ki · dah k muv at temınat m ...... uzu ile .oy- k I . . ~ . ~-
an sonra e e e en a ço sevece- Hansi Niesenin plakları. .• .. • er emeler tizerıne tıcaret yapan 

ğim! .. Gidiyor musunuz? GUle gille.. DANS MUSiKiSi: !enen gun ve saatte encumene gelı- Oaman Zeki Dülgeroğlunun itbu ti-
Geceleri benim odama gelin de sizinle 22.15 Peşte. 23.20 Viyana, Graz. nır. caret unvanı ticaret kanunu hükü.m-
oturup konuşur, oynarız. Size ne güzel w ..... = ; u u 23 - 26 - 4.-. - 8 . ~7'. . (336) !erine göre sicilin 2207 numarasına 
masallar anlatırım. NAZiLLi ASUYE HUKUK - Dokuz yuz yetmlf iki lira kırk k t t ·ı edild··· ·ı· l 

MAHKEMESiNDEN : alb kurut muhammen bedeli k~ifli ayı ve escı 
736 

ıgı '(:~)ur . 
NAZILU ASUYE HUKUK Nazillinin Aydoğdu mahallesin- Yah caddesinde 4 ve 5 sayılı adalar 

1 MAHKEMESlNDEN : de oturan Bayındırlı Hasan kızı Fat- arasındaki 15 ve 15/1 sayılı depo-
Nazilli Aydoğdu mahall~de ma Büyükdurunun kocası Çal ka- nun enkazı müteahhide ait olmak brma ile ihale edilecektir. 

oturan Burdurun Zafer mahallesın- zasının yukarı Seyit köyünden Oı- üzere yıkılması iti b&Jkitiplikteki İttirak etmek istiyenler yüz yir
den Metrevi~eli Osman oğlu sıvacı man oğlu ikametgahı meçhul Meh- §&rtnameai veçhile 1 l /3/938 cuma mi dokuz lira elli kurutluk muvak
Süleyman Nlf&ll"!'"? ~ısı Bosna- met aleyhine açtığı botanma dava- günü saat on altıda açık arttırma ile kat teminat makbuzu veya banka 
lı Mehmet kızı Kamıle Nlf&nCI aley- aının gıyaben yapılan muhakemesi ihale edilecektir. teminat mektubu ile söylenen gün 
hine açılan botanma davasının tah- sonunda : Kanunu medeninin yüz lttirak için .tetmİ§ üç liralık mu- ve saatte encümene gelirler. 
kikatında : o.tuz ve 134 üncü maddelerine tev- vııkkat teminat makbuzu veya ban- 8--11-15-18 747(43:) 
• Müdd~~leyhin l'.eri ~elirsiz oldu- fıkan davacı Fatma Büyük Duru- ka teminat mektubu ile söylenen -Hariç mezbahalardan lzmire 
gundan. ıla_nen teblig~t terasına ka- nun kocası müddeialeyh Mehmetten gün ve aaatte encümene gelinir. getirilen baf, İ§kenbe, bağırsak ve 
rar verilmıt ve tahkikat 16/3/9~8 bo,annıasına ve kabahatli olduğu 23 - 26 - 4 - 8 578 (335) buna benzer gakatat mezbahada tek
çar§&Dlba'.!'a bır~lmlf~r. O gun 8?latılan müddeialeyh Mehmedin Beher metre murabbaı üç yüz rar muayene edilip sıhhiliği tahak
mezbure~ Nazıllı Aslıye hukuk bır sene müddetle batkasiyle evlen- lruruttan bin yedi yüz yirmi altı li- kuk ettiğinde satılacaktır. Aykın 
~ahkem~sıne ~~t do~~ gelme- memesine temyizi kabil oL-nak üze- ra elli kurut muhammen bedelli el- hareket edenlerden beJ lira maktu 
sı veya bır vekilı kanunı gonderme- re 4/2/938 tarihinde karar verildi- li yedinci adanın 575.50 metre mu- ceza alınacağına dair tenbihnam 
si akai t._ak~~de tahkikatın gıyaben ğinden teblii makamına kaim olmak rabbaındaki 5 sayılı arsası baı katip- madde ili.ve edilmi9tir. ilan t~i~~ 
yapılacagı ılan olunur. üzere keyfiyet ilin olunur. likteki tartnamesi veçhile 25/3/938 den muteberdir. '-•• .. -----~=' 738 (436) 737 l437) cuma ııünil saat on altıda acık art- ı746 (432) 



TiRE ASLiYE HUKUK MAH
KEMEStNDEN : 

Tire Kircli köyünden Mestan oğ
lu kuru Huan kızı Hatice kuru ta
rafından Tirenin Kireli köyünden 
Mende Gömeli oğlu İbrahim aley
hine Tire Asliye hukuk mahkeme
sine ikame olunan botanma davası
nın cari mahkemesinde : 

Müddeialeyhin ikametgahının ı 
llleçhul olduğu süvari mübaşir~in 
derkcnarından anl8.!ılmış davetıye 
varakasının bir nüshası mahkeme 
divanhanesine talik edilerek tebliga
hn lzmirdc münteşir Yeni Asır g~
zetesiyle ilanen tebligat icrasına ka
rar ' 'erilerek duruşmanın 16/ 3/938 
çarşamba günü saat ona muallak ol
duğundan müddeialcyhi!1 yevmi 
mezkurda bizzat hazır bulunması 
veya tarafından musaddak bir vekil 
göndermesi aksi takdirde duruşma
nın gıyaben devam olunacağı ve 
hakkında gıyao kararı ittihaz oluna
cağından keyfiyetin tebligat maka
mına kaim olmak üzere ilan olu-
r.ur. 739 ( 435) 

{7'/7,/J7.///.7/;U'7.Z.7/T/,L/J,Z/./7/J 

'ralehc vPlilf°ı.rintı. ~ 
Ders yılı içinde ilk ve orta okul ~ 

öğrenicilerinin eski Özel bir öğret- ~ 
men elinde olgunlaşhrmalarmı İ$lİ- ~ 

yen ,..elilerin lzmir Bahçeciler Han ~ s;rıı;ı..---ı:ıQJM'l,i1'Uilt1'tWDAim•a•1B1•••m::aziiU11Rr.I:!!J.W .. •m••••••m••••••••••• ... •lllll••••-
4 numarada M. Z. müracaatleri. ~ 

( 

öKSURENLERE VE 
1 - 6 ( 4) ~ 

Wf?i!ZZJCZZ'L'&ıl.iU.ACJU..:/.//J"/////XJ Gö cUS NEZLELERıNE 
- - .. 't ."ti#CZH e l ?CU 'RE'? 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alameti erini gorur görmez 

NE V R O Zi N· 
atnak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler cloğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırap!arı da d indirir. 

icabında günde 3 ~a1e aluıabilir 

Izmir Vilayeti defterda rlığından: 
lımail Hakkının eski yıllar kazanç ve veraset vergisinden olan 

350 lira 96 kuru~ borcunun temini tahsili için A.hmetağn mahal
lesinde Keten sokağında 3 sayılı dükkanın tahsili emval knnu
nuna tevfikan haczedilerek yeniden takd ir ettirilen 1500 lira 
kıymet üzerinden 21 gün müddetle müzayedere c1karılnustır. 
Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü saat 15 de vaayet idare 'he-
yetine gelmeleri. 8-12- 18- 27 744 (433) 

lzmir Vilayeti defterdaraığından: 
Nigarın eski yıllar veraset vergisinden olan 201 lira 29 kuruş 

borcunun temini tahsili için tahsili emval kanununa göre mülki
yeti haczedilmiş olan Başdurak caddesinde kain 60 sayılı dük
kanın yeniden takdir ettirilen 250 lira kıymet üzerinde müzaye
deye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 28/3/938 Pazartesi günü &ant 15 de vilayet idare 

KATRAN HAKKI EKREM 
Ins:m vücudu diş
lere muhtaçtı r.Diş· 

lerimiı.in de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçiii çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Dişlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve aktam --.RADYOLIN kullana
n.k tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONRA DISLERINiZI 
• FIRÇALAYlf'llZ. . 

?*i*YA*& 9''*4 WMZ? Hüt 

EYLUL 
Baharat ·Deposu 

heyetine gelmeleri. 8-12- 18- 27 743 (434) Sayın müşterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefİt· 
-AÇIK ARTTIRMA iLANI I MiLASJ\suYEHüKuK MAH- lerini arttırmış ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl· 
SAUHU tCRA MEMURLU- KEMESiNDEN =· mıf HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti-

GUNDAN : 1 Esas 
9381 

lOS yarlanmız için öZLO UNLAR, ,eker hastaları için GLöTEN 
Evkaf idaresine borçlu Paçacı Ali Tüccardan Şakir Birol tarafından unu, ekmeği ve sairesi .. Meşhur LiMON ÇiÇEKLERİ 'le muhte• 

ustanın borcundan dolayı Salihlinin İstanbul Fatihte Sırrı apartımanın- lif kokulu kolonyalar ile esans, lavant~, pudra, krem, ruj, oje V 6 

Bucak mevkiindeki (7352) metre 1 d B" d k" N t 
0
.. çefitli tuvalet etyaaı, ÇiL iLAÇLARINI Is tan bul fiati üzerine aa-

bb b" kı , _ . . · ı a ır numara a sa ın evza z- tıta koymu~tur. 
mora ~ı ır t a bag, tc§rınısanı ken kızı Neriman Birol aleyhine ika-
344 tar ıh ve 16 numaralı tapuya me olu b d d '"d Zengin çeşitli di• fırçaları, di• macunları, garantili dövülmüŞ., 

_ . . . nan osanma avuın a mu - · b h · 1 hl 1 baglı olup yemınlı ehh vukuflar ta- d . · ,. .. . paketlenmı• a arat, yenı mahsu ı amur, sa ep .. 
rafından takdir olllllan beher dönü- e.ıaleyh.ak maha~ıı mezkurden gıt- ARTi elbise boyaları ve daha pek çok çefitler. 

.. 200 .k. .. r d h . mı, ve ı ametgahı da meeçhul bu- ı TELEFON: 3832 

• 

m~ . 1160ı0yul~ ırak an et!eh uhmu- lunduğu bildirildiğinden ilanen teb- - '* s;= ee=e nı--r-?a m ıyesı ıra ı ym e ı mu am-
1 1

. . . . IM!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!m!!!C!~~~~B!!!l!!!K!l!~!!:!!i!!l!!l!!!!!!!!!t!.~ 

menesiy)e 13/4/938 tarihinde mü- ııgat ıhcrasına •:arar verılmı~ olmak- lzmı·r Halı ve mensucat Tu·· rk ano-

Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır. 1ki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı kartmnda Başdurak - İzmir 

······························································~······· 

' 

,,.,... 

lstanbul C. Müddeiumumiliğindenı 
Y alovada yapılacak 50 ki,ilik ceza evi İnfaatı kapalı zarf usu· 

liyle eksiltmeye konmuttur. Bedeli ketif 26513 lira 76 kuruttu!• 
Muvakkat teminat 1989 liradır. Mukavele hususi ve fenni fart· 
nameleri proje ke,if hulasasiyle buna müteferri diğer evrakı gör: 
mek isteyenler tatil günlerinden maada her gün lıtanbul Sirkec• 
A,ırefendi sokak 13 numarada adliye levazım dairesinde göre· 
bilirler. Eksiltme 18/3/938 Cuma günü saat 15 te adliye leva:ııJ11 
dairesinde yapılacaktır. istekliler teklif mektuplarını ve en aı 
15000 liralık bu ite benzer if yaptığına dair Nafıa Vekaletindef1 
almıt olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kr 
palı zarflarını eksiltme günü olan 18/3/938 Cuma günü i'h.~~ 
saatinden bir saat evveline kadar salın alma komisyonu reishftr 
ne numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut dıf :ıar ! 
mühür mumu ile kapatılmıs ve ismiyle açık adresinin ve hanı•. 
ite ait olduğunun yazılmas~ tartiyle ayni saate kadaı- iadeli ta• 
ahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. 

c:ıMalf ;--+; &+; m :-:--5-7-9 z ~:~I~ ~!... 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC . gö• 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyı rıı'" 

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAJMON 1931 
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri var~ılr İftil' . 
ıeneıi icadı olan bu fen erler çok beğenilmi' ve takdir edı ~ 
Herkeıe tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI · 

d·c L _ • • •• t 14 15 t a mu akemenın muallak oldug- u 18 sa ı çarşamoa gunu saa - e rt 938 ·· .. 
ihale edilmek üzere açık arttırma ile ma ·- ·cuma ~unu ~at dokuzda nim şirketinden: 
ntılığa çıkarılmıştır. g~!?tedıgı. veya hır vekıl gönderme-

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüanü Öz ödemit1İ·· 
lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

f >~!ll!mmll'ırJl'ml ............. ~...j~----~ 

Arttırmaya İ§tİrak edenler mu- dıgı takdırde gıyabında muhakeme Alelade umumi heyet 
hammen kıymetin yüzde yedi bu- yapılacağı tebliğ makamına ilan 

toplantısı 
çuğu nisbetinde pek akçesi vere- olunur. 
ceklerdir. (444) 

Arttırmaya iştirak edenler bu - - · ~ - ·· · ......... • .ın::-~ . · .. • 
ilanda ve ıartnamede yazılı husus
ları kabul etmİf sayılırlar. 

Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra yüz
de yetmiş beşini bulmazsa arttırma 
on be§ gün sonraya talik ve on be
Jİnci günü olan 28/ 4/938 günü ay
ni saatte yapılacak arttırmada her 
lu.ç kunqa çıkarsa çıkıın en fazla 
bedel teklif edene ihale edilir. 

ihale bedeli derhal vcva verilen 

mühlet içinde yatırılmazsa ihale ka
rarı f esh ve yeniden on be, günlük 
arttırmaya çıkarılıp en fazla bedel 
verene ihale edilir, iki ihale arasın
daki fark, faiz, zararlar hükme ha
cet kalmaksızın birinci müıteriden 
alınır. Daha fazla almak iatiyenlerin 
938/213 .ayılı dosyamıza müracaat 
etmeleri lüzumu ili.n olunur. 

(443) 

Şirketimizin 937 hesap yılı umumi heyeti alelade olarak 938 
ıenesi Mart ayının otuzuncu Çartamba günü saat onda Kulada 
Demirci kapıda 9 - 13 numaralı •irkete ait fabrika binaaında top· 
lanacaktır. Hiuedarların hazır bulunmaları veya vekil gönder
meleri ilin olunur._, 

. Konuşulacak işler 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1937 senesi bli.nço ve kar ve zarar hesaplarının tetkiki 

ve tasdiki ve idare meclisinin ibraıı. . 
3 - T emettu tevzi. ıuretinin ve tarihinin tesbiti. 
4 - idare meclisinin yeniden aeçıilmeıi. 
5 - Müddeti biten mürakip Jerinc seçim yapılmasi .'ve ücre· 

tinin tayini. 734 · ( "30 ). 

Siirt Nafıa müdürlüğünden: z~ 
Siirdin Hazo nahiyesi merkexinde yeniden yapılacak 1~ ıarf 

lira bedeli ketifli iki bölüklük bir jandarma pavyonu kapa 
uıuliyle eksiltmeye konulmuttur. te ıe•• 

1 - Eksiltme günü 25 Mart 938 Cuma günü saat 15 d&1 y•• 
bit edilerek Siir hükümet konağı içinde vilayet maka01ın 
pılacaktır. .. r· ğiif1de 

2 - latekliler evrakı fenniyesini Siirt Nafıa müdur u 
okuyabileceklerdir. . 

3 - Muvakkat teminatı 3944 liradır. 97 1aY111 

4 - istekliler resmi gazetenin 7 /5/936 gün ve 32 ırlaY1P 
nü~haaında çıkan talimatnameye göre vesikalarını .~·~e1't~I'" 
2490 ayılı kanunun otuz ikinci maddesi mucibince tekh ""eh"' 
larını birinci maddede yazılı sün ve saatten . bir ıaat ~acl• ıe
kadar komisyon riyaaetlne ıöndermeleri mecburidir. ~~· (2f8) 
eikmeler kabul olunmaz. 19-22- 25 5 



TURAN rabrikalan mamu!itıdır. AyDI zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarmı, traş sabunu ve k"mi ile güzellik krem
lerini kullanınıı. Her yerde ttahlmaktadır. Yalnız toptan sa
htlar için lmıfrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaz.ılı 't'e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Nasr 
iLACI 

Posta Kut. 224 Telefon 346& 

llOKT:ÔR JEMSiH 
~0~11 cıki nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

.. 
. Olivi Ve Şüre. 
" LıMlTET 

o ;us•* ı -
DEUTSCHE LEVAN 

TE-LINIE 
G. m. b. H. w apur acentası 

BlRINCl .KORDON REES HAMBURG 
·BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

LIJermao Lioes Ltd. HREMEN 
LONDRA HA'ITI DEUTSClm LEV ANTE - LINIE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- .. HAMBURG, A. G. 
t\ ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara· '.ACHAIA vapuru 28 §Ubatt.a bekleni. of') ' ! ~ cak ve ayni zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

t\ e ~ -? ~ için yUk alacaktır. için yük alacaktır. 
, CITY OF OXFORD vapuru mart ip- SMYRNA vapuru halen limanınıız<k 

• t'\ • tidasında Londra, Hull ve Anversten olup Anvers, ve Harubu.rg limanlanndan · - • r \ \ t - gelip yUk çıkaracak ve ayni zamanda yük çıkaracaktır. 

\ 
Londra ve Hull iç.in yük alacaktır. HERAKLEA vapuru 7 martta bekle-

e._ L.tVERPOOL HATTI niyor. Anvers ve Hamburg limanların· 

;;1 MARD1N1AN vapuru 5 şubatta Ll- dan yük çıkaracaktır. 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- KYTHERA vapuru 15 martta bekle-

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
den beri ~ h.er türlü-. so~·kaı 

~· ~-. 
gınlıklarına ve ağrılara karşı ., .. .., 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 
emin olmak için l.ütfen ~ · mar; 

• 't: " '\17 
kasına dikkat ediniz. 

Fbtı hı:u keseye elverişll. 

Büyük radyolaren evsaf' 
· ve kudretinae · 
Lüks 16sterit~ 

bir radyo 
....,. -

~ . SPARTON 
~·,,, ,UR~A~IC . ~8 MODELİ ,.,-~. 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBiNİN SESİ - İZMİR 
m:ıau• 

SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende surctile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sahlmaktad.r. 

Adres: Kestane puan Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon : 3937 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

racak. nlyor. Rotterdam, Hnmburg ve Bremen 

MARDfN1AN vapuru 20 şubatta ge- için yük alacaktır. 
lip Llverpool ve Glnsgov için yük ala- ARMEMEl' T H. SCHULDT. 
cak. HAMBURG 

LESB1AN vapuru şubat ortasında Li- GLUCKSBURG vapuru 8 martta bek· 
verpool ve Svansendan gelip yük çıka- leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre-
racak. men için yük alacaktır. 

DEUTSCH LEV ANTE • LtNlE NORBURG vapuru 23 martta bekle-
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamourg nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka- için yUk alacaktır. 
racak. ARMEMENT DEPPE - ANVERS 

Tarih ve navlunlardnkl değişiklikler- ESPAGNE vapuru 15 martta beklen!· 
den acenta mesullyet kabul etmez. yor. Anvcrs için yilk alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHAVSLlNJll 
OSLO 

BAGHDAD motörü 15 martta bekle-Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

niyor. İskenderlye, Dieppe ve NorvE1 
umum limanlarına yük alacaktır. 

ROY AL NEERLANDES SERVlCE MAR1TlME ROUMAIN 
KUMPANYASI B U C A R E S T 

llERMES vopuru 5 martta gelip Bur DUROSTOR vapuru 8 martta bekle-
gas, Vama ve Köstence limanlarına ha- niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga4 

reket edecektir. latz aktarması Tuna limanları için yük 

MARS vapuru 7 martta beklenmekte alacaktır. 
olup Rotterdam, Anısterdam ve Ham- STE ROYALE HONGROISE 
burg llmanlan için yUk alacaktır. DANUBE MARITIME 

TRiTON vapuru 17 martta beklen- DUNA vapuru 2 martta bekleniyor .. 
mekte olup yUkilnU tahliyeden sonra Budapeşte. Viyana, Llnz ve BraUslavt 
Burgas, Vama ve Kl:istence Jimanlan limanlıırı için yUk alacaktır. 
için yük alır. SZEGET motörU 15 martta bekleııl· 

SVENSKA ORIENT LINIEN yor. Budapeşte, Viyana ve Bratlcılava 
GUNBORG vapuru 14 martta gelip limanları için yUk alacaktır. 

Rotterdnm, Hamburg, Gdynia, Dantzig AMERICAN EXPORT LINES 
Danimark ve Baltık limanları için yUk The ExporL Sleaınship Corporaüon 
olacaktır. EXPRESS vapuru 4 martta beklenl· 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte yor. Nevyork için yUk alacaktır. 
olup Rotterdam, Hamburg, Gdynla, 10HNSTON VARREN LINES 
DantzJg, Danlmark ve Baltık limanları LIVERPOOL 
için yUk alacaktır. '.A VIEMORE vapuru 27 martta bekle-

SERVlCE MARtTlME ROUMAtN nlyor. Burgas, Vama, Köstence va Qa, 

ALBA JULtA vapuru ıı martta bek- latz için yük alacaktır. 
lenmekle olup Malta, Cenova ve Marsll- DAndaki hareket tarihleriyle n.av• 
ya llmanforı Jçin yilk alacaktır. lwilardakl değlşlkllklerden acenta m~ 

ZEGLUGA POLSKA s. ;,,:. sullyet kabul etmez. 
LECHIS'l' AN motörU 15 martta bek- Daha fazla tnfslldt almak için Blr!n,

1 

lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Dan- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
z.ig limanları için yük olacaktır. ve Co. n. v. Vapur ncentalığına mllra· 

Il!ndaki hareket tarihleriyle navlun- caat edilmesi rica olunur. 1 

lnrdaki değişikliklerden occnta mesuli- TELEFON No. 2007/2008 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
FRATELLl SPERCO vapur acentalığı

. na müracaat edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 4111 4142 2663 422l 

Şarapları 1 
Her nevi praplaruu zevk sahibi 

muhterem miifteraerioe takdim 
eder. 
Yapım yeri: Yol bedesten Kü

çük Hamam sokak Na. 3 
Satış yeri: Yol bedesten ağmtda 

tütüncü Bay Etem Ruhi. 
1 • t 3 '( t 62) 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralti caddeai 
Beyler Sokağı köteai 

Acele 
Sat1lık hane 

lkiçefmelikte Kalafat ma· 
hailesi Cingöz sokağmda iki 
hane olmağa elveritli İçinde 
kuyu ve kumpanya ıuyu bu
lunan 13 numaralı hane ace· 
le ıatalaktar. 

Taliplerin gazetemiz mü· 
rettiplerinden B. Karaoğuza 
müracaatleri. 

lJ lirıden çıkarır. 
Cid;llı:ııi depoıu: lngiliı Kan:ıuk ec:umesi her eczanede bulunuı. Markab radyolari tercih ediniz •• 
~ ' ve müessir bir nasır ilacıdır. ZEVK, AHENK, SEDA TEMtzU-

Büyük Hilal 
• 

•--ı:m------------ımli öl, ZARAFET HEP BiRDEN ARZEDER. BiR DEFA GÖRMEK, 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

o ·s M AN i y E 
Sirkecide 

~:;;r:ı•.: iki otelin müaleciri Türkiyenin en eaki otelclal BA 
\lk1tı kOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle blittin Eı 
Otel~ • endiıini ıevdirmittir. 

ı.a.-ı,r erınde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu 
ni; k 
lat,~h 1buıusiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. » 

u da bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENF AA TINIZ iCA
BIDIR. 

lzmir ve Civan umum Depozite
ri : St. KALOMENI • • • • • • • • • 

Büyük Kardiçalı Han OMEGA 
Ti!----&L----! ~!.-1!_~
~ lu.aaa&UKIC ••••• 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Sıhhat ve temizlik itlerinde kullanılan titeıiz ıaf mugayyer ve 

kolonya iıpirtolariyle NDayide ve kaminatolarda iıtimal edilen 
yakılacak iıpirto fiatleri 15 Mart 938 tarihinden itibaren etki fl
atlere nazaran yüzde otuz bet tenziliyle ıahlacaktır. Ellerinde 
70 kurut fiatli tuvalet iıpirtolariyle ._yakılacak iıpirto bulunan 
bayilerin fiat farklanni alabilmek üzere 14 Mart 938 aktamma 
kadar baflllüdUrlGie bir beyanname vermeleri lüzumu illn olu. 
nur. 730 .(~) •. _-_ 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tak en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacak.be. lzmirde HiW eczanesi 
kokucululc üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı. kokuculuk 
alemini taflllmlf bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczaci Kemal 

Kamili ifindeki ciddiyeti, kolon. 
yalannİ lzmirlilcre ıorunuz. 
Yalan Ye benzer iaimlere aldanma. 
maruz için fİfeler üzıerinde Kemal 
Klmil admı ıönnelitiniz. 

lzmir Ziraat .,mektebi müdürlüğün
den: 

Mektepte mevcut zeytin odunlan pazarlıkla sablacakhr. Ahcı
Jarın 9 Mart 938 Çarpmba günü ıaat on bette mektepte hazır 
J>ulunmalan. 644 ( 441) 
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MillA müdafaa istikrazı ) 

. .. ... - --- -
' ...... ....\' ~Q: • 

F ra.nsa kabi1Jesi bu büyük istikrazın esaslarını tesbit edecek 

eclis reisi Heryo -d-iyor ki:T Romada Siyasi vaziyet 
Demokratik rejim gevşeme rejimi lngiliz - ltalyan görüşmelerinin netice 

eği1 bilakis çal ~ma e ·imidir vermesi daha çok uzak mı? 
Paris, 7 (Ö.R) - Müstakil milli müdafaa kasasının teşki

ıni mebusan meclisinin ittifakla tasvip etmesi üzerine lıü
ük bir milli mUdafaa istikrazı yapılarak müstakil knsanın 
ermayesi tesis edilecektir. Nazırlar yarın sabah saat onda 
futih'Ilon konağında ikabinc meclisi halinde toplanacaklar

dır. Başvekil B. Chautemps daha bu sabah maliye ,uızm B. 
Marchandeau ve mesai nazırı B. Ramadier ile gürüşmüş
tür. Yarınki kabine içtimamın memleketin milli müdafaa 
ihtiyaçları hakkında hükUmet ve parlamento komisyonları 
4:ırafından tesbit edilen rnkkaınlar dahilinde milli müdafaa 
lstikrazmın çıkarılmasiyle meşgul olacağı tahmin ediliyor. 

cParis - Soir> gazetesi bu rnilnasebeUf! şuıılan Ytızıyor : 
cArtık meclis ne istediğini ve ne lhım olduğunu bilmektedir 
ve bunu elde edeceğine de emniyeti vardır. Zira gerek siya
fii , gerekse mali hava bu istikraza mUsaittir.~ 

Paris, 7 (ö.R) - Fransamn Milletler Ce.'lliyeti daimi de
legesi, sosyalist birliği partisi reisi eski baş.vekillerden bay 
Paul Boncour dUn IÖylediği bir nutukta Milletler Cemiye
tine kar§ı hariçte başlamış olan umumi taarruzu ithamla 
ibırşılamıştır. Hatip demiştir ki : Diktatörlükler yalnız Mil
letler Cemiyetine kendi hesaplarına hUçum etmekle kalma
makta, Milletler Cemiyeti hnr,icinde ve ona iknrşı kurulmuş 
yeni t~kkUllerle onu mahvetmek gayesini -takip etmekte
dirler. Diğer taraftan Milletler cemiyeti kalesinin kendi içi· 
ne şUphe ve tereddüt mikrobunu Sokmağa çalışarak şimd,iyJ? 
kadar mtiştel'ek emniyet esasına sadık kalmış olan Millet
kri tazyik ve ceza tehdidi altında Milletler Cemiyeti paktı
m zalfletecek ve onun imkfuılarını 51fıra indirecek teklifler 
yapmağa sevketmektedirler. 

Hatip bundan eonra 1933 teki dörtler paktı teşebbüsünün 
tekrarından bahsederek 1933 ten beri vwyetin değişmiş ol
duğunu luıydetrnlştir. Zira o vakit teşebblU Milletler Cemi
yeti kadrosu lçin<ie yapılmıştı. Halbuki §imdi azı devlet· 
ler Milletler Cemiyetin.dm çekilmiş olup onun otoritesini 
hiç bir 1Uretle kabul etmemektedirler. Milletler Cemiyeti 
içinde her şey mUmkUndil va kolaydı. Onun haricinde böy
le bir anlaşmaya girlfmek ise kendi haklarımızı !eda etmek 
olur. Ko1laktif emniyet Fransanın emniyeti için en doğru 
esastır ve bunun haricinde haklkt emniyet yoktur.> 

Para, 7 (ö.R) - Lyon Ra<iikal - Sosyalist kongresinde 
söz alması rica edilen mebusan meclisi ve Lyon Belediyesi 
reisi B. Eduard Herrlot bir nutuk aöyliyerek Fransa için 
Milletler Cemi~tinc 5adıJc kalmak zaruretini teyit etmiş 
ve bu müessesenin temsil ettiği ideali terke cilmhuriyetçile
rln alaylar ve hakaretler nltında bile ırazi olamıyacaklarını 
söyl~r. B. Herriot demi§tir ki : 

cÇok §Ukredelim ki hUkümetlerin arkasında Milletln 
vardır. Harbi istiyece.k bir hUkUmet olsa bile hiç bir mille
tin bunu istem.iyeceğine eminim. BugUnkil şartlar içinde bi-

• 
Fransız bCl§vekili bay Şotan ve hariciye nazırı B. ı:>cl~os l 

le bu ~ulh u1küsü için Milletler Cemiyeti milletlerın umi- , 
dini temsil etmektedir. Bu ümidin terki müthiş bir şey olur. 
Zira o vakit insanlık terakki adımlarını gerisin gedye ntarak • 
barbarlık devrine dönmüş olacaktır.> ' 

Hatip iç vaziyeti hakkında kaygılar duymakta olduğu sos- lngUtere At.•am Kamara$tntn gece gonmu§Ü ı 
yalist Sovyetler ~ümhuriye~eri birliğinden ba.hsettik~en Paris, 7 (ö.R) - Bugün Romada,muu ve Habeşiatan ilhakının tasdiki ih- Ve bu yolda devam kararındayıı. ı• 
~onra cSulh rezesı> olan Ingıltereden de bahsetmış ve şım· ,_ I ı· ı· b" d. 1 "k h ft b . ı· 1 1 · d ,_. b t ı ·ı h"'k.. · d"" ...,)c:ic 
a.k. . hakk d .. ] I tk b"t" . ti . lçoıı: aa ıyet ı ır ıp omatı a a a~- tının ı mese e en var ır ıı:ı u aonuncu- ngı tere u umetı ıger me... " 
ı ı vazıyet ın a şu soz er c nu unu ı ırmış r · .. .. . 1 . . .. .. . . d }ıjJİ ~ 

Hi ·· b · lddi b' ıı._ • • V . t' f • telfık lıyncaktır Bir taraftan hukumetı tara- su dolayısıyle Habe~ı!tanda Çana golu lerın gelır menbalarından ve ıı .ı, c ç şup esız c ır illı geçırıyoruz. azıye ı ~ı - · 1 • • kttıoı · 
ki etmek doğru olmamakla beraber ciddi olduğunu kabul fındrın lıalya ile müzakereleri idareye; ve Mavi Nil meselelerine, Anıp i.lemin- zıyetınden haberdar bulunın.a .,ili 
etmek zamanıdır. Bu vnziyet karşısında kuvvetli olmak ge-! memur edilmiş olan lngiltere sefiri Lord j de ltalyanın lngiltere aleyhindeki pro- EiieJ bugün bir harp çıkana lngıltere ds 
rektir. Ben bunu daha 1924 senesinde Cenevrede söylemiş- l Perth Romnya varmış, diğer taraftan 1 pagandasının kesilmesine, temas edilecek bunu galip olarak bitireceği hus1.11ul1 f• 

tim ve yine tekra~ eder~~ : Paskalin dediği gibi adalet ~uv- •ita) ·an devlet adamlari,•lc Avru anın 1 ve nihayet İspanyol davası konuşmala- kabinede hiç kimsenin oüphesi y~Jcttlli~ 
vetll o1malıdır. Bız bugun maddeten ve manen !kuvvetlı ol- ı } · P . . M'" d ı h d ı ·ı· iJletı hi 

ak b · ı· d • M • k t k k ·ı Fran umumi vaziyeti hakkında üç gün göriio· nn bellı ba~lı hır mevzuu olaetıktır. 1n- uca e e sa asın a ngı ız m ıliJ 
m mec urıye ın eyız. anevı uvve se ır mı yon -, • d "' .11 1 • d ku""c 
sızın birleşmesini lüzumlu kılar. mek üzere Lehistan hariciye nazın Al- gilteredf' devlet adamlarının Avam Ka- unya mı et en arasın a en 

b B k R .:ı t ) h··ı_·· · ·.:ı ki ı 1 ve en tehlikelisidir cDemokratik rejim kendini hava ve heı.·ese bırakıp gev- ay e le omaua in yan UJLUmetı- marn .. ınua verdi eri teminat ta spanyo . .. . . . . . . a ı;.dt' 
t _,_ " · d ~·ıd· B'lt.ı.:- b' } " 'd ' ı . . ı · · L d k ık k · B. Morıson aozlennı bıtııırken · I • ~e ffit:A reıımı egı ır. ı i.f.A1!I ır ça ışma re11mı ır. ne misafir olmuştur. Leh harıcıye nazı- mcee esının on ra arı§maz ı omıte· . . • . d kıı " 
cBen c:una ,kat'i olarak kaniim ki sulh bizim dahili vazi- b . . 1 il' it 1 .. sinde halli haricinde lngiliz - halyan an· nın uzun zaman kabınc harıcın e ~· 

yetimize: maliyemizin haline, maddi olduğu kadar manevi rkmınl ~ .zıyaf.~l~tı lng lı:ız h- fa yan mudza- mıyacağı kanaatini de aynca bildir 
k t . · d b ~ı d B bUt" · 1 .. l k b ı ere ennın ıı ı o .:.ra a ta sonun an la§masının hatıra alınabilecek bir §ey ol· uvve ımıze e ag ı ır. unu un ınarum a soy er en u, tir. ~ 

s~zlerimin &~al _ Sosyalist mUcahitlerin?en. daha gen~ evvel başlamasına i~kan ~erm~} ecelı.tir. madığını teyit etmiştir. Londra, 7 ( ö .R) _ Avam !(artı~~. 
bır muhatap yıgını bulmuş olmasını temennı edıyorum.> 1 Lord Perth derhal Kont Cıano ılc tema- Londra, 7 ( ö.R) - Almanya hnri- d k. .. lı: l d ı "it enin Jt 1 ~ın a ı muza ere er e ngı er ;1• 

------------------------------------------------~ ugir~ckudebuüçgünzM~ndalt~- ciyenuınbaronvonRilibe~ropbugü~ ·1 ''t""' .. k I At-an~ ya ı e gırış ıgı muza ere er, ,.. :: ... .ıı• 

ispanyada deniz harbı 
• 

Cümhuriyetçiler F rankistlerin bir 
harp gemisini batırdılar 

Faris, 7 (Ö.R) - &rselond.an bildirildiğine göre nasyona
listlerin elinde olan cKanarya>, cAlmirante Servera~ ve 
..Balear> kruvazörlerindcn birinin ağır hasara uğradığı şid
detli bir deniz muharebesi olmuştur. Cümhuriyetçilerin 
cLibertas> kruvazörü bir çok destroyerlerle birlikte bu mu
harebeye girmiştir. Bu t:Umhudyet deniz kuvveti Kartajen 
üssünden hareket ederek açık denizde ilerlemekte iken bir 
aralık üç asi kruvazörün teşkil ettiği grupla üç mil kadar 
bir mesafede bulunm~r. Uç asi kruvazör cUmlıuriyelçi 
gemilere hUcum otmi§ler, bunlar da sıkı bir ateşle mukabe
lede bulunmuşlardır. Saat 2.20 de asi ıkruvazörlerden bi
rinde şiddetli bir infilak olınuş ve bu gemi bunun üzerine 
ateşini kesmiştir. Diğer nsl harp gemileri de ayni §o.kilde 
hareket ebnlşlerdir. cLibertas> ıkruvazörüyle destroyerler 
saat 7.45 te ıUslerine dönmüşlerdir. 

Muharebe mahallinde bulunup kazazedeleri kurtamıağa 
çal~nn hir Ingiliz gemisinin kurtardı~ı gemiciler arasında 
bir ö1U ve üç yaralı vardır. 

Franko harekatı takip ediyor 

AVUSTURYA ANLAŞMASJNA RA~MEN 

• 

Nasyonal sosyalistler · hala 
ada nümayişler 

Viya
yapıyorlar 

Paris, 7 (ÖR) - Viyanadan bildiri!- masını istemiştir. Hatip Avusturya mil- dir. Siyasi bir iradeyi temsil edebilecek 
diğine göre Almıın) a ile nkdoluruın nn-ı Jetinin sağ duyusuna müracaat ed~rek ! olan teşekkül ancak vatanseverler cep-' 

yan harici} c nazırının faaliyeti daha zi
yade Leh hariciye nazıriyle görüşmelere 
tahsis edilmio bulunacaktır. 

Diğer tr.raftan Jngiliz - İtalyan müza
kerelerinin kafi hir §ekil aJmaEI pek ya· 
kında beklenmemektedir. Çünkü ıon de· 
ıccede kon§ık bir sıra meselelerin mü-
zakere ve tetkiki icap edecektir. Bun
ların en mühimleri Akdenizde ve Kızıl· 
denizde lngilterenin emniyeti, halya ta· 
rafından Sicilya ile Tunus arasındaki 

)erde Londrada beklenmektedir. Alman ·ı ftl"'' mü.zakere ihtimali ve Fransa ı e drll 
hariciye nazırı Londra sefirliğinden infi

sali dolayısiyle veda vesilesiyle ba~vekil 
B. Neville Chamberlain, hariciye nazın 
Lord Halifoks ve diğer bir c;ok lngi)iz 
ricaliyle görü~ecektir. 

Londra, 6 (AA)- Mancesterde mu· 
hafazakur kadınlar kulübünde bir nutuk 

sebetleri mevzuu bahsolurkcn Lo; fıl 
Habeı acfareti bir nota neşrederc ·rıı• 
noktayı tasrih etmi§tİr: Habeoistal11'~rı· 
paratorunun guya İtalya tarafınds~. r • 
disine tevdi edilen ve İtalyan hükul11 ırı' 
niyeti altında 1 labeşistanın bir lı•"::tİ' 
'd k ·· k d" · · ıneınle" " ı arc etme uzere en ısını tlt•"' 

söy)iycn ziraat nB2:ırı B. Mori$on czcüm- ne avdete davet eden bir not&Y1 ~11be'
lc demiştir ki: etmekte olduğuna dair çıkarılan ,,ıll• 

- Roma ile yapılacak görüşmelerde hiçbir esaııa istinat etmemektedir. au 101 
muvaffak olacağımızı &anıyorum. Biz bu hiyette teklifler kar~ıııında irnP~~~i1 
lı:nrarı zaafımızdan dolayı değil f kat Haile Sel~iyenin vaziyeti asla dc:ğl 
ümil\'llr bulundu~umuzdan dolayı aldık. değildir. / 

~-------------------------------~-----------------------~--~ 

Pantelarya adasının ve on iki adaların 
tahkim edilmemesi meseletıi, Bingazi ve 
Trublu$taki İtalyan kuvvetlerinin mec-

Rus yadaki T rockistlerin 
' 

muhakemesi 

Bir Fransız gazetesi bu ihanet ve 
1 sabotaj suçları hakkında ne diyor· 

laşmata rağmen Avusturya nasyonal- inilli birliğin Avusturya istiklali için! besidir. Ve bugün natller medeni ve si
s~syalisll.:rinin m<.'_:kcz.i hükümet aley- 1 en esaslı şı:rt olduğunu söylemiştir. ı y~i hnklarda tam müsa,·at dai~csi d~
hınde mucad ll'l rı devam etmektedir .• l Linz 6 (A.A.) _ Dün aksam bir nu- hılindc ve kanun sahasmda !aa1ıyetlen-
Dün Viynnadn bin nazi yo1da Alman tuk sö' li en ha Seyss Jn~u~rt Avus- ni inkişaf ettirmelidirler. Gayri kanuni 1 ,ııı· 
marşlarını zırlıyarnk nUmayiş yapmağa y y .. y 

1 1 b' bütün faaliyetlerin nihayet bulması la- Rejime ihanet st·çltılc1"tnın muhakeme cdil<W:lerı L.cningraddan bir manzara hu" '··u""" )'ı.1 1.,. .. d turyanın munhasıran A man o an ır . . · . ı "' ,,. ,,.•· 
kalkışmışlar ır. Bunlarla Avusturya I k ld v b A t zımdır. Nazılenn a evletm muhtclıf şu- Pnris 7" (ö R) - cPopulnire> gaze· da ne dü .. ünmek liızımdır) Ilunun için· larsa bunun hakkında ne. 0ı.111r1'!1ı .. t' h . mem e et o ugunu eyan ve vus ur- . . . A • • ,. ç ,. IY'~ 
vatanseverler cep esı mensupları ara- . • . . nbatına lŞhrak etmelerı Jnzımdır. Ordu tesi Ru~yadaki büyük Troçkist muhake· de çürümü~ bir şey olduğunu kabul et- mek lazımdır) Bu sual bırkıe.clir· ,,, 

d b" •· d · ·· •· u lm k yanın istiklruırun manası Avusturyanın .. .. . • ._ı.. . b" r. n1 1 ı 1e ı: sın a ır musa emerun onun a a . her turlu sıyası wurikata ıgane k - mesi dolayısiyle §Unlan yazıyor: Rusye· mek icap etmez mi} Acaba onun haki- aklına zaruri olarak gen 511slu ',.r• 
için zabıta kuvvetlerinin işe müdahale kendi tıınhhUdatına hakim olmak luıkkı malıdır. B. Inguart hakiki Avusturyalı da sosyalist rejjminin kurulmasının en iyi ki çehresi hangi maske altında gizlen· tehemlerin ihanet, sabotaj. t~j~se bı.11"" 
etmeleri lazım gelmiştir. olduğunu izah etmiştir. sıfatiy]e açıkça takip edeceğimiz yolu işçileri aiyc tanınmı~ adamlar ~imdi bu mektedir) Ve hakiki kuvveti nedir) nilik gibi suçlan tahakkuk e bu ;Jt"~I' 

Vatanseverler cephesi reisi Lir nu- Avusturynnın esası onun huistiyan açmış oldoğundan d?layı ~· Ş~ge tc-

1 

rejimi yıkmak için ıuikastlere girişmia ol· Eğer ona a§ık bilinen bunca adamlar 1 O, ye delalet eder) Birçoklıı~·yorlıt1' 
luk söyliycrek Avusturya milletinin olan mahiyetidir. Ve siyaset hiç bir z.a- şeldrlir etmek surctıyle sözlenne nilın- makl:ı itham ediliyorlar. Şu halde bu ku· 1 S ve h~tta 20 senelik gayret ve !edıı- pek ileri gitmiş telakki e 

1 

muhtelil z.Umrelerinin birbiriyle barış- man akideye karşı milcooele ebnemeli- l'et vermiştir. rulan ıosyalist binasının kendisi hakkın- karlıkhırdan eonrn ond:ın yüz çeviriyor- ise hakikat nedirh 


