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Başmuharrir ve umumi neşriyat müc!ilri.ı: • Vücudunu 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi ve kafan1 işlet! 
DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik.... ..... ... 1400 

Hariç lç\n 

2900 
1650 

Nerede hareket 
Altı aylık . ... ....... . .. . 750 

1 T E L E F O N : 2697 Orada bereket I 

Belgrad Başvekilimizi kuvvetli dostluğun işareti 1 

olan coşkun bir.samimiyet havası içinde karşıladı lisenin Atletizm ~ayramı 
Bugün başlıyacak olan gör~şmele Heyecanlı oldu 

büyük ehemmiyet veriliyor • 
rıne 

Bahalı-lıkla Başvekil 

Sarılar morları bir puvan 
ICırkiyle alt ettiler 

Mücadele 
Herşe yden evvel teş
kilat ve vasıtaya 
sahip olmak işidir 

Bugün Kral Naibi 
tarafından kabul 

edilecektir 

lzmirde alıetizm faaliyetini bir in
hiau gibi kendi bdro.1ı ~ mu
hafaza kudretini gösteren Erkek li
sesi, Pazar günü hakiki ıpor aever
lere cidden güzel, canh '\'e zevkli bir 
l(Ün yaıatm1Jbr. Metin topun yek
nuak tezahürlerinden adeta usanan 
seyirciler pazar günü en gijzel spor 

--o--- hareketlerin~ ıporu en amatörce ma-
8. Celal Bayar Avala nuile, ım zevk için tatbik ec1en ama-

-o-- törlerin lisanından dinlediler. Co-
Hayat babablığı ile mücadele dev- ve Anadolu ajansla. culdann sağlam vücudlerinden, tq-

letin güttüğü esaslı işlerden biridir. h b lan göğüslerinden ve kuvvetli adale-
Birbirine bağlı muhtelif·meselelerin, Tına mü im eya.. lerinden kurtulan orta dereceli re-
muhtelif menfaatlerin ilgili bulundu- natta bulundu korlan teabit ettiler. Çok zevklendi-
iu bu davanın düğümü kolayca çö. ler ve alkııladılar. 
zülemez. lıtanbul 9 (Hususi) - Dün ak- Kollej kapandakdan sonra, Kolle-

Yıllardan beri devam edegelen~- '4Dl sirkeci garında alkıılar araaın- jin spor ruhunu kendi mUe~i-
lışmalardan elde edilen neticeler, r.ar- da ve çok samimi olarak uğurlanan nin çatısı içinde toplamağa muvaf-
folunan kuvvetin mukabili olmaktan ba§vekilimiz B. Celal Bayar ve hari- fak olan Erkek liaeai pazar günü 
~k uzaktadır. ciye vekili Dr. Tevfik Rüt~~ Aras kendi çocuklanna ve seçkin aeyiı·ci-

Bununla beraber hükümet ısrarla Yugoslavya hududundan itibaren lerine ideta bir «Field day» zevki ı 
bu divanın üzerinde durmaktadır ve dost ve müttefik Yugoslavya halkı- yaıattı. 
duracaktır. nın büyük tezahürleri ile kar4ılandı. • Bahar kokularını bu ~zel apor 

Liselilerin atletizm bayramında 
bir kaç birincilik kazanan 

Vedaı Sivri Çünkü mevzu hayati ehemmiyeti Ba vekilimiz B. Celal Bayar ve Y ugoılav bafvekili B. Stoyadinoviç - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -
haizdir. BELGRADDA iSTiKBAL di. Belgrad istuyonu bütün ~bir gi- --------- ---------

Gıda maddeleri içinde mühim bir bi Türk ve Yugoslav bayrakları ile 1 e BU SE1 ~TE' VJ .. 
me..-kü olan et üzerinde uzun boylu Be}grad 9 (Hususi) - Bqveki- donanmı§h. zmır l~. .n.. 
tedkilder yapılmq, lstanbulda niabi limiz B. Celil Bayar ve hariciye ve- Başda Yugoslavya ba§vekili B. 
bir ucuzluk elde edilıniftir. Ucuzluğu kili Dr. T. R. Araa alqam Belgrada Stoyadinoviç ve hükümet erkanı is
temin eyliyen devlet ve belediye re- varddar. lıtikbal cidden pek parlak tasyonda ahzi mevki etmişlerdi. Tre
aimlerinin üzerinde yapılan bazı ten- ve muhteşem oldu. Bütün Belgrad nin Belgrad istasyonuna girişi alkış· 
ailittır. balkı Türk - Yugoslav dostluğunu lar ve yqa.am Türkiye aadalan ile 

FUAR/MiZA 

Bu meyanda belki mutavaaaıtlar candan alkıılamak için iatuyona ve selimlanıyordu. 
da kir nisbetlerinl az mikdarda in- iatuyon yollanna dökülmülmütler- -SONU VCVNCV SAHIFEDE
dinnitlertHr. Likin biz bu ,ekilde de 
et üzerinde kafi ve mümkün ucuzlu
ğun elde edilm;.. olduğwıa kani de-
iiliz. 

Bizce bayatı babablattıran imiller 
arasında vuıtuızhğm, tqkilit bo
zulduğunun mühim bir rolü vardır. 

Bundan dolayıdır ki latanbulda 
alman kararlar tam ve kimil olarak 
hedefine ulqbn1amamışhr. 

Dahiliye vekaleti et üzerindeki 
ucuzluk mücadelesini daha fazla 
umumilqtirebihnek için büyük vi
layet merkezlerinden mütalialar ia- r 
temiıtir. 

Jzmir vilayetinin hazırladığı bir ra- ,. 
poru evvelki gün neşrettik. 

Bu arada tesbit olunan esaslar §Öy
le hü!Ma edilmiştir. 

1 - Demiryolları nakliyat tarife
lerinin bahalıhğı 

2 - Mezbaha resminin ağırlığı 
3 - Celeb ve komisyoncuların 

kazancı 
4 - Kasapların, Kanaracılann 

kuancı. 
Yani Demiryollan tarifelerinde, 

mezll1iha resimlerinde ucuzluk temin 

Milletler Cemiyetinin 

Konsey içtimaı 
dün başladı 

Ankarada Harbiye 
takımını yendi 
Beşiktaş Güneşle 

berabere kaldı 
---o-

ANKARA 9 (Telelonla)
llk maçta O - 2 galip vaziyet
ten mağlup vaziyete düJen ve 
doku~ kifiyle oyunu bitiren 
/:ımirin Alıancak takımı pa
%ar günü binlerce seyirci 
önünde Ankara ıampiyonuy
le oynadı. Stadyumda vekil-
ler ve ıaylavlar hazır bulunu
yordu. 
Ma~a iz.mir ikinciıi bClJlaclı, 

ilk maçta olduğu gibi daha 
ilk anlarda tazyikını arttırdı. 
l zmir çocukları Baninin aya
ğiyle bu devrede bir gol çı
kardılar ve devreyi O • 1 bi
tirdiler. 
1 kinci devrede Alsancak, 

Harbiye takımının hücumla
rına iyi miidalacuiyle muka
vemet göıterdi ve bu aaretle 
galibiyeti hak ederek yediği 

_SONU 3 ONCO ŞAH_IFEDE. 

1938 Fransa ve Paris 
güzelleri de gelecekler 
1zmir enternaayonal fuanmn pro

paganda loamından böyiik ehemmi
yetini nazarı dikkate alan « Propa
ganda ve türizm Franaız komitesi » 
lzmir belediye ve fuar komitesi reial 
bay Dr. Uza atideki mektubu gön
dermi4tir: 

Bay, 
Bayan Paria 1938 ve Bayan F ran

aa 1938, lzmir F..nt.emuyonaJ Fua
rının ~mda bulunmakla çok bah
tiyar olac.eklannı, alze bildirmekle 
büyük bir zevk duyarız. Bu iki ba
yan bu ayın iptidasında aeçilmiıler
dir. Bayan Parla 1938, Parla ~bri
nin «Sefueai» ve bayan Fransa 1938 
bütün Fransa genç kızlannın mü
measili ııfatile Nev-Y ork Entema•· 
yonal sergisine gönderileceklerdir. ro, sahnelerinde veyahut fuann ti-

Komiteniz lzmirde kend~i ka- yatrosunda, halkın zevkini tatmht 
bul etmek isteyip istemediğini bize etmek üzere, flUl ve dana etmeği reci 
lütfen bildiriniz. etmiyecektir. 

Mabnazel Paris ve Matmazel ilk posta ile cevabınızı beklerken 
Fransa fevkalide güzeldirler. Ayni derin aaygı)anmızı ıunanz.» 
umanda mükemmel fU1 ve dana Haber aldığımıza göre belediye. 
artiatleridir ve :Fuann muhtelif mü- miz bu nazik ve sevimli teklife mu
aamerelerinden batb, ,ehrin tiyat- vafakat cevabı verecektir. 

edilir, ortadan mutavassıtlar kısmen H d b ld ... ~:::.. .. .=.::::.:!·be, ... iy•- atay a yine ir çarpışma o u 
ler bütçesinden halk lehine fedakar- Milletler cemiyeti binıuı 

lıktır. l B im d Cenevre 9 (A.A) - lngiltere B. Avenuel ile görü,mü,tür. Be h d k e T •• ki •• 
Güze. u yapı uın emeyoruz. haric' L rdHalifakldUnbu- . 1 k e e uze 
~a .~~pkaılmdakkiml kinland ? ağızda raya ·==.:ı~~. Nazır öğleden evvel Cenevre 9 (A.A) - Lord Hali- r a v 1 ur er • 
soylendagı ar o ar mı ır. - faka Milletler cemiyeti bumdan 

Canlı hayvan nakliyatında devlet v ~ 1 d letl • H ..__. t fü'tuha- d • 
demiryollannın katlandığı külfetler er em :07ta::U e;:.us: 8:erbeatile- • • an a a teş açtı vardır. Halle lehine bundan kısmen ri meselesi hakkında mezkUr cemiyet rın e J rm a 
vazgeçebilir. . . konseyinin bu içtima devresinde ta· 

Belediyeler mezbaha resımle;ın- LJ / kip edeceği uau1e dair muhtelif ecne- ANTAKYA, 7 (A.A.) - Anadolu 
den kolay kolay vaz geçemez eri nasta arını her bi devletler mümessilleri ile görüş- aJanaımn hususi muhabbi bildiriyor 1 

Çünkü esuen çok mahdut ol~ zayı müıtür. Dün gece Antankyanın Dörtayak ma-
gelirleri arasında belediyelen~ k:n- hastane kabul Lord Halifaka Litvinof ile görü,- ballesinde Lir kahvede bulunan Türlde-
dilerine ait rüııumlardan feragatkar: _J k müştür. B. Litvinofwı yeniden bu· re karıı iandarrna tarafından atet açd· 
lık göstermekte zorluk çekecekler• eaeCe raya gelmesi beklenmektedir. Dün maıı üzerine mühim bir müsademe daha 
muhakkaktır. Bellci ulusumuzun ~ alqam Lord Halifaks konseyin halen vukubulmuttur. Bu çarp11mada iki Jan· 
yükaeh menfaatleri uğ~n~a b~na Sıhhat vekaletinden alaka· bilfiil reisi olan B. Avenuel ile ak- darına ölmiiftUr. 
da katlanacaklardır. Lakin c:lava yıne darlara gelen bir tamimde p.rn yemeğini yimiıtir. ANTAKYA, 7 (A.A) - Anadolu 
esasından mütalaa edilmiş bulunmı- her hastanenin kadrosu nia- Alansının hususi muhabiri bildiriyor ı 
Yacaktar. • betinde müracaat eden ve- Cenevre 9 (A.A) - Milletlerce· Yenigün gazetesi Fransızca ne,rettiği 

lzmirin hazırladığı raporda da ışa- rem hastalarının mrünme· miyeti konseyinin bu aünkii idi ad dördüncil sahifesinde Haleple mukim 
ret edildiği gibi büyük koyun mer- lerine meydan bırakılmama· celaeai aaat 17 olarak teabit edilmi§- Suriyeli n Lübnanlılarm kamyonlarla 
kezinde on beş, yirmi kuru§a alına- sı ve ihtimam gösterilmeıi bu tir. Sebebi konaey izaamın noktai Hataya ıönderllerelı ntifuaa kayıt ettiril· 
bilmektedir. tamimde ilave e.Jilmektedir. nazar teatilerinl temin etmektir. dlld.lnl •• ittihadı Vatanı cemiyetine 

- SONU ~l1k9'15~A1ô~LU - SONU ONUNCU SAHW'EDE - -SONU 4 VNCV SAHiFEDE - Giiul IJı...JenınJa Posta ve 1e'6ralhane hinaıı .. 
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Köy gezileri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• iR HA ERLERi 

1 Bahalılıkla 
Kilizman gezi • 

1 

eğlenceli oldu 
Halkevinin üçüncü 
Mayısta Bergamaya 

• • 22 gez1sı 

yapılacak 

ucuzlatmak Hayatn • 
ıçın 
• 

Belediyelerin 
hakkında 

vazifeler yapacakları 
mühim bir tamim 

1 

Mücadele 
Herşe yden evvel teş· 
kilat ve vasıtaya 
sahip olmak işidir 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 

Hatta çok yakınlarunızda yirmi, 
yirmi bef kurup. perakende aabldığı 
da vakidir. 

Her halde bilyilk tehirlerde baba-
Halkevimiz faydalı gezilerin- rulu bulunduğu Klezomen adasına lılığı arbran sebep ve amiller araaın-

den ikinciıini. Pazar günü yapmıf- gitmitler, orada ta.haffuzhanenin iç bakanlığından belediyelerin hayat NAKiL V ASiT ALARI dirler. Bu ıibi yerlerde ~cak oo- da yalnız tarifeler i4ini değil nakil 
tır. Sabahleyın aaat dokuzda ge- sayın bat doktoru ıle tahaffuzha- 1 ucuıluğu itinde bllfattnaları IBzım ıelen Yalnız pazar yeri hazırlamak, pazar aç· ğuk hava dolaplariyle, den, bağırsak ve vuıtalannın vaziyetini d gözönü _ 
ziye i9tirilı: edecek olan üyeler ne memurları tarafından eyi karşı- vazifeler hakkında vilayete bir taminı mak maksadı temine kafi ıelmu. Civar· enuali ti1i huılitm İflemesİne ... kı:r· de bulundurmağa zarurete vardır. n 
Halkevinde toplanarak iki oto- lanmıtlardır. gelmİftİI'. Tamim ayn- ,öyledir : daki mllııtalısillerin pazara ıelmeai istih· metlendirilmeaine mahıua yerlerin fiat Mesela Karadenİ7.ılen vapurla Jı-
büsle bqlarında yorulmak bilmez Burada geç saate kadar çok eğ- cBelediye kuımıu, belediyelerimize · salibnm kolayca ve ucuzca naldettiril- ucuzluğunda, et fiatleri üzerindeki iniki- tanbula hayvan nakledilirken bun-
bqkanları bayan Şehime Yunuı lenceli olduğu kadar aynı zaman- ! bayat ucuzluğu iıinde mühim vazifeler meoini temin edecek tedbirler almak, unda ehemmiyetle dundmalı: lizun ıeliı'. lar bet gün deniz içinde çalkanmak
olduğu halde Kilizman köyüne ha- da istifadeli vakıt geçirilmit ve vermit, bu mevzular lizerinde tetkikler bilhassa bliyülı: ıehir ve kasabalarda arz Sıhhati Ulllllmİye müeııaewl olaa med.a- ta ve zayıflam•ld.d.r1ar. 
reket etınitlerdir. Halkevi müze ve sergi komitesinin J yapılarak zaman zaman kararlar alırutUf- bacrııini genifletmek için lı:OIDfU istihsal balar a,.U samanda ekooomlı: teııüler- Keza orta Anııdoludan lzmire lca-

Pek uzun sürmiyen yolculuktan bir zamandanberi tetkikat yap- tır. mmtakalanm bu yerlere mımtazam yol- den olduğundan fazla iatilısal edilip ça• dar hayvan naklolunurken muhak-
ıoora saat on buçukta köye VllJ'ıl- makta bulunduğu Klezomen ada- ! 1935 yılında devlet merkezinde top- !arla bağlamalı: icap eder. Vilayet buıu· bulı: bozulan, tedricen pi,uaya arzı li- kak yüzde on yüzde yirmi zayiflik 
mıt ve köylüler tarafından kartı- undaki değerli mozayikler ve ha-

1 
ı....., birinci Uraylar kurulta.,. ruzname- ıi idareleri bu sibi yollan ön plana ala- zım gelen blltiin 11da maddelerini kıy- payı ayrılmaktadır. 

lanılmıttır. Bu sene biraz geç ka- rabeler görülerek bunlar üzerinde 1 ıinin bu en miihim maddeııini teılı:il rak en lı:ua bir zamanda inta n.,a büs- metlendirir. Keıim merkezlerinde beslemek 
lan ilk bahar, Pazar ııünü bütün ilmi arattırmalar ve haabihaller 

1 
eden bu mevzu iizeriııde yapılan ıöriit· nü bale ilrai etmelidirler. ayn bir külfet tetkil ediyor. Geırek 

taravetiyle muhite hikim bulunu- yapılmıttır. meler aonunda alman kararlar bütün be- lstilısal mıntakalariyle ihraç ialı:elele- AZAMI FIAT zayiflik paylarını, gerek beslemek 
yordu. Şirin köyü çok yetil ve çok Bu ıuretle hakikaten çok iatifa- lediyelerimize tebliğ ediimitti. ri ve istihW. merkezleri araınnda itli.,en Ete, ekmeğe doirudan doiruJ'a diğer · külfetlerini müıtehlik ödeyor. 
renkli bir dekor kuptmıftı. Ha deli bir gün yatıyan Halkevi Üye- / Belediyelerin Y&fa)'lf ucuzluğunu te- nakil vasıtalannm ücret tarifelerinin üc- bavayid zaruriye.,e idare heyetinin taa- Eğer soğuk hava mahzenleri va· 
evi gezginleri tabiatin bu cömert- leri saat yirmi birde tehire dön- min itinde alacaldan müessir tedbirlerin ret tarifelerini devamlı mürakabeye tibi vibi.,le azami fiat ko.,mak, ibtilı:&ra ma- purlarunız, demiryollarında vagon· 
lifinden bütün gün doya doya ia- mütlerdir. bilbusa 11da maddeleri, meolı:enler üze- tutmak, nakliye ücretlerini azaltacak ted- ni olmak için icabında bu 11'bi maddele- lanmız olaa bu hayvanlan keailmi, 
tifade eylemeii pek ııüzel bildiler. * rinde temerlıiD ettirilmesi lı:ararta,mı,tı. birler almak a,.U maluadm tabakkuku- ri alıp uhnak, ııtolı:lan yapmak, hayah olarak nakilde büyük menfaatler 

Öile yemeii, köye ve denize ha- Batlıca üç gruba aynlan eaaslı 11da na teveuüller meyanında mütalia edi- ucuzlatacak tedbirler almak (Belediye vardır. 
kim bir tepe ilıtüne yayılmıt olan Haber aldığımıza göre Halkevi I maddelerinden ekmeğin, etin her nevi lebilir. kanunu madde 15 fıkra 43) vazifesiyle Dünyanın bir çok yeırlerinde bü-
okul binuının büyük taruaımda gezi komitesi üçüncü geziıini Ber-

1 
aebze ve meyvanm mııliyet ve toptan aa- mükellef tutulan belediyelerimiain he- yük merkeze et aevkiyatı hep aoğulc 

pek neteli yenildi. Bu ıırada Halk- gamaya yapacaktır. Bu gezi Ber- bf fiatlerine nazaran -akende aalıf fi.. Çolı: nüfuolu fel>.ir n kasabalara ıelen men bet' fel>.ir ... kasabada raatlamlan hava mahzenli vasıtalarla yapdmak-
e'finin portatif kararöz perdesi gamada Kermes eğlencelerinin 1 atlerinin tamamen ıayri tabii olan yük- aebze ve meyya 11'bi lı:ua amanda müs- batta - semt değiJen gayri tabii fiat tadır. 
mektep sahnesine lnırulmıq ve ba,lıyacaiı 22 Mayıa Pazar ııünii- 1 ıelı:liğine icra.,ı teııir eden Uniller ve tehlike arzı lisan ıelen p:la maddeleri- yülaelİflerine miıı.i olatalı: esulı çareler Canh ve cıuuız nakillerden kaza. 
mektebin milaamere aalonunu dol- ne teaadüf ettirilmektedir. O gün bmilan izale çareleri üzerinde ...ıı ..... nin ılir'aıle tevzi Ye aabfmda talebin art- ve tedbirlere derbal teveuiil etmelerini, nılacak menfaat ı- halde devlet ve 
daran kadın erkek yblerce köylii- aabah aaat yedide hareket edile- ! rette dunılduğu halde bu pye m-.ı- mumda faydalı - oluı merkat bir idare &miri.erinci- bu ;p yalan aWaa ile belediye resimlerinden yapılacak fe-
1e karagöz oynatılmıflır. Karagöz rek doğru Bergamaya gidilecek, niyeti mucip olacak derecede tmün ecli- bal 'Japmalı: Ye te,ı.illenclirmek, istiblıik devamlı ıurette talı:ip ederek tabaldnıb- dakarlıkların üstündedir. 
Ye HaciYadın nükteleri köylüleri- öğleye kadar harabeler ve müze 1 tememiftir. koopenıtifleri kurmalı:, ban1an çoialt- na ait ve mahalli imlı:inl•ra U)'IUl'I ted- Bir tarafdan resimlerin indirilmesi 
mi:ııl eilendirirken öifitleri de fay- gezilecek ve öğleden sonra da o 1 Bu vaziyet tedbir n tetlı:ikata ait nok- mak, bayat ucuzluğu tedbirlerinin eaasla- birleri hemen tatbik mevkiine koyd .... derpif edilirken diğer tarafdan da va-
dalandırmqbr. günkü Kermes programına İftir&k 1 sanlardan doğan bir neticedir. rmdandır. En raayonel tedbirlerden olan malan, nziyetten, çizilecek Prosran>- ııta temini yolile zayifleme paylan 

Gezginler aruında bulunan iki edilecektir. tqlı:il&tlandırma iti üzeriııde idare amir- dan, vukubulacak te,ebbiislerden ve ne- ortadan kaldırılır ve teşkilat yolile 
doktorumuz • te,ekkiir olunur ki- Bu gezi, henüz tasavvur halin- PAZAR YERLERi !erimizin, m•hallt te,eklı:üllerin -1.ı •0 • ticelerinden mınıtazamen nkiletl ha- mutavaaaıtlann rolleri tahdit ve ma-
üç yüz elli haneli köyde muayene de iken yirmi kitinin isimlerini En baait ve umumi tedbirler arasında rette durmalarını, ehemmiyetle taftiye- berdar etmeleri ehmmiyetle rica olu- kul kazanç prensibi hikim kılıruna 
ve tedavi edecek hir tek haata bile yazdırdığına bakılırsa çok rağbet 1 göriifülen pazar yerleri tesisi, pazarın ye f&Y•n ıöriirüm. nur. matlup gaye tam ve kimi! bir tekilde 
bulamamışlardır. Yalnız dit dok- göreceği anlatılıyor. 1 çoğaltılması ıuretiyle müstahıil ve müı- Belediyelerin mesken, bina, yeyecek elde edilmi4 olur. 
torlarımız birkaç köylümüzün di•· Halkevimizin yurt ve yurttat lar 

1 
tehlilı:lerin kartı kartıya getirilmesi ve EKMEK ve içecek sibi hayat ucmluğunda müeo- HAKKI OCAKO<U.U 

!erini çekmitlerdir. Köylü kar det- için pek faydalı buldu - uz bu ezi , ~üıav ... ıtlarm kaldırılmaaı tedbiri bile En esadı gıda maddelerinden ota.ı ek- lir vazifeler almıw, bunlan tahaldruku-
lerini tam bir aailıkta gören Halk- tetebbüslerini takd'f:'° etme!ek bır çok yerlerde esaalı ve etraflı ıurette mek üzerinde öteden beri her yet'de du- na ait imk&nlarm temin olllDll'Ulll bükü
e~ g~~inlerini hu bal çok ıevin- mümkün değildir. Biz bu teteb-

1 
te~ınınül ~e. bir plUı dahilin~~ tatbik ~ta ve n~ usul~ tatl>ilı: edilmek- met ~~~ammd~ ;.er ~dıimdan beledi

dırmıftir. büaleri alkıtlarken yurdu tanıya- edılemeınlflıl'. Pazar kurmak ıçm her tedir. Narlı:m gelir (1atine yalan olma11 yelenmızm bu iti on plana almalan ,..,. 
Saat on bete kadar burada ka- cak daha genit programlı geziler l"Yden ev..el pazara ıelecekleri ve pa- li.mndır. ....,.. lı:ayde f&Y&D ıörülmüttüır.» 

lan ıezginler tekrar otohüalere bi- hazırlanmasını da temenni etmek- ! zarda aatılacak maddeleri kardan, Yai· Ekmek itinde iptidai madde olan bui· ----
nerek Urla tahaffuzhanesinin ku- ten kendimizi alamadık. 1 murdan .. e sünetı-. ııcaktan koruyacak dayduı batl•malı:, mJar üzerinde dar-
.,,...,.""""""""".,.......,"""""""""---...;..--------.:...:.. ___ . üstü kapalı pazar .,erleri vücuda getir- mak ve nüıayet iyi cinaten iyi ıııdalı ek- imtihan 

Zehirli Mantar 
mek lhımdr. Bu o kadar basit bir ;,tir mek haline gelinceye kadar ıeçirdiii 
ki belediye tetkilitı olan her yerde ve safbalan takip ebnek icap eder. 
hatta büyüle köylerde az masrafla ve Borsa teıkilah olmıyan yerlerde be

kolaylılda temin edilebilir. Halkımız, lediye reiderinin denmlı ılll'ette bui-
köylümüz böyle pazarlara öteden beri day ve ım piyaaasmı takip ederek aahf 

---0--

Günlerini Kültür 

Y e 1 b k • • d alıtıktır. fiatlerini buna göre tesbit, ilin ve milra-em ış o an eş ışı en _Yeter lı:i bu lcabil t~İllerin baY_at ucw:• kabe e"_"eleri, belediye ım~ clabilindeki 
lugunda yapacağı teaırler ve temm ede- un, değirmen ..., fabnkalariyle yakından 

Bakanlığı tespit 
etti 

ceği yülı:selı: menfaatler göz önünde bu- alikalan•ralı:, belediye lcanunıaımı ver-•• ld •• 1 d 1 ak d • b diği' bak --•a:.. Kültür bakanlıgı" imtihan - 11
-

1eri-o U un unı ar aıma u ~.,-e mütevec• ve ... _yellere ıöre tedbirler il...., 
~- _, ni tetbit ederek --L-'-izdeki alilı:a-cilı esası. bir bath hareket takip edilmit almalan muvafık olur. !l<'D'Ull 

olıun, miistahsille miistelılilı:iıı Iı:ar,ılıklı latilısalah ~ bir haddin da- dar~ b~ • , 

bir kadın, bir çocuk 
menfaati korwunuı ot.un. nunda olu farmlarda aqıırt llhbat fatl· Liaelerm bırma ve ikinci ıınıflan, 

Öılmnitin Adagide nahiye.inde yerde biten ve mantar adı verilen ot- Bu p••··lar L__~ 1 d old "-· 'b' larou tatbik ·-·'· bil imlcAn d B"- Orta okullann birind ve ikind ve 
tanlan b• bir'·--- L~~---• '--~• t h --'- • 1 rd' - """"yer er e U&u il ı e...- e _____ ... _.... u .. .. •• ·-·ti-- Muallim kt le-

man ır ze. ...wne ııaaıaeaı ıan:ıan o~ '!araa !emlf e ır. Bu ot-
1 
dellat, aimsar, kabzımal ve saire elinde .,ı;1ı: tehirlerde ekmek fabrikıılanoı ı.-. ~~cu. ~uıu~': . .. .. me ep 

olmuttur. Bu nahiyede desti ve bar- lann zehırli oldugu anlatılmıt ve kalıraa p••••'·--'·- istif' d ,_u_ b --L •---'--•- ,_, ___ ,_ ı.ıetm-'- ruun birinci, ikincı ve uçuncil amıf-
b ' d zehir( • ' - oaru- a eye U1J1UU1 ı· -. """'unua& .,.....,_ Ye "" - lan 28 M ' " il d dek ~-~-.la-·'·-·- ·-e'--'-- tL_ epaı e enmİfÜI'. ra'-•---·- 1 p rl • düıün"'-~-''dır' .. _, __ f·•--L-• ,_ ayıa cumarletı gun era-.....,...... - ~ _,, ıun.- Z h" 1 1 ~~·-•ut o ur. a•r ye en taze çe- uuneu • ~. ' .........., ve .... 

him oilu Demir, Himmet oilu Ömer e. ır enen er derhal ödemit hu- tiıli, ucuz mallarla daima besl-li ve mir belediyelerinin te,ebbilalerinln ta.:A- leıre nihayet vereceklerdir. Llaelerin 
Karacan Ali oğlu Mehmet Halil lb- taneame kaldırılarak tedavi albna fiat le bir taraftan ciddi ve makul bir ini ricfo ederim. üçüncü mııflarmda den kesimi 21 
_._. ~I Ba K 'M h alınmıılaraa da içlerinden Bn. Aaiye ı kontrol altında bulundurul--' . Mayıs cumartesi günüdür. 
nıı.nım og u yram amar, e met 'le ındak[ Mehm ha .. maıı ve 1e&p 
kızı Nuriye lbrahim kızı Kam : .0 '! Yllf et .!ata goz- ederae belediyeleri İltiluale yardım ..,.... ET Muallim mekteplerinde muallim 
ya,larında Nail, ömer karısı A~~: a~~ ~tlardır.lmDiğaktaderleri de kiyab te,vilı: ve yahut doğrudan doğnı- Bu teııri hem ballı:ın heı.. de bizzat m~ıleri, taJebenin kanaat notlannı 

y gır ' at yapı ır • ya pazarı malla tenmiye sureti.,le mil· kendilerinin menfaatleri icabındandır... tedkü etmek iizere 30 Mayıs pazar-

Emn i yet teftişleri inhisar memurları dabalede bulunmalı ve müvazeneyl elin- Ekmek kadar mliblm olan etin ucnıılattı- ~i günü, Lise ve orta okullarda ise 
de tutmalıd .... Belediyelerin bu hususta nlmumda ... fiat uıikrarmda bllyük 3.~ ~Yii aalı günü top.lan•nıklv, 

Emniyet müdürü B. Salilıettin inhisarlar idaresi memur ve müı- lı:uı~ sal&lıiyetleri vardır. icap eden fel>,irlerde milteda..i! -..yeU "" tetld- aozlil. ım.tiha".'~ ae.vkedilecek ~ 
Anlan Korkud kaznlan emniyet itle- l~emini. pazar günü Kozağacma tahusah da bütçelerine koyabilirler. litlı _.,.balarm rolü mtibimdlr. Nil- be~ ~'.'9mı teabit ~· 
rini teftife devam etmektedir. B. Sa- gıderek bır kır gezisi yaplJllflar ve Ekmek, et, Y&f Ye kuru aebze, Iİİt, yo- fua ... utilıWd çok olaa yeri• et İfİnl Lise ilçuncil. ~ınıf ta_lebel~in 
lihettin Menemen kazasını teftit •lqama kadar bir arada eğlenmif- 1 iurt, peynir, Y&f Ye lı:urıı meyya böyle ae..tı: ınmtalı:alarmdan itibaren ele ala-~ notlan ıçın muallim medU-
ederek dün dönmüttür. )erdir. 1 pazarlann emtlaland.,., rak t~ ~-- leri 26 Mayuta ~· Li

2 Büyük Filim • • • 2 
• 
Büyük sanatkar • • • 

se ve orta okullarla muallim mektep-
lerinde sözlü imtihanlara aevkedile
cek talebenin iamleri 3 Haziran gü
nü ilin edilecektir. 

...... y3·;a·im ...... 
lis esi 

Kırtehir ve Y oqat felilı:etsedele
rine yardun listesi. 

• Ura Kr •• 
A..ulı:at Baba Nuulı Yöriil< 25 : 

• n jandarma komutanı bin- : 
bap Halôai Gür 2 50~ 
Dçe jandarma komutanı : 

• ytizb&fl Hüsnü Çetinalp 2 : 
lfıldar köyü balkı, ömer 'JU· 11 40~ 
gan eliyle : 
Eliazar Roditi 5 : 
F elemenlı: tütün lı:umpan.,uı : 
itçileri 280 69= 
!Cartıyalı:a Hallı:e..i IOC'Jal : 
yardan komiteainin kOlllel' 
ba.dih 
Kar,ıyaka, Boatanlı balkı, 

Hüsnü T onak eli., le 
• ıc.r,ıya1ı:a Hallı:e..i IOC'Jal 

.,...dım komitesi 
Glen tütün lı:umpan)"Ul 

memur ve itçileri 
Abdullah oğlu Nuri Sevil 
Deniıbak memurlan 
Karpyaka orta okul öirenci
leri 
Tütüncü Ali KemıJ 

. 
• . 

59 55: . . 
• 

12 01: . . 
• 

21 24: 
• • • • 

265 : • 100 : 
• 

287 sı: • . . . 
4 ıı: 
5 : 

Fenİpafa olı:ula öiTencileri 7 45; 
• Hususi Muhuebe memurları, : 

Mehmet Pekün e1i.,1e 70 42: 
• Karpyalca Kmlay ,..beıi 30 60: 
• • ---. 

1194 00: 
• 

16310 ıs: 
17505 os: 

Bagünlı:ü 1elı:ün 
Diinlı:ü yekUn 
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Cidden temaşaya değer iki eser 
Bu mekteplerde aözlil imtihanlara 

8 Haziranda bqlanacak ve 22 Ha- Evlenme töreni 
ziran çarıamba günü nihayet veri-
lecektir. DUn aktam KUıtUrparkta 

INGIL TERE TACININ iNCiLERi 
419 senelik maziyi ihya eden büyük eser 1518 - 1937 Avrupa 

Aynı zamanda Ş I R L E Y T E M P L E 
Tarafından Yaratılan 

NAZAR BONCUGU 
lldveten : PARAMOUNT JURNAL 

tarihini 

Bugün 
111111111111111 TAYYARE SiNEMASINDA 
Seanslar : INGIL TERE 

CUMARTESi, 
TACI 4,30 
PAZAR 

8,45 de SIRLEY TEMPLE 2,40 ve 7 
de INGIL tERE TACI ile başlarf 

de 

Lise üçüncü mııf sözlü imtihanla- bir suvare verildi 
nna 31 Mayıa sah günü bqlanacak, Şehrimiz tüccarlanndan Bay Ah-
24 Haziran cuma günü nihayet Ye- met Nuri &durun kerimeleri bayan 
rilecektir. Şehiman ile genç tüccarlanmızdan 

Olgunluk imtihanlarına 24 Hazi- Bay Mehmet Buldanboğlunun ev
ran cuma cfinll lıqlananık, 8 Tem- lenme merasimi dün •lqam icn. kı
muz cuma günü nihayet Yeril&- •-ıp. Evlenme tiil'eni eereline 
cektir. dün gece Kültiirpuk ım.-unıLı 

= bir aunıe YeriLnit. Alnıede Vail 
Vali Kafadasında Ba,. Fazlı Güleç, ikinci onhı mfifet-

. lifi orgeneral izzettin C-lıP.r,erlWu 
Vali B. Fa:ııli Güleç bu ıiln KUfll- L..L• •• ----• R" tü' T'" lcu _._ idenık .JA:....1.. L.L __ -•~~ nıuuıye reuı genena Uf , um -

--s-...,....., -....-·~ al N · Beledi --'·' ma~nı gener un, ye .-
r:' [ k k .:ı Doktor Behçet Uz ile ıebrimizin ta-ra a a 6 ytinae nınmıt bir çok ıu-ları bazır bulun· 

Bayındırın falaka köyünde bir ha. muşlardır. 
dile olmuttur. lddiaya göre B. Mus- Büyük bir nete ve aamimiyet ha
tafa Şenkal !aminde bir zat, evli bir vaaı içerisinde kurulan bu yeni yuva 
kadının evine guerek cebren taarruz kutlannuttır. 
etmek iatemiıtir. Tahkikata bqlan-I Genç evlileri tebrik edeır, aaadet-
ınuıtır. !erinin aonıuz olmaa1111 dileriz. 



Belgrad Başvekilimizi 
Kuvvetli dostluğun işareti olan· coş

Karşıyaka 
Halkevleri çok iyi 

çalışıyor 

kun bir samimiyet içinde 

Bir vakitler, sönük ve sıkıntılı bir 
devir YllJ&DU.f olan rüzelim KUJ1-
yaka kulübü binası, timdi bütün 
Karııyakahlann ve köylerimizin top
landıklan çok verimli ve ne~e1i bir 
kültür yuvası olmuştur. 

karşıla ,!il . ~c. H. P.) ~~ bütü~ teşe~lle-
U i rını ve Halkevını bu guzel bınada 

top1amıya muvaffak o1an ilbayımız 
. . . .. . , .. . , , fazli Güleç Karşıyakalılan ve köy-

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE zıyaretın ıade etmek uzere harıcıye Muttefik meml~ketm mümtaz dev- lüleri çok sevindirm~tir. Karşı aka 
Sqvekilimiz bu cO§kun hava İçin- vekili Dr. Arasla beraber bu akşam let adamı başvekil B. Stoyadinoviçin Halkevi açıldığı gündenberi cw!hu

de vagonlarından hatlarım uzataı·ak Belgrada hareket ediyorum. çok mücamelekirane olan ziyaretini riyet ve demokrasinin en canlı bir 
halkı selamladılar. Bu selamda, Tür- Dost ve müttefik memlekete Şe- İl'.de etmek makaadile arkadaşım Dr. kaynak yeri olan bu güzel köşemizde 
lôyeden Yugoılavyaya getirilmi§ fimiz A18:türkün ~e Türkye~~ can- Araı !le Y~goslavyaya gitıiıek~e.bil- köylü ile şehirliyi bir arada konfe
olan bütün dostluk ve meveddet dan sevgı ve selimlarını gotürmek hassa bahtayanm. Memleketınızde rans dinlerken muzik ve konserden 
duyguları ... toplanmı•tı. • . ~nim için cidden büyük bir sa9:.det: b.ütün do.~t ~e mütt:!i~ m~te Ş~- istifade ederk;n görmek yann için 

B. ~lal Bayar. vaı:ondan mmce tır: :ugoslavya tahhnın çok degerlı fın;- ~tatürkün ve butu~ Turk mıl- bize bir çok ümidler veriyor. 
Dr. Mılan Stoyadınovıçle kucaklaş- naıbı Altes prens Pola saygılarımızı letmın dostaJ'\e ve muhlııane sela- Denilebilir ki Halkevlerimiz Ke
b. Sonra kendi.ini iatikbale gelenle- sunmak fırsatını bulmaktan çok se- mını götürmeğc gidiyorum, Dr. Aras malizmin her hususta en verimli bi-
rin ayrı ayrı ellerini sıktı. viniyorum. . . . . . . w ile be~r naibi hükürnewt• ~rem~ rer kültür köşesi olmuştur. 

Bu esnada muzika milli marıları Me~leketımızı ~ır~ırıne baghy~n Pola tekı:_ımat~1zı arzed'7~g~mızden Is.te bu sözlerimi teyid eden bir 
cahyordu. &,vekilimiz, selim res- çok saglam vesammn dostluk ve ıt- ve krallıvın nıyabet meclısmın ekse- çok eserler ve muvaffakıvetler ara
ınini yapan kahraman Yugoslav as- t~fak münasebatı içinde inkişaf eden lanı azala~ile ~anışacağımız?an doln- sında bir de Karşıyaka Halkevinin 
lrerlerinin önlerinden geçti. Protokol ııyaset .m~~yye~ ve ?1~karrer hattı yı daha şımdıden mahzuzıyet duy- ba1;ardığJ iyi işleri hülasa ediyorum: 
mucibince B. Stayodinoviçle beraber hareketimızın Jl141Ulesıdır.Balkan an- maktayım. 1 _ K k Halk · b 

.. f"ki • y la $efm A .. k ·ı l b' ade nrşıyc. n evı u sene 
ikametine tahsis edilen otele gitti. tanlı mütte ı mız ugoa vyanın tatur ı e o an ır rane açıldığı için henüz beş parası olma- ' 

~il olduğu küçük antantın son i~- dostluğu halk~ antantımızın ~ir te- dı~ı halde su bir kaç ay içinde bir 1 

tiına eden konsey 1 mukarreratınm mel tqını. tC4kil eden doatlugurnu- çok mühim is.leri baHrmıya muvaf- 1 
geçenlerde Ankarada toplanan Bal- zun ve ittıfakımızın eıaıı olan k.h- fak olmus.tur. 

YUGOSLAV GAZETELE
RtNtN NEŞRtY ATI 

kan antantı konsey~İn ~~~era- r~maı:ı kralınız li~akat~i variai kral 2 _ Halkevi, başdan qağı yeni 
Be)grad 9 (Huıusi) _ Bugün, tına ne derece u~d~gu goz ö~un~e Pıyerın memleke ... tıne gıt?'ek~ ne <le- moblelerile okuma ve olrutma ıalon-

Nbalı ve a1qam çıkan bütün gazete- tutulaca_J<. olursa ikı memleketin sı- rece mesut oldugumu sıze aoyleme- farı temin etmiştir. I 
ler bqmakalelerini Türk - Yugoslav ya~etle~ın ne kadar.~~~ ~enk ol- me ~~t yo~~· .. .. . • 3 - Her ~mba akşamları gü-
doatluğuna hasretmiJlerdir. dugu bır def.a daha g?r~lmuf olur. Sızın va~ıta~ızla butun .ası~ Yu- zide mÜ!·evverlerimiz taraf1ndan 

Mantetlerinde Bqvekilimize hoş Bu seferkı seyahatıının çok ente- goalavya mılletıne en muhlısane se- halkımıza istifadeli konferanslar ve-
I ld' • diyorlar resan ve anlqma yolunda bir çok lamlarımı gönderiyorum. • rilmektedir 

e Si~=i mahfelİer, Sina yadan kü- memle~etl~rin ~ettikleri faaliyet BAŞVEKtL SOFY A 4 - Bi; buçuk aydanberi pazar-
cük antantın son toplantısı akabinde ve ta~tı et~ıklerı zıy.ar~t)er z~anına IST ASYONUNDA , tesi ve per~embe günleri füe fransız-

1 b . t b"yük' b · tesadüf edıyor Tabıatıle harıcıye ve- SOFY A, 9 (A.A) - Batvekıl ..... t · d kt S tk ş··k .. p 
Japı an u zıyare e u e emmı- . . . • ... C 1 ... 1 B h . . . . ca ogre menı o or ı ı u ru a-
7et atfetmektedir. Belgradda mühim kihmızle Belgradda bul~~d~gumuz ~ a .. ayar ve arıcı.ye ve~ılı T. mirtan tarafından Fransızca, Lise 
-L:ı ) _..ı .... 1 müddet zarfında müttefıkimız Yu- Rustu Aras refaka.tlerındekı zevat f l f ..... t · K 1 K d 
5 ..,. ... 4me er cereyan eoecegı an aşı- .1 ·b . l"k b .. e ~ e ogre menı ema ara ayı 
.. goslavyanın çok kıymetli hükümet ı e ır ı te ugun saat on dörtte t af d 1 ·1· d rsl r" ·ı yor. k S f ar ın an aıgı ızce e e ı verı -

0 _. kil kr l "b' 5 s.efi dostumuz B. Stayodinoviçle mü- e spresle o yaya varmışlar ve kted' ı &HQPVe , yann a naı ı pren . .. b k" K" . • me ır . 
Pol tarafından kabul edilecek ve vi- tema il usulümüz veçhıle dunya ah- af ve ıl oseıvanof, kralın fuü- 5 _ Güzel sanatlar ve musiki ko-
ne yarın Yugoslavyanm büyük kuru- valioi bir kere gözden geçireceğiz. mesailleri, saray mü,iri geoerlll 1 ·1eai tarafından her hafta alaturka 
cuau Kral Alekaandr'ın mezarına ve Bu da ziyaretimize ayrıca bir kıymet Tsanef, kralın mu.aviri Gl'auevie nu klAsik konserler verilmek suretile 
~ul asker abidesine çelenkler ko- vermektedir. Daima ahenkdar yürü- hariciye nezareti erkam, Balkan ~e ka binada kültürlü ve neşeli 
yacaktır. y~n siyasetimizde ~~mleketlerimi~ a~tantı ~~vletle~ı elçileri ile 1:ür .. b~ v':.~k adım adım inkılabımızın 

IST ANBULDAN A YRIUR
U:N ... 

zın refah ve saadetinı balkanlarda kıye elçısı Şevllı Berker ve elçılik büyük ülkesine doğru yürümekte 
sulh ve mesai te.,Wni ve alelumum erkanı tarafından ıelimlanmıttır. ve ça1ı4maktadırlar. 
komşularımızla doat geçinmeyi gör- Ekspresin yarım saat kadar ıü- 6 _ (Köycüler içtimai yardım ve 
mekle yanılmadığımızı senelerden- ren tevekkufu esnasında istasyon· güzel sanatlar ko~iteleri) yıllardan-

latanlMıl 9 (A.A) - Baıvelril 8. l.eri ~ ec:lilm~e olan. vakayi ~·~~la ma.;'ı~• aal~.da. ban•elti- beri Karşıyablılann ve köyiüteri
Celll Bayar ve hariciye vekili T ev- çok l:ieliğ olarak isba! ~ ~ulun- lımı2 ıle har1c1ye vekıhmız ve Bul- mizin mahrum kaldıktan bir çok iyi
lik Rüttü Ara. dün alqam aemplon maktadır. Bu ıeyahatımizcle gunden ııar batvekiS .· ı Köseivanof samimi liklerini temin etmek için parti ve 
ebpreaile Belgyada hareket etmi,ler-- güne kuvvetlenen sarsılmaz Yugoı- bir hava içinde ve iki devletin iyi Halkevinin kıymetli bqkanı Sabri 
dir Bu münasebetle Sirkecı· 1• t • lav ya - Türkiye dostluk ve ittifakının münuebetleri etraf ınd3 geçen bir müfettif ile birlikte candan bir alika 

• 
1 asyo • b' ah'" .. la "' k d ·· ·· d b 1 1 d nu bayraklarla donatılm t · yenı ır tez uru o cagını ay et- gorutme e u unmuf ar ır. ile çalı.s.maktadır. 

n_ • ..J b" ba d 
1

~kı. l k mekle çok bahtiyarım. Batvekil Köıeiv. anof batvekil Hele apor komitesi daha •imdiden 
~· ır n o muzı a o ma ASVEKILIN AVALA h • · 1c·1· • • d J ' ize b. k • fırka ·ı b' 1. B ve ancıye ve 1 ımızın av ete- deniz sporlarına kayık ve kutra ya-

üfr
re ır. 811,.,erı • ~ e ır .iM! 11 AJANSINA BEY ANA Ti rinde Sofyada tevakkufları eına- rıılarile komşu Yunanistan adalanna 

m ezesı ıe am reımmı fa etmıştır. aında bu dostane görü .. nelere da- k'"lt" · til · k 'b" ·· ı 
D.. kil h • i ki · • • r-· u ur gezın erı yapma sır ı guze 
~ve v~ anc !~ ve ~ u- Istanbul 9 (A.A) - .sa.vekil B. ha mufassal bir surette devam hazırlıklara başlamıştır. 

taa~onda ~~lıye ':~kili ~Fuat Agrab, Celil Bayar Avala ajansının muha- edebileceklerinden pek memnun K .. L .. l "k 
Vali Muhittm Oıtündag, Komutan- birini kabul ederek kendisine ,u be- olduğunu beyan ile kendilerini U RUTf eTI? etı et 
~mız, um?m müfettiş !'i~ Di- yanalla bulunmuştur: lefyi etmittir. konulacak 
rik ve Tahsın Uzer, emnıyet dırek- - - --- -=:zı 

SON HA.HER. 

Antakyada Aleviler 
tazyik ediliyorlar 

ISTANBUL, 9 (Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor 
Halayda seçim mücadelesi devam ediyor • 
Yeni tehir tubeıi askeri kordon altında bulunduğundan Türk

ler mazbataya kaydedilememektedirler. Gayri Türk unsurlar 
bundan istifade ederek serbestçe tahrikatlarına devam ediyorlar. 

Bunlar bilhassa Alevileri~ metgul olmaktadırlar. Alevileri 
kendi tarııfları arasına girmeleri için tazyik ve teshil etmektedir
ler. 

Kırşehirde 
devam 

zelzeleler 
ediyor 

.. IST _:ANBUL, 9 (Telefonla) - Kır,ehirden gelen haberlere 
gore, r osgel mmtakasmda ).elzeleler kısa fasılalarla ve hifif 5 \ l• 

rette devam etmektedir. Bu civarda tetkikatta bulunan iskan mii 
dürünün ba ;kanhğındaki lıeyet Ankaraya dönmüstür. 

Gümrük ve lnhiSarlar 
bütçesi meclise verildi 

ISTANBUL, 9 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vek&.leti 
bütçesi ilk defa olarak meclis ruznamesine alınmıftır. Bu bütçe 
geçen sene bütçesine göre 271 bin lira noksandır. 

Varidat kısmı 48 milyon 259 bin 500 lira olarak tesbit olun
muttur. 

Bu sene tütün, tuz ve müskirat r.atışlarmd~ geçen senelere n;~ 
zaran mahsüs bir te;ayi.it vardır. 

Maktu Fiatli Mallar Kanunu 
lSTANBUL, 9 (Telefonla) - Maktu fiatlerle saba mecburi· 

yeti kanımu me-clise verilmittir. Bu kanuna göre, her .'.nalın fiati 
ve icap ederse evsafını bildiren etiketler o malın üzerine kona
caktır. Malın mahi,eti r.tiket konmağa müsait değilse bu takdir
de görülecek bir yere bir liıte asılacaktır. Gerek etikette gerekse 
liatedeki f~atlerden ne daha fazla, ne daha eksik fiatle satıs ya
pılt&mıyl\C"aktır. Aksi harekdte bulunanlar cezalandırılacakt~r. 

lktısat Vekaleti yeni müstesarı 
' 

ANKARA, 9 tHusuıi) - lktısat vekaleti müıte,arlığma mali· 
ye vekaleti nakit itleri umum müdürü bay Halit Nazmi tayin edil
mittir. Bay Halit Na~i, Maliye ve ikt11at itlerini çok iyi kavra· 
mıt değerli iktı-i tcılarımızdandır. Elyevm Londrada bulunmak· 
ta olan bay Hal •• Nazmi &vdetinde yeni vazifesine batlıyacaktır. 

Fllistincıe Müsademe/erin aı kası 
hala kesılmedi 

KUDOS, 9' (A.A) - - Flistinin merkezinde bir çok müaademc
ler ol~ustur. Bu havalide ~keri kıtaat müselli.h çetelere karşı 
harekata devam etınektedır. Karkur yakınında bir çok tedhitçi
fer askeri k~taat ile yapm1• oldukları bir müsademede bir çok ya
ralı vermi~lerdir. 

Nablutta iki bomba atılmıı;;tır. Tulukerim mıntakasında mühim 
bir silah deposu meydana çıkarslmı,tır. 

törü, Iıtanbulda bulunan saylavlar, B ı •k k b• • • 
!:~'::~~;:~u=::ı·:~: e çı a a ınesı yıne 

Ziraatte kullamlacak kükürtlere etiket konulması ve bağcıların bu ________ .... ...._.._.....__..-...;-...o...;; ___ ._ ______ _ 

suretle ikaz edilmeleri vilayetçe ta- Atı.nalı talebelerı·n 
dürü, diğer müesıeseler müdürleri, •• k • ı k • d •• t •• 
Ajanı ve matbuat mümessilleri ve D11UŞ ı mev ıe uş u 
istasyonu dolduran büyük bir halk 
kütlesi tarafından hararetle uğurlan
mışlardır. 

BASVEKiUN ANADOLU 
AJANSINA BEY ANA Ti 

latanbul 9 (A.A) - Bqvekil B. 
Celil Bayar Belgrada hareketinden 
evvel Anadolu ajansına a'8ğıdaki 
beyanatta bulunmuşlardır: 

Balkanlı Şimal müttefikimiz Y u
goslavyanın büyük devleı adamı 
Bqveki Dr. Stayadinoviçin kıymetli 
hitıralan Zihiıimizde menku, olan 

,. 

BROKSEL, 9 ( ö .R) - Katolik partisinin en muhafazakar sağ 
cenahı tarafından hüküınetin mali tedbirlerinin reddinden gelen 
müskiil~t devam etmektedir. Ba,vekil bay Janson bu sabah ka
bin~nin iiheıllf, ıosyaliıt ve Katolik azalariyle vaziyet hakkında 
ayrı ayrı görü,miiştür. Ba~v~kil yarın mebusan mecliıinde mali 
voziyet hakkında izahat verecek ve hükümet tarafından takdim 
edilen iki proj·-:nin derhal tetkikini ve maliye nazırına bütçe mii
vazenesini temin imfo\nmın acilen verilmesini iatiyecektir. 

Hükümet hu müazekere neticesinde itimat mselesini ileri ıüre
cektir ve roiihim bir ekseriyet temin edeceği tahmin ediliyor. Bu· 
nun)t\ bet";,be~ Katolik partisinin muhafazakar ıağ cenahın bu 
ekseriyet hal'icinde kalması kabine içine yine mü,kül bir vaziyet 
ihdas edecektir. 

" • : ': : '• ' • ' • I 1 .• ı ·~ • : ' ' l • ; -

rerşembe Günü 
ŞEHiR GAZiNOSUNDA 

Konka Müsabakası 
5000 lira kazanmak ihtimali 

Edvard Biyankonun orkestrası bir mükif at kazanmak ihtimalini 
ile hazırlanan bu eğlence gece- de elde edeceklerdir. 
sinde talili olanlar bef bin lira 

Perşembeyi unutmayınız Sürpriz gecesidir. 

kanür etm~, keyfiyet köylüye ve 
kükürt satan bayilere bildirilmiştir. --.... 
Fiatler normaldir. Ed·r . . ti . 

Göztaşı fiatleri de sıkı surette ta- 1 neyı zıyare erı 
kip edilme!rtedir. 

B. Veral 
Ozüm kurumu müdürü ve Sinop 

say)avı B. Hal.k1 Veral dün sabah 
latanbuldan şehrimize gelmiştir. 

Menemende bir 
hırsızlık 

Menemenin Aydın mahallesinde 
fırıncı Mehmet oğlu Durmuşun 
evinde kimse bulunmadığı sırada 
Yirmi beş yaşlarında Dudu iıminde 
bir kadın girerek sandık içmde mev
cut 243 lirasını almış, kaçarken ya
kalanmıştır. 

Eşini yaraladı 
Pazar günü Mııırlı caddesinde Ah- Mekteplilerimizin misafirleri yollarda karıılamaları ..... 

met isminde biri, geçimsizlik yüzün- Edirne 7 (Hususi) - Altı pro- mütebaasi& kaldıklarını söylemif 
den ~ini biçakla iki yerinden yara· fesörün riyaseti altında olarak 45i lerdir. 
lamış ve kaçmıttı. Suçlu dün adliye kız ve 51 i erkek olmak üzere Ati- Oniveraiteliler K.araağaca kada 
dairesine gelerek teslim olnnqtur. na üniversitesinden 96 gencin iki taraflı halkla dolu olan yold, 

--=- Edirneyi ziyaretlerini bildirmit· mütemadiyen aıkı,lanarak istaE 

lzmir Harbiye 
takımını yendi 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
bir gole bir golle mukabele
de bulunarak 1-2 galip geldi. 
l:unir çocukları ~oh alkıflan
dı. Alaancak takımı lzmire 
hareket etti. 
ISTANBUL, 9 (Hu•un) -

Dünkü Befiktaı • Giinef ma,ı 
O - O berabere bitti. Be,iktaf 
E,..eı, Rıdvan, Şael gibi iyi 
oyuncularından mahrum ol
maaına rağmen oyuna halıim 
itli. 

tim. yona dönm~lerdir. Istaıyond · 
Misafir üniversiteliler hatların- · misafirleri Edirneye getiren ht· 

da general Kazım Dirik, vali ve susi tren hazırlanmı~ bulunuyoı 
arkadatları ve profesörler olduğu du. Burada yapılan çok samin: 
halde mektepleri gezmitler ve Se-

1 
görütmeler esnasında iki memlt 

ilmiyeye giderek koca san'at di-
1
lket kültür yakınlığım müttere 

himiz Sinanın ölmez eserlerini menfaatlere dayanan kuvvet 
görmütlerdir. Aynı zamanda Et-

1 
dostluk ve kardeflik duyguların 

nografya müzesini, üç ferefeliyi, bir kat daha kuvvetlendirecek c 
Edime ziraat bahçesini gezmitler- lan bu gezilerin bundan sonra sı. 
dir. Ziraat bahçesinde bir müddet sık iki tarafça devamı dileklerin 
iıtirahat eden, fidanlığı, tavuk, den sonra dost ve komtu memle 
tavtan istasyonlarını ıezen ve ket üniversitelileri general Kazm 
Eğitmenlerin tatbikat dersinde bu- Dirik olduğu halde çok kalabalı'. 
lunan misafir gençler gördükleri bir halk ve gençlik tarafından ht 
yenilillerden ve kadetçe kartı- yecanlı ve kar~ııhklı duygularl 
lanmadan son derece memnun ve uiurl,nmıatır. 
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• Hata yda yeni bir çarpışma oldu 
Hava Casu ları YAZA • • : . 

• • 
R. L. GC'ldman ~ . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B Adam Kahvedeki Türkler Üze-

ı • d t t Yazan: A. Maşar 

Suçlu Değildir! 1 ri,~:, !=~AH'~~~~ .... ~ eş aç 
1 

s _ 
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Büyük Zabıta Romanı 
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- IUIU J'• t 1 dikkat uk ed elı: : NAKLEDEN , : bkenderun clairelerindea nüfus J<iiıdı ği haberlerin tekzip edilmemea • . • faraziyeler yaparak i91iyordu ı .ektrik tfığına m avemet er 
: " : ...nldijini ve ha ı:emİJ'eUn köyfsre Iİ· liyiktir. Yenigün yerine 7anndan itiba· Cuu.t kadının ilk teklifine kartı bakıyordu. 
: • O b S liblı adamlar cöadereıek tedhit hare- ren İmlİJ'UI ~.adan "'-"" "'- Ha- nulaomuı bir tertip eteri be bu Vidalın meıhametahı: -culan i Nahıde r ay : ,ketleri yapbld ..... .itiraz ııötiinn• "" tay yolu razet•i çıkacaktır. çok tehlikeli bir tali oyunu değil ba9ladı l • 

••mg:,mroııııızıı-.ı:z~••rı::ıı:msıııı::ı'~? : ................................. .: J sikalarJa ilbat edecek vazi,ett. oldaiu· miydi? Vidal: - ilk önce cevap Yer •• Kiıml· 
-HULASA- -Miçel Pazar pil alqamı ne- ~u yazııoakta.,. buna ehemmiyetle ko- ZORLU BiR SOKON - Peki CSyle ot.un .. Sizin yeri- niz? Hakiki hüviyetin nedir? 

rede idi bilir misiniz? • . . l.miqon reioinioa dikkati çekilmektedir. ANTAKYA. 7 (~). - .~oı. nize Dalbotu alınm demit olsaydı Nova sonıl~ ıuali e,ice ..t.~ı-
Doktor Ja•on kendisini okutan - Benimle beraber de11il~ı. Aj.mmı.n ıw....t -·ı..bin ı.ilüiJ• • ne olacaktı? O kadar maharetle jını anlatmak ıçbı olacak iibOr si--

velinimeti Amb;uonun katili diye Halbuki o gecey~ ~eraber ıeçır· TESCiL DEVAM ED1YOR Dün bildirdiiim Aktepe nk'-cla hazırlanınıt olan projeler, hileleri zünü de açh. 
tdtımlııdır. Müddeiumumi mu- meğe söz de venn .. ti. Kadm ~ka- ANTAKYA, 7 (A.A) - Aıaadolu illen iki ;.ıı.cUımıo- Ttirk old•ldon.,.. bir in içiftde wya dütıniyecek mi Mülıendis lıasmmda bir ln!oyat :im Vilaon ona fiddede itham da,tarımdan biri onu b-.ka ~ır ~- 1 Ajamıı>ırı 1ıusasi mıılıabiri bildiriyor : bıplmlfbr. Bunlann kimler twafındaıı lll· idi? alameti sezdiğinden daha ,.._ .. 

ediyor. Zabıta tahkikatı da aley· dınla bir dans saloı;ıu~~-• .g?rmU?· 1 ı.ı..ndenm ve ""1kb.an kualannda dijrijldiikleri hmüs meçlıeldar. Vu nk· Şu halde casus kadınm kendisi· tak ıordu: . 
hindedir. Çünlıii AmNrlan• ölü- - Sizin bunu bıldıgınızı o hı- tescil m"amel•' devam ediyor. Tiirk odan beri reni miibiıa Wr WUe karık- ne empoze ettin:oekte teshir edici - Hakiki hüYiyetini söyle..Ki· 
münden eııııel en son gören Jao_n· liyor mu? .. . . .. .. • 1 ca...t.eleri Tüıt. ,,....ımaı. ~ya Eti d.ilmanittir. .. . . kudretine haddinden fazla İllan• min lıeıabına çahtıyors~? 
dur. Bundan bafka Jaıonun eııın· - Tabu biliyor. Çunku ertesi ı...ıd«e Uzfl teh.dlt ve tazyik hareket. ı:>q, lor, oıra, cozila ~ye. mı• olması lazımdı. Kadın ceTap Termedı. 
ile AmbeTson adına inualamıı gün yani Pazartesi sabahı epey !erinin cknmındn çarpmba cünii h· re kadar töldin, aalann, aiaçlaruı kızıl Ya 0 nitanlı oyunu ne idi? - Kimsin? Kime mensu~? 
olJııiu borç ıenetluinin yırtık maraza ettik. Ona : k-'enmd• Türklere tecaviiz ederek 5 celiaeilı: wlalııri,,le rPfİI. bııjda,. ubaLı- O kucaklatmalar .. O büyük •tk Söylemek istemiyonun lyle mı? 
,,_,,a1arı bulunmuf, aynı :ı:ama.n· - latenem aeni ~ebbede~ Türldi yaralıyan Uabecilerin hila tehir· nrun renldecliii ve timdi lıiıkt• ~ sahnesi .. Genç kızın göz yatları.. Müsterih ol... Hi.kilDier -' 
da maktulün eoinde d.e. Jaonun, hapse bile attlrırım. Dedim._ Hatta de ve bükümet da.iıderi koridodannd.a unsurlarla meıldin olan buı köyl•in bı- Vidal aldandığını anlıyordu.Bu söyletmenin yolunu bulacaklar •• 
Etere bulanmtf mendılı ele geç- Ambersondan bile baluettım. oerbeııtç<! doü;malarından, janclarma ve le en zarif Tüftı: isimleriyle çaprddıiı öyle bir aldaruttt ki bir ba,kası da Şimdi kartı kar,ıya giSı: eke 
rniftir. Banlar, onu itham. i'in kuv- - Bildiklerinizi ~~a d_a haber jpol;. knmandenmın müteamzler oleybi- bu güzel Türk ülkesinde niııbi n fona onun yerinde olsaydı kumrular gi. gelmi' bulunuyorlardı ... Yeisi.Ter 
vetli delillerdir. Halbalıi __ doktor vereceğinizi ıöyledımz mı? . 1 ne takibatta bnhmoc.aiılıaldwıdaki ıözii. bir .aı.Un hüküm Jilnnelctedir. Banunla bi sevi,_ çiftlerin jestindeki sa· Teziyetinin ae.kile Vida! tekrar 
'Jmon masumdur. Onun mudalaa- - Hayır .. Hatırıma ııelmedı. 1 rıü tulmaıD!f oı--.ıan aa acı fikiyet benber turik hareketi.inin doiurdv- mimiyete inanmaktan kendini ala· hiddetlenerek bağırdı ı 
lllll Uniııenite . ar~ad~9larından \ Eaaaen bunu o zaman d~~ünme- l ediyorlar. p lııeyec.n ye Mh...w.lı: mahtiio bir,.. mıyacaktı. - Şayet burada g· .. ebb.,..enarnııemb 
-w Nal. Holia uzıımM almıf- mi.tim bile .. Biraz evvel •ızı ~an- kilde cörül-ı.te •• Tiirlı: aleyblarlar.. Demek kartııındaki kadın rolle- icap ediyorsa ölm~en e'Y'Yel seni 
tır. . ·ım· M>rde gördüiüm zaman tahlıl et· MENEDIU:N KONFERANS mn buı kimteleri ıilaı.ı-udılderı 11• rinde bu derece mahir, hiuiyahna söyletmeyi biieceğım. 

Jaaon kefaletle tahlıye ~d.ı ış· ı tim. ANTAKYA, 7 (A.A) - Anadolu reda aöylemnektedir. hakim olmakta bu derece kudretli Yumruklarım kaldırdı. Genv 
lir. Ambeı:aonun kı_zı M arı ıle •e· ı _ Şu halde beni gördüğünüzü, Ajansının hususi ,,...h•biri bildiriyor : Zabtta ailüı lafmmaana kari' fiddetll I idi. kadını dövecek ııibi Taziyet aldı. 
"'-!me!r'~~ır .. Mank onh, kiMak: Jbenimle konuttuiunuzu Miçele ı• failı: Tiirknwı tarafındon bu sabah bir müudele açmof cöriinüycw. Şeü Henüz açmıt bir gonce kadar ! Nova bu telıdide Wfl da cUaY• 
"!'!etını .~P'!-1 ~:::; v: ha ; aöykmeyini.z.. . . Ampir sinemıumda Türk dili iakılüıı ye kö7 kapdanodaa cireo ve çalranın ilat I taze olan bu güzel ...Ucudun, bu guıuz, fütursuz kaldt. Sadec:e ko-
tilı Ve muerımı . ma umsan al Valleyi tekrar Medical Builıhn· 1 bokkmda Yerilmeti .mu&...rer ve bükü- leri araıunaktadır. Şehrin mlihiın but itlek kafamn böyle berbat bir JU maYİ cözleri ka.ranh. 
yardım ııaad edıyor. gin kapuına kada~ ~~Üp bı~a~- metten izinli konferans sinaoa civannda mevkileri müfrezelerle tnt11lımqtur .. Bu l meseleye kendini kaptırmıf olma- Bu adama timdi iMi yapa~? 

d C . d d b" . . t tun, sonra otomobilımı almak ıçın zabita .kavveı.leri ikamesi ...,...ti,ı. 1a· münasebetle b""' fiddet lıareketlen h .. . aı t•tılacak f8ydi. Y arah kadını dövecek, ona it-
- Fre aın a ın a ı rını a- . . t" 1 . b _., •~-..ı· yn.ı.1__ h"'-"-...:.. fi h • • • k i -~ - - _,__., '1 - r garaja gıt ım. ..ı. ed.ilmiftir. er vernmeon ..... D'. ........ U&llffiç•- Sonra k.,. nin e emmıyetini ence m eaecean -

nıyoc ~unÖd 1 d Fakat *: l EYYelu vtılwunu bildirdiiim Seylip. alacağı tedbiıieri heyecanla fakat ıükôn dUtündü. Dilnya tayyareciliğinde Belki-· 
- ahvet.. . da obn ar ba.n:. t v Bayley caddesi, amelelerle aa- 1 tan yııvNIZ kaianl...a yardım için halk ve vekaıia beklemektedir. bir revolüsyon yapacak olan ciha- Bu dakikada uz•lrlardan, kum 

Cain d a zıya e u ze ırın « e • k" R. h.aJI · d · di Bu . -'-" • .k _ L_ 'L- · L--
d N" · d b h ın ıverton ma eaın e 1 

• partial tarafından bir komiııJ'on t_. zı cotkun hır vatanaeverlı duy- aanrasmın n .... yetai.z ...........,.en 
zia~ı~l;nn an.. ıçın on an a • cadde, benim gençlik lıayabmın edilmifbr. BlTARAF MAHKEMENiN gusiyle milletine maletmekte ken- derinliklerinden kulaklarına bir 
eettinız~ .. d geçtiği sokağa pek yakındı.. Oto· VAZlFESI diıi ne kadar haklı ise bundan en· motör sesi geldi. 

- Ştef boyleÇ~n~orud .a •. •mobilimi .-wnı :zamande beırzin de B. ROJE GARO TAUMAT ANTAKYA. 7 (A.A) - A.nadolu ldite duyan rakiplerinin de ona el Vida! doğruldu. Gözlerini ufka 
- T a tey.. ~n koda sıze ' satan Pencenin garajının önünde ALACAK Ajınuuım hamsi mnhabiri bildirl,.or ı koymak hususunda tehalük giSs- çevirerek bu sesi dikkatle dinledi. 

anlata~~~~"~~ ~- 0

1d ıı. a~. Yh; 1 ıtop ettim. Annem öldiiğü ~an ANTAKYA, 7 (A.A) - Anadohı Milletler c...U,.eti ııeçİm koınisronu r•· termeleri o niıbette tabii deiiJ Ne ~itiyordu? 
b~ncı . egı ·· ~· ıc;e en 'up l bir müddet onun yanında gunde- Ajaıı..ııın 8-i muhabiri bildiriyor : ne! oekrderi intihabat mumda ....ı.nbu- miydi? Acaba yeis halile bir m nel 
mı edıyorsunuz · Jikle çalı.mıttım. j Delep Garo ile batkomolosurouz B. localı bir cürüm yerli mahkemelerde mi. Sulh içinde gizli harp.. ses mi kulaklarını okfıyordu. 

- Ha>:1';·h . . p Peııc:e beni ilk önce tanıll\adı. Celil Karaaapan dün ııece Ankarodan yoksa bituaf malakeıınelerde mi? cöril· Vidal dikkatle bakhkça güzel- Derhal bir kurtulut ıayhaaı Çl• _ O sızı ıç ıevmıyor. azar- Gar . . ... d b" t b"I dur 1 h . L-'-'--d ---'d '" b' d ol 
h • . k •f d"ld••• '·l aıın onun e ır 0 omo 1 

• • buraya ııeldiler. Son JıadUelerden ey&- leceii """""' a t"""" ut "" ursa liği cCSzlerinde bir kat daha artan kardı. 
tesl saba 

1 ıı~ev b e 
1 ıgı~ı duğunu görünce hemen benzın .,.... ve sabırudıia dİİfetı halk bütün bunu bitaraf rnahk-e müclcleiumumlai- genç kadının bir düsman devlet Ayağa kalkb. 

:ıl. gazet~e ? . J:; en. ya~ın a • pompasına sarıldı ve sordu: ı oiaka ve diki.atini GarOtWD Ankara ııe- nİll tayin edec:ePU bildirmi,tir. hesabına çalıtbğında~ rtık t üp- Mavi gök yüz .. nün saytıız yı(. 
idun. ~vıncıknı 1 almadgaktuzı;m ' - Ne kadar iatiyor.ıunuz? yalı.atinde.o aonra vaziyette buıl olmau TORKIYEDEN GELEN he edemezdi. _ dızları içinde beliren bir T1lduı 
görmedı cÇo namus n o or a· ' S haf nı kaldırdı yüzüme saliluı ib · ·· ·· ·· HA TA YULAR 5· · 1 · • • .-.ı · • • · b" ı kendil . -'-"-· ·ı l lrte id' 

·aon ,ımdi de cinayetle suçlu.» de- L_,_onraT dı ' , icap eden tevc etmıf eorunu- ISKENDERUN (A.A) ~--d .•. ınır ertrun gev~ıgıru •s;a~t- B" erme .._ ... 8! er eme ili. 
· ı oa&b.. anı 1

• 1or. • 7 - """' ""jhgı dakikada onu gormemek ıçın ır tayyare... ır tayyare ge • 
di. • di . - Rober Jaaon. .. diye bağırdı. Garonun Anı.ara.dan hareketllıd., eY· lıı .;..-... hu....t muhabiri bildiriyor •ıelektrik llmbasını ıöndürmü,tü. yordu. 

Likayt c:evaMp.verı· mb. k -• Siz bal Bu ne sürpriz.. Ben ise •İ· 1 
vel Halayda Cene<rrc a~maamm har· lntibabatta reylerini knlla-nwk lizere Yakıt kaybetmekle bir neticeye Kurbılmuttu..· 

- Doktor ıçe ın ana artı · h · h d d ' · thiJı: dil ği h k T"" '-'---' - '-'Hat lılann -'---' d A k '-"--" · --•-.... h" ler" · ebe 1 · zı apu ane e sanıyor um. fiyen ve kat'ıyyen ta e ece a - ur~,.,.,_. a7 a- nam Tarılamudı. Lambayı tekrar yak- rtı mev.....,,.mı lf&'e! et_... 
o~an bu kotu Vıık ,,ınınd sb P h.'" 1 - Orada olacaktım ama .. Ke· kmda Tiiırk pzetecilerine yaptıfı beya- ediyor. Dün &eee eden 300 Tilrlr lsw- tı. Bu casus kadının sebebiyet ver• ten bafka yapılacak birtey yoktu. 
nı anlıyorum. a 

1
" 

0 
a ana ıç f 1 tl tabi" e dı" ldıın" 1 • • • ---' •---L.. tl k--.1---• ·•• · · · ı T '-- - d -'-1 bulu "k 1 d" A d ı 4 e e ıy e · nat nıeı:nmuıtyet veru:ı ve yafqtırıcı ına- Y...,..• cotrun ......,..,... • ..._....,.ır. dıgı tahnhah aaabıyetle hır daha ayyare ar ..... ın a lft.A ı t· 

aemp~bh.geb~e 1 ~a .. d ~amız ;_ ı - Muhakkak beraet edeceksi- bi,,.ue ı.a,.dedilmelde beraber bu beya· Bu sureti. bu hafta içinde cel...ı.rin ••-genden ceçirdi. Sonra ıtıiı yerde !ar Defrediyordu. Bu İfaretler ki· 
ıeçmıf ıç ır.ııey 0 

ma ıgına ı niz, dedi. Sizi tawyıuılarm hepsi natm fili aahalardaki tezahürlerine inti· y111 7edi yibil bul.-kt...U-. yatan kadının çehresinde dolat-' min içindi? Tayyarenin kazaya 
re.M. V il .. it .. k ti. 1 bu cinayeti sizin iflemediğinize ka zar edilmekucl.ir. tırdı. 1 uiradıiını ve meTkiini ne çabuk 

ıs a ey so~ mu Tes Jrif ed"I ' lıplarıw buıyoı-lar. Hatta, daha 1 Deleııe Garo kat'! omirl... almak YAGMUR VE SEL AFETi NOTa ya Tat yaTaş kendine geli· ı öirenmitlerdi? Yapılan yardım-
.-Ne olursa 

0 ıun ... ;.v d" K.' • dün ak, am kanma cJuoıı muhıtk· 1 üzere yann 1abab Beynıta bereket ede- ANTAKYA, 7 (A.A) - Anadol11 yordu. YUzü bir ölü çehresi kadar jdaki Mirat kendisine ıarip göriin-
~1! olma~ıd onh sevıı:ı ır 1·. dım kak bir haydut çetesinin kurbanı cek ve wuiyet pua&Uoi ırünli tamamen Ajansının hmusi muhabiri i>ilcliriyor ı sarı idi. Gözlerini açh. dü. 
b~lır belkid k eA baennç ~~lzü ~ olmuttur.» dedim. Fakat aizin bi.l aydmlanm11 olacaktır. Evvelce bildirdiP,. ,,.ğmar •e oel Yüzünde dol .. •n elektrik IAıaı 1j Vaziyeti daha eyi kavramak 1-zıyade o tor m eraonun o mu . _ L -Jled · · · ., " f • in rib b • -r- T ,... • • • 

. . dl" . .. ı zım maruıı. e lflIDZ ne. ARAP GAZETELERiNiN TAH· a etin tah ahnın henUz lanço., ya·lalbnda cöz kapaklarını yine ka- çın batını egdı. 
iç.~ndbı: ~abıtak nınd. v.e.1a dı~enınAgu· ı - Fred Cain adında birini an- RlKLERI pılmamıt olmakla berober tabmlndee padı. Vidala gelince asabiyetten Yarı kalkmıt olan kadımn da 
nun mnde en 111 ı e o.dor m· k f ı- ~ o idibl - -Lall--'-d . L la, h - b. '--~uı nd · lan 1 ı yorum. ANTAKYA, 7 (A.A) - Anadp\u ço azılK!ır. a llllW CND e ev· kalınlatan hır aesle ona haykırdu 11eyecan atta ır auın Uf ao-b_e~!on araı~. da geçkmıkf 0 

t1ey e- , - Aradtğın adam ha11tanede.. Ajaı11Jmn bmusl muhabiri bildiri)'or 1 leri buan salar ,.ataklara nnneaya ka· _ Mendebur kadın ıreberme- vinci içinde geleıı tayyareyi aeyr-
rı ogrenecegın en or mu• 0 ması E hrl)ü lı:adar rada idL dar bir eok kakl olirlild ı. d" · · d t- -'-•- ld • .. d"" d ·1ır 1 dahT d ' - ve·· une 0 Arap gazeteleri talırikatlarına devom etr•J'• •0 ara em.,• ın mi? •.• Arbk avuçlarım ıçın e e mes<.., o u11unu ıor u. 

a 
1 ıma1 dı ın e.. 1ı- d· Fakat dün gece ha.staneden firar --''··orlar. Bu meyanda Antakyada çı· tir. Sulardan müteeaıir olmıyon bina yok oldut1"unu güzelce anlıyacaksın. AnlaDUftJ. Yu.nıruklarını aıka-

- Ara arın a geçen a tse ne- . s· tan ? """" "b "d" y 1 1 ok a· k d k b • d . etmıf. . ız onu ıyor musunuz· kan Elürübe ııueteainda cNeclp Alavt rı 1 ır . ara anan ar ç tur. ır a m· Novanın yüzünde en küçük bir ·ra agır ı: 
dır? Pek . bilm• O .. \ - Pek az .. O, İnsanın tanmıak- milletine» L--lıi.ı altında ve Sancak la bir çoeufun öldütii tesbit edilmiftir .. l•m~z bile olmadı. Hareketsiz - Alçaklar maksadınıza nail - eyı ıyorum. n ııun l ·ftih d • · ti" ler-'- d --ı ...,. c jd L_ı L'-- bil Un" ., .,. 
ı _ d ld Dok "-L- Mi- a 1 ar e ec:egı P aen egı · Arap tetkilitı lli komisyonu imzaslyle ara • uwunan .,,,. otomo ae .,n.,. duruyordu. Hali meydanda olan ı>lamıyac:alı:aınız . 
.. a ar 0 u. tor ,,.....,.,..son ""--b~ b

0

lm" d Hi.li haa '--•-'--•- A 1 .L • ~ ,...,_ El" ki ad - l-L~· • - 1 · · · td• Çok aaab- - gını 1 ıyor um.. • ne,redilaı beyannamede Türklere ıid- """"'"".-- 1 n""nne gam.,~. mermer kadar beyaz memeleri mde m enı e o:&ıruı; lm-~lı~ ~abındeaıneNgek ı. ~-•-'-- ı ,tanede •anıyordt1D1. Onu ne yapa· detle hücum edidikten ıo.,.,, ı ANTAKYA, 7 (A.A) - Anadolu kan lekeleriyle feci bir manzara basını yerde yatan kadının yüzüne 
l'orunuyor u. e ODUf•t!l&Jllrını __ ,_.__ 7 A.ıa" b t -L-birl bildiriy" f 1 L- b N k 
ka k d dinlemek iste- "'4Llluuız · -Ey Alevi Tiirkieri, Kuranıkerim de natnm ""'' mamıı orı arzediyor, gece.uin karanlliı için- ır attı am a ovanın &fl üze-
d" pın; ak t M~ ~bir tahlil rapo_i , -BiTMEDi- böyle buyuruyor, aranızda fitne olma· lokendenın '" Kınklıan kazalarında de titreten elektrik ıtıiı altında rine çarparak oı-ada bir fitlik YÜ· 
ımb._L __ a • lıçebe · alclathrdı 1 * mak için onlan öldiirün .. Çünkü fitne ka)'tt ve tetcil büı-olan faeliyetlerine de- kısmen kızıla bı>yanınıt beyaz cuda getirdi. Fakat ııenç kadın 

ru aııanesıy e nı uz_ _ • D b ük vam ed" nrl b k K k h• b• ik- t • -'- dı S 
Maa.mafib konutm•laruıdao tek Ün yanın en Üy katilden dalaa fenadır.. '' ar. zan a ları andınyordu. up uru dıç ıdr"fl a.y~ sektsı çu<ıır.nıa • a· 
tük ke • Jer duydum. Çünkü Am.l ? Deniliyor. Ye Eti Türkleri açıktan G mor dudakları titredi. Zoı-lukla ece Lf erını sı ı. 
beraon oldulrça yüksek konUfUYor· I saati nerede · açıia kıtale teıvik ediyor. filme k :::::::::::::::::: nefes alıyordu. -BITMEDJ-
du. Yalnız uabi deiiL A:rm za. l>ünyamn eıı büyük aaati de Ce- lskenderunda çıken Ellive razetesi de • • Vidal kadına daha ziyade yak- ılı 
manda hiddetli idi de.. nubi Afrika lıükümetinde, Yohanes- .Hiyenetin ce:ıası• batlıfı altındaki 7a- :::::::::::::::::: 1 ç 1 n laftı. Onu yakından aörerek JÜ• Bi•iklette çocuk 

Miçel tealr:i çafıt du. ' burs fdıriadedir. Bu topnı1ı: iizerine z:ısında Tiirk diye Alerilerin ıon hidi· zünde ve içindeki esrarı okumak ba 
~nda hl.. ~yb..re ' ~birbine""'1iaKeü.~sen, aelerde ..... d döv~d~~ yar~andılda- Güzel bir der• istiyordu. . ara ., 
F ed Ca. . clı da ti.. F-'--t yenle bulunanlar için, cöktekiler, ya· n, teczrye edi!dı,Jen diier Etı Tlirlde- y ---'- Ai L-- • HUfUJletle eaıretti l İIT~ Norvec, Denismrka elıi ,ı. 

r uun • ceç ..... . "b imal d" •zı yaztyDl'QU. a,..,.,,I\ yanına G"" 1 . . 1 mi k ti . d h b •--- sebetl old • ka ni ta,.,....der için J&Plhmthr- nne ı ret o ıdır, ıyor. eldi. - oz erını aç.. ma me e e enn e emcıa • _. 
- -;· e uaunu nı- 1 Şehrin tayyare meydanında bulu· ır ~ dikka t F . 1 dedi Ka Nova kıpırdamadığından gük- sin bir bisikleti vardır. Her kw bir 
yamAma bım. ·d k kab" • nan bu saat ta-areci~ hem oruı- «YEDtG.O!b ON VERDJG1 I . an, d ~ e 't etntM ... _1_,__L~ rerceaine aynı emri tekrar ettiı yerden bir yere giderken biaklet kul-erson eı er en ınenm J J enun ucunu ognı u .. . ur- H . . I 

k d "ddetl rpt ki ( nın Yohan .... bıııq tayyve .-yda>?ı HABF.RIU ı.=d d la D. - ınzır yavrusu aç gözlerını. anır. bpıllnı 0 
a ar,. e ça ı · , _,_._ • ı___:.ı_,;:. L- de ..ti ANT.U::YA, 7 (A..A) - "-dolu ,...ı a am tına.. ogru yaz, yo- Onun inadını kmnalı: i in de bir Biaildetin o memleketlerde bu ka-Kapı camının çatlayıp çatlamadı- uanagmıo ....-ır ye _,.. kut yukarı \Ü:mL • ç , ___ n_.L._ _ ebe 

• ı·· hissettim beher •erir. A;..n-n ı.u-1 mnhaHri laildiriycw : F "t d · parmaiı ıle g-öz kapaiıru açmağa dar fula aw.ıcııuumıuına s p ..-.zi-gmı muayene uı:umunu · ı y-•- AAtak ada Çlk.. y . . erı ~ ı: I t · d"" !mu d A • dilz olıılaiu 
Miçe1in odasına girdiğim zaman: Saııtia kutru l l wetu:;,,ıui"o· . d"- ,',, • - •;;.-:'" ~ Plıkzet-- - Ne oluyorsun, ağabey! dedi. çaNı• ı. k b' b ?';" bu~ iko 1 t kı lırl . razakı t lııo'-

Ned b k d - ··ıtü vanı S a!.rdıi de 4 metre un- nın =- ,..,_ uı ıle ende- y . . • b h ., e ya ıcı ır temastı u.. ıçm, ıs e u anın gaye 'lllY 
- en u a ar pnı pa- • V-Ld . . . • enı mı yazı yazınaga il§ yorum. Eti . . k b' .. . d h k 1 ...... 

rd . . ded" da'dır. runda çıkan - et ııazetesuıın hır ıll· y b"lm . • be 1 erı ıpe ır ten uzerın e do- ye er es a 1'111.,..... tı ı ettınn: ım. . llZ1 yazmasını ı ezmıyım n. l ,... ____ , _ _, b' D · --'-ah ,_ • • · · b• dd t1• B ğ J. [ ve•nde delere Garo i!e bafkonaolosu- A. . attı.. ~wcn:ıe ır anımııını< aıı.n 

he:ı~~-~be:i,se~ıhri~i.heınbı e ı urnu ~~ayv:: a o an ;;::~a~W:::7:e~:=:::d:~ lett~~beker~1im,t d~-Seııde,bisikb. - ~~dd~ ç~b~~=:~~~i topladı. t~ç!~!~b:,~~!!:ted~i=~= 
_ ,,,... erson eneye umunu . . . . . e ar ama o ur ugun zaman, ana O b" d"" l . 1 tin ·· ·· b ·ı 1 
k ak · · · • d la h .. him <kiİfildilder J'•Pılaaıiı Jıildirilmdı:- L"-1 .. 1.. "---'-' L-- b. na ır utman muame esı yap- e onune ag am14 ar. 

so m ıslıyor. . . Bumu ayagın a o n ayvan gor- t idi.. V A- EJiriibe azet.e . he- uv7 e soy uyoraun... .>ıUUU ven I· 1 k • t d ••• b il" • d. Fakat y !da giderlerken polisler 
Dedi. Sonra bana, konutmalar1- dünüz mü siz hiç? Gönnedim deme- e bir eili.~~---L L . •lı L__~' •--'- silılet kullanmasını yeni öğreniyor· arı yenme 11 e ıgı e 1 1 1• • • 'ı 0 b .. ki t" fazla .. tle 

d • d C . .. .. • • · b"tı••• ha ,_ ve ,,..._.,_ "" auerı ,_. "b" çevırm14 er, 111 e ın sura nı duyup duyma ııımı sor u. e- yın çunL-u bu, hepımızın ı ı..ııgı y- . . . muşum gı ı.. · d irul d rd ·u·· · · ·· ı · ı Ad ·ı · t 
d b kma ' iki b ,.. dmiftL • • cın en yer e uramıyo u. gı ııını soy emı, er. am ı ıru e • 

vap ver~eme ~ey an ıra · vandır. Ya~nız, be. . urnunun !\ya- Yeaigüün ı.u aı..Jı çıkan Türkçe Birıncı / Hakem derhal beğırdı: mi,: «Bisikletin saatte 40 kilometre 
dan da ılaTe ettı: ğmda olduırunu bılmıyorsunuzdur. .. h d . . • . •. 

8
. · . D . 1 •· tle ·1ın · ·· d -~• 

1 . . . 1 1 t . "t B ha a k 1 bek k lebek . nus asın a umwnı sf ilin edilececı, bllf- En fazla kim ne4eli? diye araların· - ırıncı, emıray sura gı esme musaa e vaıuır • 
. - 1 stHer 'lhıtmldıt oh:· bs .er tftdme: b" d.~ ~~ekin ~_! Kcvle bee". gı- ' koınoL •-~ ali., ve Hawı da bir müııabaka aç~ı,Iardı. Hepsi, Demiray Çll§ırtnl§h: Biz daha ya va, gidiyoruz»demif. Po-

mıf o .. er a e 1c; ırteJ uy ı ıger """' ennr. e gm uzun c.eı.bare ila L---'----- -'-"'--- • . o___ ·· LJ.. • • • ı· 1 Ö 1 d · 1 uk 
la k ki . d b ____....... -._...-egı •e mümkün olduğu kıı.dar güzel bir eöz - ocn mup- aya gırmemı,tım ıs er: « ye ama, emt8 er, çoc 

maVmıı'ı o ~a. sl~nb· ·. k hk h 1 uzu;ıf a.J~ ~- aynıKzakumanaha unın nahi,,e m üdürle..-.. kimıilea azledilece- sö•leyip kahkaha atıyordu Fakat kil dedi. arabalarının da 15 kilometreden faz-a ey sınır ı ır a a a ıa ı- vazı esını gorur. o et uzvu . ~- . . d • • • • , • ,.. ____ ı_ı __ _,,,_ 1 · · kt 
d . ki il · · -' ii .., MtilılaaNtına auemı hildirihnesl U.... hakem olarak seçecekleri arkadll§lan ~ar cenp V•:nm.,r: a gıtıneııı yasa ır.» Ter t . aya arının -veya e enmn - uc:un:ıa . y . .. . n...ı- ,,..___ M·· LL • din,__ Bu -~- '~-----'--'- ,..,.uk oldu 

S k . b"" 1 ·· 1 -•- b • b 1 b ha bir · •· ·· rvıe ..,... r.-t• .,...,.e"""" tara•j hiç birini ._,._;..onlu. - us•--:ra PSO'T IPRNI- .... ~ _._ ....- • - an ı oy e soy en<en enı u unan u yvan, çı~gm uze- 1 ,_ __ , ak · 1 1 · · k 1 • · · b. iki t" k -L- ·ıe 
k k ıd • · d · ko du" k •-· ·"""- kar .ılıııwıt.". Bu sırada içeri küçük Demiray ıir· ın auretiy e çını ap ıyan arzu- gu ıçın, ıs e ı çocu ar_. ı or utmut o uguna ınanıyor u. rıne n gu zaman, onun OKUSU- D 1 Ar El'" .. be ..-ini d • • • w, ki' lnaa la ·· ·r lıir tnım.,ı.rı 

Dedi .. Sordum: nu ve tadmı bunlarla ıılır. e~ıze apça uru r • ci.C>odr-de.-ec:e-.eliidi,.eTm· ne A • nzcır 1111 • 
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iO MA YlS SALI 1938 
'C!!E i 

Mevsimin en ~araretli spor günün~e 
Erkek Lisesi atletleri 

Atma ve atlamalarda güzel rekor 
• 

tesıs ettiler, alınan neticeler eyidir 
''Field Day,, leri hatırlatan bu güzel spor gününde 
atletler Sarı ve Mor gruplara ayrılarak Üç saat yarıştılar 

Sarı grup bir puvan farkiyle tefevvuk gösterdi 

YENIASIR SAHlFE 6 

Hacıhüseyi ler 
Karşıyaka Ha evi güzel bir kır 
eğlencesi yaptı. Bahçeler doldu ... 

KöY BAYRAMI : Kar~ıyaka olacak demekten kendimi alama- diyen (Sevdim diye zalim beni 
Halkevinin çalıtkan başkanı ile dım. beyhude avuttun) farkunnı aöyli
köycüler komitesi, 8 mayıı pazar Nitekim kıymetli ıan'atkirımız yorlar. Arkadan (Kar91da kara 
günü çok güzel ve eğlenceli bir üatat lamail Hakkı, bu çocuğu yonc ) daha öteden bir ıea, (Rab. 
köy bayramı yaptılar. aan'atın mütfik kanatları altına bın bana bir nimeti varsa o da 

Sabahleyin ıaat 8.5 ta Kartıya- almış onu usule ve besteye göre aenain ! ) diye cevap veriyordu. 
ka Halkevinden hareket eden bir yetittirmeğe muvaffak olmuştur. l9te köylüsü, ~hirliıi bir rada 
otobüs içinde köycüler komitesi Co9gunun COfgun aeıini dinle- gülen eğlenen güzel bir köy bay. 
ile musiki komitesi ve içtimai yar- medikçe benim onun hakkında ramı böylece devam ederken ak
dım komitesi bat ba~a vermitler yazdıklarımı belki fazla görenler fam üatü günet yavat yavaş yuva· 
(Şemikler ve Hacı Hüseyinler) olabilir. Lakin (Halep orada iıe una çekiliyor, akfam trenine bin
köylerini bir araya toplıyarak gÜ· artın buradadır) diye bir aöz var- mit olan yüzlerce lzmirli ve Kar
zel bir köy bayramı yapmağa gidi- dır. Cofgun, güzel lzmirin COfgun fıyakah (Sarı kurdelam ıarı) f&r• 
yorlardı. Hacı Hüseyinler köyüne seıli bir çocuğudur. La.tik bir to- k111nı ıöyliyerek köyden uzaklatı· 
vardığımız zaman iki köy halkı pa iyi tekmeler vurduğu için iz- yorlardı. 
birleşmİf Kartıyakalıları selamlı- mirlilerin malı olmut olan methur 
yorlar ve ho~ geldiniz kardeşler! •. Vahaba naaıl kıymet ve mevki 

P.TAN 

Diyorlardı. Köylülerimizin ba,ın- verdikse bu COffUD gencimizi de Profesyonellere 
da Parti başkanları ve köy muh- lzmir tehri namına koruyarak 
tarları ile köy heyetleri, güler yüz- konservatuvara göndermek ve iyi Türk spor kurumu gÜret fede-
lü ve tatlı dilli adamlar, fİmdiye bir tahıil ve terbiye vermekte iz. rasyonundan: 
~~dar ilk defa gördükleri bir kül- mir şehrinin borcudur. Profesyonel güreşçilere liaanı 
~.bayramı yapıyorlar ve çok e- Kıymetli ilbayımızla, belediye verilecektir. 
vınıyorlnrdı. reisimizden bu yardı.mı rica ede- Liıans almıyanlar Türkiye pro-
Saba~leyin .doktor köyün hasta- riz. fesyonel güret şampiyonluğuna ve 

l~rı~ı b!rer bırcr ~uayen~den ge- * Türkiyede yapılacak prof eayonel 
çırdı. ilaçları verdı. Veten~er ~aı- Bu köy bayro.mında elli kit ilik müsabakaları la i9tirik edemiye-
ta hayvanları muayene ettı. Zıra- O-:izel hı'r kuzu · f ti" ·ıd· ceklerdir · ... ı . ö"' 0 - zıya e verı ı. • 
atçı 8k~.aç1.~~lı ~ukay1~n~.llcüet~ı1. . ~~et- Sonra Hacı Hüseyinler iatasyo- Lisana almak için Ankarada 
men oyu ı e ın ı ap u erı uze- nundak' k.. kah 1 · "d'Jd• T" k kuru ·· E d . d k t ı oy ve erıne gı ı ı. ur , ıpor mu guref e eraa-
rın5 e onL~ş u. _ f .. _ • Burası bir mahter kadar kalaba- yonuna üç adet vesika fotografı 

onra ıse cogra ya ogretmenı 1ıkt ·ı d d - • . . . .. ı ı. ı e a ı, oyn mı ve dogum yen ve f ıya Yaman!arın 1 ıkıdyuz.. Y;ı;.k lzmirdeki sıkıntılı yuvalarında tarihini bildiren bir mektupla mü-
roca çın~ agacı a bn ~ guze ır bunalan yüzlerce vatandaşlanmız mcaat etmek kafidir. Mektupta 
saz ~ey~t.ı ~opl":°dı. ~uzel şarkı- genç ve güzel kızlariyle tık tık adres sarih olmalıdır. Lisanslar 
~~r bırbırmı.bt~kı~ 1edıyor. Cofgun geyinmitler, süılenmitler, Baama- adrese gönderilecektir. 

!r .ae~, s~ gı ı çag ıy?r ve keman neden trene binerek buraya eğlen-
gıbı ınlıyordu. lzmırden gelen meğe gclmitler. G / b 
trenlerden yüzlerce .. ~.zmir~.i .~ni- Hacı Hüsyinler köyü, bir pana- Üreş er aş/adı 
yor, k~d!n, erkek butün k?yl~le.r yır yerine dönmÜflÜ. Marul tarla- Edime (Hususi) - Kırpınar 

Lise bayramından bir intiba ve şehırhler bu COfgun sesı dınlı- ları dolmuf, erik ağaçları altında pehlivan güreqlerine bugün Saray-

ı EDE k ded k ld b .. S"l . yo~lardı. ağızlarım sulandıranlar, mütema- içinde başlandı. Günlerdenberi 
BAŞTARAFI 1 tNCt SAH F · ay er en §unu zev ete aruz et- u eyman (sarı) tesıs etmi~tir. Yüz Sıze meşhur okuyucularımızdan .......................................... Çocuk Esirgem k Ed' 
gününe feda edenler hiçte yanılma- tirınek isteriz ki, pazar günü alınan metre İçin böyle bir rekor bu gün Münir Nurettin gibi bir gün lzınir- CZZZZZZ.zz.zzz.zzr--LZZ 1ıubeai taraf de hurumul l ırne 
dıkl 1 d 1 d l f 1 tabnink" d "''ld' f ·· b' 1 · l'I · k ki · G •• d T ın an uma 1 ça ışma ~~ana ı 8!°. • ere~e ~ az.a ar egı ~' .a.- yuz ın .erce yüz metrecı arasında ı erm ço se~ece erı 13 ya9ında oztepe e ile Sarayiçinin çehresi değitmit ve 

Lisenın davetlılerı stadyum kaı>ı· kat umıl venyordu. Memleketımız- fazla hır kıymet ifade edemezse de olan genç san alkarımızı tanıtaca- tabii gu"zellig"i b'r k t d h d • 
d • • k ıland 1 c__ M d .. ti . 1 · . nk. b' d .. t J k ı a a a mey a 

QJl a 1>:1 arş 1 ar. ~· ve • or e sonen a et~ ze~ anın yan 1 ız e !ine b~ kıymet sayılır. Çün Ü gım. . sa l 1 ev na çıkmıştır. 
~~~len. t~~~' daha ka'?ıda ilce~ ~et ~berc~len ~Bız çahııyoruz, mesela Anierikada her koşucu, hntta Bu. ç~cuk henüz ılkmektep ta- Gürqlere aaat 15 te batlanmıt· 
goguslerını ıuılıyen renklenn har bı- bugun ~oyle bır netıce aldık, yanm- tahammül ko,uculan bile 100 metre- lehesıdır.Fakir ve mütevazi bir ai- Göztepede Tramvay caddesi br ilk gu··nü old ... d hı· • 

tarafd ldular B 1 • zd ·· 't l de k · · · 1 • b' üzerinde çok havadar ve bütün · ugun an pc ıvan rer. .. an o . • ulaurdet e l§ke mı l and umı var o un» me 'Sti- Yı·~·ııR, 3-5 de koımaktadır. ikinci- ~nb!nk ıricik evladıdır. Çikulata lar aralarında idman yapmışlar· 
ynı muesseaenın çabsı a bn a zev YOi' ar ı. ıgı eyaz (mor), üçüncülüğü Ni- gı ı oyu tatlı eamer, güler yüzlü. konforu haiz 831 numaralı ev dır. Bu idmana 20 •ft hr 
v~~i bir rebbet kokusu da veril- Filhakika atlamalarda geçen ıene- hat (mor) kazanmışlardır. dür. Adı Coşgundur. blıktır. lstiyenler (Yeni Aaır) ittirik ehnittir. çı pe ıvan 
mışSttadı. d im T ib"nl d I deli~ iy~.~~~kecele1r de ~lı=lı.~~ ~z k Kühçükler aras

1 
mda elli metrelik _Fak~atbtali ona öy!e bir aea ver- matbaasına veya eve milracaat Şimdi Tekirdağlı Hüseyin de 

o ıqtu. r u er e ve o- se yuıue at ama a egı - o•u eyecan ı olmuı ve yannın at- mıt ı, en onu dınlediğim za- eder~~~- geldi. yarın dok d .. 1 
ealarda yer lmlmaDU§h. Saha kıımm- di. Rekoru vaaatm da altındadır. Bu- letleri güzel bir savaşma yapmı,lar- man bu çocuk büyük bir aan'atkar baflanılacakt uz 

8 gureı:ero 
da da gözleri olqıyan bir kalabalık nun zamanla tadil edileceğinden dır. San1ardan Ali 7. 2-5 saniyede ır. 
Yardı. ümitvanz. birinci, arkadqlan Nejad ve Adnan 

Törene saat 14 de başlandı. Önde 4X100 Bayrak Yan§•: R. Kayı- ııraaile ikinci ve üçüncü olmuılardır. 
ıüel muzika bulunduğu halde iki ko- han, D. Aytav, N. Tuılar ve V. Sivri Yüksek atlamada 1,50 metre ile 
la aynlan ıporcu ve atlet grupları ter den mürekkep mor takım kazandı. 1. Möcekler birinci olmuştur. 4 X 400 
temiz kıyafetlerile güzel bir geçid Rekoru 48. 2-Sdir. San takım da bayrak Yafl§I büyük bir heyecanla 
resmi yapblar. bu müsabakada aonwıa kadar ümit takip edilmiş ve san takım 4. 1. 1-5 

Süel muzika, arkasında milli var- verici bir ruhla çalııtı. Kaybebnesi dakikada birinci ge1mİ4tir. 
bğunızın şeref sembolü olan büyük bir göğüs farkile oldu. _ 800 metre kO§uyu morlardan 
bayrağımız gporcu gruplannın men- 1500 mukavemet ko§uıu: San- Mustafa kazanını§, Kemal ve Nejad 
ıubiyetleri~i ifade eden aan ve mor lardan 6, morlardan 4 atlet İftirak ikinci ve üçüncü olmutlardır. 
bayraklar, izciler, paraşütçüler, Türk etti. Rekoru 4. 37. 2-5. ~ak!bdır. 10.25 metreye kadar ~~lle!i sa
ku~u mensupları, c.tletler temiz yü- Morlardan M. Çamlıbel bırıncı oldu. vurmaamı beceren Suha bınncı, Ha
rüyüşleri, sert adımları ve dik göğüs- Kemal ve 1. Sevim ikinci ve üçüncü şİm ikinci, Atıf üçüncü olmu§tur. 
lerile geçtiler. oldular. lkinci ve üçüncünün renk gruptan 

Adımlar sağlam, hareketler kusuı·- Uzun atlama: Bu atletik numara- sıra ile sarı ve mordur. 
suz ve ileri için ümit atıhyan bir nın teknik neticesini yazmazdan ev- 110 manialı ko,uyu morlardan 
enerji fazlalığı göğüslerimizi kabar- vel size bir beşaret haberi vereceğiz Suha 20 aaniyede almııtır. Zinnur 
tıyordu. Bunlar, bugilnün ıpor genç- Bugün bu müsabakada çok zevkle ve Ali ikinci, üçüncü olmuşlardır. 
liği, yannın kafa sporunun emek- seyrettiğimiz V edad, nasıl ki morla· Küçükler arasında 4 X 50 bayrnk 
darlan idi. Bu gün coşup koıacaklar; ra epeyce puvan kazandınnl§sa, yanışını sarı grup almı§br. 
yarın hayatın ve cemiyetin gidişine ahsmda lzmir ehri için, memleket 200 metre ıür'at kO§wunu, 400 
uyarak daha temkinli ve daha az sporu için güzel bir atlet hediye et- den ziyade 200 metre için ideal bir t?..;;.*"~·' 
atak olacaklardı. Bu günkü pürüzsüz mi~ bulunuyor. Çok ümit edebiliriz atlet olan Fahri 24. 2-5 metrel~ 
cesaretlerinden yarına arta kalacak kendi.sinden .. Bu gün uzun atlamada bir rekor yaparak kazannıııtır. Fah· 
kıymetler, onların muvaffakıyetJeri 6.32 metrelik bir rekorla geçen sene- rinin bu rekoru da fevkalade değil
yolunda en değerli cevherler ola- ki rekoru agala etti. Geçen sene Sil- dir. 
caktı. reyyanın 6.18 tik rekorunu 14 san- Yukanda söylediğimiz gibi bir at-

Başları yüksekte geçtiler. Bu, ya- tim farkla lardı. let için muayyen bir kotu 'Ü.zerinde 
nnı emniyetle görüılerinden, cesa- ikinciliği sarılardan F. Ertubay, çalı,mak zarureti vardır. Fahri ya 
retle bu .yola geçitlerinden mülhem üçtincülüğü ayni gruptan 1. Möcek· 200 veya 400 cüdür. tkiıini de koı-
olaraktı. ler aldı. mamalıdır. Birini mutlaka tercih et-

Taşkın göğüslerindeki genç heye- 400 sür'at: Geçen seneki lise bay- melidir. 
canları haykırarak yürüdüler. Bu, rammda sür'at kabiliyetini ölçtüğü- 200 metrenin ikincisi Reyaz, 
ruhlanndaki coşlrnnluğu ifade edi- müz Fahri B tu bu sene aan safla- üçüncüsü Nihaddır. ikisi de mor 
yordu. rından ko§arak 400 metreyi kolay- gruba mensuptur. 

Sıcaklarla birlikte deniz banyosu başladı 

Ve ... Alkışlandılar. Çok munta- lıkla aldı ve 56. 1-5 saniyelik bir Cirid: Mor gnıpdan Reyaz ciridi 
zam, çok disiplinli ve çok hazırlıklı rekor teaia etti •. Şüphe edilemez ki 48.46 metre savurmak ıuretile gü- Güz.el yalı cihetinde deni.% mevsiminin a,Jışı ' 
olduklan için... bu rekor, Fahriden beklediğimizi zelce bir rekor teaiı etmiJtir. iki günden beri yaz sıcaklarına _ • ... lnciraltı banyoları kalab hk ol· 

Geçid resminden sonra aüel ~uzi- ifade etmiyor. Her feye rağmen ha- Bu rekor lisenin yeni rekorudur. kavufmu9 bulunuyoruz .• Bu sene dogru,. ~araret d~recesı arttıgın· mamakla beraber, denize girenle-
kanın çaldığı istiklal marşını . dınl~- zı~lık~~~. ko~UJ ve ~~ş~~1!.~~: Bu genç cirldde müataiddir. Şu?u yazın geliti geciktiği için buna dan hala p~rdeıU ıle gezenler ka· rin sayısı mühimce idi. Göztepe • 
dik. Tribünleri dolduran bmlerm lkıncılıgı morlardan Ab, uçunculugu hatırlatmak isteriz ki cirid, uıule ı.a- «Kavuşma» adını verebiliriz. :ı:aklarmı bıle arkalarından ata- Karataf arasındaki evlerden de 
saygı sükuneti çok ulvi bir mana ta- yine. morlardan Doğ.an ~lmı,tır. . tinad eden bqh bqına bir apor ol- Pazar günü, bilhassa öğleye rak ıoluğu denizde almıtlardır. denize girenler fazla olmu,tur. 
ııyordu. Duıl< atma: Atletızmuı en zayıf makla beraber metodik çalııma iıter. 

Geçid resmi gençliğin hep bir olduğumuz bu ~ranıı bize bu hafta Cok ve. uzun savurmak için çok at- güzelcedir. Sanlardan Ziya ikinci, yade sanlara gülmiit; morlan da mü- rekabeti yaratmak ve muhafaza et· 
ağızdan söyledikleri lise marşı, men- güzel denecek hır rekortm.e? ~kazan- mak, hır hareketi on, yüz defa tek- Rollaa üçüncü gelmiştir. Balkan bay- teselli etmiftir. mek olduğuna göre bu netice morları 
ıubinlerile gurur duydukları bü}ük dırdı. Mor formanın ,erefi ıçın çalı- rarlamak lizundır. Morlardan Uyaal rak Yart§ını sanlar kazanmıtbr. PuvantaJa göre aanlar 69 puvanla olsa olsa gelecek ıene le§vik ec:le-
müeasesenin onlara a§ıladığı ruhun, §an S. Akaoy 30.97 metre abnak ıu- ve Melih ikinci ve üçüncü olmuılar- * günün kahramanı olmu4lardır. Mor cektir. 
UZattığı kıymetlerin güzel nİ.şanele- retile cidden güzel ve ümidli bir re: dır. Eğer yuknridaki kazananlar listesi grup 68 pımmla kendilerini takip et- Müsabakaları müteakip kazanan· 
rini ifade ediyordu. Bunu bağırarak kor tesis etti. Bu rekor, geçen ıeneki Oç adımı Vedad, tek adını gibi büyük bir dikkatle gözden geçirilirse mektedir. lara mükafatları verilmiJtir. 
aC>ylediler co§tll'ak konu,tular ve al- derecenin üç küıur metre üzerinde- üç adımı da arkadqlannm elinden san grubun birincilikleri, morların Böyle mUaahekalarda bir puvanm Lisede bu gÜ.zel ıpor gününü ya-
ioıladılar .' dir. alarak kendi tahsma ve grubuna mal da kıımen birincilik, tamamen ikinci kıymeti qiklr olmakla beraber, böy- '8laı.:an takdir ve tebrik ederiz. 

Sıra atletik numaralara gelmitli. 100 metre ıü'at: Rekoru 11,4-·.S ebnİftİr. Te Gçilndllükleri kazandıklannı g&- le bir ufak fark için mailUı> aayıbnak 
Atletizm hareketlerini ve rekorlarını ıanivedir. Bu rekoru. birinci aelen_Rekoru ~2.58 metredir. Rekor rGrtlz. Yani kazanma aaıw daha zl- da acıdır. Anc:ak makwl. aradaki SEMiH NAZIM 
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-187- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Aç gözünü Sebastiyano ... 

Halk masalları 

10 MAYIS SALI 1938 

ARABISTANA Karşı ... 
lngiltere ve ltalya ön Asyada kuvvet 
münasebetini yeniden tanzim ettiler 
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Almanyadaki Yahudiler 
Alman iktısadiyatında Yahudi izi 
.bırakmamağa karar vermişler ... 

FİZİK 
•••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• 
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Değnekli jimnastikler 
Kadın güzeli iği ve vücut çevikliği 

için çok faydalı idmanlardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S Alelade bir değnek icabında •ılıhat oe güelliğinizin lrorunmcuı! 
:yolunda •İze en mükemmel bir vaaıta olabilir. S 
E Değnekle yapılan jimnastikler bütün vücut ve mal•allar iize-S 
Srinde harika denecek kadar faydalı tuir yapar : Ancak bu ha-S 
Ereketler, kemikleri henüz körpe olan çocuklar için ,ayanı taoaiye5 
Edeğildirler. Değnekle idman hareketleri göğiialeri takviye etmekS 
Ehusuaında da faydalıdırlar. Nele• cihazının iyi ve muntazam iş-S 
Elemeaine yaradıkları gibi omuzların da iyi teşekkülüne hizmetS 
5ederler. Maamalih nele• alma hareketlerinde dikkat edilecek enE 
i:mühim nokta nefesi ağız kapalı olarak burundan almakhr. Değ-: 
Enekli idmanlaT vücuda ayni zamanda büyük bir çeuiklik te ve-5 . . •. l • 
:rır er. : 
S Kullanılacak değnek alelade bir baston yuuarlaklığında ol-S 
Emalulır. Hareketleri yaparken kolların daima gergin olmaaınaS 
5dilıkat edecekainiz. S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berfin (Mayıs) - Dört yıllık pla- cak olan bu Yahudilerin Berlinc ve- 4 -Yahudinin serveti kendi ma4 
nın tatbiki ile muv~f Mareşal Gö- ya diğer bir Alman şehrine gitroiye- lı olmakla beraber, her şeyden evvel 
ring ile iç Bakanı, bugünlerde bir ka- rek doğrudan doğruya hududu aşma- Alman milletinin malıdtr. Bu itıbar
ramame neşretmişlerdir. Bu karar- lanru tavsiye ediyor ve büyük Al- la Yahudi servetinin, Alman milleti
nameye göre, Almanya içinde yaşa- manyanın gayelerinden birinin de ne faydası dokunmalı, Alman milleti 
yan Yahudiler, 30 Hazirana kadar ctam bir Yahudi temizliği> olması ondan istifade edebilmelidir. Bu iti
dahilde ve hariçde bulunan servet- icap edeceğini ileri sürüyor. barla, Yahudi servetinin icabında 
lerini ihbar ve tasrihe mecburdurlar. Gazete aynen diyor ki: «Biz Ya· dört yıllık plan emrinde kullamlması, 
Bu kararname hükümleri, Almanya- hudileri. bizzat kendilerinin intihap çok isabetli bir hareket olur. 
da yaşayan yabancı tabaa mensubini etmiş oldukları tufeyli rolünü sonu- R · h t t · A t rya 

·ı ed"lm k k d l tük" • k d eıc spos gaze esı, vus u -Yahudilere de teşmı ı e te, an- na a ar. para arı enınceye a at dak· Yah dil ·beki" "'L"bet hak-
1 d Alın d hili . f i ha li . l . . ı u en ıyen ~ı 

cak bun ar,
1 

sa .e b"ld" ~ya a bn- ı a
1
ya c I r etınk. eAlınyız ve on atıkra ıyyıce kında bize bazı şayanı dikkat rakam-

deki servet erim ı ırmıye mec ur an atma ıyız ı, anya, ar , a- lar ve kt d" B aka ı ·· 
1 h d·ı · · · o·· Ilık l' rme e ır. u r m ara gore, 

tutulmaktadır ar. u 1 erı ıstemıyor. ort yı p an v · ••f .. d 9 4 .... 
h 

.,,. . . ıyana nu usunun yuz e , unu 
Kararnamenin nervet>> den kas- tamamen ta akkuk ettıgı vakit, Al· ve u A t ··fu 

k · h · k · · d b" k Yah d" mum vus urya nu sunun 
dettiği şey, bir imsenın her anttı man e onomısın e ır te u ı yuz·· d 3 8 · · t k"I ed y h d"l 

· · .. · • .. · b"l • · kaim hdır e , mı eş ı en a u ı e-
bır vergıye t~ı veya gayrı t,_~1•• 1 - ızı . ~a .~-. rin,umumi servete iştirakleri nisbeti-
cümle emvalıdır. Buna, şahsı ihtıya- Tab~atı!le. cliger gazeteler, daha ni ayrı ayrı tetkik edecek olursak gö-
ca masruf Gayrimenkul eşya ve lüks mutedil hır lisan kullanmaktadırlar. ru··ru"'z k" ·ı·h h . '"'tı , , .. ı sı a ve cep ane ımaıa run 
olmamak şartiyle ev müştemilatı da- Völkıscher Beobachter, Nurenberg yuz'" de yuz'" u·· benz· v t" t• •11 . l y , ın ve yag ıcare ı-
hil değildir. Ancak bir kimsenin ser- kanunlarının Alman mı etıy e a- · .. d 64 .. od ılıv .~:-.l 
veti 5.000 marka baliğ olmadıkça, hudiler arasındaki sosyal münasebatı n3ı4n •.. yuzk e u,I~ ac ~d :t

4
UL.U

0 
e 

· bar b k k •· . ..... .. u, uyumcu ugun yuz e 1, 
ıh mec uriyeti yo tur Kararna, atı surette tanzun ettıgıne gore t .. . .. d 54 -

- · d" d k __ !L .. ba d"' mensuca sanayıının yuz e u, 
me hükümlerine aykırı hareket eden- şım ı e e onOIIllK: munase tı u- k f k · · 1 · · .. d 80 . 
1 al k im 1 k 

. . ..... h la ... b" on e sıyon ış erının yuz e ı, gı-
er için ağır cez ar onu uştur. ze tme ıcap ettiğını atır ttıgı ır d dd 1 · ti' t" · h h · . . ka . a ma e erı care ının emen ep-
Kararnamenın 7 ıncı maddesinde yazıda, neşrolunan rarnamenın • t l "lik kah "li" · ·· d 70i 

. 1 d ·ı k d' D 11 k d"" bakı d fa dalı 1 ... sı, o e cı ve vecı gm yuz e şoy e enı me te ır: « ört yı ı ort m an y o acagmı te- Yah d"J ı· d d" B da ba '--
1... b"k" ı ··k il f l · ed" Ga .. u ı er e ın e ır. un n şl\J:lo p anın tat ı ıy e mu e e o an ma- mın ıyor: zeteye gore: v· b kal kr d" .. 

k · b d "hba edil · ı Al k . . .. . d ki ıyana an an ve e ı muesseae-am, ıca ın a, ı r en serveti, - man e onomısı uzerın e l · · .. d 76 6 · Yah dl 
Al k • · · · ~-"'d Yah eli ··f .. 1 .. "dd . ermın yuz e . sı yıne u man e onomısının emrıne ı:uua e u nu uzunun o çu ve şı etı . l . I kted' 
k labil. durdurulmalıdır B · Yah d" sennayesıy e ış eme ır. 

ı ır.• . u ıs~ u ı ser- ----"-----~===----

Kar hük. .. l . . . b" l kab"l l Yah di •• • • • • • 111 
•• •• •••• •• 

1 
• • •••• ••• •••• ••• •••• arname um erıne tamamen mayesını tes ıt e ı o ur. u - : Q : 

riayeti temin için Mareşal Göring ta- nin, eennayeai dışında icra ettiği nü- S R A D Y S 
rafından neşredilen ve neşri tarihin- fuza gelince, eeasen bu, nasyonal : ...................................... .: 
den itibaren de muteber olan bir ikin- sosyalizm iktidar mevkiine gelme- ANKARA RADYOSU: 
ci kararname, kısmen veya tamamen siyle nihayet bulmuştu. öğle neşriyatı: 
Yahudiler elinde bulunan bilcümle 2 - Yahudi sermaye hareketleri Saat 1 3. 30 da Kanıık. plak nefriyatJ. 
emvalin satılmasını veya ipotek altı- kontrol edilecektir. Yahudiler, bun- 13.50 de plik: Tilrk musikisi ve halk şar
na konulmasını menetmekte veya dan sonra, para kuvvetiyle Alman laları 14.15 te dahil! ve harici haberler. 
fevkalade halleTde, bu gibi işlerin ya- ekonomisine sokulamıyacaklardır. 
pılmasıru resmi müsaadelere bağla- Buna, hatta gizli yollardan bile im· Akşam neşriyatı: 
maktadır. Bu ikinci kararname, ayni kan yoktur. 

d Saat \ 8. 30 da plakla dans musikisi, 
zamanda, Yahudiler tarafın an yeni 3 - «.A.rileşmek• gayretlerine ni-
ticarthanelerin veya yeni ticaretha- hayet verilecektir. Eğer Yahudi nü- <I ~!5 l te tür\ ~usi~si)ve 2~a~ ~rkJan. ne şubelerinin açılmasını da yasak fuzunun Alman ekonomisinden a ve ar a aş an • • e 88.8.t 

defa yapınız kted' M k t (5 000 kta uzakl l dan d l • "fad ayan ve arapça neşriyat. 20.15 te türk • etme ır. a sa . mar n aştırı masın o ayı ıstı e iki . halk kıl (H d 
• daha az tutan servetler için ihbar edecek kimseler varsa onlar da «be- mus sı ve ııar an an an v~ 

DöRDONCO HAREKET - Yı- in b . ti lm d ... .. ) b'"yük .
1 

..,. Alın - aıkadaşlan), 2 l.OO de konferans: (Fen-
ne tek dizinizi yere koyacak öbür y ~ ~:ıye 0 f 1~~ gor~ u ak yaz Y ahudı en değil an vatan- dun; Ziraat enstitüsü talebelerinden): 
ayağınızı gergin olarak geriye . uYıahserrnd. aylel ed:::-ımnkparalm an~ daşlan'clır. 21.15 te stüdyo salon orkestrası, 22.00 

yıne u ı e er e asını un- . . . 
AREKET 

uzatacaksınız Değneği kollarınız LL kılmak clı de aJans haberlen, 22.15 te yannkı pro-
OÇONCO H - Bir · l • .. • .ıuuısız ta r. A b • f k 

d
. • • • k ak . öb"'. gergın o arak tutacak ve govdenı- H t fta b"" "'k bir :_ 1,.,L_ ll ra ıs ana arşı gram. 
ızınızı yere oyac sınız. ur • dik tut ak ümkün ld .., er ara uyu aıiUUi e 

dizinizi gergin olarak yana uza- kzı d ~ m '--' • 
0y ugu karşılanan bu iki kararnamenin ga- BAŞTARAFI 6 iNCi SAHiFEDE IST'ANBUL RADYOSU· 

a ar gerıye vereceJUınız. e ne- ı · · hm· ksad" ı ·ı · ·· fuz ·"' · tacaksınız. Değneği resimde gör- fes alacaksınız. Doğrulurken de Y_~lerınfı ta . ıln ?1ab"lh ıy e ı ekrı sdu- mıntakaıında alakadar dıger . 
düg'"' ünüz gibi tutarak vücudunuzu f k • • S • h ru en arazıye erm 1 assa yu an a büyük devletin yani ltalyanın ta- Saat 12. 30 da plakla türk musikisi. 

iKiNCi HAREKET_ Değneği ne es verece sınız. onra aynı a· ki l 7 · · dded • • . . 
yana eğeceksiniz. Öyle ki değne- reketi diğer baca... l d 

8 
.. ~ynen na 0 unan ıncı ma en cızabna kartı temın edJlmı9tir. 12.50 de havadis. J 3.05 te plakla türk 

batımzın üzerinden ensenize gö- gwin ucu yere değsin .. Bu hareketi caksınız Altı gdınfız at 1~ ylap _ ılham aldıklarında şüphe yoktur. Ay- Hatti üçüncü bir devlet Arabiıta .. musikisi, f 3.30 da muhtelif plak ne,-
tü. ·· ·· T ukl b' • "k k · şar e a ex:rar ayı · k"ld Al k ' · d k d · · • tikı-1· • runuz. op ar ıtitı ve aya yaparken nefes alacak ve kalkar- nız. nı şe ı e, « man e onomısı» n en nın "!e ırmı~ .. en~ın ıs a ı~ı riyab. 

uçlarına basacaksınız. Dizlerinizi ken nefes vereceksiniz. öbür ha- bahsolunurken, Almanyayı yabancı tehhkeye duturmege tetebbus 
bükerken nefes alacak ve kalkar- 1 cağınızla da olmak suretile on iki BEŞiNCi HAREKET _ Ayak· ham maddelerine bağlılıktan kurta- edecek olursa ltalyanın yare'; mı- Akşam neşriyatı : 

tasınız. Bacaklarınız aynktır~ .• rarak tam bir otarşiye doğru götür- m da istiyebilecektir. Diğer tııraf-
Değneği omuzlarınıza dayanmak mek istiyen «Dört yıllık plan-. ın kas- tan ltalya kendi nüfuz mmtaka- Saat 17.00 de inkılap tarihi deniı 
ıuretiyle ba9mızın üzerinden en- dedildiği de.ayni isabetle iddia oluna- ıında lngikerenin tacizatına kar- Onivereiteden naklen Yusuf Kemal Ten
aenize götürünüz. Gövdeyi evvela bilir. Şu halde Yahudi sermayesinin, tı kendisini bu anlatma ile temin girşenk, 18.30 da Spor bayramı: Konfe
sağa, sonra sola çeviriniz. Ve bu hükümet emrinde ve dört yıllık pl&- etmİf oluyor. Hatta kendi budu· rans: Hasan Atalay, Fen Fakültesinden. 
hareketleri yaparken bacaklarını· mn tahakkuku yolunda kullanılaca- dundaki lngiliz himaye mıntaka- 18.45 plakla dans musikisi, 19.15 kon• 
zı gevfetmeyiniz. 12 defa yapıla· ğı, daha doğrusu bu maksatla müsa- ları ve Mısır ile iyi komtuluk mü- ferana: Beyoğlu halkevi namına Mustafa 
caktır. dere edileceği şeklinde ileri sürülen nuebetleri teaiai için muahedeler Tunalı (Halkçılık), 19.55 te borsa ha· 

tahminleri ciddiyetle karşılamak hiç akdedecektir. Böylece iki devlet berleri, 20.00 de Vedia ve arkad&§lan 
AL TINCl,HAREKET - ~ya~: de yanlış olmaz. Bu itibarla «Der araıında timdi artık mütterek bir tarafından türk muaikisi ve halk ıarkı· 

la:: B~~akları~ız ayrak .. Degnegı Schwarze Korps) de çıkan ve Al- politika takibi imkinı bulunmuş lan, 20.45 te hava rapoTu. 20.48 de 
mumkun old1;1gu kadar yukarıda manyada bulunan y ah udilerin hep- demektir ki Yeni Şarkın diğer Ömer Riza tarafından Arapça söylev, 21 
tutmak auretıyle batınızdan Afi• sinin hudut dısarı edilmesini tav- mıntakalarında ve meıela Filis- de Tahsin karakuş ve arkadaşlan tarafm
rare.k ~k8:m~a götürünüz. ~.onra siye eden bir yazı, bilhassa ehemmi· tinde bu politikanın yattftırıcı te- dan türk musikisi ve halk şarkılan (saat 
h~.va~ıyetı hıç bozmadan govde- yet kazanmaktadır. Gazete, Göring- sirleri görülebilir. Binaenaleyh B. jayarı)L 21.45 te orkestra, 22.15 te ajan• 
yı ılerıye uzatarak nef~s .alınız ve in Avusturyadaki Yahudilerden hah- Mussolini ile lngiliz devlet ricali-,haberleri, 22.30 da plakla sololar, ope
kalkarken de nefes vennız. 15 de- sederken «bunları defetmeli> dedi- nin batardıkları eserin büyüklüğü ra ve operet parçaları, 22.50 son haber· 
fa yapınız. ğini hatırlatarak Avusturyadan çıka- bu izahattan anlatılabilir. lıer ve ertesi günün programL 

r------..._;;;,__."""'""'==--.....--...;;;..;...;._.,..;._..-;;--...-~ .... --------~i;;J;-b°7. zavallı kadım~-~lakaaı· ... Ona -;.;;;~1;;f ~~ath:----. -; Çfuıku onun pli;;; anlam7°~ Fakat yaklq~adıco •• ...;;;;;;;;iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiZ• 

K 
_ dır· .. . . Muavin bir müddet dütündük-1 Bu vaziyet, Aydın i•gali yüzünden 1 Yerine oturdu. Telaar kalkti. 

e S ı• k E J J 
1
• 2 eJ Bun~n uzerıne komıs~r k™':~ ten sonra fikrini söyledi: jltalyanlarla arası açılacak olan Tekrar oturdu. Genç kadının, U-

S Ay9enın ve Mahmudun hıkayesını Naip, avizoya kendi arzusu ile Mısır Hidivine karsı lngiltere he- k b'I "teca • 1 " 

A 
:: anlattı Mahmudun bir cam kınğı gelm · f B' l h ı ·1ı • b ·ı k"' :. " ek fı yur en 1 e mu vız ere saygı 

D A M ·ı .., • 1· • l b" k . w. • d 1 ıt. ı.. ınaena ey ngı ere • sa ına ?'mı e ar gorunm na• hissi veren bir hali vardı. 
. r- ı e sag e ını nası ızzat estigını ev etının himayesi altında bulu- tını verıyordu. • 

1 söyle~~ği de unutmadı. nuyor demekti. Onu teslim veya j Komisere kararını bildirdi ı Nıhayet • m~ın ~atına geçti. 

1 
lngılız kaptan: muhafaza hakkı yalnız kaptana ı Mahmut ve Fareçi timdi derhal Ve Aydın lfgalıne d~ olan~ 
- Ben dedi, onun alelade bir aittir. lserbest bıraktıracağım. Çünkü on- bur raporunu yazmaga koyuldu. 

HAN RY adam olmadığını zaten farketmit- Muavin böyle söylerken kapta· l lann korsan olmadıkları Masavva Bu rapor, onun için mühim bir ter. 
f efrika DE itim. Halinde bir asalet seziliyor- na öyle manalı bir bakıtla baktı valisinin resmi tezkeresi ile sabit fi vasıtası olacaktı. 
No: 42 du. Hani ipe çekerken biç te gön-, ki, kaptan bu bakıt ve sözlerin al-

1
olmuttur. ötekine gelince, onu avi-

Monfredl lüm razı olmıyacakb. O, F areç de- ~mda çok mühim teYler bulundu-! zoda alıkoyuyorum. Ona kartı eyi * 
Sözlerini dinliyen kumandan madığı halde yüzlerinden valinin nen öteki gibi değil, öteki bin de- gunu anladı. bir sürpriz hazırladım. 

ayağa kalkmıt, duvardaki harita- mektubunun tesirini anlamağa ça- fa ipi hakketmit bir hayduttur. Komiserin yanında muavini ile Şafak sökmek üzere idi. .. ~e geç va_kte im:d~ r:ıaibin 
da Aytenin katettiği yolu hesapla- lıtıyordu. Kaptan aöylenirken komiser de açık konutamazdı. lngiliz kaptanı ve muavini ltal· gozune uyku gırmemıtti. Avızocla-
yordu. Kumandan vaziyeti anlayınca dü!~nü!o~du. Vaziyet birdenbire Ne yapmalıydı 7 yan komiserinden ayrıldılar. ki kabinesinde, ertesi sab~ ~ıla· 

_ Vay canına.. Diye bağırdı. bir gemici küfrü savurarak holtu- degıfmıt~ı •• ltalyaya hizmet etmİf Ne karar vermeli idi. Avizoya gittikleri zaman bi- cak olan Mahmutla Fareçı düfii-
ltte hakiki spor diye buna derle~. ğa düttü. . . ol~n Naıbı k~t.armağ~ teşebb~s Bir taraftan bunu dütünüp bir rer kahve içtiler. nüyordu. Onların terlerinden km· 
Bu kadm Maragon koşucusunu hı· Onu en fazla ıarsan, lngılız gu- e~tı. Onu kend~ııne .teslım etmeıı-t· taraftan da dütünmeğe daha fazla 1 Komiser yalnız kalmıtb· tulmuına pek az zaman kalmıth 
le bastırdı. ruru idi •• Öyle ya .. Farkında olma· 'ı nı kaptandan ıstedı. zaman vermek için Viski kadehine j islerin yolunda gittiğine ıevini- Nihayet ıabaha kartı uyku ga-

Ayte, kendine gelmİftİ. Evine dan bir ölüm mahkômuna.. Bir Fakat, evvelce de aöylemittik dütmüt olan bir sineği kafığm ,yordu. lebe çaldı ve kendinden geçti. Bu 
götürülmesini rica ediyord~. Fa- hain~ hürmet göstermİf,. ~aibi.ya,kapt~n.b~gibi~olitikaitlerin- ucu.ile..,~ıkarmağa uğratıyordu. ı Ay~•.İllgalettirmitti. . itibarla Avizoda mevkuf sandığı 
kat doktor müsaade ebnedı. Sa- kendı sofrasına kabul e~ıfti. ı d~ m~avınının malumatı olmadan Sınegın çıkarılması epey sürdü. Naıbın can sıkıcı metalıbabn- bu iki adamın serbest bırakılma-
baha kadar orada kalması icap - Peki •. -dedi. Ya öteki zavallı h~ç bırtey yapmazdı. Bilhassa in- Sinenğin çıkması demek, kap- 1 dan kurtulmuttu. larım göremedi. 
ettiğini söyledi. iki adam. Onları yarln sabah bu· gıltere, ltalya ve Mısır politikala- 1• tanın karar vermit olması demek- 1 Bir kenarda uyuyan Ayteye M • d w Mah d 

T .. k b l ak N "b" . akt k ' k "' b l d k ti" • uavın, ogruca mu un ercuman da ge)mİf, me tu u a ç aı ın yerme asac ı .• rının arı~tıgı u meae e e ço 1' • ' bakb. ka t ld w ·mı· 
t .. d. M .. th. E w b h t d.. ı t db. r h k k l M • • ~ pa ı ıgı yere gı ıf, onun zen-
erKum~ e ıyor~u. ku d ~ ı1t ·~dY:· .~1~r u ka adya kut" h~ ıdr.ı adre et etme üzumunu ' d I uavırudnin omuzuna elini tid-ı Ayağa kalktı. cirlerini çözüvermitı 

omıser vazıyeti man ana mut o sa ı ım o unceye a ar en- ısse ıyor u. 1 ete vur u: Ona yaldat ak • t di B lk" Artık bea • N • 
anlattı. dimi affetmiyecektim. Yalnız an- Gemiye adam gönderterek mua- - Sen dedi Çok akıllı bir a- uyurken fırsatmtan ı'st~sf ed • d e kı t - aer'd bbilı~.. ereye ıa-

A k tukl nla lam d 
"' b" d b · · · w ' • ı a e e ece - 1 ersen oraya gı e ırıın.. 

Yfe, ne onuf arını a • a ıgım ırteJ varsa o a u vınını çaıırttL damsın.. ti. 1 -BiTMEDi-

YAZAN 
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Çocuklara Masal : 

Yoksul değirmencinin çırağı ile ke_di 
Evvel zaman içinde bir değirmen- kalım doğru söyleyip söylemediğinilgetirdi. O zaman kediye sordu: 

de bir değirmenci vardı. Bu adamın itin sonunda göreceğiz. - Peki bu i,leri gördüğüm İçin 
ne karısı vardı, ne de çoluğu çocuğu. Bundan sonra çırak kedinin pe§ine ı bana bir mükifat vermiyecekmiain? 
Sade üç tane çırağı vardı. Birgün bu dü,tü ve onunla beraber, büyülü bir Kedi: 
üç çırağını yanma çağırdı. Onlara ~toya gitti. Burası bir çok kedilerle - Hayır, dedi, daha yapac:aiın i4-
dedi ki: dolu idi. Bunlar odalara girip çıkıyor, ler var; bak burada gÜmÜ§ten direk-

- Artık, ben adam akıllı ihtiyar- merdivenlerden bir qağı bir yukarı ler, kaplamalar ve batka ..,yler var. 
ladım. Bu iften çekilmek istiyorum. do)qıyorlar, görülmemi§, ifitilmemif Bu yığın yığın gÜmÜtlerden bana 
Şimdi istediğiniz yere gidip bana bir gürültü çıkanyorlardı. burada küçük bir ev yapacaksın. Yap 
birer at getiriniz. Bu atlardan hangi- Geceleyin bir maaanın etrafına bakahın ! 
sini beğenirsem ona bu değirmeni yemeğe oturdular. Bu ıırada üç kedi Delikanlı bu evi de yapıp bitirdik· 
~lıyacağım. Sonra o, hastalığım- de çalgı çalıyordu. Bir taneai keman, ten sonra kediye dedi ki: 
da da benim yanımda bulunacaktır. birisi viyolonsel, birisi de boru çalı- - Göz açıı> kapayıncaya kadar 

Bu çırakların bir taneai pek ufak yordu. Boru çalarun hali görülecek yedi aene geldi, geç~. Daha hali bana 
tefek bir "'ydi. ötekiler bunun de- bir ..,ydi. videttiğin atı vermiyecek misin? 
ğirmeni alacağını akıllarına bile ge-j Boruyu ağzına aldığı zaman a- Kedi aordu: 
tirmezler, onunla sıksık eğlenir, dı,ı- vurtlarını o kadar tifiriyordu ki g~ - Benim atlan mı görmek isler 
rurlardı. ren nerede İle patlayacak diyordu. misin? 
• Bununla beraber her uçu de de- Yemek bitip aofra toplandıktan - İslerim! 
ğirmenden birlikte ayrıldılar. lki bü- sonra, kedi, ufak ÇU"ağa: - Bunun üzerine evden dıfarıya çık
yiik çırak, köyün sınırında küçük - Haydi kalk bakalım, dedi, tim- tılar. Güzel bir ahırın kapııını açtı
çırağa dediler ki: di seninle §urada bir dans edelim, lar. içeride on iki tane hepsi birbi-

- Sen artık burada kail Senin gi- eğlenelim. rinden güzel at duruyor ve habire 
dip bir at bulabilmen için daha kırk Çocuk taŞırdı: oldukları yerde eşiniyorlardı. 
fırın ekmek yemen lizım. Yapamı- - Fakat olamaz, dedi, ben dans Delikanb bunlan görünce çok be
yacağın i,lere girİ§me ! etmesini bilmem; hele bir kedi ile ğendi; çok sevindi. Fakat kedi, o ara-

Fakat küçük çırak, gene onlardan nasıl dans edileceğini timdiye kadar lık onun kamını doyurdu ve dedi ki; 
ayrılmadı. Beraberlerinde yürüdü. hiç öğrenmedim. - Haydi, ,imdi sen kalk, evine 
Az gittiler, uz gittiler; deretepe düz Bu cevabı alınca kedi, utaklarına git. Bu atı senin eline vermiyeceğim. 
gittiler. Ortalığa karanlık çöküp ge- seslendi: Oç gÜn sonra ben onu ıana kendi 
ce olduğu zaman bir kovuğa vardılar - Öyle ise ıunu alıp yatağına gö- ııliınle getiririm. 
ve orada uykuya yattılar. Fakat iki türün, yatırın. Bunun üzerine delikanlı ~todan 
büyük ÇU"ak uyumadılar ve küçüğün Onun üzerine öteki kediler hemen ayrıldı ve kediler ona değirmenin yo
adamakıllı uykuya dalmasını bekle- onu alıp yatacağı odaya götürdüler. !unu gösterdiler. Fakat kendisine ye
diler. O uyuyunca yavaşça kalktılar Bir tanesi ayak kahılarını çıkanyor, ni elbise vermedikleri için delikanlı, 
ve onu tek batına bırakarak savtıt· birisi çoraplarını çekiyor, bir taneai eski eıvahlarını giymeye mecbur kal
tular, gittiler. de lambayı söndürüyordu. mı§tı. Aradan yedi sene geçtiği için 

Böyle hareket eden iki çırak, çok Erteai sabah bu hizmetçi kediler, bu elbiseler de, adamakıllı kısalını,ıı. 
kurnazca bir if gördüklerini sanıyor- gene çıka geldiler ve onun yatağın- Değirmene vardığı zaman öteki 
!ardı. Fakat işin sonu nasıl olacağını dan kalkmasına yardım ettiler. Bi- iki büyük çırağı orada buldu. lkisi de 
sonradan göreceğiz. riai çorabını giydirdi; birisi ayakka- birer at getİrmİflerdi. Fakat bu atlar-

Nihayet sabah oldu ve doğan gü- bısını taktı; birisi yüzünü yık:ı.dı; dan birisi kör, birisi de topaldı. 
netin "ığı küçük çırağı uyandırdı. birisi de kuyruğu ile ısla!< yüzünü ikisi de küçük çırağa aordular: 
Çocuk uyanınca etrafına bir göz gez- ıildi. - Nerede ıenin atın? 
dirdi: kimsecikler yoktu! Birdenbire Çırak nihayet: Delikanlı cevap verdi: 
fqırıp bağırdı: - Bu işi pekili becerdiler! dedi. - Uç gÜn sonra arkamdan gele-

- Aman yarabbi, burası neresi? Ogün çocuğa İf de verdiler: or- cek! 
Ben ne diye burada tek !>atıma kal- mandan fato için odun kesecekti. Bu cevaba iki arkadat kahkahalar
ınıfun? Fakat öyle bildiğiniz gibi baltalar- la giildüler ve çocukla alay ettiler: ı 

Kalktı; silkindi ve kovuktan d1'1'- la değil, Baltası gümiiftendi; teste- - Hiç korkma, o kendi kendine 
nya çıktı. O..arısı bir ormandı. O- resi giimüttendi. Bunlarla ak§ama gelir, dediler, herhalde dehşetli bir 
zaman gene kendi kendine dedi ki: kadar bir çok ağaç kesti; odun yar- at olacak bu hayvan! Hah! Hah! 

- Burada tek bqıma kaldım. dı. Hah! hah! .. 
Şimdi nasıl edip de bit at bulacağım Artık ~tonun aahibi olan kediye B~~n üzerine ~ç~k çırak değir. 
bilmem ki? faydalı olmak için elinden gelen her mencmın yanına gıtti. Fakat ustası 

Tam bu sözü söylemişti ki oradan ,eyi görüyordu. ona dedi ki: 
kaplıımbıığa kabuklu bir kedi çıka- Yemek vakitlerinde giizelce yiyip - ~~tü~ bat'? 0 kadar eski, 0 ka-
ıeldi ve çocuğun yaruna gelince: içiyor, kamını doyuruyor ve ıato- dar kirli ki benun yan~~~ y~mt 

- Nereye gidiyonun arkad~? nun aahibi olan kedi ile onun biz- M?.fras'j;a ruraınazıın. Bı:"ıpekge ~ e 
Diye aordu. metçilerinden batka kimseyi görmü- glaoreceah 0 ursal 0 zaman n az-
Ked• · b ··z1 • kü" ··k " d m cup o urum. 

ının u so en çu çıraııt yor u. G 1 • iki ak kü ükle b" 
sevindirdi Bir gÜn kedi ona : ece eyın, çır ç 11 

Oh .oh ded" ba dı d" be · 1 ki id" arada yatamıyacaklarını aöylediler. - , , ı, sen na yar m - Hay ı nım ota anma g ıp O da b" kaz kü · d rl 
edeceksin değil mi? oradaki çayırlan orakla biç; aonra ların .. ırrind mesın e se aaman-

. · ku ! uze e uzanıp uyumaya mec-
Kedı cevap verdı: bunlan demet demet yap ve rut b ldu 
- Ben senin ne iıtediğini gayet dedi. urErto ." ·· kedın· ın· v"adett"ı;;.; ü-

' · b "li Sen ·· 1 b" B ·· ledikt lin ·· esı gun, "' ıyı ı yoş~· be ·guzı ebe abeır at arı,- .. unub~Y ak enalsonrda eb. eb~u· çüncü gün olınuttu. Sabahleyin bir 
yonun. ım ı nun e r r ge ; muşten ır or ve tın an ır e- d baktı! ki alt t tarafından çe-
yedi sene bana U4aldık et. Ondan yi taşı verdi ve dikkat edip bunları kil~ ar) 'ı b" 

1 
aaraba degı" ·rmene ,, • 

be d". .. 1 . . • . d nbih tti en pırı pırı ır • . 
sonrahed? ~ ~yanın en guze geı;,~_etrn~~ı ete 1 ~· . . d doğru geliyor, aynca küçük çırağa 
atK .... ~ye ak kegı;· k d. • ....,..u ' ı:;:-ı; çayır~ .. ıçtı, ı.i: verilecek yedinci atı da ufaklar ye-

_:Ne i;f kedi b:, ı de':J~ hk~t ba- ::::ı Y~f:~i ta::tu :ıd:;;;ti~eri de~~ gbetirid·~~rlardı: .. .. d d __ ..., __ ,......,....,._ .............. _....,_...,...._....,..,_. ... ..-................ _,._..__ nra a egırmenın onun e urun· 

Bu sayımızda kadın okurları- Bu ıene gündelik elbiselerde 
mıza bir kaç ıeçme model takdim tayyörler yine revaç bulmuttur ••.• 
ediyoruz.. Modellerimizden ikisi Modelimiz bu sene sık görülecek 
ipek ıabahlıklara aittir. ipekli tayyörlerden biridir. 

Evde, bilha11a atçt1ı olan ba- Verdiğimiz fapka modeli iae 
yanların bu sevimli kıyafetle do- hakikaten bir bahar fApkasım bU. 
latmaları inkar edilemiyecek bir tün kudret ve cazibesiyle canlan· 
cazibe ı-.ımaktadır. dırmaktadır. 

Meraklı istatistikler Bir muallim 
B 1 b • 1 • • • • ? ca içinden gayet iyi giyinmif, gayet 

U a J ) f m JS) fi) Z • giizel bir kadın indi. Bu güzel kadın 
küçük çırağın yedi sene kendisine Amerikada senede kaç sigara içilir? 
hizmet etmiş olduğu kaplumbağa 

Hususi ders 
verecektir 

kabuklu kediden bafka bir kimse D " b •• •• k k •• t •• h ' 
değildi. UnyanlD en UYU U Up aneSJ... Değerli bir muallim buawi den 

Bu iki arkadat kır gezintisine çıktılar. Oturdukları 9ato uzak
ta görülmektP.dir. Sadık köpekleri Minot onları koruyor. Bir kut 
ne!elerine ortak o im uf; ötmektedir. Çocuklar tel attan ıüt titele
rini evde unuttulu. 

Şatoyu. J<öpeği, kueu ve ıieeyi bulabilir misiniz?" 

Güzel kadın, değirmenden İçeriye verecektir. 
girdi. Ve değirmenciye kendisine ye- Dü" k k lan d.l ilk ve orta mektep tahsilinde bu· . hizm · 1 kü .. k nyarun en ço onutu ı -ıyare. 
dı _'ene et etm1' ? an çu çı- leri •unlardır: Çince ( 400 milyon in- Halbuki ıigara sanayiini ihmal et- lunan çocuklarını huauıi derslerle 
raıır,n -~erede ~~l';'~gunu sordu. san), lngilizce (200 milyon), Rus- mek büyük bir hata olur. Bundan üç takviye etmek ihtiyacını duyan ÇO. 

Cl{lrDlO .. encı ekaı d : ki . ki ça (120 milyon), Hintçe (100 mil- ıene evvel Amerikada netredilen is- cuk velileri «f.4refpa~ poıtaneıinde 
- stu batı o ar es ve pıs ) Alın (SO ·ı ) F · "ki • •• · h • p R Ak ad · talı kendisini değirmenden İçeriye ala- yon , (

7
0 anilca ) 1mı yon 

1
, r(a

7
n
0
- tatı~~ ~r sıgaraktıedan.ayunF.lhınakikae. emm1ı- .ost ~~tan « I .san» reııne -

Dı d d b" k kü sızca m yon , spanyo ca yetinı gosterme ır. ı ya - rıren muracaat en. 
~ydoruz. ~n a ır; ır az me- milyon), Japonca ( 65 milyon), Por- ruz Amerikada kullanılan sigara ade-
ıın e yatıyor. t ki (60 ·ı ) T·· k (45 d" kild b" ed"lın" · · d 

K d kü. ..k • t" ·1ın • e zce mı yon , ur çe ı 4u •e e tes ıt ı tfbr: 4 milyon kitap var ır Bunların aa-a m, çu çıragın ge ırı esı- il . • 
ni emretti. Fakat daha onu alıp gc- m yon)'.. . . . 1905 de: 3 m_ılyar ym her sene artıyor ve her ıene kü-
. ed ..• _1_1 b. . . 1 En mühim sanayıden bahsedınce, 1910 da: 6 milyar tüphaneye 1 5 kilometre raf ilive 

tirm en ..........,arın ırısı onu a ıp · "tibaril" akl 1 ı 5 d ·ı ·ı ' .. 1 k rtın t .. umumıyet ı e a ge en er 9un- 191 e: 14 mı yar 800 mı yon olunuyor Kitapların katalog"u 220 guze ce yı amış ve sı a gaye gu- 1 rd O b"I • d d · ·ı · • ık lb" l . d" . ti" K"· .. k a ır: tomo ı, ıınema, ra yo, tay- 1920 e: 41 milyar 500 mı yon ilt t tmaktad y lru b k talolı: 
zeı, ' e ıse er gıy ırmı~ . uçu - 1925 de· 65 .1 c u ır. a z u a • 
çırak bu elbiselerin içinde o kada~ nındu, dedi. 

1935 
d : 140mı .Y1ar lar 2000 lira ediyor. 

·· 1 kad kı ki im t kı D •· · d. e. mı yar. B" "liın. b. ·•· • guze , o ar ya şı ı o uş u egırmencı cevap ver ı: . • k ır a ın teı ıt eltiğıne göre, ın-
aormayın. .. - Öyle ise değirmen de onundur! B

1
u
0

1
000
40 mOOılOyarki~ıgara ul~kucab. ~n; gilizcede 250.000 kelime vardır. Fa-

Güzel kadın, bundan sonra öteki Fakat gÜzel kadın dedi ki: sa, ·. ; ometre 1 ır a kat bunların 50.000 i kullanılınakta-
çırakların getirdiği atları görmek is- - Bu at da, bu değirmen de senin elde .~•imiş olur· . . dır .. 
tedi. Birisi kör, birisi topa) olan bu olsun! Dıger taı:afdan, bu 1~ mıly~~ sı- Alın d 71 750 F zcad 
atları kendisine gösterdiler daha son- Bunları aöyliyerek sadık küçük gara Amerikalılara taksım edılırae, 93 032 anta I a · d M ~;'5~f ~ 
ra uşaklarına emir verdi. Küçük çı- çırağı arabasına aldı ve oradan uzak- kadınlar da dahil olmak üzere her ed. 

51
• 6t8a6ykanl~ a d. ' (I ın 

ak . . . d.kl . t t" . 1 l . . Am ikalı b ed 1000 ıigıua c e . e ıme var ır. nan-r ıçın getir ı en a ı ge ırsın er aşıp gıttı. er aşına sen e I) 
d. . O d d • d l"k im 1 d .. mazsanız sayın. 
ıye. ra an ogruca e ı an ın a tın u•er · . . .. 

1 
biı 

Değirmenci bu atı görünce dedi, ve gÜmÜf aletlerle yapmtf olduğu Fakat üç sene evvel yapılan bu .. Japonyada yenı yet'lt;:ı eı: 
ki: eve gittiler. Buruı •imdi kocaman istatistiğe aldanmamalı, bu mikdarın gul, karanlıktan veya ış 0 ıyan 

- Aman yarabbi, bu ne gÜzel at, bir ,ato olmuştu, içinde ber§ey altın- bugün bir misline çıkmış olması ih- bir yerde beyaz görünmektedir. Fa-
böyle? Ben, bütün hayatımda bun- dan ve gÜmÜ§tendi. timali yok değildir. kat, gÜne§e veya şiddetli ıtıia tu· 
dan daha güze) bir at görmemiftim. Güzel kadın bu delikanlı ile orada tunca kıpkırmızı oluyor ... 

Güzel kadın: evlendi. Onlar ermif muradına, biz * Amerikada kaç kişi varsa yarla\ 
- Bu at, aenin en küc;ülı: çırağı- çıkalım kerevetine 1 lngilteredeki clngiliz müzeai• nde kadar kedi vardır. 
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UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Su Menıucat makinaları ve tezgahları bilumum ıanayi maklna· 
ları, Tornalar, Malıkaplar, Frezeler vuaire .• 

Kim ne ılSylerıe ıöylesin, mem· inatçı olan altınc~ misafir her tcr 
,leketimizde tekniğin çok ileri git· rağmen yıkan~.ağa ka~ar .. ve~~·· 
liiini kabul etmeğe mecburuz. Anla,ılan herıfm ~.rtesı .g~n ıçın I 
İialk bu teknik yeniliklere o kadar yıkan~ıt. ola~a~ ~ormesı ıcap e· ı 

aPLATT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE W1LCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her siıtem kompresörler. 

~lıttı ki, bunların kartııında hay- den muhım hır ••ı vardı. . . 
tet etmeğe bile lüzum göruıiyor. Kadın çıkınca alhncı m.ııaf~ t 

Fakat buna rağmen hazan öyle banyoya girdi. Banyoyu temızledı 
idiıeler oluyor ki, anilikleriyle, ve sıcak su musluğunu açarak tek

tmetlerile, herkesi tatırtmaktan rar odaya döndü ve banyonun dol-

Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cim torna, imali.t, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halita.sız çelikler ve .• 
TIT ANlT aerl maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarm1zı llf&iıdaki adreaten temin edebilirsiniz : 

teri kalmıyorlar. maaını beklemeğe koyuldu. 
Daha on ıene önce, buaün çok Fakat vaktin fazla geç olutun- r 

lahit aa11lan bir hadisenin wkuu dan ötürü kısa bir za.ı_nan sonra 
)>rtalıiı karmakantık edebilirken, hem Moskovalı operator, hem de 
J>uıün bu hldiae peynir ekmek ye- albncı misafir uyu~p. kaldılar. 
nıek kabilinden bir teJIDiş gibi Biriıi karyolaya, dıgen de kane· 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon : 2413 Posta Kutusu 234 
1-13 (841) ' ıörünüyor. neye uzanmıttı: ~. 

Neyae, iti uzatmayalım. Geçen- Banyo kııa hır zaman sonra dol- •1-=••••••••••••••••••-•••••~ 
Jerde bizde, Lenillll"atta TUkua 'du. ç• k Aşçıbaşı Makarnalan 

elen bir hldisenin hikayeaine gi- Sular tattı. Evveli banyo odası- .. JÇe 
l'itelim. nı aonra da Moskovalını~ ... odaımı 

Moıkovalı ıinema operatörle-
1
istila ~tti .. Az. aonra da dıger kata ~iç~ ~zelliğin ~nh tablosu~ur. 

tinden birisi, sinemaya ait bir i, akmaga batladı. . Zarıf hır çıçek dcmetı en kaıvetlı za. 
)çin Leninsrada gelmişti.. Bu si- Fakat ban!onun al~n!- ısabet manla~ımız~~ ruh~uza.!'eşeler«r
)ıema operatörünü, Leningradın eden bu otelın salonu ıdı. Bu geç per. Çıçekçılık de guzellıge ayrı rev
~n muhtefem otellerinden biri vakit, orada kimse bulunmadığı nak verdiği için bedii sanatlar haya. 
olan «Evropa» oteline misafir et- için suyun akışını da derhal fark- tına girmiştir. Bu sanat şimdiye ka-
tiler. eden olmadı. dar hep Türk olmıyan unsurlara 

Sinema operatörünün oteldeki Bizim iki arkadaş müthit bir sı- mahsus zannedilirdi. Her sahada. ze-
bduı harikulade güzel, harikuli- caktan ve boğucu bir su buharm- ka ve kabiliyetini ~österen Türk ka
ile 9ıkta. Banyoıu, kalöriferi, hah· dan göz~erini ~çmağa mecbu__r ol· dmlıih ~?nda da .. mu~af~ak ol~uş
ları, telefonu, velhasıl berteyİ mil· dular. Bırdenbıre, pe oldugunu tur. Tabu ve sunı el ile ışlenmıs ve 
kemmeldi. anlıyamadılar. ilk gözlerine çar- süslenmiş paketler, matem çelenkleri • 

Böyle tık ve güzel odalarda mi.. pan 'ey kesif bir su buharı ve ka- hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi
.-fir kabul etmek te güzel olur. nepelere, kary~l~lara ~adar yük- danlığı. i!e Karşıy~da. iki çiçek 
Netekim bizim ıinema operatörü· aelen sıcak su ıdı. T erhkler, gaze- bahçesını rekabet cdılmıyecck dere
ne de, dostları, ahbapları sık sık teler, diğer uf~ tefek t~ta ~·ya, c~de uc~ veren. ~u. k~aatkar Türk 
gelmeğe batladılar. birer kayık gıbı, suyun uzerınde ç~çek mue:ısesesmı ıhti!ac~. olanlan~ 

Bu dostlar, ahbaplar sadece bir yüzüyord~. . hır k~.re zıya~et etmesı. otedenben 
~lyaretle iktifa etmemitler, biz de Ufak bı~ ~ersemlıkt:n sonra bu .mu~sese 1le alış verış etmek su
lıer vakit yapıldığı gibi, operatö. derhal vazıyetın ne oldugunu kav- r:tıle alakadar o!an z.:.tl~rca da ma
rün odaıındald .fık banyodan d:ı radılar. Fa~a.~ .. suyun ~azla sıcak lum. olan bu hakıkate ıştıralc cdecck-
faydalanmağa bqlamıtlar. olutundan oturu musl~ga yanatıP lerdır. . . . 

Çünkü turaıını söyliyeyim ki, onu ka~ıyamadılar. Nıhayet sa~- Befedıye :vlen~e d.aıresınde 
henüz bütiin evlerimizde banyo dalyelerı, masaları yanyana getı- Çıçekçı Şadıye 
mevcut değildir. Dıtarıdaki ha- rerek .bi~ bir bela ile, musluğu ka-
mamlara gitmekte bir zaman me- pıyabıldıler. ~ 11 an: selesidir. Sonra, bazıları da var· Bunlar muslugu kapadıktan 
Hır ki bu İf onlara bir külfet gibi ve ıular da, esrarengiz bazı men· 
9CSrünür. Alelumum bu ifle uğraf· fezler bularak ortadan çekilmeğe MR. Ralph Henry Rosenberg, ai-
ınaıını ıevmiyenlerden, tabii hah· b~ladıktan kısa bir zaman sonra levi sebepler dolayısi.le soyadı ol&.n 

SelaniJı ıergiıinin Birincilik 
mculalycuını ka.zanml§tır ••• 

u tzMıi*"MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : İkinci Beyler 

sokağında Fırın karşısında ( 25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVl Göztepe Tramvay caddesi 

o. 1018 TELEFON 2545 ebneğe hiç lüzum yok.. otelin idarecileri sapsarı bir halde Rosenberg'i usulü dairesinde tebdil 
Halbuki banyosu olan bir ah- odaya girdiler. ve ~aldesinin ıoyadı olan «Atk;ııs»,i n.ı:~ .... :i1lt:7.?Lı:2!Dım'IEll!lil-•1m~ 

babına gidip üç bet laf etmek, de- Otel idarecileri banyo odasını, soyadı olarak kabul ettiğinden bun- SAUHU SULH HUKUK HA-
reden tepeden, felsefeden, şura· banyo, alt katı tetkik ettikten son- dan böyle Ro.lph Henry Atkins ola- KtMLleüNDEN: 
dan buradan bahsetmek .. En so- ra beraberlerindeki mühendisle mit tesmiye edileceğini beyan eyler. Teı:ek.e .No. 16. . , 
nunda da mükemmel bir surette bir .feyler konu,mağa batladılar. 1_ 3 (939) Salihlı~m .... eskı .~am~ mahallesnt-
)'ıkanmak ne keyifli bir i~tir .. Yani Otel idarecileri kendi aralarında den l~n_18ıl ogl.u. H':':ser111 Akı,m te-
i · 1 "' T k 1 k M k l rekeaının tesbıtı Lutfıye tarafından 
azın an ıyacagmız bu hem ticaret onutur ar en, os ova 1 opera- A J ( k · t ·ı t k · t d)t edilm' ti 
hem ziyarettir. törle misafiri de kimin kabahati ce e satı 1 MI& ~nmefıfı _e.ı erelacaklıClı e ·~-'--la boı, r. 

S • • .... · ki · ·· d uteve aua a ouıııuu rç-
onra, ıtın en tık tarafı banyo- oldugu, zarar ve zıyanı mın o e- 30 b" k"I .... l l b l lann ilin tarihind "ti 

nun bedava ve beylik olutudur mesi icap edeceği hakkında müna- . ı· b ınd.~ o ~rapü.k' yapmagl a eve- baru u b~an . ind l --'- boen ıla-M . · ka · · t ·ıer rıf ı er uzenı m emme tarap- en ır ay ıç e a a\;&A ve rç -
altlnı ya, bedava sırke baldan faya gırıt 1 

•
1 

ki f 1 hane sahibinin azimeti dolayısiy· rını ıulh mahkemesine müracaatle 
tatlıdır Korkudan zor u a ne es a an 

· . f" ak k k hl b"l le acele satılıktır. kayt ettirmeleri aksi takdirde miras-
1.tte bunun iç.in bizde, otele mi- mı~~ ~r, anc ır. ru evere ı e- Müracaat yeri ı çaları ne ıahaan ve ne de terekeye 

ıafır gelmit ahbaplar pek sevilir. cegını, zarar ve zıya?ın alt tarafı- &zmir Çakal og-lu hanında izafet! t k' ed · ki · •--
M k d ·· .. gelenı banyosuna e a ıp emıyece en lllAllUD 

oı ovalı sinemacı da, bilhassa nı a, onun; I 
1 

... M tüccardan Hayati Börekçi medeninin 534 561 ve 569 uncu 
bu sebepten ötüril, bir ziyaret hü- sokmak bu a a ı~n~ı yapan .. ?s~ (924) 1-3 maddeler· t f'b "li.n ı 
cumun uğradı. Gelen ahbaplar kovalının vermeıı lazımge~ecegmı ıne ev ı n ı o wıur. 

onufuyor, gülüyor en sonunda iddia ediyordu. . ler ki: )minini iıtedi. Fakat gece yarısı bir 
kirlerini otelde bırakıp gidiyorlar- Nihayet Moskovalı, ~tel ıdar~- - Sizlerin bu itte hiç bir kaba- batkasının oduında bulunmak 
ilı. Zavallı sinema operatörünün ciJerine hitap ederek, tıtrek bır hatiniz yok! ... Bütün kabahat , hakkını haiz olmadığı için iıtedik-
J>et rün içinde anası ağladı. Fakat sesle sordu: · . banyonun yapılıtındadır. itin için- leri reddedildi. 
adamcağız ditini ııktı ıea çıkar- - Zarar ve zıyanı kaç ruble de teknik kusurlar var. Banyonun Maamafih pitkin misafir sanki 
nıadı. Nihayet timdi a'nlatacağım olarak tahmin ediyorsunuz, aca- ihtiyat deliklerinin au alına kabi- hiç birfey olmamıt gibi erte1i gün 
feliket vukua geldi. Ve her fey ha? liyeti yanht heıap edilmif ve fen· gene otele damladı. Moskovalı o
tlltüst oldu. - Burada, sizin odanızda esas- ni izahata giritti: peratöriin bütün mümanaatine 

Bir ak,am bu sinema operatö- lı bir tahribat olmamakla beraber - Biliyorsunuz ki, dedi, her rağmen mükemmelen yıkandı. 
r6ne hemen hemen aynı zamanda misafir salonu battan bata berbat banyonun üst kısmında bir takım Fakat bu defa «su periıi» ni ür-
altı mi.safir birden geldi. Dereden olmuf, sıcak su bütün mobilyeleri, delikler vardır. Bu delikler, banyo kütmedi. 
tepeden konu,uldu. Yenildi, içil- piyanoyu harap etmİ!·· Bu keyfi- ağzına kadar dolduğu zaman su-

...... 
Çiftçilerim· e 

Sovyet (Tehnoeksport) fabrikalarının ziraat 
makineleri sağlam, ucuz ve kullanışlı olup 

her hususta rakipsiz makinelerdir 
Ekin biçmeye mahaua en ıon ıistem tırmıklı ve dolaplı orak maki· 
nalan, traktör ve HAYVANLA çalıtan biçer ve bağlar makinala· 
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, aaman toplUt bilyalı en son model 
buğday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler, çayıra 
mahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinalan, 
ot ve batak toplamafa mahsus beygir tarakları, bağ ve hafCl'at 
mücadelelerinde müstamel ve her keseye elveritli dayanıklı Pü
lavarizatörlerle ıüt makinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
billıaasa ekim 'Ye çap&lama itlerini muvaffakıyetle yapan Onl· 
veraal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler Te 

aklan, bunların bilUınwn akaamı en kuvvetli, çeliklerle y • 

pılaııt olup her kese taTıiye edilmeğe değer. Bilhassa Eıe mınta· 
kasında kullanılan 'Ye aranılan Ozüm kalburları metanetiyle ta· 
nınnııt olduiundan ihtiyacınızı adreıimize bildirmeniz menfaa
tinizi mucip olacaktır. 

TGrklyo Merkez depoau : Galata Tünel caddesi Perçemli ıo
kak Numara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOOLU ... 

lzmir tubeal Halimaia çarfısi No. 20 
1-13 949 

• ....,,._ .... . !' J> • 4 

ŞARL P IMUS 
A vrupadan avdet etti... Her gün ilerliyen A "ll'Upa boyacılık 

ıan'abnın yepyeni terakkilerini tetkik etmiftİr .. 

Bayanlar! Baylar! 
Mevsim gelmi~tir. Elbiselerinizin kirlenm.iı veya lekelenmiş olmasından 

cndiıo etmeyiniz 1 
En ınü,külp~ent gustolulan bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRJMUS 
müeasueainde bu ihtiyacınu:a temin edebilirsüüz f 

hnıir ve civan .. ,_ ballmım cöstenfiii bGyük rağbet dolayuiyle bu sene 
fiatler rekabet kabul etmiyecek derecede tenzil edilmİftir. 

NOT ı 

MUesseaenln hiç bir 
tubası yoktur. Yanh' 
rere mUracaat olun
masın ••• 

Adres: BUrUk Kar-
dlçah hin albnda 
42·8 Numarada. 

_111Ş-.a.rl_P_r_i_m_u_s ... __ _.Telefon No. 3449 

Son Çıkan Yeni Plaklar 

ODEON 
MALATYALI BAY FAHRi 

No Z 7021 O - E.rzincan p rkm - Aytcm gider su yüzünde 
- Halk şarkısı - Elinde altın şamdan 

AVANOSLU BAY SALAHEDDlN 
No. 2 702 l l - Halk rkısı - Şen olasın Orgüp 

- Halk rkı ı - Manavgat yollan 

BAY REFiK BAŞARAN 
No. 2 702 12 - Halk oarkısı - Ak koyun meler gelir 

- Halk ııarkısı - Suya gider ha gelin 

ERZtNCANLIBAYSALIH 
No. 2 702 13 - Erzincan ;ar)wı - Cül koydum ııül tasına 

- Erzincan §arkısı - Havuz başının gil)lcrl 

URFALI BAY A. M. 
No. 2 70 2 14 - Urfa Sünbülcsi - Felaket dideler 

·- Urfa tecnisi - Sevdiğim bu küçük yııııta 

KANUNi BAY AHMET 
No. 270215 - Rast taksim - Kanunla 

- Hicau&r taksim - Kanunla 

Emlak 
Cli. Nihayet ııra banyoya aeldi .• yet zarar ve ziyan masrafını bil· yun fazlasını alıp, bir boru ile aşa· 
~1ui gibi gelenlerin hepsi de yı- hassa yükseltiyor. ğı nakletmek vazifesiyle mükel· 
~·~~ak !stiyordu. Kavga edecek Mobilye, piyano lafını İfİten leftirler .. Halb~ki burada uf~ bir 
~egıll~dı ya!. Çabucak bir sıra Moakovalı korkudan titremeğe hesap yanh,lıgı olmuf .. Delıkler, Eıa.ı No. 

ve Eytam bankasından: 
Yeri 

tet~kkul etti. Sıra ile banyoya ~ir- bafladı. Gene titriyen bir sesle bütün ıuyu iıtiap edememitler .. 
meg~ b~tladılar. sordu : Tabiatiyle fazla ıu, kenarlardan C. 99 

.Mıı.afırlerden üç tanesi, alimi- _ Peki, para olarak bu zarar tatm•t· Ve bu müeaıif vak'a mey· 
nüt bırer ba~yo aldılar. Şipfak ve ziyanı ne kadar tahmin ediyor- dana gelmit!.. C. 197 

Aydın Merkez Ramazan pafa Mah. Mimar 
Sinan sokak, ada 93, parsel 9. 

No. A1 

Taj 
71 

Nevi 
Dükkin 

Depozitosu 
M 2. T.L 
29.50 120.-

43,44 Dükkia 138. 300.-
)'ıkandıl~. ~ırer çay daha içerek ıunuz? 

1 
Böyle bir f el&kete ıebebiyet ver-

defolup gıttıler. Mühendiı lakayt bir eda ile: diğimiz için affınızı çok rica ede- C. 200 
Sırada dördüncü ıelen Yatlı bir - En ataiı yedi ıekiz bin ruh- riz. Bundan sonra da bu gibi fCY· 

Aydın Ramazanpaf& mab. Hükümet balTarı 
Yoğurt, yai pazarı. Ada 35, panel 1. 
Aydın Köprülü mah. lnönü caddesi 
Ada 426, parsel 11. 

128. 200.-

kadındı. Üstelik te bu kadm ıine- le kadar tahmin ediyoruz, dedi. ferin tekerrür etmiyeceğini ıize C. 242 
ma operatörünün akrabaaı idi. Ka- Yedi, sekiz bin rubleyi ititince vaad ederiz. 

Aydın Merkez Hasan ef. Mah .. Geçit mevkii Dükkin 18.25 60.-
Ada 84, parsel 9. 

dın banyoya girince aa~~~~. çık- miıafir oradan sıTıtmak istedi. Bu sözleri itilen misafir, mühen· 
madı. Anlatılan kese ıurundu. Ot Fakat bunu farkeden Moskovalı diıin ellerine sarılmak iıtedi. fa· 
tutundu. Kim bilir ne haltlar yedi. operatör, sıkı sıkıya onun yaka- kat Moıkovah operatör buna im· 
Hatta galiba ufak tefek çamatır- ~ına .. yapıftı. ~üstahıı_ı kaç~as!na kan vermedi. Canı sıkılmıt bir in· 
lar da yıkadı. ıaıkan vermedı. Otel ıdltrecılerıne san tavriyle: 
Kadın o kadar fazla içeride kal· hitap ederek ayni titrek sesle : - Peki, dedi. Ya bizim ziyan· 

1zahab yukarıda yazılı gayri menkullerin pefin bedelle ıalıfl 27-5-938 cuma günü saat on birde 
Milli Aydın bankasında yapılacaktır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri vcı 
Yanlarında birer fotoğrafla nüfus cüzdanlarını getirmeleri. 

10 - 18 1535 (953) 

dı ki, Moakovah operatörle diğer - Canım, dedi, •u iti iki bin larım1zı kim tazmin edecek? Be
bekleyiciler can ııkıntıaından u- ruble ile halletmek imkanı yok nim terliklerim, bavullarım mah· 
Yuklamağa batladılar. mu? Piyanodan falan vazgeçin! volmuf .. Sizin teknik, kusurlarını· 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye müdürlüğünden: 
Beher metre murabbaı arsa- MC$ahai Mahalleıi · 

Nihayet bir buçuk ıaat sonra Bu lüks birşey .. Biz diğer •eylere zın cezasını benim çekmem reva 
banyo kapısı açıldı. Kadın çıktı, bakalım.. mıdır? 
kadın, M0&kovalı operatörün ya- Otel idarecileri: Otel idarecileri: 
kın akrab 1 olduğu için, tabii - Sen botuna üzülüyor ve pa- - Bir istida veriniz, dediler, 
kimse ağzını açıp birteY ıöyliye- zarhklara giriyorsun!.. dediler. hemen zararlarmızı tazmin ederiz. 
medi. Senden tazminat istiyen var mı? Operatör ertesi gün zarar ve zi~ 

Vakıt epeyce geç o?muf, gece Bu sözleri itilen misafirin rengi yanlarına mahsuben kırk alh nıb-
Y~ısım çoktan geçmişti. Bunun kireç gibi oldu.. Demek ki ona !c para aldı. Misafir de teknik ku
lçın sıra hekliyenlerden hetincisi yüklenmek istiyorlardı. Fakat bu surlardan istifade etmek çarelet"i· 
daha fazla l:almak istemedi. Çı- korku çok sürmedi. Otel idareci~ 

1 
ne teYeasül etti. O da bir istida 

kıp gitti. Fakat oek küstah ve oek leri sözlerine devam ederek dedi· vererek zarar ve zivanlarımn taz. 

nın muhammen bedeli aathiyesi Sokağı Adası 
Lira kurut 

1973 40 493 M.2 35 Ds. Gazi mektebiT e rifiye 
yanında 

55 

No. Cinsi 

19,20 arsa 

1001 12 250 M.2 28 Dı. ıt » » - 55 1 arıa 
ldarei hususiye vilayete ait olup yukarıda cins, mikdan mesaha ve muhammen kıymetleri yazılı 

bulunan arsalann mülkiyeti satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıttır. Talip 
olanları~ ~.artları .öir~ek ü~er~ her gün Muhasebei hususiye müdiriyeti varidat k lemine ve pey 
sürmek ıstiyenlenn de ihale gunu olan 19 - 5 • 938 perfCmbe günü saat 10 da arsaların muhammen 
bedelleri 'Üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle birlikte vilayet daimi encümenine mürn· 
caat etmeleri ilan olunur. (950) 1508 



!AYı7A: 10 
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IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
Beher metre murabbaı bet yüz 

kuruştan altı yüz lira bedeli mu
hammenli on dokuzuncu adanın 
120 metre murabbaındaki 50 aa
yılı arsasının aahtı bat katiplikte
ki şartnamesi veçhile 20 - 5 - 938 
cuma günü saat on atlıda açık 
arttırma ile ihale edilecektir. ltti
rak etmek istiyenler kırk bet lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 

4-10-13-17 (910) 1460 

1 - Beher metro murabbaı iki 
yüz kuru~ıuı üç yüz yirmi dört lira 
bedeli muhammenli 87 inci adanın 
162 metro murabbaındaki 13 sayılı 
arsası baş katiplikteki ıartnameai 
' •eçhile 20/ 5/938 cuma !ı'ÜnÜ saat 
on altıda açık artırma ile ihale edile
cektir. İştirak etmek isti yenler yirmi 
dört lira elli kurusluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen !ı'Ün ve saatle 
encümene gelirler. 

--· 
YENIASIR 

2 - Beher metro murabbaı 500 
kuruştan 750 lira bedeli muhammen
li 34 Üncü adanın 150 metro murab
baındaki 36 sayılı arsası baş kitip-
likteki şartnamesi vechile 20/5/938 ------IR!m---------aım--=m:oı;ım_._ _ _, ____________ • I 
cuma günü saat on altıda açık artır· y ı • ı 
ma ile ihale edilecektir. lttirak ~trnek er 1 m a 1 
istiyenler 56 lira 25kuru4\uk muvak
kat teminat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün ve 

ÇATAL, BICAK, KAŞIK 

saatte encümene gelirler. 
3 10 13 17 1450(898) 

1 - iki bin üçyüz altmıı beş lira 
on kuruş muhammen bedeli ke,ifli 
V uıf Çınar caddesinde Lozan mey
danından baslıyarak cümhuriyet cad
desine kadar yaptırılacak 415 metro 
boyda kanalizasyon ~ mühendi&
likten bedeli mukabilinde tedarik 
Nlilecek ke,if ve şartnamesi veçhile 
20/5/938 cuma günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Iı.
Iİrak etmek istiyenler yüz yetmİ• ye- Büyük fedakarlıklarla vücuda ge-

di lira elli kuruıluk muvakkat temi- tirilen fabrikamızda yerli malı ola
nat makbuzu veya banka teminat rak her model çatal, bıçak, kaşık 
mektubu ile söylenen gün ve saatte imal olunmaktadır. Avrupa mamuli\
encümene gelirler. tı ayarına faik olan bu emsalsiz yerli 

2 - Beher metro murabbaı on bet malı fabrikasının mamulitını her 
liradan iki bin dört yüz yetmis beı d 
lir bed 1• h li I · yer e arayınız. 

a e ı mu ammen smet P8'8 LOKANTA ve Gazinocuların 
bulvarında 332 adada 165 metre mu- nazarı dikkatine : 
r~~dak_i 7 parsel '!'yılı ~sa baş Fabrikamız BAŞKURT marka
katıplıkteki 4artnameaı veçhıle 20/ lı YERU mamulatımızı görme-
5/ 938 cuma günü saat on altıda açık den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
artırma ile ihale edilecektir. lıtirak takımlarınızı almayınız. Bütün 
etmek iıtiyenler yüz seksen be, lira mallarımız hem kalite itibariyle 
75 kurusluk muvakkat teminat mak- Avrupanınkinden daha yüksek ve 
buzu veya banka teminat mektubu hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ile söylenen KÜn ve saatte encümene ucu:ıdur. 
gelirler. Umumi Satıs Yeri: lstanbul Tah-

6. 10, 13, 17 1486 (920) takale caddesi No. 51 

Beher metro murabbaı elli kuru~
tan altrnıs bir lira bedeli muhammen· 

(Jak Dekalo ve Şsı.) 

1i 94 üncü adanın 122 metro murab- IZM1R SiCiL T1CARET ME-
baındaki 1 sayılı arsası baıkatiplik- MURLUöUNDAN: 
teki '8rtnamesi veçhile 27 /5/938 Mansur Köni ticnret unvanile Iz
cuma günü saat on alhda açık artır- mirde Kuzu oğlu Çaf4ts1nda 49 No. 
ma ile ihale edilecektir. Istirak etmek lu mağazada manifatura üzerine ti
istiyenler dört lira yetmiş beş kuruş- caret yapan Manıur Köninin işbu ti
luk muvakkat teminat makbuzu ile caret unvanı ticaret kanunu hüküm
wylenen gün ve saatte encümene ferine göre sicilin 2275 numarasına 
gelirler. kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

10, 17, 20, 24 (958) 1533 (956) 

-...---
lzn1ir Vilayeti Muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

ldarei hususiyei vilayetçe yeniden inşa olunan Bergamadaki 
ilim evi otel olarak kullanılmak ve idaresini bilen bir mütahassıs 
tarafından idare olunmak üzere bütün mefru,atiyle beraber elek
trik tesisatı ve mutbak levazımatı dahil olduğu halde mükemme
len tefriş edilmiş bir vaziyette bir yıl müddetle kiraya verilmek 
üzere on beş giiıı müddetle açık arttırmaya çıkarılmı,tır. 

Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün hususi hesaplar müdü
riyeti varidat ks lemine ve kirasına talip olanların müzayedeye 
i•tirak etmek üzere ihale günü olan 19 - 5 - 938 per,embe günü 
saat ondll depozito makbuzluiyle birlikte vilayet daimi encüme
nine müracaat etmel .. ri ili'n olunur. 

1501 (901) 

•• Manisa 
ninden: 

vilayeti daimi encume-

1 - Manisa vilay<..tinin S lihli kazasındaki Hu. idareye ait 
Kur.unlu banyoları mevcut mebani ve tesisatı ile birlikte bet yıl 
müddetle kiraıa verilecektir. 

2 - Bu isi üzerine alacak zat kira bedelleri ile mahsubu ya. 
pılmak 'arti.yle mahallindeki mebani ve ıairenin tamir vesairesi
ne ait olmak üzere vilayetçe gösterilecek azami altı bin liraya ka
dar olan tamiratı ve inşaatı 'artnames;ndeki müddet zarfında 
yapmak mecburiyetindedir. 

3 - Beş senelik kiranın muhammen kıymeti on bin liradır. 
4 - Muvakkat teminat 750 liradır. 
5 - ihalesi 12/5/938 pertembe günü saat on birde Vilayet D. 

Encümeni önünde kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi vilayetten istenebilir. 

1425 (952) 

Deposu : MAZHAR öNGöR.. lzmir Kenıeraltı Karakol 
karfısında No. 80 

•• 
Odemiş Belediyesinden: 
650 lira muhammen kıymetli 75 kalem defter ve matbu evrak 

açık eksiltmeye konmu,tur. 
ihale 16 • 5 - 938 tarihine raıtlıyan pazartesi günü saat on dörtte 

yapılacaktır. Talipler •artname ve nümuneleri belediye bat kitabe· 
tinde görebilecekleri ilan olunur. 7 - 8 - 10 - 11 (933) 1499 

Turgutlu Belediyesinden: 
Ketif bedeli 737 lira 22 kuru9tan ibaret çocuk bahçesi oyun· 

caklarının yapılması ve boyamaaı ve yerl~rine konmaaı İfİ 3-5· 
938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye kon
mu,tur. ihale 23/5/938 pazartesi &'Ünü s • t 15 te Belediye daire
sinde yapılacaktır. 

isteklilerin yevmi ve saati mezkıirda 'f urgutlu belediyesinde 
bulunmaları.. 6 - 10 - 14 (918) 1484 

Turgutlu belediyesinden: 
Ke,if bedeli 439 lira 49 kur11ftan ibaret çocuk bahçesi tesviye 

i,i 3 . 5 • 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konmustur. 

ihale 23 - S - 938 pazartesi günü saat 15 te Belediye dairesin
de yapılacaktır. isteklilerin yevmi ve saati mezkilrda Turgutlu 
belediye dairesinde bulunmaları. 

6 - 10- 14 (917) 1483 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan • 

ış: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı ke· 
şif bedeli 1.564.863 lira 86 kuru9tur. 

2 - Eksiltme 8/6/938 tarihine rastlıyan çar9amba günü aaat 
15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme, tartname, mukavele projesi, Bayındır
lık itleri genel ,artnameıi, fenni tartname ve projeyi 50 lira mu
kabilinde ıular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için isteklilerin 60.696 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık nafıa ıu itlerini veya 
buna muadil nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdi
ğine ve bu kabil nafıa itlerini batarmakta fenni kabiliyeti oldu
ğuna dair nafıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1343 
10- 17- 25 - 2 1526/ 1343 (957) 

.-..: .- '<....:7'>' ........................ ._ ...................... D?..ı .. 

Devlet demiryollarından: 
Demiryolu ile nakledilen eşyalar için tanzim edilen ve nakli 

mukavelesi mahiyetinde bulunan yol varakaları üzerine itletme 
nizamnamesi ve soyadı kanunu mucibince mürselünileyhlerin 
isim ve soyadlarının yazılması icap etmektedir. Et ya teslimi sıra· 
sında soyadlarının bildirilmediği ve bu yüzden teehhüre ve yan
lıtlığa meydan verildiği görüldüğünden ambara mal getirildiğin
de mürselünileyblerin soyadlarının da mutlak olarak memurlara 
ihbar1 lüzumu sayın halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 

1532 (955) 

10 MAYIS SALI 1938 

<Duua·[et 
a'bunfarz 

TURAN r abrikaluı mamulAtrdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem· 

!erini kullanınız. Her yerde Htılmaktadır. Yalnır. toptan sa
tıılar için lr.mlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemıiye müracaat edinlıı:. 

Posta Kut. 224 Teefon 34&11 

~--.,;ım91 _______________ _. ............. 

BAO VE. BAHÇELERINiZl - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iıtifad 
ediniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
)erin dinc.moları da vardır. Ma:ıotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Rad70 - Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 1 
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insan .Ucodu diş
lere muhtaçtır.Dİf' 
terimizin de Rad
" olinc ihtiyacı oldu 

Dişler niçin çürür? 

Fena hav.larda lrenctinlzf 

GRiPiN 
ile koruyunua 

Baş, ~. adale a~ılariyle üşütmek
ten miltevellit bUtUn ıstıraplan dur
durur. Nezle. kırıklık. grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa mUesair
dir. 

GRIPIN 

. 
DEUTSCHE µ:v ANI Fratelli Sperco 

TE- LlNIE Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE _ LINIE TtBERIUS vapuru e\yevm limanımııı-
HAMBURG A. G. da olup Rotterdam, Amıterdam ve Ham 

ACHAIA vapuru 25 ~isanda beldeni· burg limanları için yük almaktadır. 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen RHEA vapuru 12/S/938 de beki .. 
için yük alacaktır. mekte olup yükünil tahliyeden eonn 

SERViCE MARl11ME RQUMAJNE Bursu. Vama •• K•tence liınanlanna 
BUCAREST ,Uk alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- SVENSKA ORIENT UNIEN 

n)yor. KlSıtence. Calatz ve Galatz ak- COn.AND mot&rU 19/S/938 de 
tarman cTuna> limanlan için yük ala- beklenmekte olup Rotteldam. Hamburs 
calctn. Cdynia. Danimark w Baltık lilnanlan 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE için yük alacakt11. 

VARNA SERViCE MARmME ROUMAIN 
BULCARIA vapuru 22 niaaııda bek· ALBA JUUA npuru 9 / 5/936 de 

lenfyor. Burgu. V arna için yük alacalı- limanımıza gelip Malta. Manilya ve Ce-
br. nova U...nlan ioin yük" ,.oleu ahr. 
DEN NORSKB lllDDEUIAVSUNJE lla.daki hareket ~ _._. 

OıSLO lardaki deftikliklerd• ~ 111...a. 
BAOHDAD npun 15 ma.111ta bek- 1'•t kabul etma. DMa fula ta&ilAt l.ıla 

'-lJor. llbncl..,_, Dieppe •• Nor- lkinci Kordonda Frat.W Sp..co ftPUI 
Salya dedijimiz aiu pddelerinia maraİ yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla ~im~ a~ı 
zamanda yemek saatleri aramada dıtlen temız
lemeie de yarar. Fakat bu temizlik k~fi. deiil
dir Diflerinizi çüı ümekten lnutarmak 11tiyona
nız. sabah, öğle Ye aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

"9 lçla Jflk alaoakbr. acentalaiuıa müracaat edil•-' rica olu-
KULLANINIZ. JON.VION V ARRIN UNU aur. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE AUNABIUR. UVERP00L Telef• ı 41t1/4121/4141/IMS 
isim•• markaya dikkat.. Talditlwinden ulrm•m.. JESSMORE Ta'pUna' ~bekle- ~ .... -•ws:: •n 

~-~-------------~ 8~~~~ Oli~VeŞire. M E Y V A 
na. Ca1aa n Bnlla iG1n )'8k alacakm. 

T u z u AMFJUICAN EXPORT UNF.S LıMtrET 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

- Fenni s;!Özlük için - " 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bitün gözlük cina ve çefitleri yakından 

ve uzaktan ıören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayyo 
laflarla albn, nikel, pilitin, hu baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoaiklet gözlükleri, puaula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene Aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.• 

D_4JMON 

En lıoı meJY• tmudar. laluba&ı def eder. Mide, batınak. 
karadıerda mlte•.Wt rahatmılıklan 6nler. Hamu kolaylafbnr. 

IDsrilb Kauak eczanesi Beyo2la • btaabal 
........ 1 • .. .... • • .. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki Ye ÜÇ pillidir. Ufak camlıdır... d J 
Yapıht itibariyle camlanndaki huauıiyetle Yerdiii ziya :rirminci Haşaratla müca e e zamanı geldi 
unn harikulade icadı olduiu tüPhesizdir. Od pilliai iç yGz, iç pil- r..~ Ln.. bmirlilerin 

" • , , ,,,. , - ."' • ,• T 4 • • • ... 

lial bet yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmaama dikkat ~! ~ uutün Wbiz 
• • takdirlerini bnmn c ...... eclmız. • • .. lrah methar Amerilam filidi ile JMa 
Umum depolan : lzmırde : Sulu ban cann No. 2JJ/9 Hiani Öz _._•--etli L!.. f 

H...1 _ __ • ı• MDI yeni ft ~ llUTY Ull" Ol'-
uaellllf 

1 
mille çllam FAYDA n ... & ~ 

Devlet Demir Yollarından: 
23 - 5 • 938 pazarteai cün6 aaat o~cla Altancak emtiai tü~ 

ye anbannda 10.000 on bin adet esiri ÇPal açık artbrma IUl'etiJ'
le aab1acaktır. 

Beher çuYalın muhammen kıymeti 15 • 28 kurut ~um.dad'!·· 
Taliplerin 210 lira mtnakkat teminat yatırmaları Ye •te sırmeae 
nainii kanuni bir halleri olmadıjuıa dair beyannameleri1le mu
·~ gün ve aaatte Alaancak anbannda toplanacak olan aabf 
kom'i.1onuna bat vurmalara lizımclır. Şartnameler komiayonclan 
PM'aaaz alınır. 6 - 10 (919) 1482 

lan, taze Ye mfİeNİr Naftalin YO pire 
tozlanm, lnıDiz muladı kimyeri 
ıübreleri ballar için kara boya ve 
aç Pi ............. ,.......,. .. .-.._.....-.ı .... .... 
ir ~ ald&m ye e..nava 7J. 
nat llM4illll' ııln rapoırwaa lapJllD 
dCA T AKii.LA. tomnaa kain n 
ucm fiatlerle mapmplen tedarik 
odebilininis. 9 nkh-n ietjmwr 

etmek Utbenlerin mmiuamala ... 
alftk-11 yoldur. Batb yenle de .. -(memna dilsbt 1ııa, ....... 
bemiz 1oldur. Lfitfen :rabnd.ld fir- TELEFON: 3882 

,.. ...,.2• •otra ....._ ıNC. Vapur acentası 
EXOCHORDA ~ 22 ni.anda BlRINCl KORDON REES 

Pireden Boeton n Nnyorka hareket BINASI TEL 2445 
eClecekdr. Ellermaa Liau Ltd. 

EXCAUBUR 'Yapana 6 maf18ta Pi- LONDRA HATI'I 
ndea Bo.toa n N..,.orb hareket ede- CARLO, vapuru iki Dİlaacla (.;oailia 

oektlr. ve Hull' den gelip ytik çıka.racalc Te ~· 
sm ROY AL& HOltCROR Di zamanda Londra ve Hull itin ,ok 

DANia llARl11MK alacakm. 
BUDAPEST ftPUl'I JO Dllancla bek- POLO vapuru 2.9 nilaoda Loodra'" 
~. Port •Salt n l.bad....,._ lgin H lld 1. ··1c -~L __ L u en ge ıp yu ~arae&L 

,ek .ı.c.km. OPORTO vapuru 28 nilancla U.er· 
DUNA Tapanı S JDa7'llta bekl-'7or. 1 Snmead el' -"'L -L---·'-

Tuna lhunlen için Jilk .ı..,.kbr. poo v~ an 1 iP ~- ......--
L--LJ. ._..n.1_._._ ve a,,nı zamanda Uverpool Ye GIOllO'I' 

Dlndıkl ~ --~.,-,- DIV· için yük alacakbr. 
lunlardakt dellftkllklerd• uenta me- U:SBIAN vapÜnı 1 7 mayıeta Uver-
ıullyet kabul etm& poo) ve Snnaeadan gelip yük çıkaracak 

Daha fula ta&lllt almak lçbı Birin- OPORTO vapuru 7 mayıs 1938 de 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Uverpool için yük alacakbr. 
ve Co. n. v. Vapur acentalı!ma mllra- THE GENERAL STEAM NA VIGA-
caat edilmesi rlca olunur. TION LTD. 

--~No. 2007 "2008. ALBATROS 3 vapuru 20 ma,...ta 

"U d 1 " Londra için yUk alacakbr. m a ,, umumı DEUT!CH LEVANTE. LINIE 

deniz acenteliği ,:~~ u.... .. ohıp 
Ltd Tarih ve navlwılardakl ~ 

• den aceeta mewJJyet bbul etmeL 
HELENie LINES L m. 

HEI J AS Yapana 1.3 / il llllla7ll ., •• 

llnda bekJ-Umelctıeclir. Rottındam, 
Hambuq ve AnYerı limenlen için yük 
alacaktır. 

CRIGORJOS C. ll ftPUl1I 23 - 24 ma• 
:r- arumda beklenilmektedir. Rotter
dam, Hambura ve Anven limanlan için 
yük alacakm. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RIO PARDO motöril 24/ 25 mayısta 

beHenmelu.e olup NeTyork için yük 
alacakm. 

FlJN. K. mot6rll 15 /20 bazhanda 
beklenmekte olup Nevyork .._ yük 
alacaktn. 

Parls haplan, nebaU maddelerden 
yapılnılf emeJyetll mtbbll tllcıdır 
1 taneel linet. , ... taneli amel ... erir. 

Gerek vapurlarm muvualAt talrblert, 
ıerek vapur blmlert ve oavluıılan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fada tafstlAt almak iç1ıı Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi c1eıılz acentablı Ltd. m~caat 
edilmesi rica olunur. 

lnkıbaza, hazımsızlıla, uyku
suzluja, bunlardan mütevellit aln1r 
rahataızlıtuıa lJl ıelJr. mriDlsde 
bulundunmus. 

Kutusu har Jerde 15 kuruftur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müatecirl Tlrldyenia • eald otelcl.I BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli id ..... i1le biitln Eae 
halkına kendiaini teYdirmittir. 

Otellerinde miaafir b'-•'-•, kendi eTleriadeld rahab bu
lurlar. 

BirçOk ....._.,....._ ua'ftllen fiatl« mllthlt ucuzdur. 
htanhaLla M1t1a P.n w ı-irlller bu otellerde Luluturlar. .. ·' Sağır dilsiz ve körler muessesesı 

direktörlüğünden: 
a..ı Enafa Kt,...el 

M L, -

MeMrap ..._. Owlacle alelctromotar -
18 Ye ... tela: Det 

c8 -'Mwd- 17 -'Uma 

Lira 

bd.> ... del·•· 826 4700 
Yakanda dm Ye enafı Ye pey •kçeii rualı bir adet = ldmp 

teqllu ..... almacainaclan taliplerin m1n.1re.. ... .... 14/ 
S/938 n-erteei Mat aada &mir Sıhhat müclMliiiacM mltefek· 
idi aabD alma lrc-nkJO'"IM _.Kaatleri ilin olunur. 

3-8-10-13 1418 (887) 



SAHiFE 12 

Hitler Romadan Floransaya gitti 
Tren yolu üzerinde bütün halk Alman Devlet reisini alkışladı 

Roma-Berlin paktı sağlam Milletler Cemiyeti· konseyi 
lngiliz gazeteleri son görüşmelerden 

bu neticeyi çıkarıyorlar 
Roma, 9 (Ö.R) - Führer aabah sa· 

at 9.30 da ı.-t trenle Floranaaya ha· 
reket etmiftir. Kirinale İstaayonundan 

IOll Roma İstaayonuna kadar bütün geçit 
üzerinde bay Hitler balk :yığmlan tara
fmdan ,..W De selimlaıumtt... Gara ltal
ya lı:ralı Ye Alman nazırlariyle birlikte 
ıelen bay Hitler Dllçe ile mehllllll1 ve 
lyan meclisleri reisleri, mareıaJ Grazya
ni, marepl Baclotliyo ve diier phaiyet· 
ler tarafmdan selinılaıınuttır. Alman 
devlet reW kralın Grenadya ve B. Mus· 
solininin MUll<etetr bölülderlnl teftit et· 
mİf ve kralın, Düçenin, mareıaJlerin ve 
diğer phaiyetlerin ellerini ııktıktan aon• 
.. trene bİnmiftir. 

Hareket emumda bay Hitler kendisi· 
ni alkıtJıyan balka Hitler usulil selamla 
kol- uzatarak mukabelede bulımmuı· 
tur. 

Saat 9.SS te Alman nazırlarını ıötü
ren diğer huaust tren de alkıtlar arum· 
da hareket etmiftir. 

ROMA 9 (ö.R) -Venedik sarayın· 
da BB. Hitletr ve Munolinl arumda ce• 
reyan eden ıiyui gariİfmeler Alman 
umumi efkan tarafından derin alaka ile 
la.kip edilmiftir. Nuyonal aoıyalist par· 
tiainin gazetesi olan • Völkife Beobah· 
ten ıunlan yazıyor ı Roma • Berlin milı
Yeri genİf bir hakikattir. Aralarının açd-

Dün ilk toplantısını 
şülecek meseleler 

yaptı. Görü
nelerdir? 

Cenevre 9 (Ö.R) - Milletlerce· Üçüncü mesele çine karşı japon ne! sekreter B. Avenuel tarafından 
miyeti konseyinin 101 inci İçtima taarruzu meselesidir. Veçin delegesi, verilen ziyafet esnasında birbirlerile 
devresi bugün açılmıştır. Bazı maha- Mareşal Çan-Kay-Şek tarafından ihzari temasa fırsat bulmuşlardır. 
filde milletler cemiyetinde mühim son zamanlarda kazanılan zaferler· Meclis ilk celsesi saat on yedide 
bir şey olmıyacağını ve olamıyacağı- den kuvvet bularak yeni bir ısrarla aleni olarak toplanmış ve müzakerat 
nı iddia etmek adettir. Fakat bu -zan bu meseleyi tahrik edecektir. ruznamesi tadilsiz olarak kabul edil
hilafına olarak bu devrede göç ve şii- Dördüncü mesele lsviçrenin mıl- miştir. Lord Halifaks yarın konseyin 
mullü meseleler üzerinde müzakere· !etler cemiyeti kadrosu İçinde tam umumi İçtimaında lngiliz ltalyan an
ler olacaktır. Bu meselelerin başlıca· ve mutlak bitaraflık talebidir. Yani laşması ve bunun neticeleri hak.kın
ları şunlardır: lsviçre 1920 senesinde askeri .zecri da beyanatta bulunacağını bildirmiş-

i - Habeş meselesi: Bu mesele tedbirler taahhüdünden istisna edil· tir. Bunu meclisin gizli bir celsesi tı:ı
lngiliz hükümetinin talebile "çılmı~- diği gibi şimdi de ekonomik zecri ted- kip edecektir. Bu celsede Habes de· 
tır. Londra kabinesi milletler cemiye- birlerden istisna edilmesini istiyor. legasyonunun talep ettiği gibi kon· 
ti azası olan dev Jetlerin habeş ilha- lngiltere ve Fransa bu talebin bir bi· seyin Habeş meselesi hakkındaki 
kını arzu ettikleri takdirde tasdikde taraflık cs6ri hastalığı» tahrik etme· müzakerelerine kabul edilip edilmi· 
serbest bırakılmalannı istemektedir. mesi şartile buna muvafakat etmeiı:e yeceği mesele•İ müzakere edilecek· 
Bu mesele, lngiltere ve Fransanın mütemayil bulunuyorlar. tir. Ayni zamanda lspanyol ve çin 
ltalya ile münasebetlerini normal bir Nihayet Şili delegasyonunun bir m""!;lelerinin müzakeresinde takip 
şekle sokmak arzularından ileri gel- talebi vardır. Bu delegasyon millet· edilecek usuller tesbit edilecektir. 
miştir. ler cemiyeti paktının sadece islah ilk celsede Habeş delgasyonu da, di· 

Bu neticeye varılmasına b;r çok edilmesini değil, fakat kendi göster· ğer milletler cemiyeti azaları ve mü· 
engeller vardır. Bunların birincisi diği şekilde islah edilmesini istemek- şahidler gibi samiinin arasında bu· 
cebir ve şiddetle tahakkuk ettirilmiş te ve aksi takdirde istifa tehdidinde lunmuşlardır. 
olan fütuhatın tasdikini milletler ce· bulunmaktadır. 
miyetine meneden geçmiş karar su· lngiltere hariciye nazırı Lord Ha- Cenevre 9 (Ö.R) - Milletler 18 
retleridir. lifaks dün sabah cenevreye gelerek inci asamblesi reisi Agahan Cenev· 

Diğer tarafdan böyle bir ilhakın temaslarına başlamıştır. Fransa ha- reye gelmiştir. Geçen Eylı'.ılde 
kabulünden çıkabilecek maddi ve riciye nazırı B. Bonne de bu sabah Asamble devresini kapamadan da· 
manevi bir takim mahzurlar da gÖZ· gelmiştir. Meclisin ilk İçtimaı saat 17 ğılmıştı .• 

muma çalıfılmıt olan iki devlet daima el Hitler ve Mussolini 

den kaçamaz. Çünkü bazılarını fik· de olduğundan bundan istifade edile- Londra 9 (Ö.R) - Habeş sefa· 
rince bu, taarruzu teşvik eden bir ha- rek bir çok huausi temaslar yapılmı~- rethanesi Habeş delegasyonunun 
reket olabilir. Serbest teknik bazı br. B. Bonne ve Lord Halifaks Fraıı- Cenevreye hareket etmiş bulundui\u· 
güçlüler vardır ki, bunlar da bir Ha- sız ve lnııiliz delegasyonlarının me.:· nu teyid ediyor. ele yüriimektedirletr. Onlann bu doıtluğu solini ile maiyetlerinden mürekkep alay uzun uzadıya miinalı:qa edilmi§tir. 

halkÇ1 milliyet devrini aÇIDlfbr. Şefleri- yolda bir müddet Donia meydanında 

nin faaliyeti de ııünden ııüne bu yolda durmut ve Führere Katedralm hariçten 
daba ziyade canlaıımakta ve ..,..;,leınek- ıeyri imkinmı vermİ§tİr. 
tedir. Bir müddet istirahatten aonra pnaöl

loııiliz ırazeteleri BB. HitJ.,. •• MUISO· ye ve Düçe oaat 15.2 de birlikte Bazili 
lini arumda teati edilen nutuldan ıö%- cMukaddea Haç• kilisesine giderek F1o
den ıreçirlrken laay ~lininln Ceney. ransa fatistletrinden otuz altıamm mezar. 
re müeueseolnl ham bir baya! gibi gÖI· ı ·· ünd "-~- · 1 eli Bund an on e -e.u. .. ..ıJ er r. an sonra 
termekle beraber dünyaya ıimdikinden da harp ölüleri mezarlanna çelenk koy. 

daha kuvYetll bir eınnİyet n adalete da· mutlardır. Eski aaray önünde 'bay Hitler 
yanan bir sulh temin etmek lçin İtalya ıerefine folklorlu bir halk nümayifi ya• 
n Almanyanm beynelmilel it birliği ar· pdmlflır. Bay Hitler ÔJ8m operada ha-
aularım teyit ettiiüıl memnuniyetle kay. bul·---•- y d" · b" • · dinli" ..1...1:..orlar • • zır ......,... er mm ır eaenıu • 
~" • loııiliz gazelden ltalyada k n __ • 
1'alkın ...... bararetli ___ L .. 

1 
• yece ve o gece yansı ıı>eT!me bareket 

yap...,, t ....... ur en c!e ed lrtir 
R Berlin mib • • kud ece . 

oma • vennm retine ve 
abhatine bir delil &ayıyorlar. 

Pariste çıkan Jour ıazetesi bay Mus
solininin kendi kudretini bilen, fakat ay· 
ni :umanda lbtiyatklrlıfı da elden bırak
mıyan bilyllık bir tef gibi ııöz ııöylediğini 
yazıyor. Tokyo pzeteleri Roma • Berlin 
Tokyo mlbellesinin ebernmiyetinden 
bahsediyorlar. 

lSPANYA TAHTI ETRAFINDA 
GöRVŞMELER 

PARIS, 9 (A.A) - Övr ıazetesi Y•· 
zıyor : 

Bay Mitlerin fena havalardan dolayı 

değil, erkinıharhiyeler arumdııki itilaf-
nameyi kat'i ıurette itmam maluadiyle 

Floranaa, 9 ( ö.R) - B. Hitleri ae· Romadalı:i ikametini temdit edeceği zan. 
tiren hususi tren tam aaat 14 te Floran- nolunmalı:tadır. Fazla olarak on üçüncü 
aaya ırelmİftir. B. Hitler heman vavon- Alfona ile ispanya tahtı müddeiai oğlu 

dan İnmİf ve kendiainl kartdamağa gelen Don Juan Romada bulunmaktadırlar ..• 

Düçenin elini ııkmıftır. Floransa beledi- Ve bay Muuolini ve Bay Hitler ile uzun 
ye reisi Mitlere cHoı ıeldiniz» temenni- uzadıya göriifmütlerdir.Burhonlarm tek
ıinde buluiımuttur. BB. Hitler ve M.... rar lapanyol tahtına getirilmesi meselesi 

beş delegaayonunu cenevrede bulun· lisde takınacakları umumi tavır ve 
ROMA, 9 (A.A) - lomparatorlu· masından ve M. Cemiyeti paktının hareket hakkında mutabık kalmışlar- Loııdra 9 (ö.R) - Kral lngiliz 

iun ilinınm ikinci yddönümü milnuebe· 4 üncü maddesi mucibince, memle- dır. Lord Halifaks Sovyet hariciye hava kuvvetleri baş kumandanı sı
tiyle parti genel aekreteri Düçeye bir ketlerini alô.k,.dar eden meselenin nazırı B. Litvinofla görüşmüştiir. fatiy]e bu sabah muhtelif askeri ha· 
mesaj takdim etmiftir. Bu mesajda bil- konsey tarafından müzakeresinde Bazı delegeler Habeş meselesi hak- va meydanlarını teftiş etmiş ve kral 
huaa fÖyle denilmektedir : h~r bulunmaği talep etmesinden kındaki raporun yapılmasına Ro· ailesine mahsus bir tayyareye bin· 

_ Bütün millet amansızca ve muzaf. ileri ~lmektedir. manya delegesi ve küçük antant mü- miştir. Bir lngiliz hükümdarının böy· 
ferane devam etmekte olan inkılabın Görüşülecek ikinci mühim mese· mesaili B. Komnenin memur edilece· le bir hareketi ikinci defa olarak olu· 
hizmetinde Düçeyi ber zaman ve ber ile ispanyadaki ecnebi müdahaleleri· ğini tahmin ediyorlar. B. Komn<'n yor. ilk defa olarak 1936 da kral 8 
yerde takip etmek azminde oldufwıu dir. Ve bu hususta ispanya hariciye dün Lord Halifaksla görüştüğü gibi inci Ecluard hava kuvvetlerinin muh· 
teyit eder. nazınB. Elvares Del Vayo konseye bu gön öğleye doğru da B. Bonne ile telif istasyonları üzerinde bir hava 

tafsilat ve izahat verecektir. görüşmüştür. Esasen delegeler ııe- devri yapmıştı. 

ANTAVAREN, 9 (A.A) - Diln 

:s.:::~::::.:E~.::;·Çinliler Y angçefuyu aldılar 
bir hava geçit resminde hazır bulunduk-
tan aonra Saint Marinellaya IJİbnİtler· 

dir. Orada Cevita civarında pek &rızalı 
bir mmtalı:ada mühim bir piyade ma· 
neYl'&ll yapılmıttır. 

Japon hücumları şiddetle reddedildi 
LONDRA, 9 (ö.R) - Çinliler ciddi 

mukabil taarruzlardan aonra Y ayet' • Şu-
ROMA, 9 (A.A) - B. Hitler terefi- anıım ıimali garbiainde iki sevkülceyı 

ne dün tertip edilen hava manevraları mevkiini ihataya muvaffalı: olduklarını 
400 kilometre ıür'atle uçan bir anı tay· haber veriyorlar. Çin kuvvetleri Yang
yaresinin havada gamalı haç resmetme· çe. Fu mevkiini ifgal etmİ§lerdir. 

ıiyle batlamıt ve bu 350 tayyare 400 Tayer • Şuang tirnalinde Japonların 

kilometre ıür'atle ııiderken toplu en çok tiddetli hücumlan reddedilmifıir. 
mütkül akrobasi numaralan yapmlflır·· I Şansi Viliyetinin garbinde Çinliler bir 
Müteakiben ağır bombardıman tayyare·! çok mevkileri zaptetmifler ve Japonları 
!erinin hareketleri batlamıt ve bunlar püakürtmütlerdir. Japonlar ise bilakis 
hakiki endaht talimlerinde bulunmu§tur. bir çok kollarının ıan nehri geçtiğini id

dia ediyorlar. 

Frankistler ilerleyemiyor 
Japon tayyarelerinin Nankinin 160 

kilometre garhinde Hoçe • Fu mevkiini 
bombardıman etmitlerdir. Diğer Japon 
kuvvetleri de buraya yaklatmaktadır. 

Cümhuriyet kuvvetleri 
faa hatları 

BARSELON, 9 (ö.R) - Aakeri ha. 
rekibn en dikkate taYan olanlan aahil 

mmtalı:uında Morellada cereyan etmek
tedir. Haftalardan beri diifmanı yerinde 
tutmuı olan cümhuriyetçi kuvvetleri mu· 
kabil taarnu.o geçerek bazı mevkileri 
zaptetmİ§lerdir. Böylece Alkaniz de Şi
me yolu aailere kapanmJflır. 

Son gÜnlerdeki cümhuriyet mukabele
leri, muharebelerin tiddetine rağmen 

cümhuriyet l:uvvetlerinin kudretlerini 
muhafaza ettiklerini göstermektedir. 

Cümhuriyetçiler bir çok esirler ve 
malzemeler almı~lardır. 

Morella mmtakasında asiler iki gün· 
den beTi tank, top ve tayyarelerin hi
ımıyeai altında tiddetli hücumlarda bu
lunmu~lardır. Fakat cümhuriyetçiler ıar· 
ıdmaz bir mukavemet gösteriyorlar. 

INGIUZ GEMiLERiNiN 
BOMBARDIMANI 
LONDRA, 9 (A.A) - Valanaiya li

manında demirli bulunan üç lngiliz va-
_,...,_ "•""••-.1•..ı J.. • .V."•• ,..,. ••• -t;np. 

• 
tesıs 

yeni müda
ettiler 

HANKEU, 9 (ö.R) - Bir Çin resmi 
tebliğinde bildirildiğine göre Çin seyyar 
kollarından biri büyük ıeddi geçerek Pe· 
kinin otuz kilometre ıimalinde Çang • 
Sinse hücum etmiftir. Diier bir kol da 
Tiyençin • Fokeo demiryolu ü:ıerinde, 
Tıyençinden on heı kilometre mesafe· 
de Ba • Çine hücum etmektedir. Çin a•herleri •iperlerde 

bir telgraf ıröndererek halihazırda lspan· ı Refut Mantuket Siyef adındaki Ame-ı kuvvetleri ~İi'_' mukabil taarruza geçereli 
yol limanlarında lngiliz vapurlarının kas- rikan petrol gemiainin yeni adıdır. Bu dlifmaru mühim mevkilerden Çlkarmağa 
den bombardıman edilmekte olduğunu vapur ikinci kanunda Frankiıtler tarafın- muvaffak olmutlardır. Bu mukabil taar· 
bildirmiıler ve meıru harnulelerin tah· dan zaptedilmiı ve Palmada bir kaç ruz son muharebelerde aıilerin kuvveti 
mil ve tabliyesi için her limanda bir bi- gün alıkonulduktan ıonra Amerika hü- ve takatten dü,tüklerini ve hükümet kıt· 
taraf mıntaka tayini için derhal hareke- kümelinin tqebbüaatı üzerine bırakılmıı alarmın tatbik ettikleri ıa.ktikin muvaf. 
le geçilmesini talep etmiılerdir. idi. fak olduğunu gÖltermektedir. Bu taktik 

BiR INGIUZ TORPITOSUNUN PAR IS, 9 ( ö.R) _ ispanyadan ııe· azar azar arazi terkederek dütmanı çok 
YARDIM! len haberlere göre yeni tesiı ettikleri tah· zayiata uğrattrklan halde hükümet cep· 
CEBELVTIARIK 9 (A.A) - Graf· kim edilmif hatlar sayesinde cümhurİyet hesi yardmıt değildir. 

tan torpido muhribi Cebelüttank açıkla- kuvvetleri bütün cephelerde nasyonalist· Daha cenupta sahil mıntakasmda da 
nnda Frankistlerin müsell&lı iki balıkçı !erin haJa aarfettikleri ııayretlere muvaf- bükümetçiler, asilerin Kastellon istika• 
gemisi tarafından takip edilmekte olan falcıyetle mukavemet ediyorlar. Lerida metinde ilerlemek teıebbüslerini evvelki 
Refast adındaki petrol ıemiainin yardı- önünde Segre cephesinde ıükiinet var· günlerde olduğu eibi muvaffakıyetlo 
mına koımuştur. Refut kapalı zarf111rla dır. Naoyonalistler yalnız Tremp tr..illta· püıkürtmütlerdir. Tremp mıntakasında 
verilmit olan emirleri h&ınil olduğu hal- kasında ehemmiyet.iz bir baskına teteb· nuyonaliatlerin tqebhüs ettikleri bit 

de hareket etmifti. Yolda Frankistlerin hüs etmiflerdir. Şerk cepbe.inde cümhu- baskın kuvvetli tekilde tardedilmiftir .• 
takibine marus kalmlfbr. Fakat Graftan riyetçilerin mukavemeti günden güne Pirene cepbeıinde bükümetçiler ba:ıı 

ıörünür görünmez balıkçı ıemiler iotika- daha müessir bir tekil almaktadır. Alya· mevkileri ifgal elmİfler ve bava batar
metlerini değiftİrmİ§ler ve Sotaya git. ga mmtakaıında ıllnlerden beri mevki- yalan bir dütman tayyaresini dütürmüt-
mİf)erdir. !erinde dayanmakta olan cümhuriyet !erdir. 


