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F1A Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümlturiyetln tıe Cümlı.urlııet eserinin ~Jcçlal, ıabcıhlcırı ,,Jccır sfııaıl gazetedir 

Y~goslav yada Başvekilimize karşı gösterilen hüs
nü kabul her türlü merasim hududunu aşmıştır 

B. ·celil Bayar· dün öğle yemeğini 
Naip Altes Prens Pol nezdinde yedi 
Belgrad Gece verilen ziyafette lnebolu 
Görüşmeşi nutuklar söylendi 

Ba,bakan, dünden beri Yugoılav-
1anm güzel payitahhnda bulunuyor. 
Bu ziyaret, temeli iki büyijk milli 
kahraman tarafından ahlan büyijk 
bir dostluğun ruhlarımızda nasıl do
iup in~f ettiğini göstermek için 
yeni bir fıraat bahşetmi,tir. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, Yugoslav 
sınırından Belgrada kadar, bütün ia
laeyonlarda, başbakanımızın yolları 
üzerine dökülen halk yığınlan, kalp 
evlerinde yerleşen riyasız bir dostlu
iu meydana koymak için yaptıkları 
tezahüratla Türk - Yugoslav ittifa
kının kökü ne kadar kuvvetli oldu-

iunu, müıterek ~e asi~ ~~ diva Yugoılavyanın genç• kralı majeıte ikinci PIYER 
~ğnmda birle'8n m~letle~m~ın ıulh~ BELGRAD, 10 (Hususi) _ Burada ncİye ne:ıareti umumi daire mlidürii B. 
maanhk ve medenıy_e~ 1t~!f .kj n 1 baıvekilimize karı• yapdan büyük istik- Y akovliyevlç ve b&§vekilet bıuwıi ka
~ar sıc~kla. bağl rd' 8

8
• barın_ bal ve gösterilen hüsnü kabullin bütlin lem miidürlerinden Fuat Azabaiiçi tak-

gostermek ıstem)f e ır. ız a4ve • · d' d' · 
lölim • • .,.hıında Türk milletine meruim hudutlarını qtıguıı ve ıım ıye un ettı. 

ız~ -~•- d • li.lı:ada dost kadar hiç bir ylikııek misafire bu derece UMUMJ VAUNIN NUTKU 
..... , göal:erucn erın • ' · · ·1--d • b" ün U • al' F " ledi"" bir _,.. d' • · la ın .,.hamda Yugoa- parlak bar merasım yapunMI ıgıru üt mumı v ı nınııxca soy ııı 
uııuet ırııan rın ı • L-''- ' k uk cüml' ded' k' la• uıilJetine 1'ar1ı kendi kalbimizde Yugoslavya gazele en te"'.'""' ettinne - nut ta ez e ı ı '.. .. . .. 

Davası 
bitti 

Vapur suvarisi 
mahkum oldu 

• 
Deniz.bank 2000 lira 

tazminat verecek 
lzmİT kBrlezi içinde 14 va

tandOfın boğulman, on bet 
kİfİnİn de ıerin mlar araıın
da kaybolmaıile neticelenen 
lnebolu vapuru davaı neti
celenmİf ve kararı dün ak
ram tefhim edilmi,tir. 
Ağır ceza heyeti diin öğle

den ıonra evrakı mütalaa et
mif ve akfam kararı telhim 
- SONU iKiNCi SAHtFEDE -

ve kafan1 işlet! 

Nerede hareket 

Orada berek~ 

YENi ASIR Matbaasında buılmlfbr 

Büyü~ Set Atatür~'ün Emirlerı 
Atatürk Kupası 

Yapılacak serbest güreş 
birincisine verileclek 

On bir vilayetin pehlivanlarının iştirakile 
4-5 Haziranda müsabakalar yapılacak 

ANKARA, 10 (Huausi) - Bü- taammümünü emretmitlerdir. Şef 
yllk Şef Reiıicümhur Atatürk bi- 4 ve 5 haziranda yapılacak büyük 
ze en uygun gelen ıerhest sUretin - SONU 2 lNCI SAYFADA -duyduğumuz alakayı bulmaktayız. tedirler. Batvekil bay Celil Bayarla ha- Yugoslavya krallık bükiimeti reoaı 

Diqüncelerimiz ve göriiflerimiz gibi riciye •ekili doktor B. T evfiL: Riittü elrııelanı Milin Stoyadinoviç namına a- p 
~liğidir ki ittifakımızın sanılmaz ile bqvekilimU arasındaki ıı:örüfmeler va umumi valisi ııfatiyle de kendi temen
lnınetini yapnll§hr. çok ııamimi oldu. nil.,.imi ilin etmekle büyük bir bahti-

du ııulanmızdalô mutabakatın bu Anu buııün lmd Naibi altea prens Pol b devletinize hot ıı:eldiniz derken Moro- apa bir nutuk söyliyecek 
Bize göre Balkan müttefiklerimiz- Batvekil bay Celil Bayar buıı:lin meç- BAŞTARAFI 6 iNCi SAH1FEDE 

inan,.ımızdır; onu yaıatmıya azmet-! Ziyafetle ıı:erek Yuıı:o~v batvekilı B. 
!:::-~:~::tt'U::re~~:;~ı~;::ea!~~~: ~=t :::;;.~ece -Habeş Hitler e yapılan 
~ obnamızdır. Siyasetimizin müı- Stoyadinovlç tarafından aoylenen ve ıı:e- H • ı • • • 
terek vecheıini anhyabilmek için bu!r..ı. bay Ceıal ~:ar tarafından muka- ıt er reJımıne 

kabulü tenkit ve 
hücum edecek nıba "'fuz tın lid' T'" k' _ Yu- bele edilen aamunı nutuklarda Ballıan nu e e ır. ur ıye I ıı:ittik . M 1 • 

g1>1lavya - Romanya ve Yunanistan antantı devletleri arasında çe ıı:en•ı- ese esı Roma 10 (ö.R) - Papa çarpm-
tarihten aldıklan derslerle aiyuetleri·'ıliyen bailılık, Türk - Yuııoslav dostlu- ba ırünll bir nutuk aöliyerelı: HltJer 
ni sarahate kavuıtunnayı bilmişler- junun lnrnreti teyit olundu. K d reiimini bir daha malık6m edecek 
dir. Entrikacı, tikancı politikalar BAŞVEKiLiMiZ YUGOSLAVYA HU- onsey e •eB.Hitlereltalyadayapı)ankabulii 
mektebinden artık tiksiniyoruz. DUDUNDA NASIL KARŞILANDI? tenlôcf edecektir. B. Hitlerln Roma-

Belıırat 9 (A.A) - Batvekile refa- - dan Floran.aya hareketi ttz.bıe Ro-
-~v~kilimizin ~tina .ziy~tinilı.aı eden genel direktörilmilz b?~iriyor• lngiliz ve Fransız mac1a bulunduğu miidddçe kaııeh 

muteakıp Be)gradı zıyareti, bılhuaa Baıvekil Celil Bayar ve lıariciye ve- tutulmut olan Vatlkan mllzesl ye-

küçük Antaı_ıt da~~ k?nseyinin top- kili Dr.Rüıtil Aru ile refakatlerindeki hariciye nazırları• ~. ~çW.U.hr. Fakat gamah baç lantııını takip ettıgı cihetle yabancı zevab ıı:töüren ııemplon ekspr~l oaat lflU'etini tafıyan Alman turlatleri 
mahfillerd~ bir çok ~İyesi mülihaza- 16.33 le Yuroılavyanın hudut İllaoyonu t ki mtizeye kabul edilmektedir. Führe-
lara, tahmınlere vesıle olacaktır. Bu olan Carbrodda durdu. ıtıııyon rıhh- 0 l 0 D U U a rl rin Roma müzakereleri arasında dinf 
ırün Balkanlara hi.lı:im olan ruhu an- mında büyük bir kalabalık, pek çolıı --o-- · hiç bir meseleye dokunulmadıiından 
lamamı, olanlar vardn: .. B~lar Bal- abitler, mektepli!.,. ihtiram vuiyetinde Çin delegesi de Japon• Paııelılı: tarafından Hitlerizmln kat'i 
Jı;an Antantı devletl~rının aıyasetle- çevrelenmİftİ. • • olarak mahkfun edilmesi bir emri va
nııe iıtikrar bahşetmıye nasıl ~muvaf- Batvekil ve hariciye vekili trenden ların zehırlı gaz kul- kidir. ltalyan katolilderi bu vaziyet-

yazıyorı 

cltalya Almanyaya remıen ihti
yat tavaiyelerinde bul1DUDuttur. Al
manya da katolik kiliıuına W.ı tat
bik edilen hareket ltalyan katolikle
rinl enditeye diif üriiyordu. Roma :d
yaretinin banyı aydmlatmağa yarı
yacağı ümld ediliyordu. Yazık ki bu 
ümidler auya düttü. Papanın İzhra
bmı, kalbine en yakın olan ltalyan 
katolilderl aynile duymakta ve Al
manyadaki edin kardetlerininıt ikı· 
beti hakkında endişe lıiaetmektedlr
ler. Almanyada kiliae •e devlet ara
auıdaki mücadele mchakkak ki tld· 
detlenecek ve ihtllitlara aebep ola
c:aktır .ıt 

fak olduklarını kafalarına aıgdınna- 1 indiler. Belıırad elçimU B. Haydar Ak- l d ki d "k{ı ten dolayı heyecanlanmaktadır. 
dıldan için t~~üfler ~~~o.tan tay kendilerine iotikbal için gelmİ§ olan an l arın an Şl • «Katolik ltalyaa gazetesi ıunlari Papa 

memleketler gibı hercaı bır politika- Morova umumi valili B. Luko..içi ile ba- yet etti ------------------------------~--------- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -
nm tezahüratile kar,ılatmak, her -- B J d • f v • • ) 

c1ostıuk ziyaretinden bir •Ürpriz bek- Adanada e e iyenın yap ıgı sıparış.er lemek mevkiinde olabilirler. Bizce 
bu kabil tahminlerin zerre kadar kıy
meti yoktur. 

V eziyet açıktır. BA§vekilimiz Yu
goslav 894vekilile, bu kabil lemaa
larda mutad olduğu üzere beynelmi
lel vaziyeti gözden geçirecekler, iki 
müttefik devletin ıiyuetlerine ha
kim olan gÖriİ4 birliğini teyid ede
ceklerdir. Şu halde bir ba§kahk bir , 
sürpriz beklemek min~ızdır. Ay- ,, 
ni yolun yolculan oldugwnuzu ~
lamaktan daha fazla bizi ıevinılı
recek bir '8Y dü,ünülemez. 

BiR KADIN 
ASILDI 

On Trambüs Almanya
dan yola çıkarılıyor 

Belediye lrambüılfl1'inden biri 
- YAZISI 2 INCJ SAHiFEDE 



Çiftçi malları 
nasıl korunaca • 

ŞEHiR HABERLERi 
Eti bank Tütün Deposu yapılıyor 

!Belgrad 
Görüşmeşi 

iç Bakanlık müstahsil icin cok mühim ' , 
bir kanun projesi hazırladı 

BASTARAFI 1 iNCI SAHIFED 
kendini göıtenniştir. Küçük Anta 
daimi konseyinin ıon toplantum 

İzmir Fuarına iştirak Orta kaliteli sigara fiat- t~:~~::~:~= 
ediyor ı • d t •ı At veren birliğin değişmezliğini · 

iç Bakanlık tarafından çiftçi mal-ıgellerin kaldırılması hakkında karar- Fuar hazırlıklarına humalı bir fa- erın e enzJ a var etmiftir. Bu hakikate raemen ha 
!arının korunmım hakkında bir ka- lar verecektir. aliyetle devam edilmektedir. bazı Iİyuet dellallan ortaya çıkara! 
nun projesi heızırlanmalı:ta olduğunu Fuar için Berlinde Atraksyon eş- Belgradla Bükreıi ,u veya bu m· 
yazmış ve bu projenin bir hülasasını UÇ TIP BEKÇi yası imal eden müesaeselere bazı si- inhisarlar idaresi yakında piyasa- YENi DEPO vere bağlamak için aarfedilen ga 
da ne,retm~. iç Bakanlık hazırla- parişler verilmiştir. Paraşüt kulesi- ya yeni sigaralar çıkaracaktır. Yeni Alsancakta inhisarlar idaresi tara- retlerden bahsederlerse bunlar 
lll1f olduğu illı: projeyi müfettişi • nin tenviri, gazino üzerine konula- sigaralar bilhassa orta cinstendir. Ve fından bu sene modern bir tütün de- ehemmiyet vermek gülünç olur. 
umwnililı:lere ve vilayetlere gönde- Çiftçi mallannın korunmasında cak altı oklu proı" ektör tesisatı kule f' ti . be le ....ı • l _ poau inşa eidlecektir. Bu depo, Tür-- Biz Belgrad görü.,neıinden Ba 
erek .. lealan • le llanılacalt bele il d . • -'- ' ıa en on ş uruııuan aşagı o an ki ed .. ., 1 ka lar dün. lh f . r muta nı aormuı. umumı u ç er, aımı, muvaııc· üzerine konulacak projektör zerrat I d y e mevcut tutun depo arının en n ve ya ıu u men aalın 
müfettiılerin ve valilerin mütaleAla- kat ve bekçi amirleri olmak üzere 3 halinde fışkıran fonten lümlııöz et· ar ır. . . moderni olacalı: ve 600,000 liraya olarak beklenecek en büyük bizm 
rına ııöre yeni battan hazırlanan pro- lı:ısun olacalttır. Bunun dı•ında ola- · · ed"lm· · Bu suretle orta kalıte sıgaralarda çıkacaktır. ln•uta Haziranda ba•la- tin bnnüne kadar tecelli eden birli· 

v yası sıparış ı ıştır. .. d ·ı· im la k ..--- • ..., 
je Baobalı:anlığa verilmiıtir. ralc 1 O dekardan fazla meyvalığı, Etibank dün tel rafla lzmir fuarı- yuz e on tenzı at yapı ış o ca - nacalttır. ği dalıa parlak bir 4Ckilde te,vı·~~ 

Çiftçi mailannın korunmııaı ve zi- sebze bahçesi, tütün tarlası, 50 de- na iştirak edeceği: bir paviyon yeri tır. Bu tedbirlerle sigara istihlakinin Bayraklıda inşa edilecek yeni şa· ibaret olacağına kaniiz.. 
rıll asayişin temini zirai suçların sür- kardan fazla zeytinliği olanlar husu- aynlmasını bildirmiştir. artacağı ve halkın daha yüksek ka- rap fabrikası için de hazırlıklar ya- ŞEVKET BILG!N 
atle .~ takip ~e muhakemesi si ~çile~ k?llanabileceklerdir. Hu- Etibank paviyonu muazzam bir lite sigaraya alışacağı sanılıyor. pılmaktadır. 
lşlennın ~nunt h~uml~~le .. ba~I- susı bekçiler.ın ay~lı:.lan tutan~ ta- eser olacak ve Türkiye madenciliği- J b f D ~ N • J d • 
~~-nı ~glı~ ~roıe koylumuzun ~dan ~erilec~lctır. Bu hus1!~ı bek-ınin geçirdiği safhaları ve elde edilen ne o u av ası etıce en 1 
buyülı:. hır derdinı ortadan kaldıracalc çiler resmı belı:.çı vıısıflannı haız ola- neticeleri tebarüz ettirecek bir mü-

ve yurdda ziraat emniyetini tama- calclardır. kemmeliyet taşıyacaktır. s • B M Al 280 •• 
men kuracalctır. Bekçilere mahallin ekonomik va- ----- uvarı ı· gun 

Yeni projenin ihtiva ettiği esasla- ziyetine göre 25 liradan yukan olma- - • • 
ra göre çiftci ma11annın korunması mak üzere çiftçi meclislerinin tayin Şehit Fazıl h hk d Jd 
ve bunlarla alakalı suçlar;n takibi, edeceği aylık bir ücret verilecektir. apse ma u"' m e ı· •• 
suçluların muhalcemesi ve cezalan- Atlı bekçilere bunun dışında olarak Beşinci sınıf 6ğren• 
dınlması bu kanun hülcmüne tabi beş liraya kadar yem bedeli verile- cilerinin hamiyeti 
olacalı:.tır. celctir. Bekçi amirlerine 40 lirayı geç-

Ormanlar hariç olmalc üzere şe- memek üzere ücret verilecekitr. Şehit Fazı! Okulu beşinci sınıf öl{-
hir ve kaaabalann imar planlarına Vazifelerinde fevkalade yararlık- rencileri kendi aralarında Kırşehir 
göre çizilen İmar hudutları, plan yok- lan görülen bekçilerle bekçi amirle- felaketzedeleri için topladıkları 725 

Denizbank, İstanbul polislerinden B. Nec
mettine 2000 lira tazminat ödeyecek 

aa çiftci meclislerinin tayin edeceği rine çiftçi meclisleri lcarariyle bir ay- kuruşu idaremize bırakmışlardır. Bu BAST ARAFI iNCi SAHiFEDE M hm Al' ita • 
hudud dıflnda kalan yerlere zirai sa- !ık nisbetinde mülı:ifat verilebilecek- hamiyetli yavruların insanlık duy-

1 
•• ,. A ! al e -~td 1 •6P!anın14~• ha d ___ ,_ · B __ L •• d le" . . lann akd" ed . e mırır. gırceuı • onu, uyan mua, e macı ınce ay,..,,.. 

eneceı<tir. u sana ıçın e ı, zı· tir. gu ı t ır enz. akli ol • kal · il h. • l Lf,' 
rat işlerinde kullanılan veya bu işler- Kurulacalt olan bu teşkilatın mas- Para bµgün Kızılay şubesne tak- ~-.... ~ gD~ l m~~a ragmedn a- •cl1?_~•h11~. •d •Nıdyolae aeoe :~bet ver-
i !•'---- la h""lcm• h kik" flan k lam-'-. . . • __ L !ar diın 1 __ ,_ D<Uuu&. ın eyı.,..er arıuın a ava- ıgı uaı•e en yı ee<>a 1 ma-
e a aıcan o n u ı veya a ı ra nı arşı ııı< ıçın zıraı sana o una.,....tır. katl dl' ·ı d d halli/ el ·-·'~-.ı · il L L_ 

__ ı... !ara "d f d · · d · • · ·ıı .__ 1 . . d ar ııe a ıyecı er e var ı. e en ıırıı:ınuıe ettir ere11 1111 .,...us aı veya umumun ay a- ıçın e zıraı sıcı e .... yıt ı arazının e- --=-- Olta it el I bol el"' lılt •• b. • 
lanmasına mahsus menkul ve gayri kanndaneenede5kuruş,bağvebalı- BayındırJa bı·r '!_~ arar a ne __ .ıu vapu- on .01r~-''~-L d~ın uçte ın 

k 1 llar "f · llar d ı · _ı kar 20 k aı runun rnamıuı azan u;uuııya an- tenzı ...,...,...,,. o'"".ıı ay ve on 
men u ma a çı tçı ma ı ene- çe erın <ıe ından uruş, mera- l 1 l ltt k b l • · fı .. ha · k 'l • • 
cektir. Köy merkezleri de zirai saha !arın dekarından 3 kuruş, koyun ve yaralanma d~lmaktad. Vın •e ep e~ı.ızaB gun. bapnMnehmararAııl~r~~lfl~~·,SÜ: 
içinde sayılacaktır. keçilerden 2 kuruş, sığır, at, kısrak . h" . 

1 
:, ıhme 

1 
~:~·k apur ~ııar_ı•ı il • ~~~ cly • e . . et ~ ua miiJtlelı 

ve esterlerden 10 kuruş, develerden Dün Bayındırda ~ır adı~ o mR~ş- ~ 
1
me 'ı· adptanın1 ealnı1zyolda- o ur ugu ıçın hapı.le yatmıya-

81RER ÇIFIÇI MECLiSi 20 kuruş alınacaktır. tur. B_:ıyındırın mesıre y~rınde ıd- r! ıf etme fe ın ~n le gr a a ı- c~ ve l=lad~ ya~tığı trü.nler taz-
Ba bo b akıl k k_ 1 van oglu irfan, Hacı Bekır mahalle- gı musırrane talımata uyarak ııe mınattan te=il edilecektır. 

şı ş ır ara ya ıuanan sa- . d Az . fı d ·ı h • · l I l D · ll ·c1 • 
h "b" k h 1 d t 1 le sın e oturan mı tara n an ser- vazı e ıssıy e vapura az aca eş- enu; yo arı ı aren ele, hôdi.e 

ı ı çı mıyan ayvan ar a sa ı aca h l k d b ki 1 k b l • •• ·1ır c1·tcl"k d b • 
Her köy ve belediye sınırı içinde ve bedelleri bu teşkilatın gelirleri ara- oş u yyüzün. end ~~ald" a Sya,ra an- ya ~ u .dettıgı zı k~ ı ı·ı ten s~n: esnıuınl a clo(llllan lıtanbul poli• 

b 1 · • h b" · • d · d k 1 cak mıştır. ara agır egı ır. uç u ya- ra •uııarı en ter ı •e ıne emrını memur arın an B. Necmettinin u unan zıraı sa a ır zıraı aıre a ~ sına atı a br. l ·k · · k • · • 
Clolunacak, bu dairede bir zirai sicil Projede bundan sonra zirai sicil- kalanmıştır. a an ı .~~cı a!'tanın .~~ ~mrı ı~a oglund~ dolaY_t davacıya 2000 fi-

b. "ft · ı· · b 1 kt l . im ki" . • 1 --=-- etmedıgı ile lırar ettıgı ızah eclıl- ra tazmınat ödemeğe mahkiim ve ır çı çı mec ısı u unaca ır. erın tutu ası şe ı, :zıraı suç arın kt d. d'l . • 
Nüfuıu 500 ze kadar olan yerlerde tahkik, takip ve muhakeme usulıi Sigaralar bozuk mu? me e ır. e ı mıftır. 
çiftçi meclisine iki. 500 den 2000- zirai cezalar hakkında hükümler Beledı"yenı·n yaptıg" 1 sı·parı·ş!er 
ne kadar olan yerlerde 4, bundan vardır. Dün akşam «Yeni Asır» a telefon 
fazla nüfuau olan yeılerde 6 aza se- eden Alsancakta mukim H. Nazım 
çilecelı:.tir. Meclialer 4 senelik olacak- A •• k ismindeki bir okuyucumuz Halk si-
tır. tatur ııaraıarından şikayette bulunmuştur. On Trambu··5 Almanya-

Merkezde iç Bakanın reisliği al- Bu okuyucumuzun iddiasına p;öre 
son zamanlarda çıkarılan Halk si~a-

tında jandarma genel komutanı, em- k d 1 k 
. t . t . mahalli ·dareler umum upası ralan nefasetini kaybettiği ııibi bo- 1 

:~dürı~;~den, Adli~e, Ziraat ve ~'"'.ktur. Siııaralar.~h~ ağıza alınınca an y 0 a ÇJ arı ıyor 

r ..... va·raim ...... i 
• • 

~ listesi i • 
Lira ıcr.! 

Hamdi Bekir 10 
z.,,tincilik İatuyonıı müdürlil-
iü memurlan 5 
Cümhuriyet okulu 5 A. öjrea-

cileri 6 55. 
Burnava Hilil okulu öiren· : 
cileri 3 75i 
Buca Kmley pıbeti tarafuaclan 5: 

• 
d- ikinci defa 70 20: 

• 
Am Ye Alunet Bo....aL 100 : 
it Banken lzmir pıbui me-

• • • • 
m .. lan 87 11: 
Ha7ıraenr bir ıı:at taraftndaa 1 O ; 
Oliviye ve tÜNkila limitet S 
Yapur acentahtı 30 S 
lotildil okulu öğTencileri 4 13: 
Bumava Kan okulu öğre-. 
ve öğrencileri 14 
Gümrük komisyonculan bir-
liği 100 
F raruız Kız okulu öğretmen 
Ye öğrencileri 16 
Karııyaka belediye memurlan 8 95 

• 
Zeybek rakı fabrikaa aalıip : 

• 
ve İffİlerİ 
Orman Batmiibencliliii me-
muraln 
Musevi yetim mektebi öi
rencileri 

Muoevi yetim mektebi mil
düril GabriJel Boton 

69 96: 
• . 
• 

21 29: . 
• • 

s so: 
• • • • 3 : 
• ---: 

593 59: 
17505 ilS: . 
18098 64: 

Buııiin toplanan 
Dünkü yekün 
Umumi yekı1a • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M·ıı· M""daf Bakanlık! d 1 1 ıyı zamklanmadıgı ıçın açılmaktadır. 

ı ı u aa arı e ege e- B 1 d. Al d s·· · d. · • b Eı· • B "d • · ;=ı::lm-~miiiİmmtİiii':q · d .. kkiJ b' h k 1 BAŞT ARAF/ l NCI SAHiFEDE Sigara paketlerinden iki üc; sigara da e e ıyece manya a u11ıng ıye re11ı ay amerı ag at ıçın llJlllli(O 

rın en muteşe ır eyet ~ru a- .. .. bak I d b' • • tamamen bozuk ve boş olarak çık- müe11eıeıine aiparit edilen on ayni tipten aiparif vermittir. 
caktır. Bu heyet kanunun tatbik oe- guref muıa a ann a ınneı ge- adet trambüı hazırlanmaktadır .. • • · 
k"ll · · · • · 1 !akalı h _ lecek gruba verilmek üzere bir maktadır. .. • • :·· Bu trambuılerde 24 adet fıtıllı Halkevi köşesi 
e~a~\;:J.ikrll~ a::r:1:;' beyan :e «Atatürk kupası» ihdas ebnitler- Alaka.dar idarenin nazarı ikkatini ~u trambuıl~, tımdı kordonda •t- ve düğmeli m~tin k~~lı koltuk ile 

edair 
. d' Y ıla k .. bak l An celbederız lıyen trambuıten daha modern, ayakta durabılmek ıçın mahaller lmm:zz22l2:1ıı:!'lm!l!!ID-llll!'•ı-~ 

zirai asayişe müt nızamname ve ır. ap ca. m~ a ara . • _ her türlü konforu havi ve kulla- .. • .. ' 1 - ETimmıı sesi kol• Berpnada 
talimatname esaslarını hazırlayacalc- kara, Balıkeeır, Diyarbakır, Edır- ----- 1 d on ıag tarafta tofor tarafından yapılacak Kennea milrıMebeti,te 22 
tır. ne, Erzurum, lıtanbul, lzmir, Kas- Halk evinde Dlf8

1 
•• ır: f brik d • açılır otomatik bir kapı, arka uğ- ma:ru 938 pazar ıünü bir ııezi tertip 

Çiftçi meclisleri zirai dairelerin tamonu, Konya, Sam.un ve Sey- .. ~ınAglm a u~dın aBv~tı da mütterilen inmesine mahsus etmİftİt. Bu seziye iftiralı: edecelı: ub-
kiı . . b" ed le h d lmak •• b' k k • uzerıne an yaya gı en ve uı- k d Dah·ı· "'---ki"- 1 8S mev erını tes ıt ece , yaya ve . a~ an o • uzere on ır grup emaD OOSert . f brika d tk"kl d b • apı var ır. ı ı y......, 11< • datlar ..a..yet 20 ma:ru cuma ıı11aı1i ıık-

th belı:. il · · bele · ·· 1 ftırak edecektir sıng a aın ate 1 er e u d" 48 • lik b. k ·d · · ııekrtt liiine · · 
a. . ;. erı:.,~yilın _ve ft'ç~ ?cret ~ ı •* Haber P-"--·-- .. 938 lunan belediye elektrilc ve maki- dır. k• a~n~~ ı~ •. i' do~ v~- Pf'.'ma ka~ • _,.. 

edrını teskt" ıt, ç enn te ışını temın V f . de L--~'"'Kk........, g~---' aenlebee- na mühendiıi bay Hurtit bu hafta ır ı, fım oto uı er e ı u- !erini kayE . . . er. . .•. 
ece ır. e at ım neııuZ onsenauuonıa ta Al .. . • yük bir nokaanı tamamlamakta. 2 - YUIUZlll sçtıit - _,_ 
Mıntakalarındaki otlakları kirala- ik 1zmir '--'- Mili" kü.tüpa. ne manyadan donecektır. Kendı- d B ı d" dah ·· halk tar·""--' öriil" •• -"'-' üzerine en e ge....- ı . d bel d• . . 1 b. ır. e e ıye a uç memurunu "'"""an I' en ·-.~ 

yan sürü sahiplerinden IBzım gelen Merhum bay Sabri Şeker baldıza- sinemasında muvaffakıyetli bir kon- aın k: e ıye :~~ıne :e ~ dır Almanyaya göndererek Büuing 15/5/938 tarihine kad ... dev- ede. 
kefalet ve teminatı alacak bu kanun 11 ve 1zmir postanesi Muhasebe me- ser veren Iatanbul konaervatuvan me • pta t~am uı e~ a ın a müesaeaesinde ata· ö l r' . _ cefi. 
hükümlerine uygun şekilde ittihaz murlarından Naimbeyzade Naim muallimlerinden Violoniat Bay Is- m~lum~t v~rılmektedır. .. min edecektir. J g rme e mı Je 3 - Günlerden beri kö_.mle 7apd· 
olunan kararlara riayet etmiyen ıürü Gennan zevcesi bayan Rııkiyenin kenderin 24 Mayıs 938 de lzmir bal- .S~pant ed.ıle~ o.n trambusten ~~ makta olan seyyahlara rehberlik yapa· 
sahiplerine aid sürülerin mıntakala- latanbulda vefat ettiği teessürle ha- kevinde kıymetli bir konser verecek- f~ ıkmal ~dılmıttir. B~nlardan ikı- caldara .. erilecek olan dersler 12/5/938 
rından uzaklaştırılması hakkında ka- bcr abnml§br. Cenazesi lıtanbuldan tir. Programında Bacb, Mozart'ın il 15 haz.ı~anda. lzmırde buluna- Gayri mübadil .....,....ı.e ıünü saat yirmide batlıJacak· 
rarlar verecektir. l:zmire naklen Çaqamba( Bugün ) eaerlerile Maka Bruch'un keman ca.ktır. ~ı~erlerı .de temmuzda iz- m-. Proııram &fAitcla yuılmqta- 1 

Zirai saha dahilindeki yollara pa- •kı•mı saat Sile 5,30 arası lzmir rih- konsertosunun ve daha bir çok gü- mıre getırılecektır. Vergileri terkin 12/5/938 pertemJ>e ııüı>U saat yirmi. 
tikalara, hendeklere, su yolların~ ot, tımına yanqacak olan Çanakkale zel eserlerin buhmduğımu öğrendik. lz?1ir belediyesi~in. •!paritler} de llbaJ ba7 Fulı Güleç tarefmdaa 
çöp, hayvan leşi gibi şeylerin atılma- vapurundan alınarak uri kabriıtıına Bu konser için Halkevinde ıimdiden Berl?'~e .pek beyenılmit_tir. Hatti. edilecek (Memleketimizin pro_.....ıuı) 13/5/ 
ması ve gelip geçmeye mani olan en• kaldınlaeaktır. hazırhklara batlanmıttır. l Berlını zıyaret eden Bagdat bele- D b h 938 cuma giinü saat yinnicle Bay Ralı-

• ün u ususta emir mi Balaban tarafından ( bmir ). 14/ 

gelmiştir 5/938 cumartesi ıünii saat yirmici• ba:r 

Bu•• yu·· k tk.. Rahmi Balaban tarafından (Berııama) .. Sana ar • • • Gayri mübadillere tahıla edilen 15/5/938 pazar ııünü saat yimıicle tı.y 
mallara aid vergilerin terkini ile bu o..nan tarafından (Bergama cBergama. 

2 Büyük Filim ••• 2 
Cidden temaşaya deg>J er iki eser gibi malların hemen tesfiye edilme- cı.. ) .. 16/5/938 pazartesi ııünü saat 

leri Maliye Vekaletinden vilayete yirmide Bay Rahmi Balaban tarafmdan 

INGIL TERE TA C 1N1 N 1NC1 L ER J bildirilmiştir. Yapılacalc muamele bir (Sarı) •.• 17/5/938 aalı giinü saat,.;.. 
tamimle izah edilmiştir. mide Bay A..... Kültiir tarafından ( Efeo) 

Teraküm eden vergilerin tediye 18/5/938 Ç1U11URba günü ... t yirnıide 

419 aenelik maziyi ihya eden büyük eser 1518 - 1931 Avrupa tarihini 

Aynı zamanda Ş 1 R L E Y T E M P L E 
Tarafından Yaratılan 

NAZAR BONCUGU 
llaoeten : PARAMOUNT JURNAL 

Bugiin TAYYARE SiNEMASINDA 111111111111111 

Seanslar : INGIL TERE 
CUMARTESi, 

TACI 4,30 ve 
PAZAR 12,15 

8,45 de ŞlRLEY TEMPLE 2,40 ve 7 
de INGIL TERE TACI ile başlarr 

de 

edilmemesi yüzünden müşterileri Bay Salihettin Kantar terafmdaa 
namına tescil olunamayan gayri (lzmir, Agora, Müze, K.difekale) mev
menkullerin tahakkuk eden vergile- zulan haklruıdaki dersleri vereceklerdir. 
ri bir kanunla terlı:.in edileceğinden 4 - Evônizin daktilo kurama llç ay 
bu gibi gayri menlı:uller eehalx adına denmclaıı IOIU"1l -ft tibi tutulmut 
tescil edilecek ve tapu muameleleri olan talebenin 16 pr lmrutlak pulla selı:-
yapılacalı:.tır. reterliie müracaatleri. 

s - 11/5/938 çaqamba gilnii saat 

1 1 18 de ooayal yardım, ve ... t 17 de Halk 

Kiiçii.kHaberler denaneıerı ... kanlar komiıeıeriııia w-
- • ta1ı1ı: toplantıları ftl'd•. 
,._______________ -

Vali B. Fazlı Güleç dün Kuııada- B ki 
sına gitmiıtir. Bu akflllll dönecektir. ayra r Vapuru * Piyasada üzüm stoku azalrmt- Bayraklı vapuru dün akşam Kar-
tır. Stolı:. mevcudu 2500 tondur. Ye- şıyakaya giderken ufak bir bo~ 
ni sipariıler alındığı için stokun kısa yüzünden yoluna devam edememit 
bir zamanda tükenmesine intizar ve yolcular müşkilatla, aktarma su-
ediliyor. retivle karaya çıkacılmıştır. 



• 

ı·········FeCi .......... . 

Fransız -Italyan görüşme~i 1 Bir maden 
-----~· -- i kazası 
Hitlerin avdetinden sonra tekrar i • LONDRA, 10 (lJ.R) - Bir 

maden ocağında bugün vuku 
balan inlilakin kurbanları 
maalesef ilk önce •anıldığın
dan Jaha çoktur. 28 ölü ~ıka· 
Tılmış ve 39 yaralı hastaneye 
kaldrrılmııtır. 46 zavallı ma-

mühim meselesi oldu •• •• gunun 
Roma 10 ( ij.R) - ltalyan-Fran

&ız müzakereleri devam etmektedir. 
H~ meıeleainin hallinden ıonra 
ilk bir umumi an}afma huıl olacak
br. Yakın telakki edilen bu hidiıeyi 
Romaya bir Fransız sefirinin tayini 
takip edecek ve milzakerelerln iknci 
aafhaıı bu sefir tarafmdan idare edi
lecektir. 

Paris 10 (ö.R) - Romada B. 
Hitlerin ziyaretine ait hatıralar •itİn
mekte ve bu urada dikkat yeniden 
Fransa ile yapılmakta olan müzake
reler üzerine dönmektedir. Fransa 
mulahatgüzan B. Blondel bu gün 
hariciye nazın kont Ciano tarafından 
kabul edilmiıtir. Kont Ciano iki gün 
evvel ltalya hariciye nezaretine ve
rilmiş olan Franıız muhtırası hak· 
kında B. Mussolininin mülihazala
nnı bildırecektir. 

· i ne kadar ilk umumi bir neticeye va: 
~ racağı merkezindedir. 
~ 

Roma 10 (ö.R) - B. Hitlerin 
ziyareti dolayisile inkıtaa uğramıı 
olan Fransız • ltalyan müzakereleri 
yeniden ba§lıyacak ve Kont Ciaııo 
Fransız mulahatgüzarını yar10 ak
fam kabul edecektir. 

, ~ Paris 10 (A.A) - Salahiyettar 
1 '· ·• • . .A mahafil ltalyan - Fransa müzakera

. $ 'i tının yakında tekrar bqlıyacağmı 1 

beyan etmektedir. Ayni mahafil şu 
ıon müzakereler esnasında hakim ol
muf olan müaaid havanın B. Hitle
rin Roma ziyareti yüzünden tebed-

+ w! d~le uğramıyacağını ümid etmekte-
fl: "' dırler. 

_."'""""'""'~' 8. Blondel kont Cianonun Tiran
dan avdetinden sonra ve B. Hitlerin 
ltalyaya gelmesinden evvel Kont ile 

1 iki defa görü müştür. ltalya H. nazırı 

Romada umumi kanaat Fransız· • • 
Jtalyan milzakerelerinin bir kaç gÜ· ltalya hariciye nazırı Kont 

ltalyan - lngiliz itilafına mümasil 
bir itilaf akdi İçin Fransa tarafından 
yapılan teklife karşı prenıip itibaıile 

Ciano hiç bir tiraz ileri sürmemiştir. 
------------------------------------~---------------~--~ 

Perşembe Günü 
ŞEHiR GAZiNOSUNDA 

Konka Müsabakası 
5000 lira kazanmak ihtimali 

Edvard Biyankonun orkestrası bir mükafat kazan~ak ihtimalini 
ile hazırlanan bu eğlence gece- de elde edeceklerdır. 
ıinde talili olanlar beş hin lira 

Perşembeyi unutmayınız Sürpriz gecesidir. 

• Jenci de ocak içinde kapan
mıf kalmıılardır. Banlar ma
denin başlıca galeri•i içinde 
bulıınuyorlaraa da akibetleri 
meçhuldür. Kurtarıcıların 
gayreti inkitasız devam et
mektedir. Daha bazı kimsele· 
ri kurtarmak imkanı olacağı 
ümit edilmektedir. 

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

ln2"iliz 
Kabinesinde deği
şiklik mi olacak? 

:w 

SON···ttABER· . 
. '. •' . . . ' . 

Balkan Milletleri 
istiklallerine el değdirmez/er 

PARIS, 10 (ö.R) - Fransız gazetelerinin yazdıklarına göre 
Romada BB. Hitler ve Mu11olininin guya cenubi şarki Avrupada 
nüfuz mmtakalarının paylatılmaaı hususunda mutabık düttükle
ri hakkındaki haber Balkan memleketlerinde derin bir hofnut
ıuzlukla kartılanmıttır. Balkan milletlerinin artık istiklallerine 
~I değdirmemek azminde oldukları ve hiç bir şekilde hiç bir ec· 
nebi müdahalesini kabul edemiyecekleri kaydedilmektedir. Bu 
itibarla Türkiye batvekili bay Celal Bayarla hariciye vekili bay 
Rüttü Araıın Belgrad seyahatine hususi bir ehemmiyet verilmek· 
tedir. Türk vekillerinin Yugoslavyada dört gün kalacakları ve 
Ankaraya dönüşleri sırasında Sofyada da tevakkuf edecekleri 
kaydedilmektedir. 

Yugoslav Harbiye nazı-
rı Ankara ya mı geliyor? 

iSTANRUL, 10 (Hususi) - Bugün çıkan Cümhuriyet gazete
si, Yugoslavya harbiye nazırı General Meriçin ayın on yedisinde 
htanbula geleceğini, Ankarayı ziyaret cettikten sonra bazı aahil 
şehirlerimizP ı;tideceğini ve generalin latanbula bir torpido ile av
det edeceğini yazmaktadır. 

Fransız Atlan tik filosu 
Fas sahillerinde manevra yapacak 

PARIS, 10 (ö.R) - Atlantik filosu Fas sahillerinde talim ve 
~ııtrenman idn bu sabah Brets harp limanından hareket etmiş
tır. Talimferirıi yapacak olan ikinci deniz fırkasıdır. ikinci zırhh 
ve kruvazör filosuyle ikinci destroyer filosunu ve ikinci tahtel
bahir filoliHasmı ihtiva etmektedir. Bu deniz kuvvetleri on dört 
haziranda Brt!Sle dönmüş olacaklardır. 

Arjantin mekteplerin-
de Nazi propagandası 
BUENOS A YRES, 10 (A.A) - Reisicümhur Eertiz bir kn· 

rarname imzalamıfbr. Bu kararname Arjantinde bulunan ecne· 
bi mekteplerin faaliyet ve kontrolünü bir takım nizama ta raptcl· 
mektedir. Bu kare.r Nazi mekteplerinin faaliyeti hakkında veri\
mİf olan bir rapor üzerine ittihaz edilmittir. Bu mekteplerde 
memleketin müesaeaatına muhalif tedrisatta bulunulmaktadır ... 

Gazeteler Nazi tetkilatını infisah etmeğe ve her türlü siya,;İ 
faaliyeti terketmeğe davet etmİftİr. 

Alman sefiri Arjantin hariciye nazırı ile gÖrÜfmÜ.tür. 

Asilerin hücumları bo-
yuna akim kalmaktadır 

Avusturya lVlaarifınde 
Hitlerci tf ensikat 



.SAYFA ı 4 

••••••••••••••••••••••••••••••••• Sanat hareketleri : 

Bu Adam Halkevi resim ser- Hava Casusları 
YAZAN: 

R. L. G~ldman 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gisi münasebetile Suçlu Değildir! 
Ot:/-=-C.ı!:A:/Zf'LZCL/Za 

Yazan: A. Maşar 

6-

Büyük Zabıta Romanı 
-15-

:_"••••••••••••••••••••••••••••••:, 111 Sabah yaklatmak lizere ld.L 
: NAKLEDEN: : Ressam Kadri ile bir konusma PusuoA BEKLIYEN Ufuktatafağınilkbeyazlıklarıbeo 
E : >< ~ le od d ..,,.-- liriyordu. Bir kaç aaat ıonra t.. 
~ Nahide Orbay ~ ~:Wnu~ ,:ı;..:;:k~da !., Vidal dilfmanlannın mane..-ra· bammül edilmez bir ııcaklık içU.. 

1111••••-•--••••••-aıl : .. ••••••••••••••••••••••••••••••••= duran reuam Kadri, yanındakilere t ıını farketmİftİ. de yanacak olan bu topraklarda 
-HULASA- '~erenin arkum.d9:11 g~ldiği~i bir ıeyler anlatıyor. Köteda kalaba- ~ .•. ··•· Bu pek aade leli. ! timdi tiddetli bir aoauk büküm ail-

goren ve hareketlcrımı takıp etmıt lıkça. bir grup önemli bir mevzuu -, Bu kadın kendisine daha önce· rüyordu. Vida! eıırarenılz cum-
~!"or _ııuon, /uru/isini ~~ıı~an ! olan hü: adam qikte göründü. münakata ebnekte .. Ben dalmqım ... : den teabit edilmit bir yerde tec:a• ! ları getiren tayyareye iııtinıh ile 

oelinimeti Amber~nıı~ lumlı_dıye Tonya h~men tanıdun. . . AraJan ne kadar zaman geçti bil- f)'.:; vüz etmek emrini almıfb. Tel.iz bakıyordu. Artık kurtulac:aimdan 
mn altuulatlrr. Mııddeuunumı mıı- - Bon1ur Tony .. Dedım. Benı mlyorum Kadri Atama! yanıma gel· ~· . cibaziyle muhabereye imkin da emindi. 
~ Vit.on 01111 f~detle itham hatırladınız deiil mi .• Ben, Juoıı di ve: ' F . bulmuttu. Tayyare muayyen.nok· Görünmiyen düflDanlarına kar-
edıyor. Zabıta tahkılr.atı da aley- Bob.. _ Bu ne dalgınlı.k? dedi. «Yeni o • taya indirilecek, Arkadan yetite· fi partiyi kazanmıtb. 
fıi?,dedir. Çünkü Am~r•onu ölü- Sert ve kesik cevap verdi: Asırııayazacağmfıkrayımıdüıünü- .,. t ce kolan cuıular A.T.Z. cihazını Filhakikabuıelenlerldmlerdl? 
pıımılen evuel en •on goren Jaaon- - Evet .. Ne isti•onunuz? --L? /j aldıktan sonra tayyareyi Vidalle Ne diye kendi eserine muııallat ,_, B d b k J . , yorsun aCilD& ı, 
.,ur. an an a, a a•onan ecırn- - Geçerken sana bir bonJ·ur c··ı k d" ,,. !birlikte berhava edeceklerdi. Son· olmutlardı?. 
•J _J • l u ere cevap ver ını: ı 
ae ~mberaon ııuına , '?1za anuş demek istedim. Caini görmeğe gel- _Parti i4ini de Bay Şevket Bil- ra kendial gibi eserini de yırtılma- Vida! tayyareden ayrıluu:.a bl-
oldup borç .enetlerının ywtık mistim. GaraJ'cı Pence de bana ae- • ·· .ı::.:_ h ld tt üf' , sı imkamız bir ölüm aeaıizliı" i kap-ı rer kur•unla yere aerdiı"i iki ada--'_ bal • gıne soz ver""'uu a e maa eess 7 
par,.....,., ıınmıu aynı zaman- · b d ... d • ·· leci' 1 ı -- '-• k' ld • 1 ak · • ~ .. . " nın ura a o ... r ugunu soy ı. çoktandır yapamıyorum .. Bu sadece ıya.,...ıı. mın ım o uııunu an am ıçm 
da fJlaktulun evınde de Jasonun,

1 
- Caini neden görmek istiyor- b' d' • nl • d" .. ı Herfeyİ dütünmütler, eyi he- onlara dogr· u ..itti. ilk kurıu .. •u •l· E b ı t1·r ı 1 ır ınuıg yorgu ugunun uıunce- , J •• ..- , 

je:_~ s':u.ıanmlf mı:;;. 1 < ~ .e zeç- dun? leri kısırlaştırmasmdandır. l saplamıtlardı. Yalnız Novanın be-
1
yen ıeııİf omuzlu, kırkbk utl bir 

.. ~,,_ırd. l"U ard," onHaalı 6'm,1.ıçıdn Lav- -Dün gece kimseye haber ver- Kadri, elindeki kağıdı uzatarak: .ceriksizliiini hesap edememitler·ıadama benziyordu. Can acıaiyle 

i
ve 1 e 1 er dır. O URI ~d~~tor .ıneden hastaneden çıkıp gitmi,.. _ Bak bakayım. bu adamı tani- idi. Nova tayyareyi indirirken o açtığı ağzını bir daha kapamadan 
aıon "!a•u'!' ıır. nan ma ıuaa- Ben de doktor olduğu.ın için.. bil k · · ., k~dar tlddetle yere çarpmıfh kijhayata gözlerini yununuftu. Oze-

•ını k VnıNer•ı~ l' ar~ad~~ları7don - Biliyorum, biliyorum .. Oze- ya D:;i~ mısın· cıhaz harap olmuftu. Eararengiı: , rini aradı. Bu sırrı çözebilecek de-
aoa at at 0

" uzerıne a mış- rine vazife olmayan feylere karıtı- Bakdım ve gülüımedimı tayyare kafuı üzerinden 200 met- ğerde en küçük bir klğıt parçui 
tırİ lr I leıl tahü d'lm. yorsun .. Sana timdiden haber ve- _Bu kroki her halde bemfen bat· re irtifadan geçiyordu. Gecenin dahi bulamadı. lkinciaine yaklaf-

t
• asAonb e a ek Mye ': .ı1 ıf· riyorum .. Arattınnalarmı olduğu kası J-'<'I Ne zaman wapdın? karanlıiı lçinde tayyarenin yerini b. 20 Yatında bir delikanlı idi .• 
ır. m er•onun ızı arı ı e se.. d b _ ._ b . I b ucsu. •• , ,,. b 1 dıkla . kt d' M . yer e ır .... ve u lf ere urnunu Demin ıuracıkda. 1 u ama rından uzakl-.mak Zavallı kalbinden aldıiı yara Uo 

Vlfme e ır.. arı ona, ma•u- km - •• üz ld'I k V d 1 ha f 
• .!-: •pat t L lıaJıiL' L- ıo a.. Dedi ye ~u: l<e .. am B. Kadri · eıe ı er i i a Yal İfCllk· ölmüttii• Onun da ilzerindo biin· 

mıye.uu ı.c e ~R ve '" ,.,.. T · · h hd'tk" ·· 1 · 1 1 t b" b l• ld ' · l k k k tili ve mücrimi bulmak hususunda onyının u te ı ar soz.erıne _Halken resim aergİ&İnİ gezdi- ym bafkanı bayan Şebime Yunıua er a an ır ta ancaya e ıno a ı. yetıni an ataca ağıt yo tu. 
yardım uaaıl ediyor. alaylı olarak fU cevabı verdımı . niz mi? .-hsım ve aanatkir arkadqlanm na- Birkaç defa botalttı, Böylece es- Bu ne can aıkıcı aır .• 

- Hatırlıyor musun Tony, aenı _Gezdim. mma t*1drilr etmeği bir borç irili- rarengiz tayyareye mevkilerin[ Vidalı 
_ Haataneye, bir otomobil ka- , son def~ bc;ıka ringind~. -":! ~.sti.i _ NuıJ buldun 7 rim. göstermlt oluyordu. Sonra tayya- - O halde bu kadın lcim olu-

zumda yaralandı diye gctirmit-' yere aerılmıt olarak gormUftüm. _. • . • * reden büyük tabancasını cebinden jyor, dedi. 
terdi. jY~larım o zamanl:rl.ıibi hala _Söylesene? . . . çıkar~rak 

0

prjlSrünü eyice muaye- Bu adamların metresi mi, yoksa 
_ Otomobil kazaıı mı? Oto- saılamdır. H~ zaman ıçın buma- _ Aad ben aenin bu ııergi üzerin- . Şı~d~ de genel bakımdan kendı fi- ne ettı. Wınteatre modelinde olan onların hizmetinde çalıf8.n aatılık 

mobil galiba Tonynin yumruğu o- çı t~krarl~~ ?,azınm. deki fikirlerini öğTaımek istiyorum. kirlerımı y~ayım: . bu otomatik tabanca mü~it bir si· bir insan mı? 
lacak .• lfi bana daha 0 gün al'fam lgrenç ~ır gu~u~l': sm!tı: - Benim söylemem doğru olur Ben, ,alı~ ve.tablo üzennde dur- l~htı. Bu tabancayı kendısine he- Henüz çocuk denilecek sinde 
anlattılar. Tony Gambinoyu siz de -. Benı tehdıt ıçm mı buravıı mu? madan ~ergıyi bO: bütün olarak mü· dıye edenlerı bir zavallının hayabna nibaret 
tanırsınız. Siz mektepler boks geldın? • " . _ - Niçin olmamı 1 talaa edıyor ve dıyorum ki ı - Çölde batına neler geleceği Vermek mevkimde kaldığınd:ın 
fampiyonu iken bir defa onunla -. Ha~ır ... ~ak.at yaptıı_ın. hl · ı ·- - Öyle l.ae yarın bize gel, görü- 1 - Sergide umumiyetle bir reılm belli değildir, belki vahti hayvan· Novaya kartı hırsı ve infiali bir 
kar,ılatmıt ve üçüncü yumrukta 1~ benım uzerı~d~ teaınız ol- şürüz... bolluğu göze çarpmaktadır. Arka- ları avlamak icap eder demitler· kat daha artmıftı. 
yere aermittiniz. dugunu anlatmak ıst~yorum. * daflar ya laabetli bir aeçlm yapama· dl Tekrar kendi tayyareaine dön-

- Hatırlıyorum. Şimdi bu To- -Anlaşıldı .. Sen hır k~vga arı- Kadri Atamahn evindeyim. mıtlar, yahut çok eıerle lttirak et- O timdi vahtl hayvanlar yerine düğü zaman kadını gözlerini ka· 
ny ne it yapıyor? yor~n.. Fakat unu~~ ki bu se. Duvarlar resim dolu .. Aliknmı çe- meği dolgun bir çalıtma ifadesi ka- onlardan daba müthit olan casus· PaıDlf, fakat daha sakin bald\L 

- Ne İf yapacak. Haydutluk ferkı kç:::.ıı:ne aeyırcı 'Yar ne de ken eıerleri gözden geçiriyor ve ilk bul etmi~lerdir. lan avlayacaktı, Tayyare yavaf ya. Göiüaleri artık meydanda de-
rap1yoır •• Klanıinin tetkilatın11c da- ayır~. 

1 
k°?:". B.ana . buniaı:ı sorumu soruyorum. Halbuki olgunluğa önem verme- vat indi. Ve yerini tayin ederek ğildi. Soluk allfmda bir intizam 

hU.. ana soy eme lıg1;'111 tenbib ettı• _ Resim telaldrinl öğrenebilir !eri gerekti. kolaylı~la kumlar üzerinde durdu. Yardı. ~resi aolguııluiuna rai-
- Klansi mi 7 lfer .• I Dhahab on dak.ıka olmadı, tele- miyim? 2 _ Mevzularda yer intihap teza- Kendileriyle eararengiz tayyare men tabıt rengini almı9b. 
P . . 1 t k d ' on a a er vcrdıler. Ürar etme.. • . a d bl k ....,,_ f Kadının yanınd akta d d ence ıesını yava• a ara e- V b . - Ben empreayonutun ve dap. dı vardır. Yani fırçaya ve renge hl- ruın a r aç ,..u. metre meaa e a ay ur U 

'YlUD etti: 1 azgeç u lften.. . ranstür ı;a'lı,ınm. yani tabiatı bir kim ressamlar gelql güzel menu• ..-ardı. ve ona hitap ederceıine aöylendlı 
- Uyufturucu zehirlerin sahf l - -~~na ~elefonlk emır veren- 1 objektif gibi değil, teferrüata kaç- lan ele aldık!..;. halde ikinci derece- Vida! puııuunda diz çöktü. - Ud ki•I idiler. lkiainl de l>I• 

te,kilitınm hu ci..-ar monopolunuj ere ksoy·ı':"·. en, do tor Amberao-ırnadan gördüğüm gibi canlandırmak dekiler ınemleketten'pa-·•-- eski D!ltmanlarını bekliyordu. dürdüm. 
1. d d O p Ki nun atı mı arıyorum.. Ve onu bu· . . • , • • ..,.._, • N .. 1 rl 1 Balı: la -

e.ın. etutana am •. n~. at an·jlacağım. Maksadınıkatilibulmak·ıuterım. Yaptıgım armonıye buldu- cemiyetten sahneler canlandırmak - Alçaklar elımden kurtula- • ova e;oze n açtı. •t rı 
aı dıyorlar. Buralı deııl. buraya y k . . h' 1 ğıım renkler frapandır Bu aebep- . t • 1 8. b lar ta ınıyacakamız. dedi. agır 'Ye lrindardı. 
Ganisporttan gelmit•• tıl r. o bsa ~ızıl~ .~e ır satıt~ dalga-j tendir ki U:..Ierimi iyı' ~lamak için ıs emışler .. linıdz u ılanmevzu ,~ __ U:._ Fakat anaızın i-'-de bir tu""phe Vidal onu tahrik için eğildi Ye 

Ş h ld . b arınız enı a axadar etmıyor • re11am ar e en ç asını ... enru<. . !r"' d . 
- u a e çetenın a•ı o.. Bö 1 - ledikt rk. onlara uzaktan ve uygun bir 14ık al- 3 SerpJ Bugünkü Tilrkl doğdu. Bir aea ona töyle hitap edi- evam ettı: 
- Hayır .• Hakiki ~f kendini d" Y ~•oy h'l~n ao~a.a amıGa tında bakmak lazımdır. Bence kop- I ifad edece~ bir te adül':t> yorduı - Şimdi sıra aana ıeldi. Kara· 

gizli tutuyor. Söylendiğine nua- 0!1er~ ... otomo ı ıme gıttım. • yenin hiç bir kıymeti yoktur. Gerçi Y • e . ~e s • _ Ya aldanmitıan Vida! .. Ya rımı dinle ... Biraz aonra &teld tay. 
ran bu tefkilatta bir çok doktorlar raJın onunden geçerken Penceye A '!erinde d k medik. Resım ki, her dilden konUf&D b 1 nl 1 kurt ğ •ta yare ile hareket edeceğim Cihaz., 
ilaihlmif .. Polis bunları hiliyonnu• evimin telefon numarumı verdim 1 I ~~lmıer~_.ı· F-'-~t bopyle eaer· bir hatip; ressam ki, gözlerini ild du I~ e er ıen arma a fi p mı Fransada yeniden yapa. ,..lh ... 

• ve fAyet C · d b" h be l er goru eKle<lır. ...... un ar, ayn ku li . e enıerae.. --.-
ama .. Yakalamağa cesaret edemi- b b'ld'am ~. ı.r a .r a ırsa bir salonda ve kopistler adı altında vvet projektörlü hayata vece- O bu d:••flnce lrinde-Len arka- Sana ıelince ıenl bu tayyare lle 

1 
ana 1 Irmesını nca ettim • t • • ad d B" h "T " ,.. b" J'L• yormu,.. y ld T . .. . . . .. .. teşhir edilmekte azami benzerlik Is- mıye e çevırm11 am ır. ıze er ıında bir siirilltil oldu ır ııa:e uçuracağım. 

T k'l"tt b" k d k 1 o a, onynın aozlermı du•u- • .. d ki inkıJoL - nlı b • BITMED - et ı a a ır ço o tor a- nü ordum O .. . . 7 tenmektedir. yon e auımızın ca ve eye· Batını çevirdi. • - 1-
".n. da alakadar olduğunu neredenjaö ~e . ı· ' fUpheaız hakikati - Halkevi resim aergi.aine bu yıl canlı sahnelerini yaratmalıydı. Ve Bu Nova idi. Fevkaltde blr ııay. =---
bılıyorlar? . . 1 ~nd!kma evvel tel f t kaç resimle iftirak ettin ve en çok biz, bu tablolar içinde kendimizi boy· retle cebinden Brominı tabanca- S t k 

-.. ~ras~ı bılmıyorum ... Hat- , . I ona e on e • hangi eaerini beğeniyorıun? lu boyumuzca görmeliydik. sını çıkararak kendisine tncih et- a Da aş ) 
ta. '.t•ttikl~nme göre çetenin asıljk~r.? - Halkevi sergisine 9 parça tab- Bütün bunlarla beraber .erginin mitti. Bir operavı alkıtlamak 
reııı de hır doktormut Fakat t • ım · 1 .ı:.ı · · k · . •' . Be h 1. Tab " kilAt 1 · Cf Bunu yapsa yapsa üç k' . o ve portre, 3 parça ... '9 e iftira et- bır •anat hareketi yarattığına ,üphe y ude :w met... ancaıın· için gelmlfll Sahneıe 

mensup arı ne onun adını bi- b'I' d' lfl yapa· tim. Bu yılki eserlerim içinde en çok yoktur da mermi yoktu. ' 
liyorlar ne yüzünü g·· ·· ı ı ı ır 1• l L.:ı. • • • • çıkb 
Ş . d' • .. 1 . o~yc;ır ~... Ya hastane hem ireıi Etel a natürmort a 3 pastel portreyi .,qe- FUAT EDtP Nova bunu hlMedlnce yeiı ve . 
ım ı sız soy eyın .. Benzın utıyor d k . f • Y niyorum. Ben aynca dekorasyon ihti • · d ıkıld V b Londra 6 Mayıs 

musunuz? 

1 

o tor Jım Lark ve yahut doktor . . • zaı: ıçın ~ yere y ı. o u 
Tah'' D Miçelin katibi Klod a Walle üzerinde de m"fgul oluyorum .. iz- Ad d feat Vıdale vıcdan ile muhakeme-

- n.. epoyu tamamen B lk' . • ak' y d • 1 y.. mir fuarında bir çok dekorasyonlar ana a sinde tereddütt d k rtul Covent Garden opera11Dda Stıav· 
doldurun To G mb' d e ı pefımı t ıp e en er var- • . . . . en e u muı· h rl «G"II• .. 1 .. ny a ıno nere e dır. Belki d W il d-l-''- d yaptıgım gibı, belli baflı sınemaların na yardım etti. aın meş ur ese u il şova ye> 
oturuyor? ıh e a ey aon -...a a af · 1 • ·· rimded' oynanıyordu Prenses rolü Avustur 

- Yakında .. Fred Cainin evi- .. '.'°a söylediklerine pİ.fman olmut- lfKalfdri~rıkauzelkt b' ~~.. tir' ek BfR KADJN kur- Te,ekkiir ederim, dedi. Beni yanın en me~hur primadonnası Lott~ 
. k d Dikk ed. . B ..... '• ır a ... nm ge er tardın. L 

mn '?'fısın a.. at ınız.. u -BiTMEDi- bana yaptığı müteaddit dekorasyon- ASILDJ N b h"tab beb' l lı ehman tarafından yapılıyordu. Bi-
aersenden kendinizi sakınınız.. 1 f ·~-"-- ···• d' C'dd ova u ı ın ıe ın an • rinci perde ikmal edilmeden Lotte 

M k bu p Ş ann o-,..aı....,.ıru go .. er ı. ı en yamamıftı Leh 4 _. b 
- era e esen ence.. im- - ·· 1 le di • . :·· man <Ull ir rahataızlık geçlrdiı 

dilik Allaha ıamarladık. Kuşadasında guze 'ey .r ·. . BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE Katıf, tımdi vicdanı müsterih _ 0 ed . " d 
B' k dakik • - Sergıye ••tırak eden ressamlar olarak cuusları h d f ki evam emıyeceMm, evam 

. . ır aç a aonra otomobi- içinde • amatörler dahil . en çok reyi cinayette bıılmııftu. Bir 1 beki" n d e e e ya a,. edemiyeceğim diye söyleniyordu 
lırnı ~a!.ley caddesinin 734 nnma- kiml-:ıri beğeniyorsun? ıtün ııevdiği adamın karı•ı ile m~:r•nı ak! ıyor u. . oLI Seyirciler heyecanda idiler. Pe;.ıe 
ruı onunde durdurdum 1 Ada kulübünün Kadri A•---• b k da çocuğunun yedilr.leri bala va Y atmayınız... Sılanı· yav • d' 

Ka b. '--d · . ........., u soru artıam dır diye h k d aı yava, ın ı. 
pıyı ır,... ın aralıkladı. L l ·· _.ıd·· · Faka ,__ arsenik lr.arııtırm•• ve bu :r;a- ay ır ı. • H k 

_ Cain evd . ., TQa iyeli once terecı ıd ettı. t ıarar-ıma ll l h" 
1 

7 k .. 1• öteden eırarerııuı tayyarenin er eş oyunun yarıda bırakılaca-
Diye sordum e ~ - dayanamıyarak ıöyle hüliaa etti: ;a • ı arınb z;. ır enere . ". uBm· karlinginden iki adam çıktı Kofa ğını zannederken bir sürpriz balllÖ&-
- Hayır H. ··•--ıned. K,, ... duı 8 - lzmır· Alaancak - Sergiye iftirak edenlerden en ~rıne •e e 'Y_et.,vermı,tıd. a rak yaklasıyorlardı. • • terdi. Bu operayı seyıetmek için Ri· 

.. _ ...... , c.. -r- k C !il Uzeli L-"- • Cel" cınayet otop•ı ı e mey ana • T be 1 b' lik d''f 
Diye cevap verdi. kamonu (Yiğitler) ocaiı ırösteri ~ e . "?e?.ıy~rum. a- çılr.tıktan aonra A adalete Kadın feryadını duymutlar mı tar av re ır . te tesa u en bir 

_Dün' .ı... b t d 1 _ d' kolu K,. ... d••ını z' et ed ek lin «Mençıı ve cKomurculer çarıısı> t 1. l Yfe idi? Ansızın durdular locada bulunan Vıyana operası mu· 
~aııı as ane en .. en ı -r- - ıyar er 1 · k .. ld' ea ım o mırftu ... . 1 · d 8a . 

kendine çıkıp gİtmİf. Ben, onu te- Halkevinde (Mete) piyesini mu· eşer en ço ~~ ır. • Ağır cezada, ·oldukça heye- Vida! ..-akıt kaybetmeden atef gannıye enn en yan Hılde Ko-
davi eden doktorum. vaffakıyetle temsil ctmitlerdir Ressam Ali Rizıının talebeaı olan cani b' hak etti. neçnl derhal aahneyo koştu. Yirmi 

G • . tarzda ··'··-- N . • ı geçen ır ma eme d k'k Lo Le Kadın ka,larını çattı. ece .geç vakıta kadar devam e- ve aynı ~. azı:nının .afhaşınJan sonra Ay,e lıalr- Tayyarecilerden biri yere yıkıl- a ı ~sonra .. tte hmanın rolün-
- Tuhaf fey .. dedi. Onu geçen den eglenceler Kutadasında güzel "Yamanlar», «Beıiktq ıakelesınden kında verilen idam k al" dı. ötekisi deh,et içine dii,erek yo- de Hıldeyl ~orenler bu sürprizi al-

hafta gidip gönnu''stü''m B bir intıba bırakmıatır. !Saray bumuna bakış>, «Bergama ta--''L 'kt' tta_r;ı:ıd 1 
lunu değittirdi. Zikazak ko.arak kıtladılar. Hıldeye Lottenin elbiaele-. . ana . .b. 1 . d B ka '"""e ı ıran e ıgın en r- 1 b' bol ld'"' 

doktorlar çıkanncaya kadar has- Pazar günü (Yiğitler) ocağına pazar1» gı 1 ~er erı var ır. .u U: : Ayfe bu •abah Adanada sal- °!"dahtın iıabeti önüne geçmek İ•- r ıraz.. ge •.g~nden y~l~rce ilk--
tanede kalacağını söyliyordu. mensup misafirler •ehri gezmİf· ~ az f'.11<-t oz eserlerle ·"=rgıye 1_'ti· ben idam edilmİftlr. tiyo~d~. . . neyle duzeltlmesı ıcap etmışti. 

- Tony Gambino nerede otu- ler ve ak,am treniyle lznıire dön- rak etmı, olsay~ı, dıılıa ıy~ eder~ı'.. * Bır ıkı?cı.tabanca aesı daha du-
ruyor? mütlerd ir. Ragıb Erd':""1 ~e_Yzaıları figur • y~ldu. lkıncı adam da yere aerildi. 

- Kar,ıda.. Ku,adasının (Ada) kul''b" olmama~farlile~efutir. Papa bır nutuk Vıdal yerinden kalktı. Novaya 
Ve kadın bunu söyler •" 1 k k 1 ab ti u . u 1 Amatorlere gelince, bunlardan er- - haktı. Facianın tamam oldul;nnu 1940 ta ~amzetUAlnl 

-Y eme.! om•u aza ara ıey a er •ettip . k k li · ı bel · d Abd JI h •• ) k h' · · .. - ~ 
kapıyı tark diye ıurahn k tt tm - k · · K' b ı e sesı ta e erın en u a soy eyece ısaetmıt olacak ki artık haykır- kovmıvacak mı? a apa ı. e ege arar vermıfhr. ıraz ay- imdiki' ı.. d • · " " 

d K •1 "d'I k ı• ça"9masını evam ettirir ve mıyordu. Yerde yatanları tetkike p . 6 M 
ramın a ema pasaya gı ı ece . ak de · . . ""'-b lin k k 'S 1 arıs ayıs * tir. · a . ~ıye gırer!e ıanı< .a. ço ıy· 'lrı TARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE üzum görmeden tayyareye koftu. 

Ada kulu .. b'' .. t . k l K metlı bır sanatkan olabilır. Diğer tarafdan Papanın Romada içeride ba~kası var mıydı? Bunu p · So' t . .. 1 rJ u gos erı o ıı e- Kad • Atam 1 ·• 1 • • .. le ı arıs • ır geze esı son gun e o 
Kaldırımın yanında çocuklar malpa,ada (Himmetin oğlu) piye- bitirdi." a son soz e11nı fOY ~amalı haçlar"': bulunmasını eseflej anlamak arzusunda idi. . . F ransaya avdet eden Amerika büyük 

oynıyorlardı. sini temail edeceklerdir. Kemil-j · · · · • • . ~artıl~aıına hır cevap olarak «Po- . Tayyareye yaklatınca ıçerıde elçisi M. Bullit'e atfen Reisicümhur 
Tonynio evini bana cösterdil~r. pafaya bu maksatla müracaat kfBıze eseklerımızı te,bır ed~ı~: :>olo Ditalya» gazetesinde çıkan bir kımse olmadığım gördü. Bu Jun- Ruzveltin 1940 senesinde na zed-
D~a ç_al.ınaia vakıt kalmadan edilmi,tir. Teklif kabul edilirae' me d ırlaatını ~d~an vj ~er ~h raz!d": «~?"·~~· Papanın> haçı .si· k~ra •i•!emin~e iki motörlil eaki fiğini koymıyacağını ve beyaz :':rayı 

kapı ıçerıden açıldı. Her hal • ~ bu sevahat vukubulacaktır. 1lim1'.ar. ımBarınF ılıeaGır~lemıyen L~Jkıer~ va· f~ı bir ~ ıibı kullanmamuı nca ~ır makına. idı. Fakat mukavemet- ı terkeder etmez ilk iti Pariai ziyaret 
ız • az u eçe ve mı evı aa- edılmektedır. b ve süratlı oldulu muhakkaktı 1 • • o acagını yazıvor. 

Ruzvelt 
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Tarihten Yapraklar Kazakistan da Çanak kalede 

Köy katipleri kursu 

Meşrutiyette ilk idam 90 yaşında bir şiir olan :::::r::;:=.~~:ı: 
h l ........................................ : y amri yumru ıehpa gelenlerin c b ı' • •• b • ı • merkez köy muhtar ve katipleri kur-

. Hocal~r Fizo~ içtima~nda a- • l . "zlerindeki enditcye melUI me- am u un JU ı esı ıuna b~ ~. ver~len bir zi~af~ı ile 
ka. krtı toYle bag~ıyo.rd~. . . • Firari bir kurşun a i fui bakıyordu. Çıt yoktu. son verihnııtır. Zıyafette Kultür ve 

- Bugün camılerımıze .~ırııti- komşusunu öldiJ- i Bir ahıı halkı yara yara gelen • Ziraat müdürlerile kurada den ve-
yan batı konuluy~~aa, b.ugu~ ~~- Ü ki tiye ; 01 açmak için tamata 20 Mayaa 1938 tarihi~de So~- mittir. Cambul, i~ılabı tiirlerın· ren muallimler ve bütün köy muhtar 
kedonyada kan (OY~eyı • go.tü~- ren genç muhake• ejerk~D açılan gediğe temiz ge- yetler birliği dünya edebıra~.~~- de ~er~D~ etmece bqtu:ııı;tır. ve katipleri bulunmutlur• 
yorsa bunlarm ıebebı ferıal:lızlik- • . b. rocuk onun .-ıinden hinde misli bulunmayan bır ıubıle Y enı şıırlerınde genç Kazakııtan- *·---
. • • lik • • J dı•f yınmtf ır ~ ' r-T K ak" h lk leh 1 d .. • trakt"' tir, tenataız ••• mesız ıaam e • km mütelifi bir kiti.. Onu mü- kutlıyacaktır. az ııtan a da ga e çaıan en uıtri, or z· t k ngresine 
Eğer biz teriat ahkamından ay· • f. B tb ht ba r'ak·p' te kollarından sürüklene-- tiiri Sovyetler birliğinin en çok sürüleri, Turluib demiryolu, steP"' ıraa O 

rıtmazsak ne bu feıaketıer ba!ım~- mış ı. e 0 • r~ ~rüyen bir kadın giriyordu. •eviİen şairlerinde~ biri <:am?'!ı. ler üzerinde uçan tayyareler,.~!- Trak yadan gidecek 
za gelecek •• ne de her hancı hır baoflunun asılma• Bu yekdiğerine bağlı gibi yü .. un tiir alanındaki faalıyetinın tikçe fazlalatan koyun ve at ıuru- J l l 
Vttbın tehlikesi bat gösterecek.. • ··yenler oğul baba ve ana idi. 75 İnci yıldönümü.. rüleri ve memleketin kültürel kal- ae ege er 

Esasen Arnavutlaı: m~mlek~~':_e- : sına yardım etme• ;hpanın dibine gelince; yekdiğe- Bundan hemen hemen bir asır kınmaıı, çok büyük bir heyecan ve --•-
rine .relen her h:ı''ci hır (Y~~d' 1~) S ğe mecbur kalmıştı rinden istimdat eder gibi birbiri- evvel, 1846 seneıi Şubahnda d~ aynı derece büyük bir muva.ffa· Edime (Husıui Muhabirimizden) 
(Şenat) namı atın 9: ı. !'. : nin yu··züne baktılar. ğan Cambul, göçebe bir kazak aı· kıyetle yer almı,br. ,. _ık rad t , cak lan b!'-o:L 
d' ek • ettiklerı vakı ıdı. : ••••••••••••••••••••••••••••• j d ik • . • l akl n.n a a opıana o u.J'°" ıyer ııyan rı akal k .... dt .... du Lakin ertesi günü Halk vaziyeti daha eyi görmek lesine mensuptur. 12 yatın a en, Kazakistan halk ~ı o nı a ziraat kongresinde Trakya umumi 
Tarihteki p~trona Ha ı v an a lı~'r~ blr hi.diae .• Bir katil için kaynattı. kazaklann milli ha~ sazı olan ve beraber, Cambul, nasyona~iıt de-- müfettitliği Veteriner mii§aviri 8. 
~a aynı f aııleden ayaklanmalar hs~bd. .Y ebr·ın mütehevvir halkını intizar edilmiyen bir ses: telleri koyun barıagından yapıl- ğildir. Milletler arasındaki dost- Şevki özer ziraat müıuııviri B. Şev-
d "'I • "di? a ıaesıf ıp-s • ·d· · D b l ı 'il l · kard l""'" d ' .,.... egı. mı~ • d' ? B b" I rücfeıi ile ıarıtı. Bir hı- - Açılınız •• Gerıye gı ınaz •• mı' bulunan om ra ça ma~m luktan, mı et erın et ıgın en ket An bulunacaklardır. 

Fılhakıka ,erıat ne ır • ~nu .ırtie em vurulmuttu Ahmet namaz kılacak... öğrenmi,tir. Bu suretle melo::lıler ve entemaıyonal teıanüdden bah- -T akyad gid k urabh larLı 
hilen de yoktu. Alelekser ~~~!~ut~ 1rı1Şyha~ alıtkan •namuskar ıe- Kalabalık bir kerre daha yerin- dünyası ıYenç Cambul'un zihninde setmekte ve bunları terennüm ede- b" r ad Aannkaradece mT _,_ aazıra. ..,t 

ff. · · · ım· n hüWu.etın e rın ç ' D Ca bul b . --~ d ır ar a a r-,.. "" ne ızın ıtıne ge ıye d ık . d Muharremin genç oğ· den oynadı. Sarıklı yobaz, mecal- tve kalbinde açılmıttar. m u rek yükıelmektedır. Bu aaoa a kalkınm • 1 • .. • de 0··ru .. tn'nelc 
b' h k f ne (Bid'at) amgaaı eneıın en . • . . . . . .. l . hakkınd d• .. .. I . d a ıt en uzeruı g ~-
ır arek ~ ı b"l d "''td·· e- lu Ahmet hordavatçı Danilovıçm ı•İZ ellerıyle yenlerım kıvıranuyan lılk müzık gun erı a . ıyor çok guzel tıır erı var ır. üzere bir toplantı yapmaları da ta-

vm:_ulma •tten 1 e egı ı, m "'tunu kazaen öldümıüttü· çocuğa yardım etm.eğe hazırlana- ki: ihtizaz eden Dombra değıl be- Cambul, Çin milletinin tecavü- sarlanmaktadır 
ıela : og d l d . k tb• d. dum. 1 • l . y k h r · d n Şehrin ne,eıine bu kan am ası yor u. nım genç a ım ı sanıyor ze kartı mücade eaıne ve ıpanya •---

DeTlet, . a lova d Avk ıa~e;... bir zehir gibi ıindi. Şimdi ne ola· ., Çocuk apdeta aldı. Orada baha- f 14 yafından itibaren, Cambul meaeleıine dair de çok heyecanlı 
aıke~, vl ergı akmlkaz ı. h 

1 
aerderhal cak? Acaba ıeriat hu genç katile sının yere serilmit ceketi üzerinde ,müstakil bir ha.yat ıürmeğe batla- şiirler yazmıttır· Be yaz ayı avı 

vergı a mıya a 1fS8 un ' · f d"l d0 A"' ld "' l k" d 
(Bid'at) namı verilerek herket ıi- ne ceza verecek.; .. Allahtan ıon gu ranmı 1 en 1 ve l ~~·tır. ~ an agu a,. oy ~· Bir çok tiirlerine mevzu ole.r~ Moskova 9 (A.A) - Hükümet 
liha sarılırdı Fakat bid'at bunun Softalar ve lttıhat, Terekkı na- kalktı. • . .... koye, ıtanıtaadan ıtanıtsaya g - Stalini almıt olan Cambulun tıır memurları beyaz ayı avcılığım 
neresinde idi T •• Bunu gören, dütÜ· mına kendilerinde • ıöz söylemek Sıra aı~l~~ına gelmıftı. Cellat , mekte .. V.e •bu suretle hayahnı ve ve tarkıları ıade, lirik ıanıimi ve menetm.itlerdir. Beyaz ayı itlaf:na 
nen yoktu.Firzovik içtimaında ho- cesaretini gören bırkaç zat der- pek acemı ı~ı. h• "'l d "'"l ye~eceri' ~tkzan~aktad~. b herkeı için anlatılır bir mahiyet· iki halde müsaade edilmittir. Aiı· 
caların teriat telkinleri müteneffi- hal enditenik olanlara cevap ver- d• Seçhpa ~e ıp b" ıçd~~.sa~-~ :::ı: d ;ı; u ' ı f&~ .~:İe::n:.: tedir. Fakat aynı zamanda büyük nın hücumuna maruz kalmak, ku-
zance her halde istenilen cihete diler... ı.l ocul gun tın ıgı ~ ..- 1 an. sene,evvbre 

1 
B b" .. ld bir dinamizmi ve hakiki •i'riyeti tup aeyyahlanmn taze ete ihtiyacı 

b·ıd•"'• k d"l . • • I • KISASA KISAS da ya a mır a ınmaz ıp uzanmlft ! etmıt ve ça mıf • u, ır agu a h • d• _ 
uzana ı dı~ı v~ .en hı .~°!ınt '/akjd H k .. kmu"'ttü. Medretede zaTallının ayak uçları yere değme- ı bir düğün esnasında olmuttu. a~a:bul balen 92 JA•ındadır. olmaları. Beyaz ayıların - kutup 
ne yara ıgı ıçm usnu e er eı ur • I"' h l° 1 ... jCambul b tii k'• ·· d alda ' -ı ok anoaunun cenup kısımlarım 
edildiği gibi ıafdil balkın da hi1- toplananlar, hukuki, ·~~'i bilgileri fe, ı::ı:~~ av ıy e çırpınmaga rını i ~k ;.pr:ı.:i:':.... ~::çları· Buna ra~~1;1 geı.!ç~ dinç ye içi ya~ teJ..ici surette terkederek timale 
ıiyabnı aktıyordu. ni ortaya koydular •. Munakqa et- at f · .. • fur .d.i 1 çldç b. b tti"'• ratıcı enerJı ıle hala doludur. Ru .. d .. uh et tmeld lduk-

Firzo..ik ittihat ve Terakki gizli tiler •• Nihayet evet... G M .. n~9:1'~ muthıt ;e :e~ 1wh• 1 nı 1"!1. ızıtlt ı:. gecey~ ;k: b~ı yada her olan fCY onu hala çok 1a':.~~lm:::r e e 
0 

rnurahhaalarımn tesiri altında ka- KISASA KISAS öz ebnnı1 apaydıp ıç ır a ag .,!:~1~0b.me u:afı.vy:t kazanmıttı: yalandan alak~~ar ebn:~e ve .\ı. 
l h 1 k i demek yan, ayı an var L ,...... ır m tam bir akın gıbı her lıi.dııe, her ---
an. oca ar anun~ esas • ,.. Ben, hasta idim.. Hastanede bu Fecaatin azametinden çılgına işte o günden itibaren Cambul _ir- l vaka onda bir tiir veya far• B • il• 
'enatf~emek l 0'!

1
gunu.hda

1 
'!~v~ haberi ittihat ve Terekkiye men- dönmüf olan baba ciğerparesinin ' ticalen şarkı ıöyliyen bir .air, oir ic°ıya vzuu olmaktadır Netekim Jr m ua Jm 

ten
1 

te
1 

ı1mehçalkıf arıcı et e'~-~tı sup arkad-.larım bana getirdikle- belinden yakalayıp kaldırmıt ve: . atık, Kazak lehçesi ile bi"' Akın ol· ı me anlarda Putki~in jübile-
ge en ere a ayrı, ayrıma~· • . d. l"d S . ı Akı . . -Et b son zam ' • • • kah 

1 
d. n zaman tıtre ım... - Gayret ev a ım.. en şerıat · muıtu. n, eıennın gu eve es- • G irin. öl'. .. Papanin gru· 

larla hu teklı ıdareyı u e ı· Aklım batımdan gitti. Bi~~aa . kurbanısın diyerek ruhunu teıli- ,l teıi~i bizzat kendisi tanzim eden İ,1' or d .. 
1~ Ü u':T,~'h"diaeler üze-

yorl~rdı. 
24

. b h beni ziyaret edenlerde!" hın .d~ me yardım etmitti• ve Dombra ile bizzat kendi çalap ~dun on;: g~ 1 
"da leri vardır. 

Hususi ders 
verecektir 

k 
Nıhayet 10 !emmuz 3. sa .

1
a ... 1 doktordu. Doktor Hayrı .• Kendııı· Bu suretle biçare ınazlôm çocuk söyliyen bir halk ti.iridir. Camoul, rınCe ybazlı lf kıulı e d ... •tan-

anunu eıaıı - metrutiyet ı an h d d .. l . • b ı . .. b" ük. b. d... am u un tar arı ve ....... 
l d 

"' 1 ketin her ne: . Bah ayatına oyma an goz ermı e e- •tte bu guç ıanabn uy ır a- lan Sovyetler birliğinde oturan Değerli bir muallim bıuusi den 
o un ugu zaman meme _ Bu nasıl olur dedım. U• d. k tı h" "d' 
tarafında olduğu gibi Firzovik de k d .

0 
ailesi hukuku ıyen apamıt • ısı ır. . d b' k h hemen bütün milletlerin diline verecektir. 

büyük tenliklere ba,ıandı. ~~ • az~zde nenfıeragat ed·ıyormut SOLEYMAN KOLÇE akKaz
1 

ak~::.tan afakırt çh? b" '?eaC, ur çevrilmi,tir. Cambul, her yerde ilk ve orta mektep tahsilinde bu-
ıı-usıyesın e • * ın ar Ç1.Allllf, a ıç ın am.- b"' ...:!L b" ··hr • ha" d" ı v -- ı 1 ki h ... d '--1 

Temmuzun on birinci Cuma gÜ· N k b ? Muhakemesiz idam h 1 k ... b t Cam U.Jua ır fO eti ız ır. f ını..u;I unan çocu arını usuaı entel' e 
nü aıkeri fırka merkezi olan Met· e ılaas?ı Nu 1 E • M ı• • bulunkua ına varamab~lmlf ır. fak .t Bayrak nifıt.Dl ile taltif edilmit o- takviye etmek ihtiyacını duyan ço-

• .. mı o ur e yapıyorsunuz yı nı u, o yup yazma ı ez, a l Cambul ···bu • b"tün aov- k lileri cEtr fpqa tanesinde 
rHovıçdedebond(e*k)azh~ kaym~ta;,~ı dütünün •• Böyle feJ' olmaz... USSO } hayret verici bir hafızaya maliktir. ;:: balkı iç: t1ü~ıbiru bayram j::1e»t v~ tan ~» J:~ine tabri 

ay er ey ır cemaate ır- Bana: Çok büyük miktarda Kazak sarkı- .. es • 
tikte ellerindeki rovelveri havaya - Ne ya.palı~? ~yl~ diyor bo- J 4 Mayısta Cenovada ları, hikayeleri, destanları v~ şiir- olacaktır. ren muracaatleri. 
ho,~lta botalta çar,ıla!", ~zarlan calar ••• Şenat böyle ımıf ... Ceva- • • • lerini ezbere bilir. Kırgız deıtam s t R 
gezıyor, halka me,rutıyetin kah~· hında bulundular.. bır nutuk söylıyecek «Manasa,. bin bir gecenin birçok ovye usya 
lünü se..inç .~e f~taretle ilan e.dı- Hükümet yoktu .• Bu iti te~ike Roma 9 (A.A) -Royter ajansı . masalları,' firdevıinin, Pu11kinin, 
yordu. Henuz bır hafta evvehne kendinde salahiyet görenler nıha- bildiriyor: Gorkinin ve Şevçenkonun bir çok 
kadar Şemsi patanın fedit disip- y:et kat'i kararını verdiler: Hitler • Munolini mülakatının tiirleri hafızaımdadır. Milletinin 
lini ile adeta nefes darlığı geçir- KISASA KtSAS hakiki tümulü ve manası Musaoli- tarihini çok eyi bilen Cambul, Ka- "Tecavüze uğrarsa mü

tecavizi ezebilecektir 
m.ekte olan tehrin ciğerleri hüri- Hazirlıklar b8'1adı.. On ıekiz ninin 14 Mayısta Cenovada nöy- zakların hamaset destanları hak-
yet havaıiyle yeni bir hayata erit- yasındaki genç ıuçlu idam oluna- liyeceği nutukta belli olacakbr. kında bir çok tiirler ve şarkılar 
mit gibi idi. cak ••• idam •• Bu mqum ıöz ne de- Muaıplininin bu nutkunda ltalyan yazmıtbr. 

Herkeı yeni ve fakat meçhul bir mekti? Bunu kimse bilmiyordu. ıiyaaetini etrafiyle çizmesi bekle- inkılaptan evvel, Cambu!un e
alemin ilk basamağına ayağını ko- En geçkin ihtiyarlar bile insan- ,niyor. serleri, Çarlık rejimine hücum et
y~rken bir i?tirah d~J1!Y?r, bp~ı lann asıldığını, id~ demek ~~ 1 Bur°:d~ .~annedildiğine göre 1 me~~ ve kederle mali bulunmak
bır tabım hıaaedecegı anı halas asılmak demek oldugunu tevabı-J Muasolını Sudet Almanları ıtato-f ta ıdı. Kazaklann haksızlıklara Moıkova 9 (A.A) - Dün yük- Delegelerin nuhddarindan son. 
sevincini yafıyordu. ren duymutlar, fakat asılmanın 1 ıunun tadiline de Almanyaya di~ maruz kalmalarından ve cehalet sek Sovyet divanı reisi Kalenin ra Kalenin kendisine gönderile11 

Demek kanunu eıaıi herkeıe naııl vaki olacağım görmemitler-,\ lomatik müzaherette bul~a~• j içinde bırakılmalanndan dolayı SoyYetler Sendikalar merkezinde hediyelerden dolayı bilbasaa ı .. 
şehir dahilinde ıilah abnak hüri- di. vadetmekle beraber her h~.gı ~ır 1 meyuıiyetjni terennüm ediyordu. 1 M b ün betiyle panyol delegasyonuna ve bpanyol 
yetini de veriyordu. Bu nümune Bir gün sonra Seniçe nehrinin 

1 
harbe meydan vennem~ı~ı Hıt- Maanıa.fih, Cambul, o zaman, Kır- ayıı ayr~ m ue ... • milletine tetekkiir ettikten ıonr& 

bütün halka cüret veriyordu. Şeh- kartııında eğri büğrü üç ağaç ace- ı lerden bilhassa rica etmittır · gız ve Kazak steplerinin haricin- ~oıko.-aya gelmıt olan ecnebı •r büriyetleri için büyük bir savqa 
rin delikanhlarından eline birer mice birlettirilirken .sehpa kuru-! Hitlerin Alman müstemleke la· de tanınma.makta idi. Fakat 1917 çıler del~ıa~yonlarını kabul etmıf girmif olan lapanyol ve Çin mil. 
silah geçirenler bu müsellah ka- lurken tehirde münadiler asılacak lleplerini de mevzuubaha ettiği tah- inkılabı, Cambulu bütün Sovyet- ve kendılenyle bet saatten fazla letlerine Sovyetler birliği balkının 
fileye, bu yürüyen hay ve huy dal- mazlfunun hayabna nasıl nihayet ımin olunabilir. Fakat bu hususta ler birliğinin büyük fi.iri yapmıt- görüfmÜflÜr. Bu mülakata lapan· derin ıempatiıini beyan etmİflİr. 
gaıına katılmak için bir tehalük verileceğini görmeğe balkı davet,, resmen hiç bir fey ıöylenmemi! : tır .. Eıasen, inkılap ve ondan ıon- ya, Fransa, lngiltere, Çekoslovak· Kalenin, So..,.etler birliğine. bir 
gösteriyordu. Tüfek ıadaları ayii- ediyordu olması ltalyanın lngiltere ile eyı 1 rakı terakkilerle, Camhulun mev- ya Belçika, lav~ Norveç ve A- tecavüz vukubulduğu takdırde 

Sıcak bir Temmuz. •• Gün ortaıi. geçinmek ve lngiliz efkirı umumi- zulan da genitlemif, tetbihleri ~turalya delegeleriyle yüksek mütearrıza layık olan kabulün ( *) Konya yan ualii e.bakı Herkea Seniçeye doğru ürkek a• 
1 
yesini gÜcendirmemek istediğine 

1 

f ~zlal~mıt ve nihayet lisanı ve Sovyet divanı azaları ve SeDdika· hazırlandıi~ alkıtlar araamda 
Boınak Hayd:ı, bey. dunlarla ve heyecanla yürüyordu. ~tfolunm~~~- _ . l tnrlenndeki ahengi zenginlettir· lar mümeaailleri lttirik eylemiftİr. beyan etmittir· , 
_.. ----· -· - - - - -- e pek yalan olduğunu gör'dü. riniz. Ben hemen gidip ·ona haber karken- gördü. Yukarı katta, bal.-rum. Sana korkuyorum -diyorum 

Kalbi gayri ihtiyari aızladı. vereyim. Şimdi gelir. konun açık kapısından da komiae- Fareç... 
Derin bir elem duydu. Diyerek Aytenin evinin kapısı- rin gölgesini farketti. Fareç hayretle Mafunuda bakb. 
Kapı kapalı idi. • . nı açb. Mahmudu içeri aldı. Sonra Kalbine bir hançer aaplanmıt Ona birteJ ıoramadı. Derin bir 

Yavatça vurdu ve hafıf bafıf Ayfeye haber verme1': üzere ko~- gibi sanıldı. buhran içinde olduğunu göruıüt 
seslendi. rak ayrıldı. Demek ıöylenenler hep hakikat- anlamıttı ' 

Aytenin Aaaab'ta olmadığuu Koıntu kadının Aytenin Aasab- ti. H • il . b. d'I 
öğrenmitti. Fakat belki çocuğunu da olduğunu ıöylemeıine Mahmut Çıldıracak gibi oldu. ~men gem erı~e ın 1 er. 
evde bırakmıf ve çocuğa bakmak, hayret etmitti. Bu haber, sandal- Bütün fUUrunu, muhakemesini Bıraz ıonra dem.ı~ almıtla~~_r~l-

l için de eve bir kadın koymuf diye cıların sözlerinin aksi idi. Onlar kaybetti. ken açmıtlar ve salulden UZ&IUAf-

dütünmÜftÜ. Ayt~ Üç gündür meydanda yok iradesi elinden gitit. mıtlardı. .. . 
DE Eğer böyle iae o kadından Ayf(!- demıtlerdi. Halbuki bu kadın o- Bir deli gibi ko.mağa, evler ara- Burunu . dooecekleri .. ıı~a.da 

No: 43 -.. !{ Monfredl nin niçin ve nereye gittiğini öğre- nun komtuda olduğunu aöylemifti. ıından kotmağa .• buradan kaçma- Mahmut ıahıl kayalıklar uzermde 
nebilirdi. Gözlerini yumdu. ğa batladı. kotan ve haykıran bir kadın gör-

Demitti. Mahmut ilkönce ~a~etf Ve Ay~ bu a~fı .namus pahaıı- Kapının vurulut sesine yandaki Kendini mazinin tatlı harbrlıın· Kaçıyordu. dü. 
etti. idamı arefeainde kendıaı ile na ~ı te~ın ebnitti 1 evlerden birinden bir kadın çıkb. na verdi. Buradan kaçiyordu. Bu kasaba- Bu •. Ayte idi .• 
\rahticeaine bir alay yapıyorl~ Tıtr~ı: • _ Bu kadın Mahmudun yakalana· Kafasında birbirine zıt fiiphe- dan kaçıyordu. F elik.etten kaçı- Ayte.. Bir zamanlar gözlerini 
zannetti. Kırk sekiz aaattenberi • B~ ihtimalı derhal kafaaın.~an rak getirildiğini biliyordu. Esasen ler dolqıyor. Kalbi bu tüphelerin yordu. Yıkılan saadetinin enkazı- ümitle ufka diktiği ve sevgili Mah-
aıdacağı inı bekliyen bir adama ıı.ldı ... Hayı~.. f!a!°'·· Ayte boyle onların hikayesini bir giin içinde elemi ile eziliyordu. albnda mahvolmamak için kaçı- mudunu beklediği bu kayalıklar 
«ıerbeıtain» demenin tatırtıcı te- hır fUphemn kotü z~nnıktialbnda bütün Aasab öğrenmiftİ. Epey zaman bekledi. yordu. Sahilde Fareçle kartılafb. üzerinde timdi onun Allah ıımar4 
ıiri üzerinde belli oluyordu. kalmıy~cak kadarh ~ B l Ma.hmut ona: Odada.. Sevgili karıainın koku- - Seni de mi aerbeat bıraktılar ladık bile deıneden giditini görü-

Ancak karaya çıkarıldığı ve Dedikodulan alır. a ı. . un a- - Ayşe nerede? ıunu ciğerlerine kadar çekiyordu. dedi. yordu 
Yalnız bırak.aldığı zaman bunun ra da kıymet vermedı •• Ded~odu- Diye ıordu. Sesinde biraz ıert· Geçen zamanı çok uzun buldu. - Evet.. Fakat bu naııl oldu B : d H k d 
bir hakikat olduğunu anladı. ların hep bühtan esen oldugunu lik vardı. Komfu kadın, Ayten in Geldiğini uzaktan olıun bir an bir türlü anhyamadım. Hatta bü- O agır ~·· h ~Y. ~.:im. .. . 

Serbestti. bilmiyor muydu? Auaba döndüğünden Mahmudun evvel görmek ittiyakı ile evin önü- tün adamlarımı da ıerbeıt bıraktı- '?:u~ .'? a . m . . ut gormilt 
Hay t · d d'lm"tti Karaya ayak basar basmaz Ay- haberi var zannetti. Adamın kal- ne çıkb. (ar. ve yuzunu çevırnufti. 

a a ıa e e 1 1 
• ik ~L d b" d ·· h d ak · • G" l O h ld l G d M hm d b h k ti · d Asılmıyacaktı... tenin yeni • ametgcuıını aor u. •. ~o. e fUP ~ uyan ırmam ıçm . oz eri gayri ihtiyari komiserin - a ege.. l elim. Bura- a .. u .~n u are e nı e 

Bu.. nasıl olmuttu? Öğrendi.. ı91 ıdare etti. . . . . ikaınetgilım.a d~ çe~ldi; dan derhal gemimize binerek u- Ay,e ~or~u .: . . . . . 
Şüphesiz ha atım bağİflıyan Bu tek kapılı, beyaz badanalı Ona, Aytcyı ıedye ıle komıaerın Ve Aytenm komuerlik bınaaı· zaklqalım. Derın bır umıbızlık ıçınde yero 

ltalyan komiıerfidi .. Fakat niçin? taf bir evcikti. Ma'1JDut, bu evci· yanına götürdüler nasıl derdi? nın alt katının arka kapısından, - Daha tehlike mi Yar dersin? kapandı. 
. Acaba komiser onu Anenin ko- ğin önüne geld~ğ! z.aman ... onun - Burada, yakın~a . b~ k.o~· ~anki.kimse tar~f~n~a~ g?rünı.ıek - Evet •• Tehlike var .• ~o~ku- Faciayı anlamıftı. 
c:ası olduiu için mi affetmitti? ltalyan komiserının ıkametgahına ıuda .. Cevabını verdı. Sız ıc;erı gı· ıstemıyormut gıbi bır ihtıvatla çı- yorum .• Her tarafta kan goruyo- -BiTMEDi-

HANRY 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

B. Celal Bayar dün öğle yemeğini 
Naip Altes Prens Pol nezdinde yedi 
~ .. l 

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

Sebastiyano cennette yaşıyordu 
Ona sadece şarap mahzenini değil aynı zamanda sara
yın harem dairesindeki cariyeleri de emanet etmişlerdi 
Hıristidinin katlarını çatarak * çok seviyorum bilsen • 

söylediği bu sözlerin taka olmadı- Erkek yüzüne hasret çeken aa-ı' Genç kız bu erkeğin iltifatı kar-
ğmı anlıyan Sebastiyanonun göz- ray cariyeleri arasında Sebaıtiya- tısında hotlanıyor, cilveletiyor ve 
leri açıld ı . nonun kredisi pek yüksekti. eski haydudun taraptan pancar-

- Desene, dedi. Yine bize it Saltanat yolunda kendisine bü-1 latmıt yüztinü itve ile aık~ak: 
diiftü. Ben artık rahata kavuttuk yük yardımları dokunmut olan bu - Ben de ... Ben de senı çok se-
diye seviniyordum. Söyle bakalım sadık Ufağa Vasilin imparator ol- viyorum ... diyordu. 
bu i•te bana düten vazife nedir? duktan sonra en büyiik mükafatı * 
Hani fÖyle adamakıllı, ve vurutlu bu olmuftu. O gün, Travelisin izin günü idi. 
döviiflü tatlı bir it olmazsa kabul 

1 Sabık haydut tarap ve kadına Bunu daha sabahtan Sebastiyano-
etmem. Bilirsin .. Şarabı ne kadar bayılırdı. ya hatırlattı. 
se"ersem kahpece i!leri de o ka- Onu sarayın tarap mahzeni ile - Biliyorsun ya.. dedi. Bugün 
dar sevmem. harem dairesine mal etmekle Se- çıkıyorum .. Tayınımı isterim. 

Hıriıtidi iti uzatmadan anlat- baatiyanoya adeta cenneti bağış- Traveliıin Tayını .. Yani impa-
mak istedi. lamıt oluyordu. ratorun tahsına mahsus taraptan 

- Vazifen çok mühimdir. Esa- Bu, Sebaıtiyano için naaıl bir bir tife ... 
sen bu iti senden batkaaı da pek nimet ise genç ve ihtiraslı cariye- Halbuki Sebaıtiyano günlerini 
ııörem.ez. Çünkü bir ayağın kilar- ler İçin de bir nimetti. Sebaatiya- artık mahzende değil haremde ge
da bir ayağın da sarayın içinde .. no, Prenses Teklayı tarauut vazi- çiriyordu. 

- Y okıa vazifem yine kilarda fesini üıtün~ aldıktan ıonra artık j _ Ben, dedi. Mahzen kapııını 
mı olacak? bütün gününü cariyeler araımda açık bıraktım. Biraz haremde itim BASTARAFI 1 1NC1 SAHiFEDE 

- Hayır .. Sarayda ve sarayın geçiriyor. Kilere ve tarap mahze- var .. Belki gecikirsem sen kendin yarlık duyuyorum. 
dıtında.. nine pek uğramıyordu. al .. Sakın bir ti,eden fazla alayım Balkan milletleri araaındaki anlatma 

- Peki ama .. Sen de benim gi- Ancak bu suretle Teklanın çık- deme .. Sayılıdır. Eğer fazla alır- Ye birleımenin büyük n )'lkılmu temel-
bi aara,yda değil misin? mağa hazırlanıp hazırlanmadığını san ııörtip göreceğin o olur. !erini bundan dört ııene evvel iki biiyiilı ram. ı lataayonda sancak ve muzika ile bit pi. 

- Saraydayım ama .. Sarayın öğrenebilecekti. -BiTMEDi- deYlet reialerimiz Kahraman Ye büylik Sözlerimi necip YuııoslaY miUetine yade balilfü lhtlram lçln ııralanmıt bu-
harem kıımınd~ değ~~im.. Çünkü gerek imparatoriçenin -- kral birinci Aleluandr ile reiokümb,.. dalma artan aaadetıe. dileiiyle "e Türk lanuyordu. 

Demek gorecegım •t harem olsun gerek Prenseslerin olıun sa- - Atatürk atmıılardır. Yagoolav ......ımu da.tlufu )'llf&lm de- Trenin nunualabndan nvel hafta 
dairesinde.. . • raydan gezmek için sokağa çık-! G •• t d Ekseli.nımala kıymettar refilöniz ,,. melde nihayet vermek ~terim. . batvekil ve hariciye vekili B. Stoyadino-

- Evet .. Vazıfen evvela ora- maları saray içinde adeta küçük • oz epe e bmm doıtumwı Dr. Araa qte bu anı .. - Nutuklardan ........ Türk heyetinin,, .. ..ıç oldufu halde bütün YagoolaY blllı:ii-
dan batlıyor. bir hidiıe olurdu. j Satılık e V , ma ve blrle,meyi claba ziyade !nıv.et- conu Semplon elupresinden a)'l'Jlarak metl baları lotaıyona aelmltlerdl. Tilr· 

- Vazgeç. be Hıristidi.. Beni Şüpheyi çekmemek için cariyt>- 1 lendinneie çalqıyorsunuz. Balkan antan- huıuai trene bağllllllDlf ve yanm aaatlik kiyenin Belarad elçisi baıvekillni karfa-
kadınlarla ugrathrma.. lere hiç Tekladan bahsetmiyordu., Göztepede Tramvay caddesi h yalnız bizim iki memleketimiz için teyaklruftan sonra hareket edilmiştir. laınak üzere hududa kadar ıritmit oldu-
-Uğratacak birtey yok.. Komp- Fakat büyük bir kurnazlık düfÜD· ı üzerinde çok havadar ve bütün değil ~~ni ·~manda. bütün Balkan yarun iSTASYONLARDA YAPILAN ~-· iataayonda elçilik milsteıarı ve 

lonun hafı sarayda .. Sarayın hare- müt Teklanın oda itlerine bakan konforu haiz 831 numarah ev ıadaaı IÇlD bır ıulh lımanadO". TEZAHORAT büt ... memurlar bulunuyordu. 
minde .. Avanaklık etme.. Bütün Zoi;eye kartı fazla mültefit dav- sablıktır. 1stiyenler (Yeni Asır) Yolda her istasyonda ahali ve mek- KUfllamaya celenler arumda Yuna• 
fÜpheler t!mdilik üçüncü Mi~lin amarak onu elde etmi,ti. matbaasına veya eve müracaat j B. C?-1'1- BAY~N C~"'.ABI tepliler '."~ve .. ı...,..a1cı._r1a Türldye ~ Romany:" Bulıaria~ diploma• 
kız karde'ı Prenses Teklanın uze- z . . .. .. .. d k ederek izahat alabilirler. B. Celil Bayar ...ıiye verdiji cevap- batvekilmı n baridye vekilini ıelimla- tik mlimeuillen batta harıcJ'fe nazır mu• 
• d A d b b oıçeyı ıroz onun e tutma , _....,...,.,,...,22'77Z77ZZ/L7~ ,~, d .. ki lard __,_, And'. 1. ik d . • . 5• 

neci~ e. rabııra saray 
1
an gday u det T eklayı nezaret altında tutmak • 0 ta ezc~e. demqlir .'. fik y la DllfFakaD". b"-"'· . 

1 
_" avuu anç Ye po ıt aare rem . a-

ıyor ve azı ırece er 19arı 1\ d k . o ı .. .., Kendum oıt ve mütte .,...,. V• t en u7- menaıın - Yan- milyanlç olduiu balde bütün haric~ 
kalıyormut .. Mesele Prensesin ne eEm~ tıT. ki k • k ak I ze ogretmen ya topraklannda görmekle biuetıiğim lik merkeai olan Nİfde yapdmqbr. erkina, Belırad belediye meclisi reul 

1 d ık • ger e a so aga çı ac o ur- k b'' ükt' - B _c.Ld T '-•·- d d --'- ı.--"' n:.. ___ Lıı· '"- k lar Bel d saman ar saray an ç tıgını, gece- ti k • k • . z , . ilk rt L' .. • .1 . . meoerret pe uy ur. ana, anuı a1nn ren -yon a anınca ~- esu • .._., """"" ı .,_ae memuı , ar• 
lerini nerede ııeçirdiğini, kimlerle u. .mu da Oa geyınmeS bıçın. oıçedyı d I 0

• ~· vle ısle ogrel ncı erın~n Arasa ve refakatimde bulunan zevata blr kalabalık kendilerini beklemekte ol- mevki komutam ıeneral Kesiç, Tuna 
1_ • ... k . y çagırır ı. zaman e aıtıyano a en erının o gun 8.fhrı maıını 11- • _, __ ,. 1.• b"L-- d • .. '-'" · · L- nhtı ..._,_ k aonuttugunu ogrenme tır. apa- d d p . k t' l'I . . M'' .. F . ııöıterilen ......... perver ıge ......... ıe- ugunu coren ve .... ermuı& ucmen - nn<ası omulanı ıeneral Araçlç de var-" • . k tr l d k saray •tın a renaeıın çı maıını ıyen ve ı erının utur ev:zıpafa __ ...... ed . . . 1 lstiklil • le aelAmlan d 
~ııın ıt, prenseaı ~n ° e ece .- bekler ve onu takip edebilirdi. 

1 
bulvarında Bahçeliler hanında 4 ,_-ur enm.. ma UUDlf er "e marııy " ı. 

ıın. Saraydan çıktıgı zaman pefı- Ah z · S . k d nu .. ti . Yugoslavyaya Şefimizin ve Türk mille- DllflardD'. Aynca batta Yugoıln radikal birliği 
d .. ek . . . • . . .. • - oıçe.. enı ne a ar maraya muracaa erı. NiŞTE YAPILAN MERASiM 

ne Ufec sın "e gıttigı yerı ogre- _ tinin aelam n muhabbeılerini ıetirmek- partisi mahalli komite reloi vekili Yan-
nip haber vereceksin. le meıudum. Bu mühim ve sevimli va- Belediye reisi heyecanlı blr nutukla koviçln &a,kanlığmda parti yüksek me• 

Sebaıtiyano, vazifesinin ehem- zifeyi ifa ederken çok kıymetli ve unu- •Hot ıelmİfliln temennlainde bulunduk- murlan ,,. parti gençlik t.,.kilitmdan 
miyetini anlamıftı. htlma.z blr bahrayı burada tekrar etme- tan sonra bütün ~u ' büyiik blr heyet le istasyonda yer almıt· 

Bu vazifenin birinci kıımı, yani liJim : •YBfUm Atatilrk... Y..,...... Tllrld- h. 
Prensesin harekatını kontrol ko- Büyük ve kahraman kralınız Alekıan· ye .. • Tllrk misafirleri himil olan tren istik· 
laydı .. Vazife icabı ekseriya ha- drm Şefimiz Atatürlde yapı.klan müli- Demeie dnet etmİf ve lotasyon alkq lil martı terennümleri ve tkldetli alkıt-
remde bulunan ve haremdeki ca- kattan bahsetmek istediğim tabii anla- tufaniyle çmlamJfhr. lar arasında aaal 22/29 da istasyona ııir• 
riyelerle ahbaplığı laübalilik dere- ıdmqbr. f4te bu aziz batıra batta Şefi- Baıvekil münasip aözlerle belediye di. 
ceıine çıkaran Sebastiyano Tek- miz Atatürk olduiu halde bütün Türki- reisine tqekkiir ettikten sonra B. Bayar- B. Celil Bayar trenden indikten son-
layı pekala gö:z hapsinde tutabilir- yenin l.albinde 'l•tamaktadır. la birlikte milli kıyafetleriyle nbtıma 11- ra &a,vekil ve hariciye nuın Stoyadino• 
di. Balkan anlanh yalnu Balkan memle- ralanmq olan ıenç kazların ellerini ııka· viçle çolı: 111mimi ıurelle el ııkqtıklan ve 

Vazifenin ikinci kısmı, Teklayı ketleri için değil fakat budutlan •tarak rak kendilerine iltifatta bulonınuttur. yanında Stoyadinoviç ve hariciye nazır 
dıtarıda takip kısmına gelince.. halli bütün Avrupada bir ıulh, ıükun Muvaaalittan evvel Koprizadald du- muavini Andiriç ve general Mariç oldu-
Bu biraz güççe idi. Prenses eğer, imili olduğu baklanda umumi vali ce- "'I esnaımda pek biiyük bir kalabalağm tu halde muııika milli m&J'flan çalarken 
Hıriıtidinin dedijii gibi gizli bir naplannın mütalialanna bütün kalbimle vekillerimizi ıiddetli ve sürekli ıuretıe lhtiram bölüjünü teftit ehnİftİr. 
lı:omplo içlimaına gidiyorsa her ittirak ederim. alkqladağma, bayanlara buketler takdim B. Stoyadinoviç bundan sonra BB. 
halde pek ihtiyatlı hareket eder- Bu söylediklerim çok mühimdir. Ha- edildiğini a:rrıca zikredecejim. Celil Bayar ve Araaa bütün hükümet 
di. E•lıi Alman Kronprenrinin büyülı oğlu pretu Lui F eıdinandın kikattir. y ann kral naibi Prenı Pol baz- Umumiyet lizere Ye bütün ııiizerııihta izalanm Ye askeri ve ıivil hilyiik me-

Maamafih hu gibi itlerde kendi- Romanol hanedanından Grandü~ı Kira ile eulenme•İ Doorn falo- retlerine derin hürmetlel'İmi arzetmek batvekilimiııe Ye hariciye vekilimize ., .. marlan ıakdim etmİf ve Bayan Stoyadi-
ıitıe daima yardım eden taliine gü- sanda yapdmlflır. hnatmı bulacajonı ve muhterem büyüle pılan her tlirlü tasa""""'111 fevkinde le- noviç bayan Bayara blr aüI buketi ıaı.. 
"enerek: Bu törende e•lıi Kronpren• ile ulıi İmparator Vilhelm ihtifQm 'dostum n büyiilr. devlet adamı prezidan ııahiirler çok coıırun Ye aanıiml idi. dim ehnİftİr. 

- Peki.. dedi.. Sana yakında ile •altanat deuirlerini hatırlatan iinilormaları ile ha:zU' bulunmuJ- M. Stoyadinovlçe bu alqam miiliki ola- BELGRAD iSTASYONUNDA Bu samimi takdim meraaiminden '°"" 
tam haberini getiririm. lardır. Bu i:zdiuaç Jeurilen ilıi hanedanı yeniden birleftirmiftir. caiıma d~ündükçe Pmdiden leYİniyo- B~, 9 (A.A) - Avala ajan- ra bay Celil Bayar, Stoyadino-.lç ve B. 
--:::-::--:----------------..,,,,,...,,,:.,,.,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,="""'....;,.,;;,..,,...,,,,,.,,.....,_,,,_..;,;,;,:_;,;,:_,;,;;,;~,.......,,==-._...,,.,,,,.,,,,.,,,_.._.._.. ___ ....,.,.,,,,.,,,...,. j 11 bildınyOI' ı Araa krala mahıua aalona ceçmltler ve 

Halk masalları çer, batka vakıt mümkün değildir. batına getirdikte, Çetmenln arka- Yuıroala.,. payitahtı abalial Türk blru aonra latasyondan çdufta iki hU
Şimdi bir ay kadar burada bekler- sına ııizlenlp oturmaktalar iken hiikllmet relal Celil Bayar ,,. bariciye kUmet: reisi istasyon etrafmda toplanan 
sin. Ben ırününü ögr" enip sana ha· og"lan elinde desti "etmeye 0 elir. vekili Tevfik Rtittll Arasa muauam ,,. kesif halk kitlesinin h-.,----•- Ye ,,.__.__ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'S' • ~ ~ uı-ea 

•• •• •• • • •• her "eririm, der. Çqmede ıu doldurmakta iken pa- hanretli bir karfdama yapl!lllbr. Tre- ll alklflarla k&l'fdanmqlardır. ZUNBULLU K QŞKUN PERJSJ Paditahı ditab yerinden kalkıp apansızın ..ı.. Belıırada Yarqmdan daha çok e..vel Otomobillere binen BB. Celil Bayar 
- Bat üstüne.. yanına vararak batından külahı binlerce lı:İfİden milreldıep bir halk kit- Ye Stoyaclino-.lç halk ile dolu olan ao-

- 4 - Deyip, masallarda te:z ııelir, bir kaptığı gibi kendi batına geyer. lesi ı.taıyoo- önllndelıl büytilı; meyd .. kaklardan allutlar araımda ceçerek hll-
Arap ise, iki elinde birer topuz, timdi ıu tatıtır. Gtinde eline bir ay kadar orada bekler. Ejderha da Oilan da dört yanına dönüp 81 ;:ı~urarak ~te bıılunuyordu. lrilmet tarahndan Türkiye batvekill ,,. 

ayaklarında üç artın demirden bi- kül pidesi verip bir bardak ta in- oğlullarını yollayıp Porsun devin t&fkın tafkın bakınına da ne ol- y 'I :::. n.:tasyoo dona~mq !~ bariciy~ "~ili - refakaılerindeki :aeva-
rer nalin batında minare ıribi bir ıan kanı içirir. Bu oilanı bana büyii yapmadığı ırüntinti öğrenir. duğunu anlıyamaz. "8 

ug v yraklariyle ıüalenJD1fti ... ta tahsıa edilen otele vannıtlardO". 
külih çıkagelir. Kızıl ejderha kurtarır getirirse batka hiç bir,ey Haber aldıkta paditahı çağırıp ı Ejderha da bunları alınca doğ-
ona : istemem. Çünkü dünyada ondan itte falan gün dev biiyii yap- ruca Kızıl Ejderhanın yanına gö-

Ey Zünbüllü der. Sende bu ba,ka güzel görmiyorum. Adeta mıyacak.. O gün hiç yerinden türür. 
padi~hı~ çocuklar~ varmıf. ~.un- a~kın~an_ yanıyorum . . Porsun. de- ka!l'mayıp uyur, ıen de ora!a var- Kızıl Ejderha da hemen yere 
l~rı tımdı verecekıın. Bunun uze- vın hır o~lu vardır. O da hem ıe- dıgında yanında bulunan oglan da lbir kırbaç vurunca Sünbüllü Arap 
nne arap ta: ver. Ben ııe onu iıtemediğim için Çetmede ıu latır. Batında bir kü- ' çıkagelir. 

D 
- EB_enim db~r hdileğdi?'I •. va~dır. bhana bu kdltitmadnlığıb!~~tı. Bu Şa- dl~hbvardır. Eğer oknu1kapıp ta ken- Oğlanı görür görmez hemen bir 

er. ger pa ••a o ı egımı ya- ın çocu arı a, ılırım ki pek ı atına geyece o ursan o vakıt ah h d k. 
parıa ben de çocuklarını aldığım cesurdurlar. Kendi derdimin çare-loğlan yerinden hiç bir yere kımıl- ' vaŞ .. ~ .. ere D'l .. ld S 
gündenberi hepsini güzel güzel ıi için onları çalıp büyüttüm.Eğer dıyamaz. Ne istersen yapabilir- d':::- uk ur.. 1 egım 0 u. ev-
b .. ''ttü" y· ·ı k d' . b b d . • . . l ıgıme avuttum .. uyu m. ıne sayısı ı e en 111- unu yaparsanız en e sızın ıale- sın. . • 
ne veririm. Ama benim dileğimi diğinizi yapmaktan geri durmam. Diyerek öğrettikte yine oğulla- Dıye ?glanın boynuna sarılır. 
yapım.. Der ve geri dönüp gider. rından birini çağırarak: ı Sonra hır el çırpıp ayak teptikte 

Kızıl ej~erh.a ~~r'!J: Ejderha biraz dütündül<tenl - Haydi bunu al.. Doğruca Şahın oğulları ka~at çırpa çırpa 
- Nedır dılegın. sonra: ı Porsuk devin çetmesinin yanınalkırkı da oraya gelırler. Arap koy-

- Ben bundan on ıeve evvel falan Oğlum, hiç korkma .. Porsun götür. Su tatıttığı oğlan çetmeye .nundan büyük bir titeçıkanp bun- .,..~ . ~ • • . 
paditahın bir oğlunu çaldım. On dev dedikleri o kadar cesur de- lgeldikte benim dediklerimi yap-lların Üzerlerine ıerpince her biri, B" ··k ŞEPin Anad 1 ak H ~ .... 1zm· d b" "k b' 
on iki yatına kadar girdikten son- ğilıe de kendiıi büyücüdür. BüyU sın .. Sonra ikisini birlikte al bura-1 kimi kızı, kimi oğlan on on bet haatJda'n bil--"'- _,,_.. oyı)duy~ ~.Y il kuarel ekt 11."!'ud kır le 1 uyucakt " 
ra p r u d d J O k t' ·ı 1 . y I • • ' J'UA guuUn onum COf n u ıçm e ut u ana ır. 

« o s n ev» er er.. nun a- uvve ı ı e e e avuca ırırmez. ı - ya getır. yırml yatlarında, gilzelliklerl bir- olan 19 MAYJS PERŞEMBE ·· ·· Dün kız talebe! Alsancak d 
nası bu oğlanı büyü ile benden al- da bir ııün büyü yapmamağı adet Diye tenbih eder. birinden baılun... cak "-- tik !iki . hgunu ...:.ı k .. iker lan ıta ına 
d H ·· k d' d d" · • O l . pmua& ~n en azır- gouere ıunnaat prova yapmıı-ı er gun en ıne ceıme en e ınmııtır. ıriin e e ıreçerae ıre- Ejderha, padıtahı alıp çeıme -BiTMEDi- .ı_ _..,, __ ,~edir , __ ..__ .. .____ • ,. __ ,..,_ -..am .,........,,.. • ouvır, ~netice m ............ 
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~ •.'\ • ! --.~ - .ııa . - -.. - . At neslini ıslah tedbirleri ,-#~r Giln.Bı~ Uifuiv~ 

FOTOGRAF 
300 kişilik bir çocuk ıslah evi Ordu hayvanlarının köylüye sahi-

&!~ (Husus! Muhabiri?'~) Trakya umunıt müfettifi Genen! • • b• k . . Se~ ,.ceza ~'?11de 300 kqilik '!ir K. Dirikba modem müeueseyi son maSI IÇID lf anun prOJeSI hazırlandı 
çocuk ulih e-vmın lıazırlıldan bit- • • _1_ .. dü'-L . .! • • Hüküm t t neali • lih · · - '--- ..1!.....1_ hııı (Rıhtım boyunda Lir bay trüzel dermek istiyordun; halbuki be- mittir. Memleketin muhtelif cezaev- zıyaretinaıD gor ~ mtizamdan h. .e a nı. u. ıçln ma1UB.W,.~ J'&.lh"cı memleketler-lıir bayan geziniyor.) nim evimde dütürdün. !erinden 18 yqına kadar olan cealı ;ıA-==\ıaLwıl'ndbt. '"" DD b~ ::n~n .• ııroıea lınırla· den alacaııı hayvaularm biç ol. 

Kadın - Artık münasebetimizi Kadın - Nasıl, nasal? Senin çocuklardan fimdiye kadar 85 çocuk Ceza eri yalrinindeki bmasi mu- ~!'i!:ia Koy mum ço~ ~ınd~n ma~ yaruımn kısrak olmak au-
keaelim. Son defa olmak here eli- evinde mi kaybettim? gelerek buraya yerleıtirilmiştir. hasebeye ait çiftlikle Dertli Masta- 1el>e I nr.h bu protc:'~ mucı!' retiyle bunlarm cerek istihdamla~ 
mi öp; bundan böy~ iki eyi dost Erkek - Evet, Maam•fih, b - Bu çocuklara ceza müddetini dol- fabey çiftliği satın alınmak üzeredir. or Ci ~r ayı asmda ukümet dı· rı. ve ~erekse ~~ . harici edil-
-olarak kalalım. nun sana bir zararı dokunmadığı durunır:ıya kadar okmna yazma ve Bö ıelillle bunda ziraat fali . _ y .At · . . dıklerı zama~ dollerım almak için 

Erkek - Peki. . ....ıa.ılıyor, i.deta bir çılgın gibi saire gibi ııanatlar öjjretilecelıtir, • nişi.mit olacaktir. yeti il" t ~;1"'t bhakımıa.yvanları ıçın ~a~ı!acak mubayaalann yibde el-
Kadın - Hiç olmazsa, kalbı- operaya girdiğim vakıt, her üçi- . dva an mhu a ~a~ı ~da~ son hamın kısrak olmasına kat'i bir 

i d 
- 1 b' h b -ı:._- • k • • H b 1 M ki erece ususı hır ehemm~ ha zaruret ~---,•~-•~-..ı!_ Ba ... _,_d. 

ID z e, acııız, SlZll13' eme ır a - DQ;I;~ yanı ocanı, senı ve anneDI e ra ı .................. . d. u ., ..,.... . ·~eaıx. WYI. ır-
i'a tqırız. Seviftik, öpiiftiik, hasılı bir arada gördüm. a eş ·-... .-......... ~ ır. zun ıüren Ye Lirbirini ta- de onh.uıım 12 ~an IODr& le.ad 
Lirbirim~ze .artık d~ Şimdi Kadın - Peki sonra? .................. ş J d:k e=~ harpler, yurdda atın ol- ro bari:ci .~~ kuraklarm çiftçi 
•er.ey bıtmıf demektir-. Erkek - Gayet basit bir mese- .................. ey er ç • zalmu~. ~~fp ~zul- Ye yeti.ftiricıJe aablac=•k hayYaıı-

Erkek - Haylaay. (K:admm eli- le imif gibi soruyormnm:. öyle ise C ı... ~ d maaını !n~ ettı~ı gıbı ekaerıyetle lan )'İDe aiır ciisaeli aysırlarla 
ai öpüyor.) dinle! Operaya girdikten soma M ı • ıgara ıcuft ı tayyare ~.:ı'le~ı muteakip Wıa.ddiiı eden birlıeftinnek ordu hizmetine el•• 

Kadın - Ben -i tarafa aidi- fllDll teshit ettim: Yalan ıôylemit· ese esı pervanesi ~ :~~d_i·~~=lda h~~an Y~ ri.tli mahsallerin ahnmaıını n 
forum. Bir parça beldeclikım- tin demiyeceğim ama beni bayii • • ! ırıcı ıgını • etmıffir. Bu- bimıetic:e osd ilıtiyıu:ımn. da iç 
~a, sen de ıola doğra gidenin. & inkisarına uğratmıfbn. Kocan, ba- K d Tayyare. pervanamm mn derece rn memle~ett~ kilo1!1etre murab~ memleketten temin! imki.n da.hili-
l>ediyen birbirimizden aynldıiı- na fotografta gösterdiğin delikan- O nsey e ~neneli~~~~~ limndar: Ya- aınacve hın nufma ısabet eden ne girmi' bulunacaktır. Bmıdan 
ınız bir anda kocamın bi:ıi gönne- lı değildi. Kusura balana ama, nıe- nı, tayyarenm onünd.e 0 kadar p.ku- kt mı da'! k~ftl d"':'letlere ma- batka ordunun reforme ettiği bu 
\İni iıtemem. ğer senin kocan, çirkin, yatlı, ıu- • • --o--- . li duracak iri, motar lıasmma bağla kar.ese e~!dı~ ... talcdırde memle- hayvanlarm çiftçi Te yetiftiriciye 

Erkek - Saygılanmı sunarım. ra.bız, suratından budalalık akan lngılız ve Fransız olanyerlepernneninarumdakime- e 
1r ta.~ eh ~anmda ordunun satılması atın ziraate girmeıini ve 

'(Hiç biri yerinden lmmldaanyor.) çıplak kafalı bir adammıf. aafe her noktada, bir agara kağıdı can 
1 ~ut,. a vasıtalannın ha· Atatürkün yüksek emirlerini yeri-

Kadm - Niçin ~yonmı? Kadın-Ricaederim, bir parça hariciye nazırları kadar bir fark göstamiyecek. r~:nnıakk.orlrutacalr de- ne getirmif bulunacak ve at için 
Erkek - Birbirimizden ayni- fazla kaçıyorsun! 1 

• Eğer, pervane böyle tanı bir mu- r az tadır. de a)'l'ı bir mahreç te temin dmİf 
mazdan evvel, sana bir feY sor- Erkek-SeninkocanOLluğunu nın nutukları Tazenede olmazsa döndüğü zaman k cı: . hazar. ~e seferde at olacaktır. 
mak utiyotum da andan.. itiraf ediyorsun değil mi? tayyareçarpıkçur~ukgider, sallanır, a o~urm ikmal ı~ın muhta~ b~ Yedi madde olan projenin metni 

Beni çok alakalandıran birfey Kadın - Evet. --o-- düz bir istikamet alamaz. lunduru kofUID, bınek ve hızmet şudur: 
tormakiltiyorum. Erk~k - Çünkü, operada kar·ıBASTARAFI l iNCI SAHiFEDE PervaneniD tam muvuenesini eı ~yvd anla.rmm !a~~~ı memlek~t· Madde .ı - Hazarda ordu kadro-

ltadm - Ne ıoracabm, tt0r ha- plafbgım ve her ikimizin tamdığı le tayin etmek kabil d w'ld' On ~ ea tedarilu dovız ihracmı ı• ıunda on iki yasını ikmal ~ bey lıalım. kim.ıelet de, o adamın senin kocan !den dolayı ve ayni mahiyette müza- için gayet hassas bir ~g~ .:11a.n f11 tid~ ettiii gibi memleket ildısa- gir, kısrak ve kamlar, yerlerine hay: 
f.rkelı-Senbılo Sen Moriate ta· oldağanu söylediler. kerelere başladığı için memnuniyeti- Bu 'alet L!- b'r h . ,. ete • it 

1 ~·~ ıyahnda da mühim tesirler yap van ahnarak ordu hmnetinden -'--
- .. '----- K d E · b'ld' · ı-..:r.-. • ' ~ 1 arıcı ırr a ınaa IDlf bulunacaktır B b k f ~lAA Jlıtb11mız zaman, JWC1UII tanımı· a ın - Tel. nı ı ırmı§ ve ıJK~..-nm umumi LozuJmamaaı için cam b. kuta. • • &f a nnr ar. 

rordum. !l s' kadmlarclan mü- .. Erkek - öyle iseı bu blöfe ne ıi_!asetini i~ah ederek. ~unu~ sulh cJe saklanır. Bu aletle, ;bir min:.: ~!eket ~i~ 8le'ftllllbahı 1 Madde 2 ;- Ordadan çıkarılacak 
rekkep hır ıoıyetede bulunuyor- (uzum vardı? fotografını göster- daTUIDa hizmet gayesıru takip etti- renin binde~ lau:lar lııir fıtrkı .. 1 _ h dugu takdirde lazım ıelen Ol'du hayvanlar zıraat vekiletinin göste-
jl cliiin o aiize} delikanlı ~i! ~i v_e hak!ki. bir r~alizme daY.an~ı- mek ~Jdir. 0 

ç ı.::ak~arınm ~riki d~ hudut- receii yerlerde lmylii ve yetiftiric:i-
Kadm -:- Haklruı Yar. Kadın ........ O fatografı, bir aıling gmı .oylemıftir. Netice olarak demıt- t m e:• panac.agı dolayı.sı•le CC· fere satılır •e o yerlere kadaT naki-
F.rkek - Ondan aonra, Bad. Yel'erdt Londrad.a satın alm;ttını. tir ki: Majeste bülriimeti R~a ile YEN/ ESERLER !!:t~ memleie~lerckn itlıalini feri için milli müdafaa bütçesine tah-

peftede de münuebetimlli deTam Kimin Ye neyin nesi olduğunu bil- dostça münasebetler tesis etıni4 ol-
1 ansız ,kılacaimdan ordu ve sisat konur. 

~halde kocanın yiziinü miyordo:m. Bir lngiliz aristokrah malda beraber f ransız bükümetile E d •• f • memleketin muhtaç bulunduğu Madde 3 - Ordu ilıtiyaci için ha-
cörmek hana. nasip obmi.dL . olsa. gerek.. de son derece dostane münasebetler n us rı hay~a;°l.arı mem~eket dalıiiinden riçten safın ahnacafr ecnebi ırk hay-
Ldın - E<ret.- öyle olmuftu. . Erkek - (Şapnnlf bir Lalde) idame etmektedir. Türkiyede fen ve aan'at mefku- temınmı mecbun ve zaruri kıl- vanfarm her defasında. en az yüzde 
Erkek_ - Cüniin birinde, bana ~ama, buna neden liizıun gör- Bunu müt..akıp. Fransa lıariciye resine ve mütabaasıs itçi kültürü- mıılıtadır. . .•. . • ellUinin daımzlığa elverişli kısrak 0~ 

colr ya}Dfddı bir clelibnllDlll fo- dün? . nazın B. Bonn-:t .Oz alarak B. Da-ine çalıtan bu değerli mecmuanın Yukarıda arzedi~ıgı gıbi mem- ması mecburidir. Fevkalide ve müs
tografmı cetirdin Ye kocaıım fo- Kadın - Benim aana söyliye-o laıtfıye ve kendisı tarafından Londra- 23 üncü yılmın Dİian sayısı çık- leket atlan muhtelif esbap tahtın- tacel hallerde icra vekilleri brari1e 
tosrafı oldaiım~ .a~ Foto- ~!erimi biraz eYYel biuat ken_I da yap~ ~~!' hatıı:~lmı§ ve! miftir. !~inde : . • da adetçe. azalmıf: •~safça bozuı. bu. '!'ecburiyet munkhten ltaldıri-
fl'&Ü eyice tetkdc etmiffun. •Bu dm ~ttın. .Sana fotografı göı- I Fransız hükümetinın lngiliz hüküJ (Fabnka'nııi •enmıai atttmnak mıq olduğu:ndaıa. ihüyaca cevap lalRlir. . 
fotograftald erkek ,..ıa,ddı, tık,. t~ekte bir maksadım vardı. Ni- i metiy)e ayni ruh dahilinde ltalya ile~ için - Televizyon -

1 

Dizel motörü - d:rme~ten ~ok uzak bulunmakta· Madde 4 - Bu kanunun tatbiki 
Nç'-n ondüleli, kirpikleri kıvrık, ~ekim, oyunumda muvaffak oldu-

1

mesud bir neticeye doğru ilerlemekte Tayyare endüstrisi - tayyare mo- ...:· Fılv8!'ı z~ Yekaletin:n için milli müdafaa bütçesine l 

,a.Ierl ddr. bakıtları yiğitçe olan gıımu aaı de göriiyorınm. Foto- olan müzak.reler atlıimı teyid et- törü· Radyo dersleri - pratik elek- "'. .ıoli.h~ ~ouüııde meoai "" tahaiıat konur. , aynca 
J>ir adamdı. Bir feY ıöylememit' rafla, rekabete kalkıtuıca, yüzde 1 tikden sonra lngiltereı;ıin verdiği Öl'- triçi • çelikleri sertleştirme usulle. f:k!ıyetı mucıbı memnuniyet bir Madde 5 _ Bu kamın . tatb'k 

o ıün fena baldo canım elli daha mükemmel bir asık ol- neği tebriklerle karş.ı~. ri • dökümcülükte kalıplama ma- ş .• ılde ?evam etmekte ise de bu şeklini gösterir milli "d f 
1 

1

• 
:11' d n __ f -~ ı_ ..__ • D'"' d l k.nal d-1____ d • yonde hır cephed •• .. .. l mu a aa ve Zl-
,. an.. uu. oto5~-.. 1UWi1iyet ve kud- ıger e egeler ele lngiltere ve ·ı arı.. OIWID& en üatrw .. fre- ff en yuruyuf e mu- raat vekiller tarafından m6'tettk 

ICadm - Ben bunun farkına ~in dahilinde olan, bütün, tıkb. 1Framayı hu ınüııuebetle tdJrik bu-f=ilik ·Ankara Eriik okullar ser· ;:a. akıyetin islikmali , ıenelere bir talimatname tan • 1 en varmıf'"" gını, .-üzellijini, zekam meydana ı susunda ittifak etnı~t-JİI'. Yalna sisi - madenlerin elektrik ile bo- aglı bulunmaktadır. · Madde 6 _Bu ,zım::. un~r. t 1 
Erkek D.!!.a...'L- ık d b d ı CL..- ı.ı--u . t Az. d k . KaDI~ DeŞll' ar -

-;:- ouu.u.ı gec.e uyuma.mıt- Ç ~r ı ve en eseni o günle'rde , ~,,,.-et bariciye DaZll"l & Litvinoi y~nması - ufak atelye itleri • İfÇİ· zama.n a ço •f yapmak en hinden muteberdir. · 
b.m. O fUDlerde, sana çılchraıiye seVlyordum. Eyi nsıflarının esu- ı bazı prensip ihtiraz kayıtlarında bu- ı nın matematik bilgisi-. hizmet ma- ~atlı ~remıpler ~nmda bu- Madde 7 _ Bu k h "kü lfddım. Onun için bütün gün ay- lı bir surette yükselmit olmasın- / lunarak lngillere ve kalya arum- sası) gibi her meslek Ye gan,at er- undu~undan., mdunun at kadro- ferini icraya milli ..:un u ;-
- k~t11ın~an a.ynlmıyor çeh- ~n do~ayı ~n derecede memn

11
- da i~i ~n .. ebe.ıl.rin iadeSindenlbaLı için P":tik ve f~Jl'dalı J'Utl"l' ıunu ılı:inııl, tahi,.. veya tevıi at velıilleri memurdur. ""ve z a-

~ te~ık e~ıyorduıı_ı. Ben de ya- .n~yet hiaaedıyordum. ... . [ke~ hü~metlermin de memnun ,vardır. Tavsıye ederız. 
infaklı hır dehkanlı ldım ama, ben- E:rkek - Kunıazhğma bir di- t oldugunu, fakat HabeJ meselesi 0 r .. 1 cım b\ili.1i5i ıe • • 
~eki ~ehre herkeste olan çelırelerı.- y~ceğim yok. ... Ancakı ne de olsa ~a:s:a konulduğu zanmn bazı prensip T kk •• 
llmdı. Her ne pahasına. oluna ol- bır kadın zekisi. olmalrtan ileri 1 ihtıraz kayıtlan serdetmeğe mecbur eşe Uf 
~ güzel olmak istiyordum. geçmİJM. Yani ilerisini göremi- kalacağını s<iy)emİştir. f l>iiçar olduğu astahktan 

Kadın - Biliyorum. yor. • Bundan sonra çin delegesi B. Ver- kurtula yarak hayata ebedi 
?'kek - Uylm.aız l'~en gece- Kadın - Niçin? lin~o? Ko çin hü~ namına~ gö:derini kapryan ~im veba-

lerimde hep tunları dutünüyor- Erkek - Çünkü, bir tesadüf gell1' ızahat vererek 1aponlarm Şan-t ba.nm: eski l.zmir gümriikl Cimaı Bu kadar yakıpldı bir kocan bybolmUf bir k.iiıt parçuı bü~ tmıg cephesinde zehirli gaz kuHan-1~ bat müdürü AGAH HAS;; 
pldujuna. ı!-e, acaba ben ıenin blöfü berbat etti. Daha ertesi giin m~ ~test~ etmiş ve yakmda ARALIN 8 mayrıs 938 
botuna ııdıyar muyum? Kocan, semin hakiki kocam l'ördüm ve z:ehırfi gazların japonlar tarafından &'Ünü yapılan cenaze ~ 
belki ~~~tır, diyor~um. Ve böy .. beni aldattıimı anladnn Te ondan 1 bütün ceplı;lerd~ ~~nı ~inde bulunarak acılan;:,,-.: kce hır muddet kendımi teselli e- sonra artık zahmete girmenin lü- thaber alındıgını bildırm~tir. lftirak eden bütün akraba ve 

ttlıyordum, fakat. b~ ara kendimi zumsuz olduğunu gôrdiim. Çüııkü, Nihayet lspanya hariciye nazm do.tlanmıza ayrı ayn tesek
. oplıyarak, kendimin ele vaaat de- haftalarca b'afSI% kaham gene se- B. Aldares Del Vayo Konsey tara- llur etmeğe tees - .. .. · .. 
~~ede zekisı olan bir adam oldu- nin kocana yüzde yüz ü~tündüm fından Lu gÜn dinlenecektir. ispanya nj olduğundan ~hDRDta ma.-~mu hatırbyordt.ım, halbuki. fo,. Kendimi ihmal etmeoe basladım. konsey izaaı olmadığından B. Del yin -zetenı·zı· t usaıutuu-t ft u d-" - d K 6 • ı V k d' , ·ı L •t ı!...'. d~ . li"" n avan nu , ogra a ... gur ugum a •ınm alnJn.ukaaçlık fiddetiııi kaybetti, hat- ~yo en ı ta .eoı e mecme a•el rtc:a ediyonn. 
Clan zeka ve akli fırlıyordu. Benim ti •tkımm bile hanretinden eser edilecek ve ispanyanın Almanya ve ZIYA DiNLER 
Jıeml sevdiğini bir türlü aklım •l- kalmayarak buz kesildi. Diyebili- I~lya tarafından harici bir teca:rii:ze (959) 1537 
pııyordu. Nihayet o fotografla i-e- rim ki, duyaularunm oliimiine bi- ~!n mei:lisce ~ilnıeıinif-.~~----r;mq&ı _ _;._.~ 
Kabete karar verdim. ricik sebep, o mektuptur. Eğer o ıstiyecektır. . . 

Kadın - Bunun da farkında- mektubu kaybetmemİf olsaydın / Ceıııene 10 (0.R) - Komadan Z A Y f ' 
rım. hil&. seni çdcbrui•e sne d' bil.ı:..:u:~- " · um_L.__ • eti .. Erkek Elbiael-t-~ (u ____ L r r lm. u.a~ gore nıweuıu oemaJ Mwaa I . HiW idad!-!.....~-

. - • :'".,...., en tanın. AY•\U&Iferane bir eda ile kadına konseyinde Hahet meselesinin ala- 1336 ~ :.; ıaı:oaaı 
;ııı• terUlsde diktirmeğe, berber· bakıyor.) cağı şekil sabırsızlıkl. uyanchmıak ~had t.enes•nde aldıjım nıektep 
. ere saçlanma alb aylık ondüli.s- Kadın - (H ... f•f b" 1 ) d tadtt "1.....::.1:_ L--~ -'-'- 1er- .. r i etnaaıeaini kaybettim. yeni-ron yaptı v h 1 d ... 1 il' seı e e- • ·~ .... u.n. AUU.M:}' -ucaege ıne sın çık t .., d . • • liktıo 1<ıxan'd!a :ı• k"~üz..ı. mele, bir kadının bir mektubu bile lmbul etıirmek hususuada!.i Mrerı hükmü ot' ';;'~gım.1~n .jk_isınm 
J 

· limd 1 C. • •malı muhafaza etmek lrıulrdinde olma- Hahe.t meselesinin t.asfiyeai haldan- ı bma ıgını 1 
an e. enm. 

-çın e en ıe e~ yapıyor, fakat dıiını sanıyorsun f Senın' d "' daki lnailiz ~-klif' ı· ... - - •~~L- dstan ırl Beylrez den 'fe" kua· aynı zamanda senı •onsuz b. ··ı 'b' • &an ıgm •· ~-- m n o11tD1e guÇMML ura LL...!."---- T'.!!!-1... · .. ır 0 • rı 1 eğ k I I r. k t -'--- kt ?"?- m ti . 6'.~ ur. ..... 
11 
.. 

çüde lnıkamyarıclam. Bir sün ba clilrka ~r me tup arım a ou adar er ÇIKaraca ır. Loll'A mı e er ı cemı.- ' • keti $üwııwrba:al:. komrolö-
na, kocanla beraber bir baloya ~ hatun bu. laareket etmİf olsaydım, yeti p~a göre Lu taWrin reddi rii IHSAN TEZEL 
d .... · - 1.....ı:~ L-J- F.r çold:an ate,e yanardı ı pek guçtur. ~., eceglDı ıoyısu-..- zaman az.. kek N d' · ;ıoı sın aklımı bçıracalrJna. .Ah, eli- babu irile bile e, De 1Y?!~~n? ~k- • Londra 10 (A.A) - Haile Seli- -----m!ID'ılilmm--• 
yordum, kim bilir fnk hu adama lem.ek isti,.-_!:;bettigını mı *>Y· ııyc Cenevreye gitmek üzere bu u- s blık 
ne kadar plapyor. Kaclm - EYet~. Lah harelret ebniştir. a ve 

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

her im.susta rakipsiz makineleTdir 

Ekin biçmeye mahsuı en son ıiıtem tırmıklı ve dolaplı orak malci
naları, traktör ve HAYVANLA çalı, an biçer ve bağlar makhıala-
~ı, ~uhtelif .ebadda Elva.törl~, saman toplu, bilyalı en son model 
ua ay çeltik h~ makmaları, ve biçer, döverler, çayıra 
m~aw açık ve yag banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinaları 
ot .. Ye hal}ak . toplanıağa mahsus beygir tarakları, bağ ve ha~era.~ 
~iııd.e _?W+~l ve her. keaeye elveritli dayanıklı Pü
l~varı2atörlerle süt makınaları gem' mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhassa ekim ve çapalama işlerini muvaffakıyetle V»· U · 

W traktörleri mabtelif • b ~..:paD Dl• 
vuller kI b I b'I"' tip~~-- eygir kuvvetinde traktörler ve 
p u an, un arın ı umum cuuamı en ku--·•· -.-1:1.ı _1 _ , YT~J,~e~y~ 

pıllDlf olup her kese ta-vıiye edilmeı"' e d~ Bilh E 1 le d kullan l -a-· assa ge mm a ... 
a.am a v 1 an v_e ~anılan Ozüm kalburlal'l melanetiyle t• 

f
n .. ın .. ~ış o[~ugun1_ ~~ ılitiyacınızı adresimize bildirmeniz menfaa
ınızı mucıp o ~tır. 

k,JürlıNumiye Merkez deposu t Galata Tünel caddesi Perçemli so
ara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOOLU ... 

bmir tubeal Halinağa çartıaı No. 20 
1-13 949 

Kadın - E•et banJan ela habr· ~elı:- (Hayretler içinde)Se- D-:i_.a lıyorum. hep· c-~U k • J k ............ . 
E k 

v - _._ ıra = .................................... - .......................... . 
r ek - Nihay~ süniin birin- . n.auuı - Sebep mi? Söyliye- Küçük Aralan babasına sordu: J : ............. ! 

de gelip koe•nm &Tdet ettiiini ba- JDll ! KocamJ tanıdıktan ı~nra ha- - Babe? ~, kottdul· . S Tatmin edebilir ! 
na haber Yerdin. Bumm Vıerine, na kartı beslediğin duyguların lan zaman batlanm kuma aolm-lar lzınir Sinekli caddesinde B. Mu.- : 10,000 l<işi memnuniyetle kullanı- • 
hana, onu aöawe:k fınabm yer, di- ticldetiııi kaybetmesi ve nihayet ım. cloiru: tafa Ruıen Mehmedin yeni yaptı~ i yor sizde muhakl:ak tecrübe ediniz. 
Ye yalvardım,. :ricaJanla bulun- ~~ tamamiyle sönmesini te- - E~, yavrum. ~bakhane civarnıda 166 aayıfı ilci ! 1NKIBAZI 
dum. ~ bir türlü yanafO>adın. mm ıçın •• Çünkü.. - Pelri, soma nıereye aolduklsmı 200 metre terböndeki ~ oda., S HAZIMSIZLlöl 
F ~~ tımdi itiraf ediyorum, bir Erkek - Çünkü, ne? unuturlana, baflmım nasıl bular~ ~~ mutLe}u; havi bir haııe ile yine ! M l D E EKŞlUK SiŞKtNUK 
sun, öyle NDIJ'Ol'lUD k~ öğleden Kadın- Çünkü facia.ya. taham .. lar?.. aym mah•kle 170 sa.yılı ve 215 met- : VE YANMALARİNI · GIDERtR 
-. ... ~ b~nim evimde bir -ı... m&~ yok. Se~ tahammül edil- tün münasebetini keımıelı; m· r- re terbiincle ü~tü ~· "!tı elyevm icar-1! ACIZDAKI TATSJZT,JK VE 
~. dufUl'dun. Bu mektubu, sen mez bır hal a(dıgını görünce, mek- sun, çinkü_.. ıyo da. bulunan bır dukkin satılık ve kiji KOKUYU DEFEDER 
gıttıkten sonra bulnıuttum. Mek~ tubu kaybettim. Ondan ıonra da Kadm _Çünkü., l.....mıdnula ,_ ralıktır. MezkUr ev bahçeıisokmun-~5 Mide ve barsaklan alıştırmaz. 
~i>~~. fwıl.u :raztlı idi: Seqili an- ben .... m için tahammül edilme:ı: im aldıiım 

0 
pm fotosrafı ~ lazam dennıamla lııımamı .,. men!ıa : lştihanızı ve sıhhatınızı düzeltir. • 

ı:'ıgım, yarın aktam ope~da biı; bir ki'.'"''.' _al~um. Ş"nndi de tatlı de baıka bir erlr.eje Terdim. (Ay- IUYU ~ ~ ~.; .. fi . i 
•• ca~a ~. Kncamla pd:ip sem tatlı bubıramt.zden &JnhJ'•UZ. rrılıp yürüyor V6 erb:lı be,nindeıı IT~ennı aym. ;..ile mm.ca- : M~ON ·~~Horoz markasına dikkat müşabih isimle:ri ve taklit- : 
ee.,. Mektuh. •aııaene •• Erkek - Dem.ek ki benimle bi- ı ____ dö .. } at erı nca olunur. [L~U~4ediniz. : vuru_. nuyor. l a. "970) - .. - ... - ............. - .. ••••·-·• .. ••••••··-- • • • ~ (. 1 ••••••••••• 
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ANKARA RADYOSU: 

OgJe neşnyatı 

Cildinl~n talırlı idil
memuini l•teraeni:ıı 1 
Dünyanın her tarafın
da ıeve ıeve kullanİ· 
lan ve cildi trqtan 
ıonra pamuk gibi 

yumufatan 

Saat 13.30 da Karı,ık plak neşrıy•tı , 

13.50 de plak . Türk musikisi ve halk ~ar

luları 14.15 te dahili ve harici haberler. 
l 7.30 da halkevinden naklen inkıl5p 

deroı (Hikmet Bay ur). 

POKER 
Traş bıçaklarını 

kullanınız;. 

Ak am nc~riyah: 

Saat 18. 30 da karısık pJak neoırı) atı. 

19. 15 te türk musikiııi ve balk şarkıları. 

(Leman ve arkada .lan), 20 00 de ,.at 
h} arı vr arapça n~rivat. 20. 1 S tc tiırk 

mu•iki•İ ve halk ,.rkıları. (Hikmet Riza 
" arhda lan), 21.00 de Konferans: 
( :-;rlim Duru: Gazi Terbiye enstitüsü ta~ 

lc:hf'lt>rınden), 21.15 le stiidyo salon or
kt>!tra.otı, 22 .00 de ajı\n:'l haberleri , 22 . 1 S. 

tr varınkı pro~ram . 

hTA BLL RADYOSU: 

~.ı 1 2. rn da plakla türk mu ikisi, 
l 2. 50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
mu•iki•i, 13.30 da muhtelif plak n~şri · 

)'dll. 

Ak"lanı ncsrıyatı: 

s.aı 17.00 de ınkılap tarıhı de .. i: 
Onıvcrsiteden naklen, Yusuf Kemal 
l°<ngırşenk. 18.30 Spor gençlik bayra
mı· Konferans. Ekrem özelm"aı>, Yük!llek 
,k usat ve ticaret m~ktebinden . 1 S.4li fe 

plakla dan• musiki•i, 19. 15 te konferans: 
J· minönü halkevi nannna: Doçent diş 

tablbı F eyzulJah ( Di v~ vitaminler), 

19.55 te borsa haberleri. 20.00 de :->e
:r.ihe Uyar ve arkadaşları tarafındc..n türk 

mu•iki" ve halk ~arkıları, 20 45 le ho\a 
raporu. 20.48 de Ömer Riza tarafından 

orapça söylev, 2 1.00 de Klasik türk mu• 
ı-ikisi: 1'ı'uri Halil ve arkadaıtları tar<'fın
dan (Saat ayarı), 21.45 te orke.tro, 
22 15 le ajans haberleri, 22 . 30 da p)&k· 
h,ıı ıololar, opera ve operet psrçaları, 

22 S Odt" son haberler vt: f'tte"Iİ ş:tiiniin 

proı;e-ran11. 

AVRUPA IS r A.'WOt-;LARI : 

SF .. FONILER 

2 l, 30 Viyana: S•nfonik kon•n (An
t on Brucknf'r). 

HAHF KONSERLER: 

Umum satış yeri: lstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 
Muayenehanemi ikinci Beyler so

kağında Halk fırkası sırasında 65 
numaralı evin birinci katına ııakl .. t
tim. Fransız hastanesile alakanı yok
tur. Sabahdan aksama kadar müra · 
caat kabul olunur. 
-.. k&'-.ımnıınıı ____ _ 

IZM1R MEMLEKET HASTA
NESI DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın kar,ısında (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddeııi 
No. 1018 TELEFON 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
M•mlekr! /ıaçfanesı dış tabıbı 

Muzaffer Ero~ul 
VE 

Keınal Çetinda~ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numualı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

Çiçek 

•• 

Deposu : MAZHAR öNGöR.. lzmir Kemeraltı Karakol 
kartmnda No. 80 

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

açık eksiltmeye konmuştur. 
ihale 16 · 5 - 938 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat on dörtte 

yapılacaktır. Talipler şartname ve nümuneleri belediye ha~ kitabe
tinde görebilecekleri ilan olunur. 7 - 8 - 10 - 11 (933) 1499 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındırda bütün konforu ve demirba, eşyasiyle mevki ve 

manzarası müstesna ve çok kullanışlı olan belediye otel ve gazi
nosunun üç senelik icarı açık arttırmaya •çıkarılmıştır. isteklile
rin 6 - 6 -938 pazartesi saat 16 ya kadar belediyeye müracaatleri. 

6--8-11-13-15-lS-20 (922) 1466 

lzmir C.müddeiumumiliğinden: 
lzmir Ceza evi eczacı kalfaligında çalıftırılmak üzere 40 lira 

ücretli bir gardiyanlık münhalClir. 
Talip olanların Adliye encümenine müracaatleri ilin olunur. 

1545 (962) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
7. l O Berlin kısa dalga•ı: Kücük mu Çiçek güzelliğin canlı tablosudur. Ens No. 

eiki parçaları, (8.15 keza), 10.45 Berlın Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za
kı~a dalga"ı: Karı,ık halk mu~ikicıi 12 manlarımızda ruhumuza neşeler ser
B.rlin k1<a dalguı. kar;.,k prosı;r•m . 1 3 per. Ciçekçilik de güzelliğe ayrı rev-

Yeri Depozitosu 
T. L. 

B.rlin kısa dalgası' Karısık pco!p'am, k d'' · · · bed'• J h . . . . na ver ıgı ıçın ıı sanat ar aya-l ! R•rlın kı•a dalgası Hafıf m1'.,kı. . . . B · d. k 

A. 396 lzmir istiklal mahallesi lkiçeşmelik caddeıi yeni 3.600.--
33 - 35, eski 33 - 35 No. Makina dairesi ve 
ve motör ve sinema levazımını havi Asri sine-

( 14. 1 S devamı). 1 3.25 Bükre : PIJk tdına hgırmısTtı_r. k ulsanat sım ıye 1 a-
ar ep \tr o mıyan unsur ara 

ınu ikicıı. 1 4 JO Bükreş ~1and o lin o Tkes-

ma ve dükkan. 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkul peşin para ile satılmak Üze

re kapalı zarfla arttırmaya konulmu,ıur. mahsus zannedilirdi . Her sahada zetra ı 1 7. 15 Berlin kısa dabas : llkbe-
ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka· lı a r havaları, 17 45 Beri in kıia dalge.sı: 

1 - ihale birdir ve katiidir ve 27 · 5 - 938 tarihine müsadif cu· 
ma günü saat on birde ,ubemiz satıf komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu mülk pefin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale edilen 
zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferrüğ muamelesini yaptıracak-

dınlığı bunda da muvaffak olmuş! •onu konserı. 18. 1 O PraK Talebe ko 
rosu, 19 Pr:,;te· Çigan orkest ra ~ı 20.Q; 

l~ııkıe : Karışık konser, 21.15 Ri.!k reş . 

/\kşan1 konseri. 22 Berlin ku:a dalga ı. 

hafif rnusiki . 22.20 Prag: Çek e !l t'rlt.: rİn· 

d t""n konser , 22 .45 Bükre~: Karıı.:ık mu~ 

.. ;ı,., konst•ri. 

OPF. R 1\1 ,\H , OPI Hr. I [ r I{ 

l 5 Bıikre• operet havaları, 20 B .. rljn 
J...ı ı;a dalgası Karı ık opf!'ra havaları, 20. 

10 P~lt':: Opr rada verıleı;ek pı ·e--;; na
k ıl. 

OD\ Ml!SIKlSI 

18 1) Bcrlin kı :ı.1 dalga ı, ev ,arkı· 
lan, 19.20 PTag : Ku.rı:iık kuartr.l n,u~ı

kisi konseri, 21 30 Rerlin k!:ht dalgası 
l.....,artct ko ne:en. 

RL~J'J \l.LI .R : 

15 1) Berlin kısa d u lga ~·: A.lm.ln 
, ,.1 1 J"'ri tarafından arkıla r ( 15.-15 \ ir 

luoz kema-'\ rr. . .ı:ıik .. i). 1 6 . ~ 5 Ra ı. on 

arkıları . 

U \ ·:, l\ll':O.iKN : 

tur. Tabii ve suni el ile islenmis ve 
8Üslenmis paketler, matem çelenkleri 

hazırlıyan ve belediyenin bahl;" fi- tırJ - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilind alacakları 
danlığı ile Karsıyakada iki çiçek mufassal sartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf eden cuma 
bahçesini rekabet edilmiyece.k de.re- günü ,art~amede tarif edildiği vcçhile teklif zarflarını saat ona 
cede ucuz veren bu kanaatkar T urk b · 1 · d h f 1 t f ·ı· t 1 k · · . .. . .. h . 1 1 kadar burada su emıze verme erı ve a a az a a sı a a ma ıstı-
çıcek muessesesını ı tıyacı o an arın I . h . .' b • ·· tleri 
b. · k · . .. d b · yen erın er gun 'u emıze muracaa .. 
ır ere zıyaret etmesı ote en erı 

11 
_ l 

7 
_ 22 

(969) bu müessese ile alış veris etmek su
retile alakadar olan zatlarca da ma- ·------;;;ı;;;;;;;;:;;,;;;;;;;;;;..,._.,_ ......... -,... ... -;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;:-..;;""'-

lum olan hu hakikate istirak edecek- IZMIR BiRiNCi iCRA ME-
!erdir. MURLUCUNDAN : 

Bt>lediye evlenme dairesinde 
Cicekd Sadiye 

lzmirde Tapu memuru Mehmel 
Cafer nezdinde iken halen nere-
de oldukları bilinemiyen Hüseyin 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: oğlu Ibrahim ve Zahide tarafla-

BODRUM ASLIYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Bodrumun Umurça maballesiıı
den Kuru dayama oğullarından Ha
san oğlu 290 doğumlu Hüseyinin 
emaalile harbı umumide 3 l teşrini 
evvel 1331 tarihinde amele tabur1.?.-Seneliği sekiz yüz elli liradan iki rına : 

senelik icarı bin yedi yüz lira bedeli Emlak ve f:ytam bankası lzmir na sevkedilmiş ve gittiği tarihden 
muhnmınenli Güzelyalıda belediyeye b . b I 

1709 1. itibaren ,imdiye kadar kendisinden 
. 'u esıne orcunuz o an ıra h be b ·1 ait deniz banyolarının açık artırma ıle . . . . a r alınmamış ve har ın hitamı e 

'h I . 17151938 I .. ·· t n 65 kuruı ıçın bankaya ıpoteklı iz- 1. k d d 
ı a esı sa ı gunu saa o · emsa ınin as er en ve esaretten ön-
altıya temdit edilm~tir. Şartnameai mirde Gaziler mahallesinde Beda: dükleri halde mumaileyh yine ge\
başkatiplikten tedarik edilir. Iıtirak va sokağında 8/10 sayılı gıoyrı 
etmek istiyenler yüz yirmi yedi lira menkulünüze 2000 lira kıymet 
elli kuruşluk muvakkat teminat takdir edildiği icra ve iflas kanu· 
mal.buzu veya banka teminat mek- 103 ·· .. dd · t fı· . nunun uncu ma esıne ev -
tubu ıle söylenen gün ve saatte en- k .

1
• 'hb bl'· 1 

·· l' 1 an ı anen ı ar ve te ıg o uııur. cumene ge ır er. 
1550 (964) icra No.su 38/2475 dir. 

1 - Beher mero murabbaı üç yüz 1546 (961) 

memi, ve bittahkik milli müdafaa 
bakanlığının olbaptaki emrine teb' -
an nüfus ve askerlik kayıtlarına öl-
müştür iaareti verilmişse de 18.kin ga
ibin ölüme muallak haklarının tayi
ni emrinde kaydı mezki\run mamu-

19 l ı Bükreş. 23.20 \ i ~· ,rna f!Jlıs 
" hafif mu,,ki) . 2 J.10 P.-t.. kuruştım iki bin seksen altı lira elli 

kuruş bedeli muhanımenli 55 :nci 

lünbih olamıyacağından ötürü usu
len gaipliğine hüküm verilınesi ta
lebinden bahaile mumaileyhin kızı ve 1395 sayılı sokak üstüne gelen ll / adanın 695,50 metro murabbaında- . .. • Hasan Hüseyin karısı Ayşe Altın-

ki 13 14 15 sayılı arsalarının satısı 172 sayılı evın enkazı muteahhıde bil k fı d . 'd edilin' ld 

Acele satılık 
' ' • • .. • w ... e tara n an ıatı a ış o u-

~katiplikteki sarlnamesı veçhile I aıt olmak uzere yıkılma&1 ııı b~ ki- ğundan medeni kanunun 31 ve 32 
27 / 5 / 938 cuma gÜPÜ saat 16 ela tiplikteki şartnamesi veçhi le 27 / 5 / İnci maddelerine tevfikan hüviyeti 

30 bin kilo tarap yapmağa elve- açık artırma ile ihale edilecektir. iş- 938 cuma günü saat 16 da açık ar- yukarıda yazılı Hüseyinin akibetin
rişli her düzeni mükemmel şarap- tirak etmek istiyenler yüz elli altı 
hane sahibinin azimeti dolayısiy- lira elli l.uru•luk muvakkat teminat 
le acele satılıktır. 1 mal.l,uzu veya banka teminat mek-

Müracaat yeri : tubu ile söylene gün ve saatte eıı-
lzmir Çakal oğlu hanında cüınene gelirler. 
tüccardan Hayati Börekçi 2 - Yüz iki lira otuz dokuz ku-

( 924) 1-3 .,,. h-rldö k...,iffi ICahramanlarda 

tırma ile ihale edilecektir. l,tirak et
mek isftyenler yedi lira yetm~ beş 
kuruşluk muvakkat teminat mak· 
buzu ile wylenen gün ve saatte en· 
cümene gelirler. 

11. 17. 20, 24 1551 (965) 

den malumatı olanların i,bu ilin ta
rihinden itibaren bir sene zarfında 
malumatlarını bildirmek üzere Bod
rum asliye hukuk mahkemesine mU
racaatleri ilan olunur. 

(966) 

, 

llA.Y/1111'1• 
· ı;•1u 

TURKi)'E 
CUMHU RJYETt 

.BIRAAllBANKASl 

TURAN rabrikaları mamulAtıcıır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, 1raş ıabunu •e kremi ile gnzellik krem• 

lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa• 

tıılar için bmirde.Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

!elik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 2a ... · Teefon a•es 

~·----Dm•• ..... ._ ......................... ~ 

BAO VE BAHÇELERINtZI - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan d6ğruya kayıfsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmi, POMPALARDAN istifad 
todiniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon .• Peftemalcılar 77 /79 Tel. 3332 1 ,, ______________________ _, 

• 

• 



Insnn vilcudu el.iş
lere muhtaçtır.Diş 

!erimizin de Rad
ollne ihtiyacı oldu 

Dişler niçın çürür? ~ 
Salya dediiimiz ağız guddelerinin usareıi yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla k.alm~, a~ı 
zamanda yemek saatleri arasında dıtlerı temız
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik k~fi. değil
dir. Di9lerinizi çürümekten kurtarmak ıatiyoraa
nız ıabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolony~sı 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köfeai 

Büyük Hilal 
• 

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

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
Alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
HilAI eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer ilimlere aldanma
manız için ıi,eler üzerinde Kemal 
Kiınil adını ıörmeliainiz. 

No. 9268 S. P. R. 8. No. 9260 S. P. R. 8. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ••• 

Kayıfh ve askıları vardır. Ayrlıdır, tuleyi yakmlatbrır, uzaklaf" 
rır. Zabıtan ve poliılere, bekçilere, avcılara tavıiye ederiz. 

O oyçe Or·iy ant bank 
Dl~ESDNER BANK ŞURESI 

IZJlliB 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

ez le 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZJN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğumuuma 
mani olmakla beraber bütün ııbraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kap alınabilir 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olttr. Komojen 

saçlann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, lltif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanıuk saç ekıiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 

.... . ~' . ' .. .... · ı ·. . :" . • .. ~ . ... • . . - . .. . . 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLA 

--=-z 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karştsında 

M.Ji;RK.Kzı : Hıı.:nr,ı N Haşaratla mu·· cadele ld. 
Almangada J7fJ Şubul Mevcutiar zamanı ge 1 

Heı maye ve ihtiyat akçoai Geçen aene bütün lzmirlilerin 
t65,000,000 Rayhımuk takdirlerini banan cWbiz mat-

ı ' BUL JZMlR kalı methur Amerikan filidi ile bu 
TOrkiyede Şnbeleri: S'IA.N ve aen41 yeni ve çok kuVTetli bir for-

Mısır<la Şubeleri : KA HlRE ve lSKJi;NDKRl YK mülle çıkan FAYDA ve emsali iliç-
Her tiirlö ha.oka moaınelAtnı ifil ve kllhnl f'ıder lan, taze ve müe11ir Naftalin ve pire 

Turgutlu Belediyesinden: 

- tozlannı, lngiliz markah kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ye 
zaç ~lanm, ağaçlarda, fidanlarda 
ve Çiçeklerle güllerdeki balhk vesa· 

Ketif bed~li 1304 lira 36 kurutt.n ibaret yeni yaptmlacak ab
deıthane binatının yalnız 750 lira mikdarmda olan inpabnın ya
pılma iti 3 - 5 - 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ek
ıiltmeye konulmUflur. 

ihale 23. 5. 938 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 15 te Be
lediye daire.inde yapılacakbr. 

isteklilerin yevm ve saati mezkurda Turgutlu belediyesinde bu· 
lunmaları. 1 - 11 - 15 1500 (932) 

ir hqerab öldüren ve Burnava Zi
raat enstitüsünün raporunu •tqıyan 
cKA T AKlll..A. tozlamu ke.in ve 
ucuz fiatleı'.le mağazamızdan tedarik 
edebilin. . • 9 1 1 • • 

mız. nMKamını utismar 
etmek iatiyenlerin mağazamızla hiç 
alikaaı yoktur. Bqb yerde de ıu-( mamıza dikkat buyurunuz. 
bemiz yoktur. Lütfen ,-ukandaki fir- lELEFON: 3882 

DEUTSCHE LEVANI Fratelli Sperco 
TE · LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. novAL NttRLANDES 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE _ LINIE T!BERIUS vapuru elyevm limanımız· 
HAMBURG A. G. da olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham 

ACHAlA vapuru 25 ~isanda beklenl· burg limanlnn için yük almaktadrr. 
yor. Rotterdıım, Hamburg ve Bremen RHEA vapuru 12/5/938 de bekten· 
için yük alacaktır. mekte olup yükünü tahliyeden sonra 
SERVlCE MARITIME ROUMAINE Burgnı, Varna ve Köıtence limanlanna 

BUCAREST yük alacakbr. 
DUROSTOR vapuru 3 mayısta belde- SVENSKA ORIENT LINIEN 

niyor. Köstence, Calatz ve Calatz ak· COTLAND motöril 19/5/938 dt 
tarması cTunll> limanları için yük ala- beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
caktar. Cdynia, Danimark ve Baltalt limanlan 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE için yük alacaktır. 

VARNA SERVtCE MARITIME ROUMAIN 
BULCARIA vapuru 22 nisanda bek- ALBA ''TLIA vapuru 9/5/938 de 

leQiyor. Burgu, Varna için yük alacak- limanımıza gelip Malta, Marıilya ve Ce-
br. nova limanları için yük ve yolcu alır. 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

OSLO lardaki değişikliklerdea acerıta mesuli 
BACHDAD npuru 1 S mayısta bek- yet kabul etmez. Daha fada tafsilat içiıa 

leni.yor. lekcnderi,ye, Oieppe n Nor· ikinci Kordonda Fratelli Sperco npur 
veç için yilk alacalctır. acentalığına mUracaat edilmesi rica olu-

JONSHON V ARRF.N UNF.S nur. 
UVERPOOL Telefon ı 4111/4221/4142/%663 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET. 

INC. v t 
Pire aktarmuı doinı ae1~ apur acen ası 
EXOCHORDA vapuru 22 nisanda BlRINCl KORDON REES 

Pireden Boıton ve Ne...,.orka hareket BiNASI TEL. 244' 
edecektir. Ellerman Lines Ltd. 

EXCALJBUR vapuru 6 mayıata Pi· LONDRA HATTI 
reden Boıton ve Nevyorka hareket ede- CARLO, vapuru iki oiaanda Londn 

cektir. ve Hull' den geJiP yük çdtaracalt n e.F· 
STE ROY ALE HONGROISE ni zamanda LAndra ve Hull için ,tik 

DANUBE MARITIME aJacakbr. 
BUDAPEST vapuru 30 nisanda bek· POLO vapuru 29 nisanda Londra •• 

l~or. Port .. Sait n lskenderiye içln Hullden gelip yük çıkaracak. 
yük alacaktır. OPORTO vapura 28 alsanda UvCJ"-

DUNA vapuru ' mayışta bekleniyor. l S d e1· -.;:!L -L-----L poo ve TIUUCft an g ap 7 ... ,....~ 
Tuna limanlan için yük alacaktır. · d ı '-~--• cı ve aym zaman a &..1Y~ ve ot 01' 

D!ndald hareket tarihleriyle nav- . . yük• ı- __ 'Ltu 
ıçın a 11CAa: • 

lunlardaki değ~kllklerden acenta me- LE.SBIAN vapuru 1 7 mayısta Liver· 
sullyet kabul etmez. pool ve Svanscadan gelip yük çıkaracak 

Daha {azla tafsllAt almak için Birin· OPORTO vapuru 7 mayıs 19 38 d 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Liverpool için yük al cakbr. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- THE GENERAL STEAM NAVlCA· 
caat edilmesi rica olunur. TION L TD. 

Tel No. 2007 n 2008. ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta 

"U d ) ft Londra için yük alacakbr. m a ,, umumı DEUTSCH LEVANTE. UNIE 

deniz acenteliği ,;~~= ... ':"' limanl!Drzda olup 

L d Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-i • den acenta mesuliyet kabul etmez. 

HELENIC UNES L TD. 
HEU...AS npuru 13/ IS mayıa ara• 

anda beklenilmektedir. Rotterdam, IZMlR tKtNCI HUKUK MAH· 
Hamburg ve Anven limanlan için yilk KEMESINDEN: 
alacaltbr. lzmirde Karantina Duatepede IC> 

CRlCORlOS C. il vapuru 23 ~ 24 ma- kak 9 No. da oturan ve Huta metr 
yu arasında beldenilmektecfü. Rotter- cit mahallesi bqe 1095 cilt 150 U• 

dam, Hambure n Anven limanlan için hife 93 de kayıtlı lbrahim tarafından 
yük alacaktır. mahkemeye verilen arzuhalde ken-

LINEA SUD AMERiKANA diıi evvelce Y afea IOJadı .mu. ile de 
RIO PARDO motörü 24/2S mayısta bu kelimen. bafka lrkta da • • al 

beklenmekte olup Nevyork için yük ed'lm kt bmhmm 1_. __ ~L! 
alacekhr. ı e e u Uf oıınuı ııuc:m-

FJ.JN. K. motörü 15/20 haziranda le ref'ine karar ven1mesini iıtemif 
heklerunekte olup Nevyorlc için yük ve icra kılınan mabkrme neticesin
aJacaltbr. de davacının bu talebi muhik sebebe 

Gerek vapurların muvasalAt talrhlerl, iatinat eylemekte bulurunut oldu
gerek vapur f..slmlerl ve navlunları hak- ğundan K. medeninin 26 ma mad
kında acenta btr taahhüt altına girmez. desi hükmüne teriikan davacı lbra
Daha fazla tafsilıt almak için Birinci himin tescı1 ettirmiş olduğu Y afea 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) soyadının ref'ine 5; 4/938 tarihin
umu.mt deniz acentalıtı Ltd. müracaat de karar verildiği maddei mezkUro 
edilmesi rica olunur. hükmüne tevfikan ilin olunur. 

TELEFON ı 3171 - 4072 1512 (959) 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMAN • YE ı 

Sirkecide 
Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idare1iyle bütün Ege 
halkına kendiıini ıevdinnittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi e'f1erindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

Manisa C.müddeiumumiliğindan: 
Manisa Ceza eyinin 1/6/938 tarihinden 1 • 6 - 939 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan ~160.000 adet ekmek kapalı zarf 
uaulüle ekıiltmeye konulduğu ve muhammen bedelinin 12.800 li
ra olduğu ve ihalenin ekıiltme günil olan 1938 yılı haziranının bi
rinci per,embe günü saat on bette Manisa C. Müddeiumumilik 
dairesinde yapılacağından taliplerin 960 lira muvillat teminat 
akçesi ile birlikte Manisa C. Müddeiumumilik daireıinde topla
nacak olan ceza evi komisyonunda hazır bulunmaları ve bu hu
ıusta fazla izahat almak iıtiyenlerin C. Müddeiumumilik kale
minde mevcut mukavelenameyi tetkik etmeleri lüzumu ilin olu-
nur. 3 - 7 - 11 -IS 1457 (896) 



SAYFA: ıo 

Hitler dün akşam Berline avdet ett 
Mareşal Göring Alman milletine hitaben bir beyanname • 

neşrettı 

Alman Devlet Reisi 
Stefani Ajansına ltalya 

duygularını hakkında 

Romada yapJan nümayifler 
Roma 10 (ö.R) - B. Hitler dün airi devamlı olacakhr. Almanya Y.O 

gece Roransada bir opera temsilinde ltlya A vrupada hesaba katılması icap 
hazır bulunduktan sonra büyük bir eden iki sulh unsurudur. iki millet 
kalabalığın alkqlan arasında gece ayııİ sulh ve emniyet idealile birbi
yarıaını bir çeyrek geçe Almanya- rine bağlıdır.» 
ya hareket ebnlştir. Führerin treni ·Fransız gazetelerinin tefsirlerinde 
Brener hududunu bu aabah saat geçmİ§e ni•betle büyük bir değiıik· 
8,45 de geçmit ve Alman devlet reisi lik vardır. Kullanılan lisan artık halk 
ltalyan toprağından Alman toprağı- cepheai Fransasından ziyade merke
na gireceği sırada Kral namına Dük ze doğru kaymış bir Fransayı andırı-

seyahati 
anlattı 

Japon Hariciye Nazırı 
Aln~an ajansı muhabirine beyanat 
Şangtungda vaziyet Çinlilerin lehind 

dö Pistoya ve Düçe namma B. Sta- yor. ltalyan - Alman an.laşması ade- • 
raçi ve diğer zatlar tarafından selim- ta sempati ile kar4ılanmakta ve Fran- yanin kara, deniz ve hava kuvvetle- Japonyada uzan sakallılar cemiyeti azaları bir arada .. 
lanmıştır. ıız - ltalyan anlaşmasının da yakın rlı.ıe hayran olduğunu aöyledikd~ Berlin 10 (ö.R)-D. N. B. Ajan- mi,tir. lar. Japon tayyareleri Tien çin - f'.u· 

B. Hitler akşam Berline vasıl ol- olduğu ümidile memnuniyet beyan sonra ziyaretinin bu kadar çabuk bit- ai japon hariciye nazın tarafından Nihayet Japonya ile Sovyet Rus- keu demiryolunu bombardıman et• 
muştur. edilmektedir. mif olmasına teessüf ebnİş, fakat bü- Tokyo muhabirine yapılan beyanatı yanın milnaaebetleri hakkında B. mitlerdir. Çinliler japon bücumlarİ• 

Führerin avdeti 'beklenirken Ma- lngilteredeki tefsirler ise umumi- tün .teferrüatının hatırında kalacağı- neşrediyor: B. Hirota ilk 'Önce çin Hirota Sovyetlerin çiııe yaptıkları nı püıkürbnüşler ve Tieri çin mınta· 
retal Göring Alman milletine hita- yelle hararetlidir. «Tnnes» ıunu mü- nı tçmin etmiştir. harbinden bahsederek askeri hare- askeri yardımı japon hükümetinin kasındaki muvaffakiyetli gerillaya 
ben b~ bey9;DJ'ame neşrebnİftİr. Bu- ıah~~ ediyor: İki memleket ar~m· Siyasi J>akımdan Hitler faşizm ile ~etlerin iyi yo!?a olduğ.unu0ıöyle!1'i•· tekrar te"!'ar, protest? ettiğini ve ·g~~tmişl~rdir. Çin çeteleri japonları? 
rada diyor ki: da ıttifak hakhdır. Ve bunun böyle Nuyonal IOllyalizm arasındaki te- tır. Ve bu mucadelenm çındeki ja- Mançuko ıle ıç Mogolıstan hudutla- munakalii.tını bır çok noktalarda kes-

« Genç, hararetli, ruban, fikren ve olmaması İçin biç bir şey yapılamaz. lakki birliğini teyit ve demiştir ki: pon aleyhdan rejim kat'i olarak or- rmda görülen Rus tahıidatını de ay- mİ§lerdir. ' 
maddeten birbirine bağlanmış iki Berlin - Roma mihveri bir vakıadır.» B M lin" ıl Be llnd iki' .1 tadan. kalkmcıya kadar devam ede- ni suretle protesto ile kar,ıladığını 

ille Slil d Alm • 1 Lond .. ril l • d · uuo ınaı r e mı- .. ·il' • ·• ' habe ·r B H. t • · k T ky lO(AA) D 'A' ' 
lo
m _,!_~ kyadara an anby"aıunblokşıma 1 Londra ra ılgRo tme erınBe elinin. ~?,ra Jetin ideoloji birliğini gönnüşııe be:: ceglngınıil" ave

1 
et1mıttıranl. ..' ~kv.ermış .ır. d:y ırod a letlçının. e do- o C o . uhab" . ~ebıildJad'!" 

,,.,_..... uzanan ır teş- nas oma ve r gorut- . • •Y• • • · ıZ - ta yan aşması muna- nomı nnarı ıçn ıger ev erın e sının enevre m ırının ır ı· 

kil ebnek üzere samimi anlatma ile melerden haberdar etmişae, timdi de de a': b~T· ltal~ayı ~yat::" es- aebetiyle 8. Hirota lngiltere ile ltal- Japonya ile İş birliği yapmalarını te- ğne göre Şantung cephesinde bulu· 
birbirine bağlıdır. Bu son derece kuv- Paris Te Londranm ayni ıuretle Ro- nasın gor um. er es yan - ya arasında münasebetlerin normal menni ettiğini ilive etmiştir. nan japon kıtalarının zehirli gaz kul· 
vetli bir bloktur ve bütün irtica kuv- ma görütmderinin mevzuundan ve Alman doıtluğunun hali ol~rak Y~- bir şekil almasından dolayı memnun- !andıkları hakkında çin tarafından 
vetlerine kartı aağlam bir ıeddir. neticelerinden haberdar edilecekleri rahlan dos~~lardan olmadıgını mü- luğunu bildirmiş ve bunun lngiltere Hankeu 10 (ö.R) - Japonlar tevdi edilen yeni nota şüphe ile kar. 
Ayni zamanda ıulhun ll§ılmaz bir ümid edilmektedir. tahede ebnıştır. ile antikomünist paktını imza eden Şantung vilayetindeki taarruzlarının tilanmıt ve bu nota nazarı dikkate 
kalesidir.» • • , devletler arasındaki nümayqler Üze- muvalfakiyetsizliği Üzerine şimdi alınmasına değmiyen bir propaganda 

Yarı reami cKoreıpondanı Politik Roma 10 (Ö.R) - ltalyadan ay- Parıa. 1~ (ö.R) - ~· Musso~m rinde de iyi tesiri olacağını bildir- T-Ning üzerine ilerlemeğe çalıııyor- mahiyetinde telii.kki edilmittir. 
Te Diplomatik» de tunları ilive edi- nlacağı ıırada duygularnu soran Ste- pazar gÜnu Cenovada hır nutuk aöy- --------------------------------------
yor: Führerin ltalya ziyareti son de- fani ajarıaına verdiği bir mülikatta liyecek ve Fll§izmin harici siyasetini ı H d • k • 
rece ehemmiyetli olmll§tur. Düçe ve Führer bütün nümayiılerden emsal· gözden geçirecektir. Bu ıebeple bu spanya a. nazırı ıyor ı.• 
Führer arasmdaki göriipnelerin le- ıiz bir intiba ile döndüğünü ve ltal- beyanat alaka ile beklenmektedir. 

Milletler Cemiyetinde 
Habeş meselesi bugün görüşülecek 
Konseyde bulunacak 

ancak Negüsü 
delegeler Habeşistanı 
temsil ec!ecekle1 miş 

değil 

''Mütareke istemiyoruz. Sonuna 
·kadar Harp edeceğiz.,, 

Cenevre 10 (ö.R) - lapanya hariciye nazın B. Al- Madrid 10 (A.A) - Ecnebi gazetecilerini kabul 
dares Del Vayo §U tebliği nqrebnittirı eden Madrid belediye reisi bir çoğu ı;_ocuk olmak üzere 

« Şunu taarih ebnek isterim ki Cünılıuriyet ispanya- 800,000 nüfusu olan hükümet merkezinin iate vazi
ıı sonuna kadar mukavemet edecektir. Bir mütareke yeti hakkında izahat vermiştir. 
ya~ılmaaı bahra gelemez. Mücadele asi generala kar§ı Bu izahata göre; ..,birde henüz bir ay yetecek lı:a
değil, doğrudan doğruya milletlerin en basit haklarını dar buğday vardır. Yem~ ve aebzeler muntazam gel
çİğniyerek ispanyaya hücum eden Almanya ve ltalya- mektedlr. Ahaliye tevzi edilen et mikdannı arhrmak 
ya karşıdır. Cümhuriyetin sonuna kadar mukavemet kabil olmamqtır. 

CENEVRE, 10 (ö.R) - Lord•de değildir. lngiliz hükümeti bu Küçük antant devletleri namına edeceğini bütün dünyaya bir daha ilin ederiz.» Belediye reiıi 1936 senesi ilktetrininden beri ıeh-
Halifakaın lngiliz • ltalyan anlaırıanlatmaların aayısını ve sahasını bay Komnen ve Belçika delegesi . ~adrid 10 (A.A) - Havas ajansının muhabiri bil· rin <!örtte ~!"nin. ~mbardımanlar neticesinde hBrap 
maaı hakkında konseyde verdiği daima arttırmak arzusundadır .• anlatmanın akdini tebrikle kartı- d~_o_r: il _, ___ d T l • daki oldMuguuhnu soyle~t!"1an· d beri 1119 ı..:-· ··1m·· 
• __ L • • ·ı 1 J ·ı ı b · ik 1 1 d L h d 1 · d • ........ te on mınt ........ ın a ve erue cıvarın mu- aaematın ""! gıcm an "'"ı o uı ızanat ~akkında tU taf11lat verı ·ı ta ya ı e. an atma u ıat. amette j a~ıf ar ır. e e ~geaı e aynı harebeler her gün inkişaf ebnektedir. Cümhuriyetçile- ve 3553 kiti yaralanmı§lır. Şehrin aıbbi vaziyeti mü-
mektedır. lngiliz hariciye nazırı ahlmıf bır adımdır. Yanı maksat tekılde hareket etmış ve fazla ola- .rİn mukavemeti artmaktadır. Ve yağmurlar müdafaayı kemmeldir. Bir çok baataneler normal şekilde itlemek-
demittir ki : 'dünya ıulhunun istikrarıdır. Ayn;irak mütterek müzakerelere terci- kolaylaşhrmaktadırlar. · tedir. 

«- Her ne kadar Jngiliz • Jtal- sebeple ltalya ile mümuip bir an· ' han iki taraflı müzakereler lehin· - ---------------------
yan anlatması ancak lngiltere ve 1 ıatma akdi için yapılan Fransız. 1 de bir netice çıkarmıttır. se ittiraki hakkında kararını ver· toplanarak bu değitikliğin sebebi Bal~an antantı yüksek bir sulh 
Jtalyaya ait bir mesele İse de ara· lta~yan müzakerelerinin_ te~akk.i-1 B. Litvinof Ruıya namına anlat- mittir. Paktın 4 üncü ınaddeıine ile yeni bir mesai P.~?gramı hazır- eserı aaydığı ~u hare~et. ha!'k!n• 
daki ihtilafların halli eminim ki lerı. de tar~fımı~dan der!n hır. ala- 1 mayı esaa itibariyle selamlamakla göre Habetistanı alakadar eden lamı!lardır. Yarın ogled~n. son~a d~. ~emnunlugunu bıldırmıttır .. 
iyi bir itaret olarak kartılanacak· ka ıle takıp edılmektedır. Mıllet- ı beraber iki taraflı anlatmaların müzakereye Habeş delegasyonu- meclıs lspanyol meselesını tetkık Kuçuk antant ta _Avrupada do-
br. Dünyada ve bilhassa Avrupa- ler cemiyetinin hakiki gayesi uz· 1Milletler cemiyeti önünde mual- nun ittiraki menedilemiyeceğİn· edecektir. vamlı bir sulh temın ve muhafaza• 
da emnjyet hissini a~thrm";1< .için latma y~luyle dü~yada ~a~i~~ bir ı '?ta .kalan .mesel~lere m~dah~!~· den konseyin kararına göre Ha· sın.'.' d?ğr~ 5ok kıymetli bir eı~r 
münasip tekilde faalıyete ıhtıyaç sulh tesıs etmektır. lkı hukumet 1 aı. h~lınde bır tehlıke teşkıl ettigı- bet delegeleri mecliste Habetista- CENEVRE, 10 (ö.R) - .. Bay t~~lli.ı ett~gı bu .. anla~~a!a b~-
vardır. Jtalya ile anlatma majeste arasında uzlatma ile halledilemi- nı sôylemittir. nın değil, Negüaün mümessilleri Bonnet Fransanın Prag sefırı bay yük. b!r al~a gosterdıgını. teyıt 
lıükümetinin fikrince umumi sul- Yecek ihtilaflar baki kalırsa harp 1 Bundan sonra Çin delegesi Çin olarak hazır bulunacaklardır. Bu De Lakruvayı kabul etmittir. Se- etmıttır. Nihaye~ me~leke.tı°.1 na
ha bir hizmet olmuttur. Bütün tehlikeleri artar. Bu sebeple ma· harbinin facialarını izah ederek karar Habesistanın Milletler Ce· fir Fransız hariciye nazırına Prag- mına da _har~etlı tebrıklerımı tek
dünyada ve bilhassa Avrupada bu jest~ hükümeti ve ltalyan hükü- 1 neticede demittir ki : Milletlerce- miyeti naza~ında müstakil devlet da yapılan son lngiliz - Fransız te· rar ed~rım: hıra bu ~nla!ma Av. 
anlatmanın kabul tekli de bunu metı anlatmazlıklarını uzlatma 1 miyeti konseyinin ıon celsesinden olarak artık mevcut olmadığını tebbüsünün sempati ile karşılan· rupa 1j;.ası _avası uzerınde kur-
is.pat edi~o~. Anlatmayı sulha bir Y?luyle h~lle~e~ sur~_ti~le ıulh~ : beri üç ay ge~ti. o. celse~e v:erile~ göstermektedir. dığını, fakat Almanya~!~ ~ekos- ~:"ı:ı ~:at:.~» yapmaktan geri 
hızmet gıbı karşılıyan Fransanm hız~et e~tıklerını v_e b~yük cemı- , kararlar tatbık edılmedı. Çındekı lovakyaya kartı besledıgı nıyetler y · 
ve .. Ba~kan ant~ntı devletlerini~ ye~n takıp me~burıyetı?de ~u~~n-,vaziyetin bir kat daha vehamet CENEVRE 10 (ö.R) _Bugün hakkında Çekoslovak hükümeti· R --'-4--d- b• 
muıalaale.rını bılhassa ?1emnu.n~- d~gu gay~ye hızmet ettıklerını ıd· j kesbetmesi Çin hükümetini Japon öğleden sonra müzakeresi bekle- nin bedbin olduğunu bildirmittir. oman ya a 1 r 
y~tle kar,,ıladık. Amerika reısı-jdıa etmege hak kazanmıtlardır.» tecavüzü meselesini yeniden mec· nilmekte olan Hahet meselesi B. Bonnet bu malumatı Lord Ha· • k•f 
cumhuru gazetelere. ~eyanatında B. Bonnet Fransa n~mına b~l'.a-\liı ~nüne çı~armağa ve ~.aha mü- öb~r güne l;ıırakılmıttır. Bu karar lifaksa da tebliğ edecektir. gazeteCl leV 1 
bu ~nla~~.a~'. ç?k ıyı kar.tıladı .. nalla bulunarak 16 nısan lngılız- 1 essır tedbırlerle tecavuze kartı vesıkalarını tamamlamak arzusu· d •td• 
~a1e.ste h?kum~t .. beynelrnılel Va· ltal!an ~nlatmasının ~ana.aı~ı kon~lmasını talebe aevketmittir. nu bildiren Habet delegasyonu- CENEVRE, 10 (ö.R) - Ro- e ı 1 
~!e.~ın ı~lahı ıçıı;ı bu anlatmaya tefsır etmıt ve Fransız mılletinın j Çın delegesi, Milletler cemiye· nun talebiyle verilmittir.. Habet manya hariciye nazırı bay Kom- B .. kr 10 (AA) _ D • _ 
buyuk hır ehemmıyet vermekte· ı bu anlatmanın kıymetini takdir • ti azası olmıyan Japonyaya kar'ı delegelerinin bizzat Negüsü bek· nen milletler- cemiyeti konseyinde h L ul eş · U t I emır m~ 
dir 1 g'lt A d d"' 1 tt'"" . .. r k ·ı· . . 1 k d' . 1 . . 1 h k aıız arın organı Van e gazetesı-. n ı ere vrupa a ve un·ıe ııpnı soy ıyere ı ave etmıttır : 1pa hn on ye ıncı maddesinin tat- !edikleri tahmin ediliyor. Habet ngılız • ltalyan an atması a • • .. d .... B 1 k d" t kif 
yanın her tarafında bir çok dev· i «Eğer Fransız • İtalyan müzake • . bikini İstemektedir. meselesi üzerinde müzakerelerin kında tunları söylemittir. =~· uru • yonea 
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Jetlerle ve bilhassa Fransa ile releri de yakın bir atide müsaiti pertembeden evvel batlıyamıya- «Romanya ltalyan • lngiliz an· B ' ır. t · lk' hafta 1 tad'I 
ııkı m.. b t h r d d" B ·· ı · lh d • • CENEV ö u gaze enuı ı evve ı unase e a ın e ır. u mu- , neticeye varırsa ıu avaıına ıyı RE, 10 ( .R) - Kon- cağı tahmin ediliyor. Aktam kon- latmaıı hakkında hissiyatını arık· ecJ:ı_:_ ı.ıc " h t lardad 
naseb ti !" · h" • · h" · d'I · • H b " nuuıı o uugu a ır ır. e er asa ın ısar vazıyetın· ızmet e ı mıttır.» aey a et delegasyonunun mecll- aey azaları bay Avenol nezdinde ça bildiren iki antanta mensuptur. lransa. 


