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Başvekil ve Dr. Aras B. Stoyadino- l~K~a~t=i!!"!!!"""='J -
viçle mühim müzakereler yaptılar Abdullah 

Başvekil dün tezahüratla 
Belgraddan ayrıldı 

Hat ayda 
Tahriklerin 
kat'i olarak 
önü alınmalıdır 

--0--

Türkiye umumi efkarı, Hatay 
aeçimine ait olarak Sancaktan ge
len haberleri büyük alaka ve hat
ti 'heyecanla takip etmektedir. 

Hatayın yeni rejimine bir an 
e-n-el kavutmaıı, bizim için kuru 
bir prestij divaıı değildir. Onun 
çok fevkinde olarak, on sekiz ae
nedenberi tahakkukunu ıabıraız
lıkla beklediğimiz büyük bir mil
li davamızı entrikalarla boğmağa 
çabpn adaletsizliğin ortadan 
kalkmasıdır. Milli menfaatlerimi-

Bugün Sofyada mühim 
görüşmeler olacak 

in~ 

zi ilgilendiren meselelerdeki haı- . . . 
auiyetimizi bilenler Ha taydan Yugo•lavya baıv~kılı bay Stoya~•noviç ve Y ugo•la~ ~arbiye na.zırı 
• ı h be 1 

.. y·· k k.. Belgrad ı•ttı1yonanda bır lıarıılama matı1ımınde 
e en a r ere en ucra ur o- BELGRAD 12 (H ·) T!LI-! L· d :..ı • L-L----:;-d b•I d b" l~'- .. , mUlı - unuye •JYe lf .,.en .,..._.bay Dr. Ana ara-

;, .... e 1 e Can AD Jr & a&a SOi- L-- _L!9! 'L- c-1!!.I D- Y --1- mel L.-=-. • •tm• l b d .....,._... IHIJ ınaJ .IMIJU ve asue111v- ı a ....._ .... uat on ikide mühim bir 
teri ıt o maıına ayret e emez· L-- -'-il" ba · • .. ler. ,. -...,•- ı ' Stoyadmovıç ve Tur- -SONU VCVNCV SAHIFEDE-

Ttirkiye umumi efkin Hatayı 
lriir, müstakil ve mesut görmek is
tiyor. Bundan daha samimi, da
Jaa haklı bir dilek olamaz.Milli ve 
tarihi haklan cebrü tiddetle de
iittirmek iıtiyenlerin tahrikleri, 
fesatları olmasaydı, Fransa ve Su
riye ile do.tluğumuzu ağır bir im
tihandan seçiren vahim hadiseler 
ba9gÖttermeden Hatay istikla
line kaYUpbilirdi. Maalesef bu
ıün hile, hir çok ıarih anla,mala
ra, taahhütlere rağmen Hatayın 
yeni rejimine dütman olanlar tah
riklerinden, feıatJarından vazgeç
mit değildirler. 

Güzel yalı Otobüsleri 
Seferlerin bu ayın sonunda ilga 
edileceği haberi doğru değildir 

Belediye diğer şehir hatlarında da otobiis 
seferleri ihdasını düşünüyor 

apishane dıva-. 
ını delerek kac-, 
mak isterken 
yakalandı 

--o---
1 S TAN BUL, 12 (Hama) -

BanJan bir müddet eCJoel 
Galata po•tanainİfl genç 
ve~nedarını Şiıli civarında 
~mya düfiirmelı •aretiyle 
IJe pqraya tamaen öldüren 
lıatil AbJullahın bu cinayeti 
i,ıediii •ırada l•tanbul muhi
tinde uyandırdığı heyecan 
henüz unutalmam..,tu. Kati
lin t~vkili ve mahalıeme.i 
•aa•ında hı~ını mahalcaa 
eden bu heyecan nihayet 
Abdallahın adalet · lnı:arım
Ja idamdan luırtıılarak yir
mi clirt •eneye mahkiımiye
ti ile birm: aiildin balntafla. 

•• 
Büyük Onderimiz 
1937 deki teberrüleri
nin takririni verdiler 

AbJallalt, /aapi•han.Je İfl• 
Jiii cİIUlyetin nedameti için-
Je luılacaiı yaJe ra1tat ·Jar- Ayrıca Ulus matbaaaını C. H. Partisine 
momif ve hapi•harieJelft ko- ı 
iu,..n daCJarını delmelı ..,.. ıpodrom ve Stadyum civarındaki arsaları 
tiyle kapnaia teJebbü .,_ Ankara belediyesine teberrii ettı.ler 
miıtir. 

Ba tefebbii• gardiyanlar ta-
rolından vaktinde haber Ziraat Vekili Türk köylüsünün Büyük 
tiınm11 ve jandarmalar da 
ye1i,erelı ıam kaçmalı iiure Şefe duygularına tercüman olmuştur-
ihn AbJullahı ancak yara-
lamak suretiyle bu lirar te- Ankara 11 (A.A) - Ula öndel-1Mannara ws,ldbıü tetrif buymmur 
~bbüiiniin önüne geçİlmİf- Cümhur reisi Atatlık benherlerin- lar ve \DDWDİ lmtiı)leri Hasan ıu.a 
ti. de SaHb Bozok ve bat yivsleri Ce- ye dahiliye Yeldli Ye -....: •enel -r. .... .... 

s:----=---=--_.__.. .... ._;;;;;11 lil öner bulunduia halde çiftlikte - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Kamutay~a ln~isarlar Bütçesi Görüsül~ü 
Mürakabe ve reklam işleri üzerinde 
görüşmeler oldu. Dilekler dinlendi 

0,000 lir 
8551 numaraya 

isabet etti 
• onu at ile biten bU 

numaralar lldfer llr• 
alacaklardır 

2929 numara 
12,000 lir11 kazand 

Diler kazanan 
numaralar 

2000 lira 7038 Numaraya 
l 000 lira 23840 4545 Numa· 
raya isabet etmittir. 

500 LiRA KAZANANLAR 
38588 15892 21073 38171 36588 
24726 32544 1156 29196 32781 
18653 19749 4652 16661 10021 
10212 38581 15545 

150 URA KAZANANLAR 
3827 35329 30565 33430 24615 
8864 19014 9820 27088 27322 

28947 7918 8362 12025 17308 
12198 llGll 27628 11781 39494 
11970 28821 31021 1185 

N I S IFEDE. 



Büyük .. Önderimiz
1 ŞEHiR .HABERLERi lfa~~~'~:a 
...._...., ___________________ _. kat'i olarak 

1937 deki. teberrüleri
takririni verdiler • 

nın 

A~erika~ı Göçmen evleri .~;~RA~!~~:~!~'!::,,, 
Bır gazetecı nın ne kadar hararetli dostu oı

duktarını görmüttür. Umarız ki 

şehrimizde inşaat tamamlandı Bu yıl ~o:~~!i:nı!:tik:!!eTÜ:,; :[d':; 
Ayrıca Ulus matbaasını c. H. Partisine Amerika coğrafya encümeni ta- nu da anlamıftır. Bizim ken· 

. s d . d k" l rafındannep-edilmekteolan«Ameri- 25 000 go··çmen gelecek diıinden beklediğimiz fey tah-lpodrom Ve ta yum ClVarın a l arsa arı can Ceographic Magazine» mecmu- ' riklerin, müdahalelerin kat'I 
Ankara belediyesine teberrü ettiler ası muharrirlerinden Mr. Duglas olarak önüne geçmesidir. Hatayda 

1 
. . _ da ....:..:ı:.1 • Chandler şehrimize gelmit ve tetkik- .,, . " • .... Türk ekaeriyetinin bütün heybeti. 

BAST ARAFI l iNCi SAHiFEDE Ehemmiyetin vucu gç ... "'! erın- !erine hıı4lamı4tır. Bu zat daha evvfl le tezahür etmesi için bu kifidir • 
.....a--: Ş"'-" Ka 07'--• -'-'"Fa deki bü-"L makaad ve la-->• gele-~~· ~ ya, L.ır1lllX ."~ - ~-. • • !~~ lstanbula da uğramı$lır. Bu mecmu- Mütecavizler cezasız kalmazlar, 
ik K~lu ve Anbra valiaı Nevzat cek ~erm birbır~~en-~.a anın memleketimiz hakkında hazır- Arap memurların ıeçime müdaba· 
Tandoğanı huzurlarma kabul buyur- fazla niabetle anlayıp ovunecegı bu- lamakta olduğu hmusi nüsha için · leleri menedilirae tahrik ve fesa· 
mllf~· tarihli. • • L,. ~ b ~e =pdat~ ::r~.:;:· tetkikler yapan B. Duglas lzmirin ik- " dm önü alınmıt olur. 

Atatürk 5/11/937 ~ve- 1 ır • m ~. u - tıaadi, kültürel, -yal durumu ve 
kilete rz111dıı.n ~~.~~e ~uz.di Bu asil hareke~l~~r.e '4!hir işleri hakkında icap eden ma· Hatay normal ,artlar içerisinde 
hediye ettilde.-mi uuwnwuen çı - en yapınız, sayısız nnı- liimat toplamaktadır Dün belediye- yeni rejime kavııtmalıdır. 
lilderin m11amd

0

d biten evrakını zin ve verdiğiniz ,.ÜZ binlerce eser • 
1
kt ı • · · .. I Halayın Türk olan .. ehreaini de-• bu---LL....ı. B' "ddet direktiflerin d b' ,_..,_ yı, me epen ve aanayı mueasese e- ,. 

ımza .J~ ır mu ve arasın a ır ~· ..;_· ek f t • aflarını elde et g"ittirmeg" e tefebbüı gibi "Olı ... __ ._ ___ ._,,.. ___ _.__ ta .. Ulul • .. ı::o:..: ,,._, _ _ı b .~ı gezer o ogr - " 
sonra ,...,.._.~ve pu mu- ugunu ve yuce<q;uu efıxmue u- · · Beled' k d' · b' lb" tehlı'keli bir meraktan vazg-ilme-dürü Marmara kötküne gelerek ka- lunan bizlerden çok ilerledikçe tarih mıs!ır· . '!e, en ısıne ır a um ·. - .. 

•---""--' dah'li.vl t-L-" tak .. k • et ükranl .. .. hediye etmiştır. , Iidir. 
nunun uınucn' e cucrru - gorece ve mum ve f a ovu- B 120 f I kt haf · Türk • Fransız dostlugu" nun İn· · • • ı·~· • lerdir ,_._,__ u mecmua say a ı ır ve -
rınnı t~•!!l!!J etmif • nece.....-. d b' • · kted' k' f Ş k' Akd · d lb · 

B ..::ı. .._ _. . • "-• • le Ben --L-- k" 1.. .. K" 1.. la ta a ır ıntışar etme ır. ıta ı, ar ı enız e ıu un ıa-
ü.J;;.. VDDenmtz .... en evve e ........., .. oy uyum. oyu 0 

- ------ tikrarı buna bağlıdır. Bu kadar ha· 
bildirilen hazineye teberrü buyunnuı rak kendi adıma ve bu memleketin Yenı· -ı.·ra1ıhlar G " l . yati bir davada Türkiyenin mÜaa· 
oldukları gayri menkullerden bqka emrinizle ziraat itleri hıı4ında bulun- on n oçmen eıı ert ahak' 1 'mk• ktur 

m ar omanna ı an yo • 
Ulus matbaasını bütün demirbq eş- mak mazhariyetiyle Türk köylüaü Pazartesi d .. Viliyetim~~ inta ed.~n_ıekte olanı~~n ~et~~~ ~üldim~izin Şu halde fesat unsurlarına tahrik· 
yası ve civarındaki araaları ile c. H. ve çiftçiliği adına fU dakikada hep- günün en goçınen evlerının en mühim kumı goaterdıgı yüksek ihtimam ve hima- lerinin daha fazla de'Tamına göıı 
partisine, lpodıom ve stadyum civa- ıinin kalbinin benim gibi çarptığın- itibaren tedavüle ikmal edilmi§lir. Diğerleri de bu ay yeyi çok beliğ bir ~e ifade etmit yumulmıyacağı anlablmalıdır. 
nndaki anaları ile ça111 içerisindeki dan emin olarak te,ekkür etmeyi ve sonuna kadar ikmal edilecek ve göç- oluyorlar. ŞEVKET BiLGiN 
bir otel ve altımlaki diiklrinlan An- minnet duygulanru arzetmeyi en ta- cıkarılı yor menlere tahsis edilecektir. Bu evler, Sıhhat vekileti, bu mevsim için """-.,,--
kara belediyeıine terketmiflerdir. . bii ~ ~ t~takki ediy~. Bu~~ Yeni o~ liralıklar, Pazartesi gü- bir nevi göçmen köyü m•nraraaı ta- Nazım vapurunu kiralıiimttır. Nazım Bir Tashih 

Bu teberrülerin resmi muamele11 da bir if~ı o~. el~~izden op- nünden itibaren tedavüle çikanlacıık, ,ımaktııdır. Çok sade, basit ve kul- vapuru k&tenceıl.en ilk~~ Dünkü bat mıı..ı,.,,,m,, on bet 
de bu gün yapılnuttır. meme muaa~leruu ~'. . bundan evvel çılcanlan kupürler İçin lanqlıdır. Her türlü konforu havidir. 1600 göçmen getirecektir. Mevaım ve on altmcı satırlarmdaki (teaadüm· 

Atatürk imza ve takrir muamele- Ankara vali ve belediye reıaı Nev- ıld • _.._. -'--1 k miktar mu- Tek ve çift kat üzerinedir. içinde memlekrte getirilecek cilç- leri) im lizım len kelimeler 
• den dahili ' kil t T d • d B"-''1- Şef ehir yap ıgı 15°'1 ,...,...., aca • L._ d' 0 ası ge 

llm. sonra ~e. ve-~ ve • za an .ogan a .'.'.J..... e ' kabilinde mütedavı1 banknotlardan Viliyetimizın .-zı mın~ menlerin sayın 2SOOO ır. bir tertip hatası olarak (teaadüfleri) 
lerıyle Ankara valiaıni yemege ah- adına minnet ve ıukranlarmı arzet- • iktan ted "ld kilecektir iskin edilen göçmenler vaziyetJerin.. lstanbul Tuzlaaında gÖçmenler im··.. T--Lih _ _. _ _,__ 
k lardır • Atatürk • t vekiline ve be- aynım avu en çe • x_ • •• • • • Iiralio;;;::;;; .... =ur;;;·:....:..;;;aan=::..;;eac:ru..;;,;;;;___....,,....,~~ oyınU§ • . . m~ ve • • zıraa ffaln etler Yeni on lirahklarm tedavüle çıkanl- den memnundurlar. v.Jle ki, dsget ıçm çadırlı kamp yerme 100,000 ........................................ .. 

T eberrü buyurduldan çiftliklere lediye reıame muva Y t~ dıh tarihden itibaren ~ ede es- köyler cBizim de göçmen olacaiı=- aarfile mükemmel bir sabit bmp S y d 
ait hatıralarını, m•ka•dlannı ve Türk menni ederek tahasaüa ve memnunı· kileri' t d •. • se~ ktır mız geliyon demek auretiyle göç- meydana getirilmektedir. S ar ım 
_:ı.r·· h-L'----daki • direkt'fl ti • . izb bu 1 d amamen egt1Dl1' o aca • • 
'P' uıgt llKID1l emır ve ı e- ye erını ar yurmuı ar ır. E kile . 'lerile tebd'li Cümh • • 
rini bu sahadaki yiibek ideallerini Ankara 11 (A.A) - Şehrimizde 1 

nn yenı • 
1 

• un- K •• •• k f d S L • • 
bü,i&neteaiiçindenakilbuyurmllf• bulunmakta olan Amerika birleşik yit =ez bankası kı'4!lerınde ya- oy oğretmen o u un a : ıstesı 
!ardır. devletleri ticaret heyeti ,erefine Türk P1 ac • ---

Ziraat vekili Faile Kurtoilu yemek heyeti reisi ve ziraat vekili Faile Kur- y d T 
1 

1 d d d Klrfebir ve Yozpt felüetzedeleri· 
masasından aynlırken Türk köylüsü toğlu tarafından dün barajda bir zi- j rm İ yaşın 3 atı• ay arın a a ers- ne yardım listesi • 
ve çiftçisi adına apğıdaki kelimelerle yafet verilmit, Amerika ve Türk be- Lira kr. 
tükranlarmı arzetmitlenlir: yetleri azuından ba,ka hariciye, zi- Bir kız kayboldu Po.ta ve Telııraf befmüdür- ! 

Atatürk, raat, iktısad vekiletleri ileri gelenleri Bundan bir hafta evvel Feyhan is- ler devam edecek lüiü memurlan 76 94: 
Bu gün bir fininin erebileceği en de hazır bulunmıqtur. . minde yirmi yqlannda bir kızcağız : Ankara plwln (;iretmealeri 6 S 
~ iki m•Wriyetle kartıl•tbm. • .Ziyafet son~ n~li.o~Uf ve tegayyüp eh1Ü4 ve zabıtaya haber ve- 5 Duat- oktılır öirebnealerl 4 51>! 

Beni yük.sek huzurunuza kabul bu- iftirak ~ ıçm huauaı bır eglence rilmi4tir. Zabıtaca yapılan arqbrma· 63 k k 30 k d f(k : .kn.s Alıolaf7• 1 
7mdunuz. Sofranıza alıkoydunuz. ve nete halinı almqtır. da Bn. Fayhanm tegavyüp etmeyip er e Ve a 10 eğitmen : Keçeciler Mum okula öiret· 

V H 1 lstanbulda Kaaımpqada oturan ley· T d J kJ d menleri 6 

erem asta arı zesinin nezdine gittiği ve orada mi- eşrin ayın a mezun o aca ar ır Karalaf orta okul 6ireacileri, 
safir bulunduğu anlaşılmıştır. Kır- ikiııei defa 34 93. 
cağızın annesi, kızını almak üzere Muhtar Ataman ve Baba Er- : 

S 1 • d • ı • k lstanbula gitmi4tir. Kızılçullu köy muallim mektebin- ta mevcut 63 erkek ve 30 kadın eğit- man miieHeoeoi iJçileri 25 7o: ürünme erJne mey an Vefi mı yere de yaz mevsimi tedrisatına ba,lan- men ilk tetrin ayında mezun olacak Vali Kizmı P8fll okula öjret. : 

h 1 k b l d • ı k k l • mqtır. Bu mektebin tedrisat sistemi ve köylerine döneceklerdir. Eğitmen- men ve öğrencileri 50 2o: asta ne ere a u e ı ece Maç ha em erı nev'i ,ahsına münhasır olduğu için 1er köylerine dönünce münasip va- Sadık Alueki v• damadı ....... 
· Galatasaray takımının ,ehrimizde tatil yapmıyacak ve tatil mevsiminde zifelere tayin edilerek ınııq almıya Atay 25 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekil- duğu veya etrafı için büyük bir aira- yapacağı ilk maçı B. Eaat, ikinc.i maçı de d~lere d~vam ed~ecektir: An- bath~~· .~~ .eğİtm~ Sadullah so 
leti veremli hastaların hutanelere yet tehlikesi arzettiği zamanlarda. B. Muatafa Ballı idare edecektır. Fe- cak müsaade ıle her koy çoc:ugu on de koylerinde, koy ıtlennde, köy Balçova okula öğretmea Ye 
kabulleri hakkında alikadarlara qa- hastane tedavi ve ihtimamından mu· deraayondan bu hususta futbol ajan- bet günlük izinle ailelerinin nezdine okullarında vazife göreceklerdir. öğrencaeri 16 19, 
ğıdaki tamimi göndermittir: vakkaten olsun mahrum bırakılma- lığına tebli~ ~apılmıttır. Maçlar gidebileceklerdir. Uzun d~ köyü. köy öğretmen &kek llieai ıınıf 1.B. öğrm· : 

c Akciğer veremine musap hu· ıı da doğru olmıyacağmdan, kadro saat on yedidedır. • Mektepde sınıf ~eçme ~ ey- o~°?un m~t ~da hu· cileri ı 22: 
talaruı bir çok defalar hutanelerce darlığı yüzünden yeni binalar yapı- OzA7?7 • 1';11 ayıdır, Dk tetrmde yenı ~ !ed- ıuaı ~ır .':~ lf~ etmektedir. Y ~ Bedri Aqennan 15 : 
kabul edilmemekte olduğundan ve lmcıya kadar bir kaç seneler aanator- Hava Şehıtlt•rı naatı bafhyacak ve fasıla verilmıye- mevıımı içinde köy çocukları bu kö- Buca orta okul öğretmen, : 

bu gibi müracaat~ yalnız ıanat:ır· yom ve emrazı sariye hastanelerinde /cin yaptırılacak cet":r.::__,_ .____ d bü·..::L _ Y::A: ed~k~ ameli ~ öğrenci ve memlD'lan 33 1os 
yom ve emrazı sanye hastanelerıne kabul sırasına konulmalarma zaru- ı , '"~ ııwnu .a .JUA mu g ve oyun yapıamı -r • 9 E11ôi okula öğretmen ve : 
gitmeleri tavaiye edilmekle iktifa ret bulunan bu gibi hastalardan müa- I çelenkler vaffakiyetle devam ediyor. Bu kura- tan yapacaklardır, öğrencileri 22 50: 
edildiğinden ,ikiyet olunmaktadır. tacel bir müdahale ve tedaviye muh- önümüzdeki pazar gunu Mmevi Yetim okula öiretmeni 

Filhakika bu haatalann uzun müd- taç görülenlerin muvakkat bir müd- yapılacak Hava tehitleri ih· Elektrikli trenler Pencap M. Kan 1• 
det yer işgal etmeleri ve bazı ahvalde detle hastanelerce tedaviye alınmala- tifali için belediye evlenme Buca üçüncü okul öğretmen 
hmusi bir ihtimama muhtaç bulun- rı hem insani ve hem de içtimai ha- dairesi yanındaki Çiçekçi Devlet demir yollarının bazı hat- Maliye komiseri ve öğrencileri 7 
malan sebebiyle bütün ha.tanelerin kunından yerinde olacaktır. bayan Şadiye en nefiı çiçek· lannda, tecrübe mahiyetinde elek· aelı·yor Paçacı Şaban uıta 2 
Akciğer verem.ine musap haatalar Bunun için her hastanenin, kadro Ierden en ucuz çelenkleri ha· trikli trenler ifletilmeai için tetkikata & -- -.:: 

için devamb bir tedavi yeri olmuı vaziyetine ve ihtiyacına göre tayin zırlamaktadır. bqlandığı haber alınmqbr, Bu tec- Hindiatanm Pencap Rec•lığı Ma- Buıfuıkü yekiin 378 2S: 

müm~ değilse d:, verem~ bir ~u- ed~ bir ~.geçmemek üzerel Alakadarların bu Türk ka· rühelerin ilki aydın hattında yapıla- !iye klokmıseetim'. ~ ~ ~· aıetDarlinged yakmk, bda § Diinkil 1ekiin 18377 l'f: 
tanın, bilhassa muıtacel bır muda- veremli ha.talar ıçm de yatak ayır- dınını tercih etmeleri rica • 

1 
.. d'" meme ızı zıy ece u SlJMUMl YEKON 18755 4&; 

haleye ihtiyacı buhmduğu veyahut mal~ın temin buyurulmaaını rical olunmaktadır. cak, alınacak netice. ere g~re ıger arada lzmire gelerek nümune köyle- ........................................ .. 
pek diitkün ve bakımsız bir halde ol· ederım.ı> hatlara da teşmil edılecektir • rinde tetkikat yapacaktır. Bir lrıgiliz ,. "' 

... maliyecisi olan bu zat, sekiz seneden v t • 
BUGÜN: 

TAYYARE 
' beri Pencap Racahğı maliye komiae- e erın er 

ridir. Racalığm yapacağ>. mali ialiha-

SiNEMASINDA 
Altın değerinde kıymetli ve zengin bir program ı 2 filim birden. 

IZMIRDE iLK DEFA OLARAK 

MÜŞKİL iTİRAF 
ALBER PREJAN 

ERICK YON STROHEM 
JANNYHOL 

Gibi dünyaca tanmmlf 3 büyük artist tarafından temsil edil. 
mit AŞK ve iHTiRAS filmi.. _ 

Lüka kadınlar ... Muhtqem sahneler ... Göz kamattırıcı tuva• 
!etler ...... Enfes bir mevzu...... - AYRICA -

FRANK PARKER HELEN LYND 

TAMARA 
tarafından temsil edilmit Revülü .. Şarkılı .. Danslı .. Muzikali 

zengin bir operet 
AYRICA ı PARAMOUNT JOURN.AI; 
~EANSLAR : MOŞKIL iTiRAF 2,45 - 5.40 - 9 DA 
TAMARA 4.15 - 7.35 De Cumartesi, pazar ıaat bir TAMA
RA ile ba,lar .. 

ta esas olmak üare türk köylerini, Mu··du··ru·· B. Adı"l 
köylünün hayat prtlarmı,, geçimini 
tetkik edecektir. 

--=-
Maksadı başka 

• • 
ımış •• 

Keçecilerde oturan Bayburtlu Os
man oğlu Bahri isminde bir genç za
bıtaya müracaatle Şerife isminde bir 
kadmm yÜz lirasuıı ceket cebinden 
çaldığım iddia ebnit ve suçlu kadın 
y•kalanm\fbr. 

Şerife, ikinci adı Raifenin ifadesi 
alınınca bu itin altında hırsızlıktan 
ziyade bqka ,eyler mevcut olduğu 1 
anlaı•lmq, Bahri aıkıttırılmıt ve pa
raamın çalmmeclıiı anleıılmıfbr. 

Bahrinin ifadesi !ÖYiedir ı 
- c.Şerifenin bu vesile ile yalva

racağını ve benimle yqayacağ:ını sa
nıyordum. Sözümü geri aldım, tah- : 
kibt yapmayın.» 1 

Ancak zalxta Bahriyi adliyeye 
vermit ve dün lıalıkında tevkif 

lstanbulda hayata 
gözlerini yur.&du 

Vilayet veteriner ( Baytar ) 
müdürü bay Adilin lıtanbul
da, tedavi edilmekte olduğu 
Şitli Sıhhat yurdunda öldüğü 
büyük bir teessürle öğrenil
mİftİr. B. Adil bir müddetten 
beri rahatsızdı. 

B. Adil veteriner mektebi
nin 1900 senesi mezunların
dandır. 38 seneden beri de'Tlet 
memuriyetinde bulunuyor• 
du. Son 16 aeneıinı lzmir 
veteriner müdürlüğünde g&
çimıit ve amirleri tarafından 
çalı,malariyle takdir edilmit
tir. 

Merhumun cenazesi lıtan
bulda Ortaköy mezarlığına 
defnedilmittir. Yulı ailesine 
ve arkadatlanna taziyetleri
mizi bildiririz. karan verilıniatir. _________ _. 



, ......•....................•.......•••.• , 
Yahudiler i ı SON HABER 

Başvekil ve Dr. Aras B. Stoyadino
viçle mühim müzakereler yaptılar 

Başvekil düD tezahüratla 
Belgraddan ayrıldı 

hakkıııda 
· Amerika aef irinin 

Berlinde teşebbüsü 
BERUN, 12 (iJ.R) - Bir· 

lefilı deuleller aeliri hariciye 
nezaretine giderek Amerika 
tebaaaından olan bazı Yahu
dilerin Almanyadaki mülkle
lerinin müaadereai yolunda
ki tedbirleri JJTOtuto ~tmif- • 
tir. Alman hükümeti fİmdiye 
kadar bu tedbiri yalnı% Al-

• manya ya/audilerine ktıTfl 
tatbik etmekte iken aon za. 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE len iJJer hald11ndaki miikilemeler buaün BELGRAD, 12 (ö.R) - Bat•tılôl manlmcla Almanyada oturan 
toplub ,..pddı. de devam etmİftir.·Gerek resmi, ~erek Milin Stoyadino.içle relibsa bu ~ ecnebi tebaa.at yahaclilae de 

Bir 1Utten fazla süren bu ehemmi- buausi söriifmelerde Avrupa vaziyeti ve Türkiye hatvekili hay Ce1il Ba7ar n tqmil etmiffir. 
Jetli içtimadan nazırlar çok betuf bir Balkanlar İfİ ha.klonda çok mühim mev- Bn. Celil Bayarla Türkiye hariciye vekili PAR/S 12 (iJ.R) - Alman-
t.lde ayrıldılar. zular ele alllUIUfbr. doktor Tevfik Rüttü Aras terefine hus ya tarafından Zeppelin ba-

öileyin Türk sefaretinde bir ziyafet Oç devlet adama bugün de öğleden si ikametcahlannda bir veda ziyafeti !onlarına Helyom gazı teda-
verildi. Bu ziyafette bay Stoyadinoviç te evvel ve öğleden sonra olmak üzere ha- vermiftir. Ziyafetten sonra Türkiye dev- riki için Amerikaya gönderil-
Wandu. Alqam bay Stoyadinoviç tara· riciye nezaretinde iki konferam akdet- let adamlara b:ııtvekilin ikametgahından mi' olan doktor Ekener vazi-
fmdaıı bay Celil Bayar terefine bir ve- mitlerdir. Bugünkü miilikata da büyük doiruca istasyona ciclecekler ve sec:e leainJe mavallak olamadan 
• D,afeti •erildi. Ziyafetten IOlll'a Tür- ehemmiyet etfedilmelrtedir. yamı konvansiyonelle Sofyaya hareket avdet etmiftir. Birlefik dev-
kİJ'e bafvekili bay Celil Bayar çok sami- edeceklerdir. Belgrad İstaqonunda Yu- letla hülıümeti Almanyaya 
mi ve muamm tezahürat arumda Bel- B. CELAL BAYARIN BELGRAD ıodav devlet ricali Türk devlet •cla.nla- Helyom gazı aatmağı reddet-
paddaıı aynlddar. Tirlö7e bafveldli 8. RADYOSUNDAKi HlTABESt nnı hararetle tqyi edeceklerdir. miflerdir.Bu hal Amerikanın 
c.1iJ Bayar, yarm (Basiin) Solyaya va- BELGRAD, 12 (ö.R) - Türkiye B. Celil Bayar •e doktor Aras yarın her hangi bir miiaellôh ihtiltil 
eti olacak ve SofJ'ada bq saat kadar ka· hatvekili bay Celil Bayar, dün alqam öileden evvel Sofyaya varacaklar, ha- ihtimali karfuında Almanya-
laıü Bulıar laafvekili B. Köse lvanofla Yuaoslavya radyosunda Fransa diliyle raretle istikbal eclilecelde.dir. ya lıarfı alacağı vaziyetin bir 
cöriifecektir. Yugoslavlara bir liitabede bulanmuttur. Sofyada bet saat kalacak olan Tiirk iıaret olduğundan çok ehem-

Belırad D,aretini takip edecek olan Baıvekil, bu hitabesinde fQDlan aöy- baıvekili ve hariciye vekili, Bulgar bat- miyet verilmektedir. 
J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
)'tU'lllki Solya zİyaretİDe büyük Wr ehem- emiftir : vekili Köse f yanofla bir konfttans alcde- _.,,.,,......,_,,.. 
111İ7et vsilmektedir. - Sn-sili Y ugoalavlar 1.. Size Türki- decelderdir. z 

yenin candan selimlarmı ibtağ için gel- Bu konferansa ehemmiyet verilraelı:- ogo 
ELÇıUctMtZDEKJ ZiYAFET dim. Bize kartı söst.ilen candan kabul tfllir. 

BELGRAD, 12 ( ö.R) - Türkiye el- yekdi.ğerimizi birbirimize bail11an dost· Bundan sonra hiikümet remnin "Ziya. 
Pi bay Ha1dar buaiin hatvekil B. Ce- luiun bir nifanesidir. fetinde bulunacak olan bay Celal Bayar, 
lil Ba7ar ve hariciye vekili doktor Aras Yugoslavyada ıördüiüm terakki ve doktor Anu Semplonla lstanbula ha...,. 
le Tilrk pzetecileri terefine bir ziyafet refalU takdir ve hayretle kartaladun. ket edeceklerdir. 
ffJ'IDİftİr. Hususi olan bu ziyafette yal- Dostumuz bafvekilinia doktor Milin Sto-
naz Tirldet" bulunınuttur. 7adinoviçin hekimane idaresi altında latanbul 12 (Telefonla) - Baş 

Yugoslavyanın günden ıüne daha büyük vekil 8. Celil Bayar 23,45 de Bel-
BELCRADDA CEZJNTt terakkilere mazhar oJacaiına eminim.. graddan hareket etmiştir. 

BELGRAD, 12 (ö.R) - D~ bava· Balkan milletleri arasmda kard-.çe an- Sqvekil yann sabah 8,50 de Sof-
... J'afmurlu olmasından tehn dolaıa- ta,ma sayesinde Balluuıhlar tesanüdüne yaya varacak parlak askeri m 
auyan Türkiye ricali, öğleden sonra bir varacağımıza kaniiz. simle karşılan'acaktır. era-
sainti yapm111ardar. Sof · taa T .. k B 

1UJ -•-!•· B. BELCRAD ı 2 ( ö.R) - Y oslav- ya ıs yonu ur - ulgar ~·eden aonra Yusoalav bap .... ı , ug ba ki ·ı ·· 1 · · 
JııliJiın StoyadinoTille ~ '-tvelüli ya basını genel direktörü, Türk pzeteci- yra an e sus ennuştır. Yarın a&· 

a. CelAI a.,..r, ..,.._vekili doktor B. leri ıerefine Avalada bir ziyafet vermİ§- hah ~~O de Sofy~an ~ket ede.. 
:r. Rlftl Aru radikal birliği gençlik teJ· lerdir. cek ıstıkbal heyeti baıvekili Bulgar 
ldlitmı sİyaret etmİJlerdir. Gençlik dev- hududunda karşılayacaktır. Batvekil 
J.t adaınl.ınnı hararetle kartilamlJbr. BELGRAD, 12 ö.R) - Türkiye Sofya iatuyonunda kıtaab teft~ 

~i ba:r C.W Bayar T...,_ luıri- eonra BulgU bafvekili lvanofla Türk 
aAlJ GONKU GöROŞMEI J'.R ci,e vekili tloktor Tnfik Rittü Arula sefuetaneaine gidecek, ondan Bul-

BE.l.CRAD, 12 (ö.R) - Timye basün Yusosla• Millet medilİnİ zİyaret gar hariciye nezaretme Plerek ia
J.peldli 8. Celil Baprla, TiirkiFe hari- etmitlerdir. Meclia reİIİ, Tiir11İ7e ricali- clei ziyaret edecektir. Şehir gezi~ 
ci)oe ftlıli tloldor B. Tevfik R&,tü Aru ne meclisi gezdirmİf, localar ve lriitüpha- ve öğle yemeği kralla beraber yene
" Yqoela.,.. ._,nkili doktor Mı1in neler rörülmiiftür. Meelia duvarlannda- cektir. 
St.,.dinoviç anamda aalı günü öjleden ki reıiml~ tetkik edilmİf, meclis reisi ta- AJqam batvekil saat 4 de Sofya-
en.I akd.cllmit konferansında sörütü- rafmdan izahat verilmİftİr. dan hareket edecektir. · 

Fransız - /tal yan · müzakereleri 

Yakında imzalanacak prensip anlaş
ması değil esaslı bir anlaşmadır 

Roma 12 ( ö.R) - ltalya harici
ye nazın kont Ciano F ranaa maıla
hatgüzan B. Blondel ile uzun bir ko
nu,ma yapmı§ ve iki memleket ara
ıında yakınlaşma meselesi bu konuş· 
manın mevzuunu teşkil etmi,tir. 
Mülakat üç çeyrek saat ıürmiqtür. 

Roma ıiyasi mahafilinde söylendi
ğine göre pek yakında Italya ve 
Fransa arasında imza edilecek bir 
prensip anlatması değil, esaslı bir 
anlaşma olacaktır. Gerçi bu anla~a 
lngiliz - ltalyan anlqması kadar te
ferrüatb olmıyacaktır. Bunun sebe
bi de iki memleket arasında muallak
ta kalan meselelerin lngiltere ve 
ltalya arasındakiler kadar çok ol
mıyacaktır. 

--0--

Yeni kraliçe ile 
Italyaya mı 
pececektir? . ' 

Kraliçe Jeraldin 

ROMA, 11 ( ö.R) - Kraliçe 
Geraldin ile birlikte Draçtaki vil
liıında balayım geçirmekte olan 
kral Zogonun önümüzdeki yaz 
içinde ltalyan tehirlerinde kısa 
bir seyahat yapac1t.ğ1 haberi teyit 
olunmaktadır. 

Viyolonist 
--o;---

B. İskender Ardan 
bir konser verecek 

Kırşehir felaketinin blancosu 
t 

150 köyde 4931 ev 
tamamen yıkılmıştır 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Kırtehir havalisine giden heyet 
döndü. Hazırladığı raporda 150 köyde 2517 evin"tamamen 1704 
evin iıkina gayri kabil derecede yıkıldığı, 1310 evin de tamir 
edilecek derecede olduğunu tesbit etmittir. 

Trak Vapuru yola çıktı 
lSTANBUL, 12 (Husuıi) - Almanyada inta eclilmit olan 

TRAK vapurumuz yola çıkmıfbr. 20 mayısta limammıza gelmif 
bulunacaktır. 

Amerikan notası neşredildi 

Almanya 1923 muahe
desini ihlil etmiştir 

V AŞINGTON, 12 (A.A) - Hariciye nezareti 9 mayıs tarihin
de Berlinde Amerikan sefiri tarafJDdan Alman hükümetine veri· 
len ve Almanya iktuadi ihtiyaçları için kullanılmak üzere Yahu. 
di emlakinin tesciline dair olan Görinı kararnamesini protesto 
eden notanın metnini netretmittir. 

Amerika hükümeti 8 kanunuevvel 1923 tarihli Amerikan - Al
man muahedesi mucibince giritilmit olan taahhütlerin Almanya 
tarafından ihli.1 edilmif olduğunu ehemmiyetle kaydetmekte ve 
kararnamenin Amerikan vatandatlarına tatbikini protesto et
mektedir. 

Alman hükümetinin mutasavver tedbirlerin Amerikan vatan
dqlarma tatbik edilmiyeceği huausunda sür'atle teminat verece
ği ümit edilmektedir. 

Amoy adası Japonlar 
tarafından işgal edildi 
HONGK.ONG, 12 (A.A) - A.i'ril adındaki Amerikan ganbo

tunun mürettebatı ecnebilerin ikametsilu olan Kuianssu adaaı
na çıkmıttır. Bu ada a Amoyd.aiı gelen elli hin Çinii iltica etmit
tir. Amoya gitmekte olan Edıell adındaki Amerikan harp g~miıi 
birden bire istikametini Fusova doğru tebdil etmİftİr. 

Fuaovda kargatalıklar çıkmıt olduğuna dair heı- hangi bir ha
ber olmamasına rağmen endi,e büküm ıürmektedir. 

HONGKONG, 12 (A.A) - AmOy •dasına ihraç olunan J1t.
pon aakerleri b\I ,.hah bütün adanın itıalini bitinnitlerdir. 

HONGKONG, 12 (A.A) - Uzak Şark lnriliz filosuna men
sup müteaddit gemiler Amoy adasına ıitmek üzere dtin gece bu
radan ayrılmıtlardır. Bu aemiler Kulangsuda bulunan ecnebileri 
himaye için oraya gitmif olan Amerikan deatroyerine iltihak ede
celderdir. 

- 7 ' 

Hükümetçilerin mevkileri sağlamdıı 

Asi general Liano 
nezaret altındadır 

Barselon 12 (ö.R) -Asi general pılan hücum mühim bazı mevkileri 
Bagenin ltalyan • Alman müdahale- ele geçirilmesini temin etmiş ve cüm 
si aleyhindeki hareketi sebebiyle nas- huriyetçilerin ileri hallan mf hin 
yonalist kumandanlığı tarafından mikyasta ileri aürülmü,tür. Hükü 
cephedeki vazif eainden alındığı ve metçilerin mevkii günden güne iyi 
kurıuna dizildiği burada iddia edil- j leşmehtedir. Diğer cephelerde de hü 
mektec:lir. Diğer tarafdan Burgostan kümetçilerin mevzii mahiyetle ıpu 
elde edilen haberlere göre asi gene- vaffakıyetleri kaydedilnlekted'r. 
rallerinden Kiepo de Liano da Al-
man ve ltalya aleyhinde alenen ıöz Burgoa 12 (A.A) - Franko kuv\ 
söylediğinden Alman polisleri tara- vetleri .-rk cephesinde ilerileyere~ 
fından nazarct altında tutulmaktadır. düşmanın Teruel ile Albokaser ara-< 
Asiler tarafında bir çok tafııslar üzer-1 aındaki muvasalatlannı kesmi$lcrdir. 
lerinde bu generallerin fotoğraflan Burgos 12 ( A.A) - Portekizin. 
olduğu için tevkif edi!miılerdir. Franko nezdinde ıimdiye kadar ajan 

Bunlara general Kiepo de Liano- olarak bulundurduğu Pereira dün 
nun reaimlerini yırtmalan ve evlerin- harbiye nazırı general Jordanaya hü· 
de general Frankonu~ r~~ini iyi bir 

1 

kümetinin bir mektubunu tevdi ede• 
yere aamalan emredılmıtbr. rek ispanyanın yegine m~ru hükü· 

Barselon 12 (ö.R) - General meti olarak General Frankonun hü4 
1 

Miaja tarafından şark cepheıinde ya- kümetini tanıdığını bildirmi4tir. 
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Mürakabe ve reklam işleri üzerinde 
görüşmeler oldu. Dilekler dinlendi 

yapılar.ak Kermes münasebetile 22 
yıs 9 38 pazar giinü bir gezi tertip 
miştir. Bu geziye iştirak edecek arka 
lar nihayet 2 O mayıa cuma günü 
mına kadar evimiz •ekreterliğine isin 
rini kaydettirmelidirler. 

2 - Evimiz bandosuna daha bir~ 
a.letler ilave edilmi~tir. lıtekli olanl 
bando deni almak üzere kayıtlannı 

Büyü~ Zabıta Ronıanı 

·-17- Nahide Orbay E 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1938 t Tarı' ;;.lalı 48 mı'lyon 250 500 M L miz: aekreterliğine yaptırmaları. 
V ı Uı ' Ve asra,- l 3 - Günlerden beri köıemizdc 

-HULASA- 8 '[ 33J 284 [ ' l k k b [ d 'l • f ' zılmakta olan seyyahlara rehberlik. l 
Bugün öğleden aonra dedi. mı yon J ıra o aı a a u e ı mış ır pacaklara verilecek olan dertler 12 

husuıi bir polis hafiyesi tuttum. 9 38 pe11embe gününden itibaren baı 
Dokt01' Jaıon, velinimeti olan - Daha pek erk~n değil. mi? BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE tm mürakabesidir. Diğeri de mütedavil kes utediii kadar indirebilir. Maamafih mıı.trr. Program aşağlda yazılmıştır. 

dokt01' Amberıonu öldürmek ıu- - H11yır .. Tuttugum polıs ha- tedir. Bu bizi iki noktaClan memnun eder: sermayenin mürakabesidir.Bütçeye konu hiç fÜphe yok ki kendileri ııbhi ve İçti· 13/ S/ 938 cuma günü •aat 20 de 
ru ile zannaltındadır. Elde edi- fiyeai Jak Ransondur. itinin eh-j Bir defa vatandaılarumzm iftira kabi· lan t.ahsisatm mürakabesi mecli. tarafın. mai bakımdan haldıdJrlar. Sıhhat vekile- Rahmi Balaban tarafından (lzmir). 1 
len deliller tamamen onun aley· lidir. Ona fazla izahat vermedim. liyeti yükseliyor, demektir. dan yapılmakta muhterem Hüsnü Kitap· ti de bu mesele ile.sureti mahıusada meı· 5/ 938 cumartesi günü eaat 20 de 
hindedir. Zabıta ve müddeiumu· Sadece Caini bulmasını söyledim. ikincisi de idarenin rasyonal çahtmak· çı arkadatımıun söylediği ıibi divanı ıul olmaktadı.r. Bizden ıimdilik 45 de- Rahmi BaJaban tarafından (Berıama 
mi muavini Vilıon da Jcuonun ka· - Vereceğin haber bu mu? ta olduğunu göstermesidir. muhasebat encümenine geliyor. Orada receden tazı. rakı yapılmamaımı istedi. 1 S/ 5/ 936 pazar ıünü saat 20 de 
til oldağuna kanaat getirmifler- - Evet .. Jak Ranson Caini bu\.

1 
Hatip bundan sonra idarenin ma!iyetlhiç bir noktalı bırakllınamak ü:ı:ere in- Biz bunun derhal tatbikini dofru bul- Osman tarafından (Bergama cBers 

dir. Maznun, muhakeme gününe mUf.. fiatlerini indirmek yolunda alnllf olduğu ceden inceye tetkik ediUyor. madde. Çünkü derecelerin inmesi mali da..>) .. 16/ S/ 936 pazartesi ııünü • 
kadar kefaletle tahliye edilmiıt~r. - Nerede? . . tedbirlerin neticeleri hakkmda bütçe en-1 Bir de mütedavil ıermayenin müra- tesirler yapar. Onun için henüx bqlıya· 20 de Bay Rahmi Balaban tarafındı 
Doktor Jaıon Amberaonun kızı ıle - Morgda cnsesınden gıren cümeni tarafından verilmi§ olan izahata kabesi vardır. Onu da husuıi kanunu madık. Tavsiyelerini ehemmiyetle hab- (Sart), 17 / 5 / 938 ealı rünil aat yİ.nıj 
ıeviımektedir. Mari, •evgiliaine bir kurfunla öldürülmÜ! olarak. ı memnuniyetle kaydetmekle beraber 

1 
mucibince her blinço bittikçe divan. nmızda tutarak ııhhat vekiletinin tavıi· de Bay Asım Kültür tarafından (Ef 

babcuının katilinin bulunmaıı hu- ıayri kafi olduğunu ıöylemİf ve bütçenin 1 muhasebat ve maliye mütahaaıa müra· yelerini tedricen yerine ıetirmeğe çal.,a• 18/ S / 9 38 çarıamba günü saat yir • 
ıusanda yardım vadediyor. Bütün * varidat ve muraf kısımlarına ait bazıj kipler tayin ediyorlar. Bunlar inhisarlar caiız. Rakının hepsinin inhiaar tarafın .. Bay Salihettin Kantar tarafından (lmı 
ıtt'ipheleri, doktor Miçelin idare et· k rakamlar üzerinde noktai na:ı:arını izah idaresinde bütün evrakı müabiteyi tet- dan yapılması İfİ bu da yükaek huzuru- Agor. Müze. Kadifekale) mevzulu der 
,.- Caı' nin ölümüne mm ro ı tiği söylenen bir h~ydut çeteıi üze- ca ~ 5 

• eylemiftir. kik ediyor muamelat hakkında .istedik· nuzda bir kaç defa ınenaubahiı oldu ... leri vereceklerdir. 
:rindedir. Bu fÜpheyi haıtanede kıldı. b I k d . 1 lerini soruyorlar. Ve tetkikleri neticesin- O vakit venl.ijim cnap f11 idi : '4 - Evimizin daktilo lturauna tiç • 
tedavide olan Cain adında birinin 01icu -~h?1a vk on a

1
1!" ıte1 !arı·ı MURAKABE iŞLERi de de raporlarını yuıp takdim ediyor- devamdan aonra aınava tAbi tutulm 

bir mektubu vermiflir. yaca ~u .ı~ ve . 1~met ı ma umat Emin Saz.ak (Eak~bir) - Bazı sınai lar. HUSUSi AMiLLERE lŞ KALMIYA· olan talebenin on altışar kuruşluk p 
Doktor J aıon, Cainden meseleyi almak umıdınde ıdım: • 1 müeueseler hakkında tatbik edilmekte ı Mürakabe noktasında zaiflik olduğu- CAK...... ııekreterliğe müracaatleri. 

anlamak için hastaneye gidiyor. Zabıta onun ~esedınıt hastane· 1olan mürakabe Jekline nazaran inhisarlar nu zannetmiyorum. Bence bu mürakabe 5 - 13/ 5/ 938 cumıı günü saat 
Halbuki Cain hastaneden ansızın den çıktıktan bı~.kaç. saat ıonra 

1 
idaresinin layıkı veçhile murakabe edil- ıekli kafidir. inhisarlar varidat bakanın~ ~a- da Dil, Tarih. Edebiyat ve yönlturul 

kaybolmuıtur. Jaaon onu aramak- 39 numaralı yol uzerınde bulmur mediği kanaatinde bulunduğunu söyli- nın efaıı olan Somayı yapıp sattığı ıçan 1 haftalık toplantısı vardır. 
tadır. tu. Şüphesiz onu doktor Amberso- 1 yerek gümrük ve inhisarlar vekilinin bu RAKI REKLAMLARI varidatını bu suretle temin etmif bulu· 

Mariye hepsini anlathm. ?'~ ı~!l~~mi.~ecek .feyleri söylediği 
1 
mesele üzerindeki noktai nazarını sormUf nuyor. Husust amiller de ticari zihniyetle 

1 
dan evvel inh.iaar idaresi tarafından kO"Q 

«Evrakı müabite» lerimi göster- ıçın .oldurm~'ler~~·.. ve idarenin sat11 usullerine de temas ede-, inhisarlar vekili balen bir kaç yerde mii§terilerini memnun etmek için çalıfı· trolünü söylediler. Esasen huaıui imalil 
dim. Bırltaç gun _ duşunmekle, kafa 

1 
rek rakı gibi bazı inhisar maddeleri hak- mevcut bulunan acentalaran kaldınlaca· yorlart demİftİm. hanelerde kullanılan ıifelerin te · · 

-izi nihayete kadar takip ede- patlatmakla ugra~tım. 
1 
kında reklam yapılmakta olmasını yer- ğuu ve esasen bunların bazı lüzum ve Fakat inhisarlar idaresinin imalümda 

1 

ne sureti rnahausada itina ediliyor. Lllal 

d d b 1 Ne yapacaktım? · · d' ·ı· ı · · · · kk ahi gösterdiji itina yavaı yavq htUUıİ imiJ. aarlaran fen memurları huıuai imali ceğim, e im. Caini u acağım ve . . •. . · •. .. k l!IZ ıör üğünü ı ave ey eml§tır. zaruretler oetıcesı muva at m yette 
onu söyleteceğim. Fakat babanı- • Hangı ız uzermde yuruyecc •

1 
olarak ihdas edilnıiı bulunduğunu kay· )erin müıterilerini inhisarlar idaresine neleri daima teftİf etmektedirler. Bu me 

7.ın bu çete mensupları ile ne gibi tım? .. • . .. ., • . VEKILtN CEV AB~ . , dettikten sonra rakı için yapılan reklam çekti. Ve fiili olarak bu it inhisarlar ida-1 yanda ıifelerin temiz olmasını temin hu 
bir alakası bulunduğunu bir türlü Her gun Marıyı gormege gtdı- 1 ~Ö% alan gümrü~ v~ inhisar~~r v_ekilı hakkındaki mütalaaya karıılık olarak reıine dönmek üzeredir. Yani hwusi ausu bilhassa vardır. 
anlayamıyorum. yordum. Alı Rana Tarhan inhısarlar butçesınde demİ§tİr ki : &milleri bırakarak inhisarlar idareıine Türker arkadaşunu: mütahassu m' 

_ O, doktorlar birliği cemiye- Bir ak,am b~na: lüzumu kadar izahat verilmediği hakkın-l Bizim bu hususta idarelere verilen ta· gelen m(İfteriler o kadar çoialdı ki inhi- rakabeainden baluediyorlar. Tabii 
tinin reisi değil mi idi? Bob, dedı. Bana kalına sen, da Hüsnü Kitapçı tarafından ileri sürülen limat ıudur : sarlar idaresi yeni tesisat yaparak istihaa- zim idaremi:ı:de ticari :ı:ihniyetle mürabl 

_ Evet .. Belki de bu iti cemi- ~ozu kapalı ~~r .. halde hep oldu: 1 mütalaala~a ~evap ver~rek -~e~ecek ıene l Memleketin rakı satalmıyan yerlerin· lab arttırmak mecburiyetinde kaldı. Ve be eden arkadqlanmız vardır. Bilbaaal 
yetin divanına bildirmek istiyor- gun yerde donuyorsun. Kendı , daha gemf izahat verilecegını bu sene de rakının aatılması için tetebbüs alma- bu seyre göre yakın bir zamanda husuıi itina ediyoruz ki bunlarm ticari naaf 

du. kendine sualler sormak suretiyle bunun yapılmamıı olmasının bir ihmal 1 amillere İJ kalmıyacaiuu zannediyorum. kabiliyeti gittikçe artım. Görülüyor ld 
• .k ) ••· l h b b' 1 yınız. B . ikl .b. b' db' d _ ihtimal.. Belki doktor M' re- ıstı amet a • ınıçe a amı ızzat eseri olmadığını söylemi~ ve demİ!tİr ı A . . . b d 1 rak unu tavsıye ett eri gı ı ar te ır bunlar hakikaten ıene en aeneye ' 

1::- 1 "'ld" d"'? y ,_ . k' f mma ticaretin ıca atın an o a 1 ak . 1• .. d'-· . 1 ha k d I le son bir ihtar bir tavsiyede bu- mı o ur u. o~sa çetesme men- ı: . be Ik 11 "çkil . tmak . . o ar yapmanın una atta goster ıgunız mevzu an da iyi kavrama ta a ar. 
' f u ol 1 da b'r·n • '"ld" t 1 Z d. k' bT 1 1 nıa ten a 0 u 1 en tanı ıçın itina bizi bu neticeye götürdü.. Onun 

lunmak istemitti.Miçel bunun üze 1s .. ; c· an ar kn ı ı Me. mtı o udr • ı . ~n~ ıy~~2 •• 1
'. _' anço arımız~ nq·. iJanlar yapılıyor. Reklam satl§ın bir mü- . • kın b' • 'd b" .. b" • ı· . TORKERtN TAVsıyeocı 

rine babamı öldürtmeg-e karar ver- tu. ınayet a şamı ıçe nere e rı ki.fid&r. Çunku bilançolarımızı bar se- . . ld • • . h' h' a· ıçın ya ır ati e ütün U' ıma at ın· &;.;J 

'd'? ı . f 1. . h . D • ttemmırru o ugu ıçın ıç ır an yap· b' l "d . • tikal bn' I c:akt 
mı.ttı'r Bunu o"g"'renen Caı'n demek ı ı • nenm aa ıyetıne asrehnıyoruz. aıma ak • • la .. . • . ı ıaar ar ı areaane m e ıı o a ır. 
tub d b b "ht' t • bet altı ıene evvelme kadar gıderek mu· .. .. • . arap ıma attn a ısar ar ı areaı m ynca ar ecne ı mu asaıt uu&ıur . • . . mam ticarı sayı n muesseıemız ıçınl ş · ı· d inh' l 'd • b' A b' b" "'tah .. __ ı__, 

. dun ba 1 a ama ı ıyat a vaı)'e- * kayescli malumat ta veriyoruz Bu kafi' mumkun olmaz zannederım. Maamafih dokuz yüz otuz be• yılandaki kadar tim· ı' dan mürakabeden bahıettiJer, Suallerin-ı 
vn e u unmuttur · b T l · · de halk t "k d' ' ... 

P k
. c· . h d 1 gelir diye ayrıca bütçe liyıhalanna taf-. ~ l an ar ıçm l CJVI e ~cı ma· diki imalatma da dikkat etmektedir... den bunu aiıladmt. Biz bunu yaptım. 

- e ı ama.. aın astane e - Bunları sormak neye yarar ı ili . F k b d ' bıyette olanları varsa tekrar tetkik ede- Ei h h . b • b' b l ı bulunuyoruz Vekaletin te,ekkülünde 
ken Miçelin hu kararından nasıl 1 Miçel hu suallerin hepsine de ken: ıhı t ar.zı· etmıybo~. l:ıh•tl und and ıonra rim ve önletru!ğe çalqınm. . er erb andagıb' uaua:__~ _H ~L~ o aebne· ı .1._ tırd v ·, • 'nh:.... "'------1-~ 
h b d l b

'l' ! I u ma umatı utçe ay a arın a a arz· . nın pra an il' neı-..:ti nuua.usa u· ı •1& yap l& lf ı _. mueNCM:J.,.--
a er ar o a ı ır. dini kurtaracak cevaplar bulabilir . b d . d d - .. .. i Alı Rana Tarhan 1927 den 1937 ye 1 t •'-!'- d . O tetkik irin bir ecnebi mütahasaıs b--aı 

O h ·· k d 1 1 · · 1 etmeyı en enız e ogru goruyorum. . A UDIDUfla onu aynca e'69. e eyım... I "'Y .. ,....u. 
- nu er gun ar a a~ ara Cinayet geceleri baaka bir yerde ö 1 H' .. h k ._. b f kadar gecen devredekı umumı masrafla- d b. 't' il P 1 celbi olınuttur Bunun için Am-..!ı_ .. ;..._ h d · d 1 d · O • y e yapanz. ıç fUP e yo tur ıu u a- sene nas ır a ana e f&J'ap ya ı llllfsa • ıcnlUl-

astan e •. ~ zıy~ret e er er ~ n· bulunduğunu kolayca ispat ede- ı ideli olacaktır. r~ yindeleri haklonda fU izahata vermİf· timdi de ayni itina ile ,.apJıyor. Yaln12 aetirttiğimiz bir heyet tvafından kontrol 
1ardan ogrenmıf olamaz mı. Asıl bilir tır : ·--L T-'-' d - da d k b"'tün" b 1 • b' b' k lar 

ı b 
.. .. .. h · .. .. o ıene ,_.. ...,, aaD' asın yapıyor u .. u ıu e en ırer ırer arezere ay • 

~ese. e utun s~p e .. ve. zanların Fena mı .. Onu da öğrenmi~ TOTON LtM1TEDlN FAALlYETt 1927 de yu.~de 14• 1928 de yu~~e Şimdi ihtiyaca cevap vermek için baıka ca tetkik etti. Ve tetkiklerinin neticelerf-
fımdı doktor Mıcel uze.~md~ lop· oluruz. Bakalım nerede imif. Belki inhisarlar vekili bundan ıonra Tütün 15• 1929 da yuzd~ ~S.lS, 1930 da yu:ı:· baJka yerlerde de yapılıyor. Şifderde ini de raporla bize bildirdi. Mütahass11m 
Ja~masadır. Bu.ndan mud~eıumu- bulunduğunu ileri sürdüğü yerde limitedin faaliyeti etrafında izahat ver- 1 d~ 15·68• 931 de yuzd~. 14·37 1932 de yer etiketi yoktur. Tekirdağmın §arabanı 1 tavsiyelerini tatbik ettik. Ve tatbikte d .. 
mıye bahsetsenız nasıl olur· de bir ip ucu buluruz. 'mit ve tütün limitedin inkisaf eden me· yuzde ı 3.ıs, 1933 te yuzde 12·99, 934 tercih edenler oluyor. Yalnız kulağıma 1 vam ediyoruz. Binaenaleyh yeniden bir 

- Hayır •• O zaman Vilson beni - Klodya Walley bana onun 1 saisiyle inhisarlar idaresin~ büyük yar· te yüzde 1 ı.46, g35 le yüzde 11.13, geldiğine eöre inbi1Ular prabau bugün 1 ecnebi mütabuııs getirtecek kadar za• 
büab~t~n mahvetmek için Miçelin cina>:et ~.ecesi. başka bir ~a~~~l~ j dnncısı vaziyetine reldiğini ıöyliyerek 1936 da yüzde l0.50 dir. de her ket takdir ediyor. 1 man reçmem.İftİr. Bir müddet ıonra ıe-
ken~ısıyle UYUfUl'. Ben avukat Nat «Yetti guvercın» barına gıttıgınt demi§tir ki: Hasan Saka (Trabzon) - Seneden ne bir mütahauıs aretirtip tavsiyelerinin 
Holl.111e konuftum. .. .. .. . s?yledi. Bu .hart 39 uncu .yol üze-j Tütün Limited piyasada fiatleri diifür- tÇTtMAi BtR MESELE VE MtLU seneye fark eder. • ine dereceye kadar yapılıp yapalmadığmı 

Vılsonun maksadı onumuzdekı rınde ve Rıvertona on kılometre memek ve eyi tütünlere revaç vermek BiR DAVA lnhiaarlar vekili Ali Rana Tarhan (la· denemek bellci faydalı olm. Fakat ara-
intihapta vali olmaktır. Bunun için kadar uzakta bir nevi dans salonu 1 için uhdesine büyük bir vazife aldı ve inhisarlar vekilini müteakip söz alan tanbul) _ Ahmet Ihsan Tokröze ar· dan bir zaman ııeçmeai münasiptir. 
de ağır cezada par!a~ bir muvaf- imif.. .. • . J o vazifeyi muvaffakıyetle ifa etti. Fakat Z!y~ ~evher .E~i Rakının yüzde ellisi· kadqlannıı te§vik edici aözlerinden do· 
fakıyet kazanmak ıahyor. - 39 uncu yol uzermde mı de- tabii bu gibi vazifeleri yaparken aynca nm ıspirtoyu ihtiva etmekte bulunması layı tefdddir ederim. BtRA VE RAKI HAKKINDA 

- Eyi ya .. Bu talakat ve mu- din? 1 artık ufak tefek ticaretlerde büyük kar 1 İb°hariyle bunun inhisar idaresi tarafın· Emin Suak mürakabe noksanlığında 
vaff akıyeti si.zin. Üzerinizde yapa· Evet.. ! yapmak gayesini takip etmekten uzak j dan içtimai bir mesele ve milli bir dava ısrar ediyorlar. Fakat eöatenlikleri mi· 
cak yerde Mıçelın hakkınaa yap- Cainin ölüsünü de bu yol kalarak daha ziyade memlekette tütünün I olarak mütalaa edilmeai lazım ıeldiiini uller mürakabe ile alüadar deii}dir .• 

Ruteni Barkın (Samsun) - Arü· 
daılar, filaimce faydalı gördüğüm bir 
noktaya temaı edilmediğini ıördü,ğüm 

İçin bendeniz de bir iki kelime söylemek 
mecburiyetinde kaldım. Biliyorsunuz ld 
bir çok memleketlerin kendilerine mab· 
ıus geyet bol ve ucuz içkileri vardll' ld 
o da biradır. Bu birayı yapmak için 11-
zım olan arpayı da bizden alıyorlar. Gö. 
rüyono.ı: Id bizde de bu hususta adım atıl• 
l'J\lftır. Y apdan büyük bira fabrikası biae 
çok İyi bir istikbal vadediyor. ltittiiime 

sın. üzerinde bulmadılar mı? 1 Juymetirıin bilhassa ticari krymctinin düt· ip.ret ettikten ıonra bu mevzu üzerinde- Şarap fabrikaımm lcurulmaaı için lzmirin 
- Yapamaz .. Çünkü gazeteci- Evet.. Şehir ile «Yetil gÜ· 1 memesine çalııtı. ki dii§üncelerini izah eylemif ve bir intihabı mürakabe tekli ile alakadar de· 

lere Amberaon tahkikabnı bir sa- vercin» barı arasında hulmuflar., ü:ı:üm memleketi olmaldığunıza rağmen ğildir. Ancak bu bir intihap meaeleaidir. 
a~in i~inde ~itirdiğ~ni söylemi~tir. Şu ha.ide bu danı salonu bel- . . LOND~ PtY.ASASI_ • ıa~a~çılakta geri bulunduğumuzu ıöyle- Tekirdaimdald prap fabrikası memle· 
Şımdı yaptıgı tahkıkatın yanlıfh- ki Cle çetenin merkezidir. ı Yenı pıyasa meselesıne gelınce, Lımı· mıştır. ketin ihtiyacına cevap veremediği za. 
ğıtu ve hakiki suçlunun ha,kası ol- _ ihtimal.. Hakkın var Mad. tedin bilhassa me gu) olduğu piyasa Lon· Ahmet Ihsan Toksöz (Ordu) - lnhi- man ikinci bir fabrika yapılmak için bü-
duğunu söyli.y~n_ı:z. Böyle. bir iti- Bunu anlamak 18.~ım. dra. piyasıuıdır: Faka.l. henüz kat'i bir urlar idarelerinin eski vaziyetlerine la- yük bir bağ mmtakuı olan bmiri intihap 
raf onun aczını ılan etmesı ve ne· H d d h l netice alamadıgımı.z ıçın maruzatta bu-, saca tenıaı ettikten aonra bunların bir ettik. · d · 'h k em e er a .. 1 _ 
tıce e ıntı apta aybetmesi de- B k ? unamıyacagırn. idare elinde birleıtirilmif olınaaımn iyi 

kt• V'l k d' f · u a ~am mı. lnb' l kT b .. ' d TOTONLERtM•'7T MAHREÇ me ır. ı son, en ı men aatı T b'" B d . l ısar ar ve ı ı u mevzu uzenn e neticelerini kaydetmİf ve bu idarenin u. .... 
• · b · l ld - - a ıı.. en e senan e bera- ıla t bb" 1 ti' • d .. · ıçın enım suç u o ugumu sonu- b ~. Y in . d 1 yap n qe us er ne cesm en umıtvar her yıl randmanlı olmasına masarifi 
na kadar ve fiddetle iddia edecek-

1
er gelecegım. a ız gkı ecek I bulunduğunu da ayrıca kaydettikten . • • . d'ril . üted il 

tir. o ursan nazarı dikkati çe ersin. ı aonra inhisarlar idareıinin ıarap imalatını umumıy~u_m' m. ı meııne, m av 
H lb k' b · k d f k t' d sennayeJırun dauna masun kalmuıoa 

- Şimdi ne yapacaksınız. Ad- k"a u ~. hr l a ının Şr'e ad' hın e 1artınnak ve piyuamn ibtiyacmı kartala· çalıııldığnu söyliyerek bu salah eserinin 
(;yenin ve zabıtanm yardımını te. ımse •up e enmez.. ım 1 azır· mak için aldığı tedbirleri ipret ederek .. .. . • .. ) ı· · bulun iktısadı teıekküJlerde de teessüs 
min etmeden nasıl muvaffak ola- anır &'e ırım. ıunlan ıöylemi§tir: . . . •. 

k ? Bir çeyrek ıonra otomobilimiz etmesını dilemıttır. 
c sınız.. 

3 _ Öğrendiklerim hakkında on- 9 uncu yolda bütün hızı ile kotu· tZMlR ŞARAP FABRiKASI 
RAKI NE lLE tÇtUR ? 

lara hiç bir haber vermiyeceğim. yordu. Bu sene lzmirde büyük bir f&J'ap fab-
Hususi polis hafiyeleri tutacağım. - BiTMEDi- rikası kurmayı dÜfünÜyonız. Bunun için inhisarlar vekili tekrar kürsüye gele-
Miçel ile bizzat uğrafacağım. O- _ de büyük mecliıten tahsiaat rica etmiftik. rek denı.İftir ki : 
nun mücrimiyetini kuvvetli delil- G ı En yeni vasrtalan cami olacak olan bu Muhterem Ziya Gevher arkadaşımız 
lerle tesbit ettiğim gün Vilsonu a atasa raylılar fabrika ü:ı:erindeki tetkikatmm bittikten geçen sene olduğu gibi bu sene de rakı· 
da mağlup etmiş olacağım. ronra Jzmirde kurulmaia baılanacaktır. nın derecesinin yükseldiğinden tikayet 

- Dikkat.et Bob .. Bu adamlar Dün akşam geldiler Şarap istihaalih hem inhisarlar noktann• etb1er. Geçen sene kendilerine fU cevabı 
bizden kuvvetlidirler. Hem de hiç Oçok ve Alsancak takımlarımızla dan ~-em de hususi amiller nokta•mdan arzetm~tim : 
merhamet etmezler. milli küme deplesmanmı yapacak mahsus der~ede artmaktadır. 1936 da Bu derecenin sıhhat noktasından öne· 

Bu sırada sokak kapıaı önünde olan Istanbulun Galatasaray takımı 1 ·5~·0nı:> lıtre ıarap yaptık. 2·264·000- mi korktukları kadar olmadığını ıundan 
bir otomobil durdu. Marit kapıyı dün akşaml<i Bandırma ekspresile den uç mı.lyona kadıır çıkar~tılc. Bu sene dolayı ümit ediyoruz ki ralu ıu ile içil-
açmak için ayağa kalktı. 16 kişilik kafile halinde tehrimize nüıayetlennde 3,700.000 nı bulmutken mektedir. 

Ben de pefinden gittim. gelmişlerdir. 37 de 4,951,000 e kadar çıkarılmıştır. «Gülmeler.» 

Gelen Nat Hollisti. Kafileye lzmirin yakından tanıdığı Ali Rana Tarhan inhisarlar idaresinin Ziya Gevher Etili ( Çanakkale) -
Sana haberler getirdim •• de- bay Vahi başkanlık etmektedir. mürakabesi tekli ü:ı:erinde ileri sürülen Susuz içenler de var. 

di. Dün gelemiyen bazı oyuncular da mütalealara karıalık olarak ta fU izahatı 
- Eyi mi fena mi .. Diye tor· bu gün geleceklerdir. Izmirde en vemıİ§tir: SIHHAT YEK:ll..ETINlN ısTEGı 

dum, kuvvetli teklile oynıyacak olan Gala- Bizde mürakabe tarzi fÖyleClir ı 
Sualime doirudan doiruya ce· tasaray cumarteai Oçok ve pazar gü- Od türlü mürakabe vardır. 8'riai büt· Ali Rana Tarhan devamla ı 

dl -:ı- ..._ı,._. 
~ap verme • • 

söre ıon :ı:amanlarda muhterem Ziraat 
Sonra tütün için ve onun ihracı noktai vekilimiz devlet ziraat İfletmesİ faaJ.;,.e. 

nazarından mahreç bulniak için lüzumu te geçtikten sonra biranın tİfelİDİ ota 
kadar ça)lfalmadığıru ıöyliyorlar. Tak· kuruşa indirmiştir. Bendeniz biraz daha 
dir buyururlar ki bununla metrul olan ricada bulunacağım. 
belli bqlı vekaletler vardır. Böyle ol- Bu İzahah müteakip bazı hatipler tek .. 
malda beraber bu husuıta inhisarlar ida- rar .öz alarak bira imalat ve iatihl&ldnin 
resi halkı tenvir için elinden gelen ıay- arttınllDUU'Ut rakı derecesinin 45 e İndi· 
reti mütezayit bir ıurette göıterettk her rilmeai, rakı imalinin inhisar idaresi elia
yerde bu vazifeyi yapmaldadır. de birleıtirilmeai, hu sabfı ve latuyonu 

Her yerde tuz bulunmadığını ıöyli· ile memlehasa arasında bir dekovil hattı 
yorlar. Biz her yerde tu:ı: vardır unnedi- te.isi suretiyle nakliyat maliyetinin indİ· 
yoruz. Lütf.?n bulunmıyan yerleri bana rilmesi ve bu istasyonda daimi bir t1ll 

söylerseniz bilhaua teıekkür ederim... aatıf deposu tesisi lü:ı:umu, inhisar mu.
Ve oralara da tuz inalini temin ederim. melatına ait ~işelerin toplattmlarak kul,.. 
Vesaitimiz vardır. Hiç bir yet"İn tuuu:ı: lanılrnaması, ıarapçılığın ve şarap istili· 
kalması için sebep yoktur. lakinin arttırılması, bağcılığın korunma· 

Sonra Sivas ve En:incandaki müddet· sı ıibi bazı temennilerde bulunmuşlar• 
leri bitmek üzere olan acentaların tesis- dO". 
lerinin bir gaflet olduğunu söyliyorlar... inhisarlar vekilinin bu meseleler üze. 
Ve buna itiraf etmemizi istiyorlar. rinde iuhatı dinlendikten sonra heyeti 

Bir aıaflet olduğu kanaatinde değilim. umumiyesi üzerindeki müzakere klfi gÖ
Binaenaleyb itiraf edecek bir fey yok· rülerek maddelere geçil.mit ve idarenin 
tur. 938 mali yılı varidata 48.250.500 mu&• 

rifatı da 8.331.248 lira olarak kabal 
ŞlŞELER MESELF.Sl 

Dinçer arkadaııınuı boı ıitelerin ~-
edilmiıtir. 

B. M. Meclisi c:1U11LLJnuıa_t~oDJl3Aa.t.1 ..... -



Tahran mektupları: 
····j·;;~·;~······· .. ··ıi~·~~etin de Piyan~o 

- 190 -- inkişaf var ... 40,000 lira 
BJZANS SARAYININ iÇ YVZU lran milli bankasının alhn mevcuda 28551 numaraya 

................................. ~.................................................. matemadiyen artmaktadır isa b"'et etti 

Ben imparatorum sen de imparatoriçe T.ı.. ... (Mayu) H"".";....ı..ı.m...;. ...,,..__ . BASTARAFı, ~Ncı sAHIFED• 
den_ Bundan eyyelki meldubuında Tahran belediye ti,atroswıun bu sene URA KAZANANLAR 

K d Şarabından • · Saray lran milli .bankasmm ~ faalb-eti ~e ça1qa1ı,OI'. Saime on~ 1!:, 16980 24s03 38209 26097 ' oca saray a, saray ıçıyoruz. ballm.daki satırlarıma ilan olarak fU çqit tekil anetmek üzere elddrilde mu- 1876 21685 10994 21090 19951 

ki . . Herşeyı· mı· z t m m Eksı· k aıaiıd• bildirdiiim haber lranm man tebanidir. 4494 14096 33949 7WI u260 Yeme eri Dl yeyo ruz a a • . kudretini İsp ta yuvan Ye ehemmiyetle v APUR iNŞAATI 038 
• ka • oktad H d · · deki Benci Pebl • li 35624 17083 16422 26574 3 

1 1 başımızdaki• t yde değer bır n ır: uer enmn er en • 3667 31714 18940 240J4 27945 
0 an ya DiZ aç.. Tedarilde bulıw &an banknot n manmdalri t.samlercie ,aptlan af.ık n-

---------- ----------· ı•nakı aakdiyeainin ,.mde-.... biftniD ptırl.. bir imam denize indirilerek 1,.. = 1::: 100: 3:!: 1= 
Sebutiyano gözlerini açh. yor .. Bunları bilmiyorum. - Haydi, dedi. Şu imparator l altm .•• giim&f olarak brıd.it lllft~· temele baıl•mqbr. roRISTl.ER 12334 33659 39204 37646 2580 
Bir kupa -•ap daha diktikten Eğer eyi bir it yapmıt olsa hiç hazretleri için kızarblmıt av elle- 1 hır ki &an bu hususta Amerika. lınçn G d---1-- _. 29206 19516 34143 22421 188Zt 

~ ·· · · k k d · ş· d• b 1 •• Hollandadan sonra Belçika ile bera- eçen aene lrana .,... ...... •-en MF· sonra iti hayrete vurarak ıordu: boyle gızhce ve ar a apı an çı- rınden de ye bakalım.. ım ı U· L_ -•--L& ~ L 1r d -L•-- d-Lil ld .. x..· L-•d ..n..--- 50 URA KAZANANLAR . s d uer dördüncü r-ıı.e Ye '"'8- IHIDa-• YIUIAU" IUI o ..... - • menım, ,_ 
- Neler biliyorsun sen baka- kar mı 1 . h akıtk. .b. b ~ada ben . ımpar~torum.. en d e ı mevcut mücevherat ta brpldc olarak talebe. öiretmea Ye t.ilha"• miit•hat1n 1046 16901 30449 6284 31437 

lım Hem böyle cariyelerin Pren- Sebastıyano, er v ı gı ı u ımparatorıçe.. Bızans sarayın a-
1 
il.. edilecek 

1 
b. . . _.__1 .... ecl. _L .. -•~ ,.. __ ......ı._L_..ıı __ 

33 00 
6195 8227 29953 27049 365!0 

.. . d "r· . k d. . ... ı . . ••e o arsa ınna ı~ ... ve llllllllUllB ...... \Ulr -- • ıeıler hakkında dıl uzatmalan çok sef~r e ~ n~ın .. en ıııne yar 0 
- yız .• imparatorluk mahzenının ta· ı oba: aç bin yolca ıiımiftir " 25•000 32980 321 8278 5402 39860 

tehlikeli.. Hani bir haber alacak dugunu gormuftü. raplarını içiyoruz, imparatorluk ı' lRANIN UMUMt TICARETt yirmi bq bin kqi chpn çdanıJbr. 39174 27837 28419 29223 10861 
olursa halin yamandır. Prenses Te~l~nın sara!ın ·~~ mutfağının yemeklerini yeyoruz. . . .. KADASTRO VE TAPU 20 000 L• J k 

- Prenses Tekla bana bir tey kapısından gızlıce çıktıgım og- Yalnız batımızda ekıik olan bir 1 İllatistikler tetkik ediline görülür ld &.-.ıffik Tabrand. baılam•k üzere • lra 1 
A l be d k k renmi•ti · geçen ıeoe ıranın ibracab 671 milyon ~ yapamaz.. sı o n en or sun. w T • • taç var.. f . . .. • • hf.ldimet merkezinde tapa n kadastro .. k A f t 

Ben dilimin bağını bir çözecek Eger bunu anlamamıt ve sade- z . . rıya) yam dort milyoa Türk 1iruı Ye Ü• sand halk kola,t lamncd mu a a 
ol~am o zaman benim değil, o- ce Teklanın büyük kapıdan çık· oıçSe. d d" Ben birazdan halatı İle 866 milyon riyal yani 69 mil· husul •• ~-'-a_ ____ u_:e -----'el__ı 3386 18989 30836 7601 .22841 

b ki . l . d" d - en ye.. e ı. Jo IUrk liras eçmektedir yo a cöıb::nna:ı., 7...--.-• muaıJM:lj en 
nun hali yaman olur. mh afsınlı e emılf o sab ıkl~ oraktia bir aralık Prenses Teklanın yeme-- ~ ak mi mı :akarak ıraı:.. itlaalab öiretmek için elliye nezaretinde bmusi 31318 32075 35620 9872 35288 

Sebastiyano tam nazik ve can a ta arca, ay arca e ıyece • W• • d ··tür·· gw•m Orllda 1 u r 8 ara .. b. Lr- L ~ 15541 31864 39039 27894 19491 
H lbuk• b d P k gını o asına go ece ı . ı ibra bnd ful 1 baric .. ticarette ve mec:canı .. uurv am...unqhar. 

alacak noktaya geldiğini anlamıt- k a d 1 .ud sır~. a re~~ ar
1 

a 0 yemekleri yemek mecburiyetin- , ___ caal ac~~-
15 

• 0L~ mil 1 Tii~ U Y"me timdilik Malarpp ait ot.nmdan 11544 10788 4602 95SZ 31325 
t apı an gı ecegı yere gıhnıf o a- d . l ll1lll eyu.ıne 00 ~ yon .... • • • n.e90 23802 18221 ısn• 
ı. • lk • kt eyım. raaa kadar bir açık farkı bulundujana bqlamak üzere Ye bilhusa kö,16ler IÇlll 10796 1- v 

lsrar ederek sormak ıatese be ı ca .1· k d. . b• Sebastiyanonun gözleri fal tatı ı hükmetmemelidir Çünkü bir kemı lra aaflıiw konana tekilleri ıa.teren öireticf 38128 7329 29060 1573 4864 
Zoiçe tüphelenir. Ve bir tey SÖJ· Bır kupa ,arap en ısıne ır ·b· ld z · · d ek ·a- 1 • • tablolar baabnlmakta d itblmakta· 12168 28967 13029 31307 29557 
lemezdi. kupa da Zoiçeye doldurdu. gı ~w~ç~ ı. oıç~n!n ne euı ı 1 nın petrol ihracından elde edilen para ve a 3884 27166 5385 22422 10927 

On • . .. d b• 1~•- 1 d H d. d d• B . Pr tedıgını ıezer gıbı olmuttu• . bbnda dahil değildir ve memleketin ibti- dU". 
un ıçın ıoz e ıç a a&a ı e- - ay ı, e ı. enım eıues- y k b • tin. d m· edil * 10000 Liralık m6kafab 25070 N. 

... lm. 0b· danandı. lerden daha güzel sevgilim. Bunu - eme mec unye e ,.,,.at akçesi olarak aynca mubafm • • • ~ 
gı B·~·.:.,: dolusu prap genç kıza da beraber ve ikimizin birbirİmİ· sin? • meldeclir. ikincisi bandaıı on ,..ı önce Bır, ıkı satırla marala bilet kasammfbrk_ . • 

ı . f' 1 1 ' - EYet.. Teklanm kaybubeti fule lran aleyhine yan 1uv• idi. Mesell M . ! _ _!L_a. L ___ !_ d'~ Birinci i rami yeyı uzath zın fere ıne yuyar ıya mı. b . im . eaıunn ~ 111J1111.SYODU uu 

Al y 1 b d akl Zoiçe üst üıte içtiği ,araplar- ellı o asın dıye.. d11 ülkelere •tılan 30 milyon liralık em-- vali muavininin bqkanhğmda top-o İzmirde kazananlar 
b - .. 1 • uvNar a. unl!1 a b •• m dan aarhot olmaya batlamıfb. - Prenses bugün yok mu7 teap lmrp clıpnda.n 60 albmf milyon ti- lanarak bazı kararlar ahn••bi' 
atına ge sın.. em12e azım ızım • .. • ark rahk mal • • • Bugün • fark uımen -T • 

Prensesin yaphğı şeyler. Biz ken- Baygın gözleri ile bir taraftan - Dedım a.. Bugun yme a ı .. . ~ . 118 * 
d. k f• • bak 1 S b ti. • • .. d b. kapıdan sıYıtb. Eğer öyle olmesa dörtte birdir. Hakikatte ile petrolde elde Kü.-::ı.. Menderes bnlarmı tefti ı ey ımıze a mı. e as yanonun ın vucu unu ır • . • • . ı edil ih • at larak ldanm11- !'U& 

Fakat Zoiçe, kendisinin bir taraftan da köşedeki yatağı ıÜZÜ· ıdı be~ bu elbıseyı nasd geyerdım. en. paranm tiy 0 
• • u •• _ .. eden vali B. Fazli Güleç dün akttmı 

Prensesten aaağı tutulmut olması- yor, genç ruhunda kaynıyan atetli Onun batına bugün bela gelmesini ama bmaen ~ Y~.' ~:"'· Oçunc~.a avdet etmiftir. 
nı bir türlü İıazmedememitti. Se- ihtirulan zapta uğr&fıyordu. de İfte bunun için diledim ya.. 

0~ 1~el e1YYe :t0°örd~:! ~. ~~~ = 
1 
ır * 

S b • BiTMEDi mu ı ı-az a apnqbr. uncuaa o u- p .... ha ~tleri ihtifali 
baıtiyanonun verdiği kupayı ıİ· e astıyano: _ - - nan maddeler memleketin mi iman, kül- ~Üıff:ı: bütü lzmirliler 
nirli sinirli hareketle içti. B l 'k J k • h "k" f 'f • f d 'ld, türü, sağlığı için Ye aanatm terakküi na- ~P • • • 

1 
n 

40000 lira,.. kazanan 28551 nmDll

ralı Yetin bAmi1i Kemeralbada tal· \ 

lacı Recep wtanın yanmda çalqaa 
iki Mu.atafalardar. 

Bunlardmı her biri ikİfer bin lira
dan dört bin lira almıılarda'. 

10.000 lirayı kazanan 25070 
marala biletin b8mili bay Mecittir. 

içerken bir kısmını üstüne dök- e çı aaa l u ume e ı ıma e ı ı mına celbine Jüzum cörüleo •• aiimrük· vetlidır. * 
tü. 

Teklanın sırma markalı mendili ten muaf baJunan teYlenlir. lzmir fuannin aç:ıhpnda L:mire H I 
M • ııA k •• d k ithal olunan batJıc:a enac Ra,., loko- aeL-~ teklif eden Framız ve Paris ayn ay n l•ıe dökülen uorabt Silerken IÖziİ- ı ı temer uze sa ı • L., •• ıLL_ .. __ e ~· r- motif, dcnur, otomo--, motor, .__.. gÜzellerine fuar lmmites• üsbet 

ne devEam etti. 1 Am 1ar •• için makina, .. ~ iliçlar Ye bir de tahsil cenp verilmqm. Bu ikin;:.: ayni • -o-- . 
- vet, nemize azım.. a.. elzem ilit ecl tbr l J l 

Bir gün onun da foyası meydana b. k . t açm Ye en: • qmanda taıunmıt artisttirler. Fuar- tıaa tavsiyesi 
ır e Seriye Var Baıl.ca ibracat ile miktarlan fÖJ'lecliırı ela dam edecelderdir. 

çıkacak.. Bir gün bqma bir be~ Pamuk 7 yedi milyon Türk lirua.. P.. * L "' d 
gelecek •• Allah vere de bu beta mak dahildeki fabrikalann ib--=---- Beledi L __ .__ •• ~. I_! azım ır b .. tae b lb · d ....,. .. _ yece 111111111n11 temız_~ lfn::n 

ugun ge ve u canım e ue e 1 Brüksel 12 ( ö.R) - Meclis mü· sebepler de vardır. tdamalda beraber barice de ıöoderit- gözden geçirilmektedir. Uıulaüz ha- BFRUN, 12 ( ö.R) - taıaa .e&r& 
bana ~alr-·· b .. l d• zakereleri gece geç vakit bittiğinden o:Nation Belgeıt lmtolik sağ centı·ı mektedir. reketleriyle umumi aihbati haleldar Sir Nevil Hendenonun dün akfam bari-

- e en ugun ge se ıyor- gazeteler celse ve grup içtiınalan hm ne zamana kadar inad edeceğini Koru YemİJ 7 yedi milyon lurk liraa, ettikleri anlatılımlar ka.,ablacaktır. c:İJe nazın be,. Ribbentrop nezclindeld 
aun. • k üh. I .. r hakkında tafsilat vennekle iktifa et- soruyor. Sosyalist « Peopple » ise deri 3 üç milyon lira, yün 2.s iki buçnk -o-- tefebbüsü bakkmd. tu ıi:ıaliimat yerif.. 

Zoıçe: ç'!b. ms b ım. fey er ıoykuı- melde ve bu münakqalann son de- mürtecilerin sosyalistler, liberallerin milyon lira, b~ 2.5 iki buçuk mil- G .. 1 1 mektedir t Sefir v OD Ribbentropmı Ro-
yecekmıt gl 1 e aıtiyanODUll • w • • • • • • • • • t:- b••X.d •• -1..! b--L-L-.. uze ya ı ---'- bafuncf ~ __ .;ıı_ L.-=-:.. w ... . rece kanııklıgmı ve birbınnı tubnaz- eksenyeti ve katoliklenn mutedil sol yon ... .., YK ey, arpa ve ott:llJI uuu.uaı. - uga NRIUa ---r• nıes~ 
lagına egıldı. 2 iki mil ı· · · 2 5 iki ı...-1. • •· t il .. x.. a--L.Lr....!S -L.!& • . • lığını kaydetmektedirler. clndepen- cenahı tarafından mağlUbiyete uğ- yon ıra, pınnç • ~ f •• b •• ı • ti mus qan e yap,... ~ tau1 

Sankı odada kendılennden ~a·- dance Belegıt makalesine « Alclah- ratıldıklarun memnuniyetle kayde- mily~~. lira, bala 10 OD milyon lira.. o o us erı etmİf ve Pragda mJaıma lehinde Lıgi1D 
k9:ları yarınıt ta d'!ymalanm ~ste- lanlar günü • başbğını koym°'tur. diyor. . Bütün bun1ann bir kısmı oo ,.J ~e BAST ARAF/ I iNCi SAHiFEDE bükümetinin sarfettiii mesaiyi hatırlat· 
mıyormutçıuına bır mahremıyet- Bu yanda katolik partisinin ruuba- -=- nısbe~e .Yan yarıya artmqbr. Deri ihraca feda edilmek • le .. lmmmda mqbr. Resmi mabafi1 ba komqma bak-

le: fuzıkir sağ cenahının ekaeriyetten y alb misli •rtnıqbr. Pirinçle hah biraz ek- • b• k .dsuretiy ~ec1·1m· • kmda taf5il8t venncmİftİr. Tahmin edil-
- Prenses, dedi. Her hafta sa- ayrılmasının ancak hükümetin ha- a 0 gı D silmiıtir ki pirinciııa ebi1meaine eebep genıı D" on or temmı~qtir. diğine göre lngiliz aeliri Bcrlinin Ba,. 

rayın hamam külhanmın bulundu- lan lan .. ---L F1 d -··- -•-!~! - • - ...... Ldit edil ·ı1· Bu suretle ayakta durma yerleri art- H la !...!~-• .. _ • --..:...: ırı sun o aag Qmlllll, eman .. I abd • -· -..mmın uuı ---mrrı-... any yna mmu ~YSIJ'e ~.. u-
ğu arka taraf kapıdan gizlice fe- nasyonaliıtleri, reksiatleri ve komü- • Gme Y ~ ~Ya~ caddeamdel Halmm ekaifm 0 m eebep ile diinp Dll,fbr. zumla göstermiıtir. 
bire çıkıyor. O gün ve o gece ken- niıtleri memnun ettiği kaydedilmek- sıgo~ ~· !fuse~ kiracu~ ve ev· j piyasalaruıdaki buhran ötekisi İle dii• Alman - Çek miinuebetlerinin bütan 
disini hasta olarak bildiriyor ve tedir. Bunu..-ıla beraber hükümete kaf ıdareı?1?1 aahibı bulund~l046 ~lll'ID lranda terakkisi m&n•ııebeti,le G.. t d Avrupa vaziyeti üzerindeki tesirlerini 
odasından çıkmıyacağını söyliyor. verilen itimad reyi mecliste milli te- numaralı iki katb ahşap evm banyo fula balı dokunmamaaı keyfiyetidir. OZ epe e göstererek bunun Südet meselesini bey. 

Bu sırrı yalmz ben biliyorum.Çün- merküze sadık kalmağa azmebnİf daireai üzerindeki odada elektrik Satılık eV ' nelmilel aa.baya çıkardığuu ve Avrupa-
kü onun oda hizmetine yalnız ben bir ekseriyet olduğunu g&tennittir. kontağından atq çıkmıt ve 70 lira- MOTEFERRIK HABERLER da hakiki bir tekilde gerginliği ualt· 
bakarım. Böyle tehire çıktığı gün Son saatte katoliklerin ikiye ay- hk kadar yanan yorgan gibi ufak eY Ziraat bankaaınm sermayesi otuz mil· Göztepede Tramvay caddesi makta alakadar olan. deYletleftrı bum&-
ve geceleri, sanki odasında imit nlması sebebiyle kabinenin istifa et- etyuı yanmı, ve derhal yetİfen itfa- yon riyalden 1nni iki buçuk milyon Türle: üzerinde çok havadar ve bütün seleye alAka göstermelerini muhik laldJ.. 
gibi sabah kahvaltısını, ve akfADl 1 mesi mükün görülmekle beraber hü- iyemiz tarahndan yangmm geni§le-j l.irasından yüz milyon riyab 7.m tekiz konforu haiz 831 numarah ey ğmı nkydetmiıtir. Çok diplomatça oLuı 
yemeklerini odasına götürürüm ve kümetin ba:şladığı mali kallanma ese- mesine meydan bırakılmadan söndü- buçuk nıilyon Türle lirasına çakş.n.lmqbr. satılıktır. isti yenler (Yeni A.rr) 

1 

bu lisan Südet meselesini cebir ve fiddet 
onları orada afiyetle ben kendim ' rini tamamlaması için bu kararın ta- rülmü.ştür. Eıyalar 1500 liraya ıigor- l 1rancı en uzak köylerinde bile metre mntbauma veya eve müracaat ile baJ tefebbüsü:ne kartı hıBilterenin bir 
~ .. Nere~ gid~yor? ne yapı:_~ -~itebileceği h~v~ bütün_ tah idL _ ;:~o gibi medeni ölçüler lmDand""'!.--~~JJ!~~.:__ _ ihtan mahiyetindedir. , 

Mahmud~ ~a bıraktıktan Sai! :4-li onlarla sık sık konUfW', 
1 
söylenen dedikodulara kulak ver- için bu yelken direkte ıarkmıt bir 

Kesik Elli 
ADAM 

---------

HANRV 

DE 

Monfredl 

sonra Saat Alının yanına dönmüt- hepıı ıle dost geçinirdi. Eli de açıkjmesi için Sabriyi memur etti. vaziyette idi. 
, tü. ve bilbaaaa eyi haberlere kartı cö- Sabri, gemisi ile, Dahalaktan Sabri gemisine bu kazazede ge-

Mahmudun, F areçle beraber mert davrandığı için gemiciler ".>na kalkb. Ayda geldiği zaman Şa- minin bulunduğu yerin iatikamo.
Naibi kapana dütürmek için ol· bütün bildiklerini, duyduklarım, Zharlılann gemisinin yelken açarak tini verdi. 
dukça cüretli bir pli.o hazırladığı· öğrendiklerini haber verirlerdi. ' limandan çıktığını gördü. Yakla,tıkları zaman kıç taraf 
nı biliyorlardı. Hatta bilhassa onun için haber Nereye gidiyorlardı? güvertede bir takım inıanlann ba-

Bu itibarladır ki onun hesabına arayanlar bile vardı. Sait Ali İfte Kimse bilmiyordu? reketsiz bir halde uzandıklanni 
endit~>:e dü.füyor~ardı. .. . bu suretle ve Mahmut gittikten Sa~a?· nazarı dikkati celbetme-- gördü. Bunlar, Ayd gemicileri gibi 
.Naıbın, b~r vesıle bularak bakı- sonra Naibin yeni bir gemi kirala .. mek ıçın bu hususta fazla sorguda siyahlar geyinmif olan Şahachlar 

mı bulundugu kasabayı ltalyanla- dığını haber aldı. bulunmadı. idi. Sekiz kiti idiler. 
ra teslime hazır bulunduğu artık Bu gemi Şahar tarafından yola Gerisin geriye Dahalaka dön- Altısı hiç kımıld mıyordu. lki&i 
malüm bir keyfiyetti. çıkmıf, yolda fırtınaya tutularak mek için Ayddan ayrıldı. ara sıra kıvranma hareketi yapı. 

Erteai günü vali kızını böyle bit- tiyar ~d~mı Eminenin çok ıevdiği- Mahmudun onu suç .. ü.~tü y~kalı: Ayda iltica ebnİfti. ı Dahalak fimali farkına yaldat- yorlardı. 
kin ve üzgün bir halde görünce ni bilırdı. yarak Maaavvaya goturmeaı eyı Naip ifte bu gemiyi ve içinde 

1 
mıth ki sahile dütmüt küçük bir Bu iki kiti, sekiz kitiden sağ 

müteessir oldu. Onu Masavvaya getirmek için dütünülmüf bir intikam yolu idi. bulunan sekiz Şaharlıyı çok bol I gemi gördü. kalanlardı. Onlar da ölmek üzere 
Emineyi canı gibi severdi. emir verdi. Bununla beraber Naip, Şeytan- ücretle kendi maiyetine almıf. Şa· Deniz çok sakindi. idiler. 
Onun teessürünü kocası olan ihtiyar harem ağası, Ayd katli lığı ile bu İften kendini kurtarahi· harlılar evvelce civar sahillerde Suyun yüzü çarfaf gibi düzdü. Sabrinin gemisinde Sudanlı bir 

Naip hakkında verilmif olan ölüm imından naııl olmu• ta kurtt.:~l•f· lir, hatta bütün cürmü Mahmuda tütün kaçakçılığı yapıyorlannıf. J Havada en hafif bir eıinti bile bat tayf vardı ki bazı haatahklan 
kararına atfetti. tu? yüklerdi. Sait Ali bunu haber alınca, Nai .. yoktu. tedari ettiği için adı büyücü, d-

Cürüm ağırdı. Acaba o taliin elinde kör '>ir Sait Ali ile Sabriyi enditeye dil· bin bu yabancı adamları neden J Şu halde bu küçük gemi nuıl hirbaz diye çıkmıftı. 
Karar da verilmitti. Artık geri ilet mi idi? türüp fikrini kurcalıyan itte bu böyle fazla para ile maiyetine al.

1

olmuttu da böyle karaya dütmÜf- Bu SUdanb Şaharlılarm yaziye-
dönemezdi. Maamafih içinden, Ay,eye söylediği sözlerle Malı. nokta idi. lkiıi de Mahmudun mu· dığını düfündü. tü. tini görünce derhal hükmünü verııt 
Naibin bir kurnazlıkla kurtulmuı mutla Ayte arasındaki faciayı do- vaff akıyeti için dua ediyorlardL Her halde bunun içinde bir İf Karanın bu k11mı gayri mes- di. 
için dua etti. ğurttuğu gibi acaba yeni bafk& fa. Dahalak limanı, Sait Alinin bu- olacaktı. ı kUrıdu. - Zebirlenmi9ler. 

Böylece kızının üzüntüsüne bel- dalara da mı sebep olacaktı? rada gemicilere, balıkçılara, mer.. Çünkü Şaharlılar Aden ile Ma- Gemide de iman bulunduğuna Dedi. 
ki çare bulurdu. * can avcılarına bah9ettiği f' -nit kaile arasında itledikleri için bu dair hiç bir hareket sezilmiyordu. Fıçıd · içme suyunu tetkik et• 

Ayddan gelen haberlerden ih- Genç Sait Alinin, Mahmudun müsaade sayesinde oldukça i\>lek deniz sularını bilmezlerdi. Böyle j Sanki kazadan sonra tayfaları tiler. 
~iyar harem ağaıımn hayatta oldu- mukadderatı ile ne kadar yakın· bir limandı. olduğu halde onların angaje edil· (tarafından terkedilmitti• Sudanlı bu sudan biraz ağzına 
gunu öğrendi. dan alakadar olduğunu biliyoruz. Buraya civarın her tarafından mesi sebepsiz olamazdı. i Direğinde hali yelkeni duruyor· o.laralt tadına baktL 

Kızının adeta lalası olan bu ih- Eski arkadaıı gemici Sabri de her Çefit gemi, gemici 2elirdL Bu iıin gizlice tahkiki Ye etrafta du. Fakat havada rüzgar olduiu -BiTMEDi-

.. 
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Istanbul - Edirne 
~~~~~~~~-m~~~~~ıArasında bi~klet yarışı 

r .... R .. A·o·v .. ~ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA RADYOSU: 

öğle ne§rİyatı: 

Saat 12.30 da karışık plak ı Spor ve gençlik bayramı Ed' 1 (H • Muh b' • • . . . . 12.50 de plak, türk musikiııi ve 

d ) 
ıme B~ikl usfuedıı a ınmız- tb~rtıp edılen sekiz haftalık koıuların kıları, 13. 15 te dahili ve harici 

en - ıa et arasyonu lara- ıtamından sonra fedarasyon ı~tan- 1 7 30 d H lk · d ki 
fından büyük 4ef Atatürkün Samıu- bul - Edirne asfalt yolu üzerinde J,eı d · . (Ya af Kevın ,enT na. en 

Gençliğin spor sahasındaki beden 
kabiliyetini tebarüz 

ettirecek şekilde kutlanacaktır 

ak ba 
... .. . ( crsı : usu ema engırşe 

na ay ıtıgı 19 Mayıs gumi s- yüz lrilometJ:e ve iki merhaleli şehir-
tanbulda ba§lıyarak ayni gün Edir- lerarası takımlar arasında olmak Akşam neşriyatı: 

~e ~irinEdic! meder~J.:ıiahbitined'l~lde~kter- Üzere büyük bir ko4u tertip etmiş ve 16. 30 da karışık plak neşriya 
tesı gun• ~ .. e ıatır at ı ' e~ şehrirnWlen sekiz haftalık koşulann türk musikioi ve halk şarkJarı ( 
sonra yıne donulerek lstanbulda hi- 1 inci 2inci 3 üncü ve 4 üncüsünü ç k k d ı ) 20 00 

b lmak ·· b.. ..k b" b" 'k ' ' a ar ve ar a aş arı , . 
tam u uzere. uyu. . ır . ~1 

- davet etmiştir. Ko4ucularunız pazar- ayarı ve arapça neşriyat, 20.15 
let Yarl§l hazırlandıgını bıldırmı4tim. lesi günü lstanbula gidecekler ve 19 musiki•i ve halk şarkıları (Hikm 

Federasyondan Edime bölge baş- Mayıs günü kotuya iıtirak edecek- ve arkadaşları), 21.00 de kon 
kanlığına gelen mektuba göre bisik- !erdir. Adnan Menderes (Aydın Saylav 

teriler 23 Nisanda okulların bölge !etçi, hakem ve idareci olmak Üzere 15 ıe plalr.la dano musikloi, 22 
alaıılarda toplanarak · yaptıkları şen- 60 ki4ilik bir kafilenin Edirneye ge- Gidecek k04ucular ıunlardır: ajana haberleri, 22. 15 ıe yarınk' 
tikler gibi olacak, ancak söylene- leceği bildirilmiştir. ram. 
cek aöYlevler Atatürkün Samıunda Gelecek sporcular umumi müfet- Alsancaktan Bayram Adıvar 
karaya çıkmasının manası kurtulut tişlik ve bölge b1t4kanlığının misafiri Alaancaktan Mustafa Cand&4 IST ANBUL RADYOSU : 
hareketlerinin Önemi ve sonu, bu gü- olacaklardır. Doğanspordan Cihat Parlaksu Öğle neşriyatı: 
nün bütün gençliğe verdiği ruh ve Gençlerin 19Mayıı jimnastik bay- Ateşspordan Salabattin Karagöz. Saat 12.30 plakla türk musikisi 
heyecan v. ı. üzerinde olacaktır. ramına rastlıyan bayram gününde lzmir bisiklet muhtelit takımını de havadio, 13.05 te pliikla türk 
Şenliğin şekli ile ıöylev vereceklerin 4ehrirnİ7.de bulunacakları bura spor- teşkil eden bu koşucuların yeknaaak\iıi, 13.30 da muhtelif plak ne 
4ahislar evveke olduğu gibi toplanb culan arasında büyük bir sevinç ve kıyafetleri bölgece temin edilmiştir. 
bölgelerindeki ilgili baş öğretmenler alaka uyandırmqtır. Hazırlık idmanlarına başlıyan takı- Akşam neşriyatı: 
toplantısında aaptanacaktır. mµnız esasen ıekiz haftadan beri fa- Saat 16.30 da Spor ve gençlili 

C - 19 Mayıs günü ilk okulların * liyette bulunmut olduğundan iki İd· rarnı : Konferans Reşat Tanberk, 
şenlik aaatlerinde hava yaiıtJı olur- man görmüş bir vaziyette bulunduk- kültesinden, 16. 45 Beyoğlu halke 
lll şenlik öğleye kadar okullarda ya- ŞEHRtMIZ TAKIMI HAZIR- . lanndan bu büyük ko4uda lzmire iyi !erit kolu tarafından bir temıil , 
pılacaktır. UKLARINA BAŞLADI: bir derece ile döneceklerinden ümid- konferano: Ali Karni Akyüz (~ 

D-Ogünbülünokullarveyurt- var bulunmaktayız. TakımlDllzamu- terbiyesi). 19.55 te hona haberle 
!ar gündüz bayraklarla ıüılenecek- vaffaloyet dileriz. Takıma Bayram de Muzaffer il kar ve arkadaşları 
tir. Bisiklet fedaraayonu tarafından Adıvar kapdanlık edecektir. fından türk musikiııi ve halk ıar 

Spor ve gençlik bayramının hare-ide eğlenceler devam edecektir. 
--------------------- 20.45 hava raporu, 20.46 de Ömer 

•etli ve canh geçmesi için İcap eden 2 - Törene gidi4: Yugoslav ·Mı·1 l"ı takımı Romanya tedbirler a~. Dün de öğleden A - Jimnastik hareketi yapacak 
sonra ıtadyoında pronlara devam olan okul öğrencileri en kıaa yollar-

edilmqtir. Umumi prova aah günü dan tren ve otobüslerle kızılçullu Mı·ıı"ı takımını 1-o yennı..ı·şıı·r 
J'8pılacaktır. alanma giderlerken yürüyü4te üçer- .a 

19 Mayıs günG yapılacak hareket- ti manga nizami takip edecekler ve 
lere ait kültür direktörlüiiince bir bu ııralarda milli martlar söyliyecek- YUGOSLAVYA - RO~ANY A 
\ııogram hazırlanm14hr. Program terdir. B~~REŞ, (A.A) - Dünya ku-
aynen ,udur: B-Alana giderlerken, orta dere- paaı ıçın k~t~latan Yugoslavya • 

t _ T" . celi okullardan birer izci grubu yok- Romanya mıllı takımları maçı Yu-

Saa 
oren · da L-I acak 

1 
sa, öğrenci grubu Atatürk heykeline goslavların 1 - O galibiyetiyle ne-

t tam 1430 ..... ıy oan · ' · t · · 
.. nd ı· ' edeki lan uğnyarak okul adına bir çelenk ko- tice enmıttir. 

tore e ta ımatnam sıra na acaktır K ... ok l .1 ISVIÇRE • BELÇiKA göre: Y • ız ogretmen u u ı e .. 
... . Kar41yaka orta okulu öğrencilerin- LOZAN (A.A) - Dunya lru-

tarafından arapça söylev, 21.00 J 
ve arkadaıları tarafından türk m 
ve halk şarkıları (saat ayarı), 21. 
orkestra, 22.15 te ajano haberleri, 
da plakla ıololar, opera ve operet 
çalan, 22.50 de son haberler ve 
günün programı. 

AVRUPA iSTASYONLAR!: 
SENFONiLER: 

7. 1 O Berlin kıoa dalgası. Neşe!; 

ıiki, ( 8. 15 devamı), 13 Berlin kısa 
gaaı, hafif musiki, ( 14. 15 devamı), 
25 Bülr.reş: Plak kon•eri 14.30 R 
halk musikioi konseri, 1 7. 1 O Prag: 
çük hafif musiki konseri, 17.30 B 

A - Kız ~ek ~encilerle spor- den birer grup Atatürkün anneleri- pası için burada kartılatan ls't'İÇ· 
cular alandaki yerlermde bulunduk- . kabr' • . t ed' • re • Belçika milli takımları arasın 
lan halde .. • N • zl nın mı zıyare ıp ayrı ayn çe- -

. ~etmen un '!' 0 ropa- lenkler koyacaklardır. daki maç Belçikalıların 3 • O gali- kısa dalgası neşeli akşam musikisi, 1 
ranm qaretile bayrak çekilecek ve C _ _. '----cak · 1 dan biyetiyle neticelenmittir. Berlin kısa dalgası, I• sonu konseri, ba-1- kili k bando • • ak. ftUllUl 11 asyonun • ._ i~aa ~zdanr .~'-'°' nun ';!ID'I ı- kalkarak öğrencileri ve halkı kızılçul- YUNANfSTANDA 50 devamı), 16.10 Ostarava: Eğlen 
"' u~ agı Ut11U1U maqı soy ene- )uya 1&4ıyacak olan trenin hareket ATtNA (A.A) - Yunanutan muoiki, 19.15 Bükreş karışık musiki 
eelrtir. saatleri aynca ilan edilecektir. futbol fampiyona•ının finalindeki 20 Prag: Schrammel musikisi 19.30 

B-~-~~tip mart bitlikte:' D _ Öğrencilerini, otobüslerle ilk kar,ılatmada OlimpJyakoı, no pliik musikisi 20.05 Radyo Roma 
~ bır öğrencı ve arkasından bır iafunağı uygun bulan okul idareleri Apollon takımını 3 - 1 magl6p et- Plak 20 Berlin kısa dalgası. hafif m 
IJ>Ol'CU tarafından birer söylev ve- bu işi muvafık şekilde halledecekler- mittir. 20.10 Viyana: Küçük eğlenceli pa 
ıileceldir. «Erkek lisesinden bir öğ- dir. DAVJS TENiS MAÇLAR# lngiliz malı Pre.tona krallık kuptUını verirken laı 20.15 Bratislava: Plak musikisi 
rençi:ıt 3 -Tören dı,ındaki işler: HOLLANDA - FRANSA Belçikalılar bundan sonra Hin· muhteliti, Horn - Robertson muh- O.trava: Populer konoer 22 Brüno: Rı 

C - En başda okulların mü,te- A-Törene katılan ve katılmıyan AMSTERDAM, (A.A) _ Da- diatan ile kartılatacaklardır. telitini 6-3, 6-2 mağlüp etmittir. yo orkestrası, 22 Viyana yeni Al 
rek bayrak lııtası arkada yine mü4- resmi, özel okullarla dere gösteren viı teniı kupaaı için Hollanda DUBLON (A.A) - ltalya mil- HAV ACILIK muaikioi 23.25 Bükreş: Hafif plak 
terdı: lama lııtası olduğu halde üçerli bütün yurdlar 19 Mayıs günü tatil Fransa arasında yapılan kartılat- ti tenis takımı ile lrlanda teniı PLANÖRLE YENi BiR DON. ıikisi 23.30 Peşte: Askeri bando. 
mangalarla olnallann ve sporcularm edileceklerdir. Alanda jimnastik ha- mada Hollandalılar 2 - 1 galip ekibi araaında yapılan Daviı kar- YA REKORU • , 
aeçid resmi yapılacaktır. reketleri yapan okullar ertesi günde gelmitlerdir. tılatmaıında, lrlandalılar 1/0 BERLIN (A.A) - Volf Sırt ti- OPERALAR, OPERETLER: 

D - Geçidin arkası alındıktan tatil edilir. Huglan. Van Svol Hollanda galip gelmitle~dir. pind~ bi~ ~~a~?rle uçan ".örtam· 16.30 Berlin kıoa dalea•ı: Opera 
IOnr& bot kalacak alanda kızlann B - ilk okulların 19 Mayıs bay- çifti, Petra - Boliti çiftini 1-6, 6-1, Roırı:_r, Stefı~aY_t 7-5, 2-6, 6-3, berglı pla?~rcu Bek, 130 kıl~met- eikiııi 20.30 Peşte: Operada verile 
jinmutilı: hareketlerine h1l4lanacak- nmında yapacaklan tören ve gÖs- 7-5, 6-2 yenmi,tir. 6-2 maglüp etmıftir. re uçarak ikı nokta. ar.ası~~akı me- piyes 20.35 Bükreş: Operada veril« 
br. -- LEHIST AN • DANiMARKA ıafe UÇUfUnda yenı hır dunya re- temıil nakli. 

E - Kızlar hareketleri bitirir bi- Bı·r muallı·m VARŞOVA (A.A) - Davia ku- VISBADEN (A.A) - Burada koru teıiı etmittir. Uçuf müddeti 
tİmıez alanı terk ederek geyinmek paıı maçlarında Lehistan Dani· yapılan enternasyonal tenis maç· 4 saat 56 dakikadır. ODA MUSiKiSi : 
üzere, yerlerine çelrilecelı:ler ve alan- Husus"'ı ders markayı 5/0 mağlup etmittir. tarının finalinde Amerikalı Hen- MOTOSiKLET 20.40 Prag: Yaylı kuarteti lrnn 
da erkek öğrencilerin jimnastik hare- Toloçzinski Danimarkalı Flug· derson, Henkeli 6-1, 3-6, 6-4, 6-4, ALMANY ADA.. (Smetana) 
ketleri baıbyacaktır. k • hamı 6-1, 6-2, 6-4 ve Hebda, Bek Tek kadınlar arasında : HAMBURG (A.A) - Burada 

F _Jimnastik hareketlerinin ar- Verece tır kevoldi 6-4, 7-5, 6-1 mağlüp et- Alman Hom, Zehdeni 6-0, 6-1, Ştadpark pistinde yapılan enler- RESiTALLER: 
kası alınınca spor kulüplerinin gös. Değerli bir muallim hususi ders mittir. Çift kadınlar araaında : nasyonal motosiklet yarıtlarını es- 1O.15 Berlin kısa dalgası. Piyano .Ji 
terileri başhyacaktır. verecektir. Veler - Eotes çifti, «Amerika» ki tampiyon Kluge kazanmıttır. man sonatları (Mozart) 20.05 Bükr 

G-Spor gösterileri arasında öğ- ilk ve orta mektep tahailinde bu- YUNANiSTAN • BELÇiKA • Kravs - Volf «Almanı> çiftini 2-6 250 ccm lik motosikletlere mah- Viyolonsel.konoeri 21.45 Berlin k11 
rebnenler tarafından yapılm14 olan lunan çocuklarını hususi derslerle ATINA, (A.A) - Yunan tenıı 6-3, 6-4. sus ve 50 turdan 303 kilometre- dalgası: Piyano konseri. (Mozart) . 
uçak modelleri de bulundurulacaktır. takviye etmek ihtiyacını duyan ço- ekibiyle, Belçika ekibi araunda Çift erkekler arasında : den ibaret olan bu yarı,ı D.K.V. DANS MUSiKiSi: 

H _Bu gösterilerin arkası alın- cuk velileri cEşrefP1t4& postanesinde burada yapılan davis kupası kar- Henkel - Metaksa Alman çifti, markalı motoıikletle bitiren Al· 15: Bükref. 19. 10 Peıte 23.20 Viy 
ılıktan sonra tören bitmiş olacak Post Restan Akaanıı adresine tahri tılatmalarında Belçikalılar 3/0 Nelıon - Anderson Amerika çifti- man f&mpiyonu 2 ıaat 27 dakika na. 
fakat memleketin ayn ayn yerlerin- ren rnüracaatleri. galip gelmitlerdir. ni 6-1, 6-3, 6-1, ve Zehcten • Abe 56.3 saniyede birinciliği almıttır. --H-alk masalları birbi .... ine karıttırırm•t· si~ııraam - Haydi, timdiden sonra artık rayın pençereıi önünde oturup re- o··zel 

o olmalı.. korkmayın der ve vedalat•P gider.! ce tenliklerini seyretmekte iken Öğretmen 
...................................................... Deyince Şah hem~n aklını ha••- . Bunlar da yavat yavat gidip fe-ıbirdeobire yağmur yağar gibi or- ilk orta, ve Lise öğrencilerini 

Zu
•• •• •• •• •• N PER n~-~oplayıp Kızıl e~d~rb~~n ver· 1 hır k~pısı?a vardıklarında padi-,talık kararır. Dürlü rüzgarlar eıip derslerinin olguıılattırılmaaını ı N BUL L U K QŞK U f SJ dıgı kılı ortasından ikıye boler. i- ' tah bıraz '.~e~.ler. ~apıda bulunan- tozu toprağı birbirine katar. tiyen velilerinin Mütür Fevzipaf~ 

. P?.rsuk ~ev de hem~n çaylak ı , lar onu gorur gormez, saraydan p d" h k d' k d' • bul't'arında Bahçeliler hanında 4 - S - bı gokten merek padıtahın ıaçla- 1 çıktığı gündenberi bütün tehir a •ta_ en 1
• en ıne. numaraya müracaatleri. 

. h rından yakalamak üzere iken Kı- halkı ah vah edermit.. Görenler -. - Yagmur yagar falan demek-
itte padıta ım .. Çocukların Şahım .. Bu çocuklarını ev- zıl E'd h d ki t k l'r 1 ı· - k k te ıken Porsuk dev aklına oelerekı •••-m--M••••• 

b 1 d Al safana bak Be d 1 d" d'"' ak t d .. -.. .. .. h J er a a ta a ara ge ı ' e ıne ayagına apanara : " 
bun tr ır ..... d ·d n e b~n dır ıgın v .. 1 u.~?ktu· ep yetitir kolu ile bir kulaç atınca _ Şükür ıize kavuttuk Siz de - Eyvah .. Unuttum. Şimdi yi-

d~ın aşr·ın d~uzu~ edne ı~tı'urn :,~mu aamer- bır kenl •ytaph, gu~e! tü~~ .. 'ı erıSgece Porsuk devin yüzüne dokunur. çocuklara kavuftunuz. • ne bir belaya gireceğiz. Diye be-
ım. ım ı ıenın a. u ı ı e epıını uu e... onra Padi• h t k k k k . . . 

Yüzümden gördüğün zahmetleri Porsuk devin elinden kurtulamaz- !ati ,a ~ ~.1 ço .. d~r Ş'?Ufd·: Dıye saraya müjde kotturur· men el çırpıp ıaraydakılerı uyan-

1 
b be)• ı d ev arını gozu ı e gor u. ım ı 1 dırır 
ana a et.. er. ıın.. 1· d . 'd k d' d 1· d' ar. . 

P d. h .. d.. D e ım en yıne gı ece ıye e ı ı- B G d L k'l d 1 a lf& çocuklarını gor u ya.. er. 1 ütün saray ve bükümet erkanı, er emele ı er e uyanır ar ve 
Canın'.. dıt:. i~~eseler :verece~. On- Paditah: vai~z;I ':jderha: ~~~ler, patalar karfıya çıkıp gö- korkudan ödleri patlar. 
dan Sunbüllu Arap ıle helallatır. - Hay Allah ıenden razı 0 (. Ş h d K k H tünirler. Paditah, Vezirine: 

K 1 E'd h ·ı d d 1 - a ım.. er. or ma.. ep B .. t'" h lk b 1 
ukızıl J eri a ıke 'te vek ~. qıp sunD.. b 1 d d 1 tutun fU kamçının ucundan.. t u ud~ sabray a ı kvle an~.~.•u • - Aman lala, al fU kılı. Sarayı 

çoc arını a ara gı me uzere ıye unun a a ve a &fır. . . an pa ••a ı ve çocu arı gorunce bununla tütsüle .. 
iken Kızıl Ejderha hemen kula- Kendi tehrinin yolunu tutar Hepsı bırden kamçının ucunıt sevinçlerinden bayılanın ayılanın D 0 1 · b' d h 
ğının ardından bir kıl kopardı: Dinlene yorula, konuta ıöyİete •arılırlar. hesabı olmaz. b .er. k nar;~~ ~r te: ~n d a- 1 

- Al bunu da ne olur ne ol- çocukları ile giderken ortalık bo- Kızıl dev kamçısını salıncak 1 Ne . b . .. .. .. 1 k erı yo ya.. a lf& ıevıncın en j 
il 'b' b" k l ıse epsı gorutur er, avu- d r d' . ld d' b k it maz sakla .. Belki batına birtey ge- ra fırtına ile karmakarıtık olur sa ar gı ı ır erre savurur. !furl p d" h ki . e ır ı mı ne o u ıye ıyı a ın- 1 , • ar. a tfa çocu arının ıevın- d .. ,.. - b 1 1 d 

li~ıe ~u kılı orta yerinden ikiye Paditah ve çocukları f&fırıp: Paditah .:"~. çocukları h_ı;-val~n= cinden hepsi için ayrı ayrı yediter .an g~ ~tmege a~ ~r arsa a em-
bolersı'?·. ~en sana ~ zam~ der- - Acaba bu nedir? dıklarını gorurler: V.e gozlerınılgün yedi.er gece fenlik yaptırdık- rı yer'.nı bulması ı~ın .k:tı yaka~-
hal yetı.ırım. Haydı. Selametle Diye etraflarına f&,kın f&fkın açıp kapamaları ıle hır yere ko-j' tan sonra oğullarına birer kız ve lar, bır de babçenın ıçınden bır 
ait de~i~te padi~ah çocuklar.' ile ~~ınıp dururlarken kızlarından narlar. kızlarına da birer koca bularak 1 haykırıfma kopup: 
yola dutUP az vakıtta kara Eıder- bırı: K?ndukları yerden paditahın ~yeni battan kırk ..;;n kırk gece dü-1 -Şahım· .• Sen beni yaktın .. Se-
banın yanına varır A Şah b b " S.. b .... ktü... .. .. .. 1 ı .. -.. :. .. .. -.. m~'? •• a ~cıgım, un- te rı gozu gunu gorur er. ğün yapıp kırkını birden gerdeğe nin de kıyamete kadar bahçende 

dO'i::ı~l~ da ırokruftüdkten ~onra, b?lludeo lftlmıftım kı Porsuk dev - Oh .• Çok tükür.. Selameti korsa da, kara Ejderhanın verdiği 1 ot bitmesin diyerek Porsuk dev gi-
o a ag~nın ar asın an bır bat- hır yere varırsa kıyamet koparca- bulduk.. kıh tütsülemeei unutur. Herkeı I der j 
ka kıl verıp: aına, iate simdi olduiu ıribi ortalıiı Oerles Kıa,1 F :.ı-ı... -.-li verine cekilir. Padiaah ta aa- • _ BlTMEDI _ 

R l~is -·---

Paris hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil ilacıdır 

1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver-
mez. 

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

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 



Kadın ve Kukla 
Kadikste idi. . . . ı mit m?.din~z? ~on ~efer, h~tırınız- 1 
Bir aktam .fehrin Baılesıne gır- ı da degıl mı? hıç bır~ey hısselme

dim. O orada idi. Otuz tane balık- diğimi mi sanıyorsunuz? Uyanık
çı, bir o kadar gemici, ve bir kaç tım, Mateo, ve bir gece daha yanı
tatkın yabancı önünde raksedi- nazda kalırsam haberim olma~an 
yordu. . 1 sizin olacağımı anladım. Ve ı~te 

Onu görünce titremeğe hafla- bunun için kaçtım. 
dım. Yüzüm toprak gibi aapsarı Bu sözlerde hiç bir mana yoktu. 
olmalı idit nefesim ve kuvvetim Sadece omuz ıilktim. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

•eailmifti. Kapının yanındaki ilk -Demek ki kabahatim bu imit ! 
ııraya yıkıldım, ve dirseklerim Halbuki burada geçirdiğin haya· Büyük fedakarlıklarla vücuda ge
maaada, ölümün ötesinden çıkıp tı ve yataklarında gezdiğin bu er· tirilen fabrikamızda yerli mıt.lı ola-
2uhur etmit bir kadın gibi onu kekleri.... rak her model çatal, bıçak, ka§ık 
seyre batladım. Hiddetle ayağa kalktı: imal oluru:ıaktadır. Avrupa m~la-

0, soluk soluia, yüzü gözü kıp _ Hayır, hayır, yanılıyorsunuz! l ll ayanna faik olan bu emsalaız yerli 
kı~mızı, memeleri .. delirm.it! i_ki Don Mateo, ~izi böyle konuşmak- 1 malı fabrikasının mamulatını her 
elınde kulakları ıagır eden ıkı çıft tan menederım. Babamın mezarı yerde arayımz. . 

1 kqık, durmaksızın dönüyor, hop- üzerine yemin ederim ki ben bir LOK~NT~ ve Gazınocu arın , 
lıyor, rakıediyordu. · çocuk gibi bakirim - Ve ıizden iğ· nazarı ~ıkltatıne : 

iz mir Defterdarlığı 
Mükellefin Yazıhanenin 

ismi San'ab M~vkii 
Mahmut Cevat gramofoncu Kemeralb C. 

Kemal 
Neş'et 

şekerci Şekerciler 
Konıervacı Çelengir Çar. 

Ahmet Hamdi d6kmeci 

lımait Necip Kutu imalit. 
Abdullah Zahireci 

MOnir lamet Terzi 

Çekmeciler 

S:ındıkçdar 
Bardakçılar 

1 

Kardiçala bıa 

No. 
223 

16 
17 

22 

22 
6 

78 

Tarh 

24 

131 
17912 

262 

289/1 
293 

439 

Senesi 

934 

" 
N 

" 

" ,, 

.. 

. 
Ait olduğu aylar Matrah Vergisi 

Lira Lira K. 
1 inci KAnun 934 
ili 2aciKanun 935 25 
Mayıı 935 27 
2 inci Kinun ili 
Mayıs 935 7S 
2 inci K&nun ita 
Mayıs 935 
Temmuz 934 
2 inci Kbua ili 
MaJll 935 
Şubat il& Ma· 
,.. 935 

ıso 
70 

100 

80 

13 17 
2 08 

s 78 

11 ss 
14 71 

7 70 

6 16 
Fabrettin Ali Makina Müşir Feni Bal•arı 5116 460 " 2 inci KIDan ili 

mllhendisi Mart 93S 90 23 67 
Yeni Maliye fubeai mükelleflerinden, yukarıda iaimleri yazıh mükellefler iaimleri bisumcla yudi 

aylara ait müıtahdemin bordrolarını vermemif olmalarından dolayı reaen takdir komisyonunca tak
dir oluna11 matrahlar üzerinden namlarına tarholunan vergiye ait ihbarnameler kendilerinin terki 
ticaret ve aan'at etmif olup halen nerede bulunduklarının bilinememesi huebiyle Hukuk uıulü mu
hakemeleri kanununa tevfikan teblii makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

1585 (995) 
Eminim ki beni sörmüttü, fakat reniyorum, çünkü siz benim beka· Fabrıkamız B~KURT ~~rka-

yüzüme bakmıyordu. Kudurmu9- retimden fÜphelendiniz. j lı YERLi mamulatımızı :ırme- IZMIR BELEDtYEStNDEN: 2 - Darülacezenin 938 mali yılı IZMIR tKJNCI tCRA MEMUR-
çuına bir ihtiraı hareketi ile Bo- Fırladı, gitti. Bir iki dakika son- den, ÇATAL, ~IK ve BÇ,~K Dört bin dört yüz kırk sekiz lira ihtiyaci ()lan tekiz bin kilo ikinci nevi,1LUöUNDAN:: t 

lero'yu tamamlıyor, bacaiuım ve ra ben de çıktım. . tak;1mları~ıb . a k')~:ız:t'b ~ J° kirk be4 kurut bedeli mubammeneli ekmek, beher kiloıu sekiz kuruttan Meserretçi oilu Adilin İ.mlik ve 
ya söYdesinin talirikkir vaziyetle- * i ma arımız . em d:h e ~ al? e muhtelif eb' adda ıabn almacak San- altı yÜz kırk lira muhammen Ledelle Eytam bankumdan ödünç•ldığı pa-
riyle seyirci kalabalıiı içi.nden ge- Aramızda geçen hiC:H~elerden tvru~an;?1'ındYOZD~ 30 'a ' he trifüj Font botiı~ ve hususi parçala· ve bq kitiptikteki ıartname.i veçhi- raya mukabil Banlcaya ipotek eyle-
liti güzel birine iltifat edıyordu. sonra benim için ihtiyar olanacak 

1 
em de ıatçe a a rile vanaları 24/5/938 Salı günü sa- le 3/6/938 cuma gÜnÜ saat on al- diii Akdeniz mahallesinin doktor 

Büyük bir giirül~ arasın4a, bir- üç hareket tarzı vardı: ~yıılmak, ucuz. , ur... y .. i b l T ah, at on albda açık eksiltme ile ihale tıda açık ebiltme ile ihale edilecek- HulU.i aokaimda ada 981 parsel 6 
denbire durdu. zorlamak, öldürmek. Umu~ı Sa~~ en. atan u - edilecektir. Eb'adlan, k~if ve •art- tir. J,tirak etmek istiyenler kırk se- da kiin 58 taj numaralı iki katb be--

Adamlar bağı:rıyorlardı: Guapa Dördüncü tarzı intihap ettim: 

1 

taka le caddesı Noİ 51 Ş ) nameıi başmühendislikten tedarik kiz lirahk muvakkat teminat makbu- ton anne önü ve arkası iator kepenk. 
Kue! Ole! Çikuilla! Ole! Ole! vez Tahammül etmek. (Jak Deka 0 ve 11

' , edilir. !ıtirak etmek i.steyenleriiç yüz zu veya banka teminat mektubu ile li 54 M. murabbaı miktarında 2000 
Otra! · Heraktam yerime dön~yor. mu- , , . . otuz üç lira yetmİf beı kuru,luk ıöylenen aün ve saatte encümene lira değerindeki dükkinin mülkiyeti 

Şapkalar sahneye fırlabhyor- ti bir çocuk gibi onu ıeyrediyor ve 1ZM1R BiRiNCi tCRA MEMUR- muvakkat teminat makbuzu veya gelirler. açık artırma ıuretile ve 844 numara-
du. Bütün salon ayakta idi. O, ıık bekliyordum. LUôUNDAN: banka teminat mektubu ile söylenen 13, 20, 24, 27 1592(992) h Emlak ve Eytam bankası kanunu 
ıık nefes alarak, dudaklarında bir Y avaf yavaf yumu,amıftı. Yani Bayan Cemilenin Emlik ve Eytam gün ve saatte encümene gelirler Miktar Fiati mucibince bir defaya malısus olmak 
safer .-e iıtihfaf tebessümü, ıeyir- demek istiyorum ki, yaptığı fena- bankasmd~n ödünç aldığı paraya S-13--17-' 20 1521 (943) .. Cinsi Kilo Lira K. fal'lİyle artırması 15/6/938 per,em-
cileri selamlıyordu. , lıktan dolayı bana artık dargın de- mukabil bankaya ipotek eylediği iz- Beher metre .~u~abbaı b~t yuz ~. be günü aaat t 1 de icra dairemiz için-

Kendiaini takip ederek .&hneye ğildi. · mirde KesteJli mahallesinde bqdu. kuruftan .altı yuz lıra bedelı mu- ince ~ker 1500 27 de yaptlınak üzere bir ay müddetle 
k ak b"r bqka dansöz numa- Neteli demlerim Ko114itanın tak sokağında 153 vergi ve 193/195 hammenh on dokuzunc~ adanın Sade yağ 850 ~ tatılığa konuldu. 

~~s~:ı biti~nceye kadar bir masa dört raksına seyirci olduium za- yeni numaralı ve 195 Numaralı· ~20 metre .murabbaındakk! :;oikıa- Sabun 9SO ~6 Bu artırma neticesinde ıabş bede-
b d b ki ek manlardı. Onun ıahneye girdiği k d · 'li ... emini pil-'-lı yılı araaıınm .satı!ı bq atıpl le- Beyaz peynir 300 35 ı· 1 '- bo öd' • atın a gene sırasını e em apu an gın nce .. ~ k' tn . h'l 20 5 938 1 ne o ursa oıaun rcun enmesı 
için sahneden a•ag-ı inip içenler a- kapıda durarak, halka arkasını ısalon kartıda havluya çıkar met- ı far ~~.esı veçt ı e tl-d • ık Zeytin danesi 365 35 tarihi 2280 numarab kanunun mer· 

T d .. d""'" d' l d 1 b 1 d bah cuma gunu saa on a ı a aç Ek _1___ 900 20 rasına karıfh Ve orada salonun on ugu na ır an ar a ya nız e-1 lıal methalin so un a mut ·ı 'h 1 d"l kt' 1 t• stra maaarnl\ iyete girdiği tarihten aonraya müaa.-
. ' · · · d tt · - · h b ·ı k di · 1 arttırma ı e ı a e e ı ece ır. f ı- . . 2400 ~ bir kötesinde kendine tapan her mm ıçın anse ıgı ze a ı 1 e en- soldaki ikinci katın mer venı a • k tm k. r 1 k k be r Pınnç "'' dif olması hasebiyle kıymetine bakıl· 

kesin huzuru~da ayaklarına' ka· dimi avutuyordum. tında kömürlük ikinci katta orta- Irak e e_'-ıks ıtyent er. ırt akfbıra- irmik 350 14 mıyarak en çok artıranın üzeri~e 
· K 't fi k k d mu- heci b. b' · · ·ı· ı mUVaK a emına m uzu p· . 50 25 . . panmağa hazır ve ıahraptan ba· on91 a amen ara sın a A da sofa cep e ır ırme gırı ır yan- b k . t ktub 'l ırınç unu 3 ihaleaı yapılacaktir. Sabf 844 numa• 

'"'ırmak üzere olan bir insan bulun- vaffak oluyordu. N~ r~ks! ne fa: 1 yana iki oda avlu tarafında bir. oda -v~yla an ~. temına tmt e .~ ı e Un (Buğday) 2()(j 13 rab Emli.k ve Eytam bankuı kanunu 
• • t bu üç perde de ıhtırasın hepsı b od "' d 1 _,____ k . . aoy enen gun ve ıaa e encumene p 

2200 7 du0unu bile bile o insanın gözleri ~·~· ' . . · · · 1 ve u anın aagın a e YilüUJla ıçm l' t atate. hükümlerine göre yapılacağından 
e ' ıdı. arzu sevgı vııal Hıç hır tı- h 1 . . d h r .. .. .. k ge ır er. D , __ A. 150 16 

önünde maıadan masaya ve ku- · . ' · ' · .. ıma a ve ıçın e e a uçuncu abl, Çl- 4--10--13-17 (910) 1460 omatea sa~ı ikinci artırma yoktur. Satı, peşin pa• 
caktan kucağa dolattı. yatro ~ıye11 kadın aşkını, bu uç ı ktlırken iki merdiven arasında küçiı'k 1 Bebe t _LL. iki Horoz fasulyuı 500 14 r• ile olup müıteriden yalnız yüzde 

perdedik kadar kesafet zarafet b. od .. .. .. k tta l d b' f - r me ro muraDOaJ N hut 400 14 
Hepsi onu adiyle biliyordu. . . 

1 
• • 1 ır a uçuncu a ora a ır IO a üz ~an Ü üz · ·dört lira 0 iki buçuk delliliye masrafı alınır. 

K · · · · h • · ·k ve şıddetle ıfade edememıttır. Bu cephede iki oda ve bir balkon yan Y ç y yırmı Mercimtk 400 20 · . .• 
« ontıta» ısmını er ıtıtti çe to- k hakk. l t tb ·k · • il r ı · . . bedeli muhammenli 87 inci adanın 

4 
ipotek sahibı alacaklılarla dıger a~ 

puklarımdan enseme kadar vücu· r~a sı ıy e a ı . ıçın ~ı a _ ~afda bır oda avlu tar~fında yıqe 162 metro murabbaındaki 13 aayıh ince tuz. 500 kadarlann ve irtifak hakkı sahipJe.. 
d . d ı-ı..· ikr d. luımdır. Fakat Konsıtadakı tec 1 bır oda ve bu odanın aagında el n· Kuru erik 200 40 • . . nkul - . d ki hak 

um (irperıyor u.. \'Aı am e ı· riibe eksikliğini flam,enka olarak . . . • . arsası ba§ kitiplikteki 4arlnamesi K .. . 20 17 nnm gayrı me uzerın e .. 
yorlar. Çıplak kollarından hitup - k • · · 'kama mahalb ve ıçınde belası hına- v hile 20/5/938 cwna ünü saat uru üzüm lannı huauai~e faiz ve mutafa da-

k• la d K · b" Al dogmut olma telafı edıyordu. nın arkasında kafi avlusu avluda ha- eç g Soda 250 7· • lan . . ·ı~- ·h· d 
çe ıyor r 1

• onfıta, ır man Hala gözlerimin önündedir h lif • d 1 k ' on altıda açık artırma ile ihale -edile- Soğ 
400 3 

ır o iddialannı i§bu IJAD tarı ın en 
t fan rd•w• kırmızı bir çiçeai · ı 'YUZ ve mu le agact ve ev e e e • k . t . k k • . l · • · an · · •tibar • • ·· • • d k' .. ay ın ve ıgı • Mevzun kısa adımlarla ilerliyor 'k . k ce tır. ,tıra etme ıılıyen er yırmı Ç 

20 
400 ı en yırım gun ıçm e evra ı mua-

batına taktı •. Bir banderi~lo~un geriliyor kolunu kaldırıp altmda~ ı trı bteslısatı ve ilumbpanya s~!ut m~~: dört lira elli kurufluk muvakkal le- K~by •t K .... At\I\ t 'so bitelerile birlikte memuriyetimize biJ.. 
s rlarını çektı k,dmlarla bırlıkte ' cut u unan ev e unun muş emııa • kb L-nk l . t ı rı u1.~ d" l . . ed 
aT . ' . .. bakıyor bir gövde ve kalça hare- d l 193 h dükk.a k' mınat ma uzu veya. 0tt. a emma Y--•--=c1a • _!1__..__ ._L_ anne en ı~ er. 

oturan bır ahmak delıkanlmın o- ' • .. k , 1 d tın an o an . sayı n ' ı kt b il .. ·ı .. tt UIUll'l cma, llUKUU' ve munam· Ak . h ki haki - t . ·ı· 
.. d ö I .... d" B' d keti ile kolunu ındırır en atın an (3000) lira değerindeki bu gay:ri me u u e soy enen gun ve saa ~ men fiatı yazılı çocuk yuvasının 938 11 a e an apu ııcı mce 

nun :.:.. z enkı suz k ır .~ ~?'ın 1 iki siyah göz meydana çıkıyordu. menkullerin Mülkiyeti açık artı~a encümene ge!~ler. yılı ihtiyacı olan 22 kalem erıiakın ~alfun olmadıkça paylaş.m.adan ~-
7an.af' ··ıdınıür o kfıyara 1 yured~me Onu nazik ve aletli, zeki veya süz- auretile ve 844 numaralı Emlak ve 2 - Beher metro murabbaı 500 heyeti umumiyeıi üç hin ür yuz" alt- rıç kalırlar. 4/6/938 tarihinden ıtl-herı ı o me arzu arı ver ı. .. bak 1 ..,, ·ı 1 . d" k 750 ı· bed li h . .., b art h k ıkt ~ 

Eli" d k"k . b ah ··ı gun •t ı, topugu ı e yer erı o- Eytam bankası kanunu mucibince uru,tan ıra e mu ammen- mı4 sekiz lira on beş kuru4 'miıham- aren f name er ese aç u. &• 

. ı a .; İ ıüren u t anım~ ierken, yahut dalgalanan kolları- bir defaya mldısus olmak ıartiyle ar- li 34 üncü adanın 150 metro murab- men bedelle ve bq kitiplikteki p.rt- lip olanların yüzde yedi buçuk temi· 
b1ıl~l cıde eh' e~~hda yaptıgı nın her bir~s~ne hayatın feryadını tırması 15/6/938 çar,amba güqü baındaki 36 sayılı arauı bq katip- namesi veçhile 316, 938 cuma günü nat akçesi veya milli bir banka itibar 
-~~- etd er8.e~ ıç ırı af~.~dda1n nakleder gıbı parmaklarını fakır- aaat 11 de icra dairemiz içinde likteki prtnamesi vechile 20/S/938 saat 16 da açık eksiltme ile ihale edi- mektubu ve 38/1520 dosya numa• 

çuuna ı. ır ınsanın mazısını o • datırken görüyorum im k .. , b' "dd 1 t ·ı 1zm· ikin' • • l ... 
d b "b • h t l d . .. · . yapı a uzere ır ay mu et e ıa ı- cuma gÜnü saat on altıda açık artır- leceldir. lıtirak etmek iatiyenler 252 rası e u cı ıcra memur uguna 
u~~ ~ ~ı .. ı a ıral ardır. . B~r ay hep boyle treçtı. . lığa konuldu. maile ihale edilecektir. I,tirak ~tmek lira 65 kuruıluk muvakkat teminat müracaatleri ilin olunur. 850 ' 

dı·g~r b 
6
fn m'i,'a ~r .;.n. ~onr~ Bır gdec~d~a~~ld:f: KHonbtıt~ Bu artırma neticesinde satış ~deli ialiyenler 56 lira 25kurutluk muvak- makbuzu veya banka teminat mek- 1598(982) 

hn •t ~ u ~n~~· ~1W. ı~ h nı· ı yukarı kadı 1
• r a~ı. aN al crı her ne olursa olsun borcun ödenmesi kat teminat makbuzu veya banka te- tubu ile söylenen giln ve saatte en-

ay~ d.~ı>yrh ; hı.ki e d ..... a. t~p vekren 
1
a ın, b ı~e 1~r apo Y~~ tarihi 2280 nwnaralı kanunun mer· minat mektubu ile söylenen gün ve cümene gelirler. s ı k 

mu 
1

• ı. ..a ~. e eme 
11·~. ır~ aı iftarı ınca, enı a 1 ~raya go- iyete girdiği tarihten sonraya müıa- aaatte encümene gelirler. 13 20 24 27 1591 (994) atı 1 ve 

denbıre gormut te tafırmıf gıbı mı türdü. Camlı kapıdan hır ceben· d'f im h b' 1 kı f ba- 3 10 13 17 1450(898) ' ' ' · li b 'h 
davranmıttı? Ne gezer kartıma h ·seyrettim. 1 0 ası ase ıy e yme ~?e . Çocuk yuvasının 938 ma Y,ı ı -
oturdu ellerini çırparak garsonu n~ ıa .:esıd rtaaında d'" kılmıyarak en çok artıranın uzerıne 1 ·-tiri bin üçyüz altmıt be4 lira ', tiyacı olan yedi bin kilo inek ıütü k• 1 k 
çağırd:. .. ~nJ1 j 0 :nıı,: 1 ' İgkr ihalesi yApılacaktır. Satı, 844 nwna- on kurut muhammen bedeli k~ifli beher kiloıu sekiz kuru,tan be! yüz ıra ) : 

- Tonio . bir fincan kahve' . ~kç. la ·'ı~ ~ kera r, dçm b~•PJ. al' ralı Emlik ve. Eytam bankası ~nu- Vasıf Çınar caddesinde Lozan mey- altını• lira muhammen bedelle ~e bil§ . ı ı ngı ızın artısın a ır o a hükü 1 . .. la - d~ "' 
Sonra, nefis bir sükunetle, göz- «iynıyordu. Allahım ne güzeldi! ~~ . m enne gore yapı cag~ _ danından ba§lıyarak cümhuriyet cad- kitiplikteki '8rtnamesi veçhile 7 /6/ lzmir Sinekli caddesinde B. Mua. 

lerimin içine baktı. gözleri ve parmaklariyle oynamı- ikn~cı artırma .!0kt~r. Sat .. peıı~.!:j deaine kadar yaptırılacak 415 metro 938 salı gÜnÜ saat on altıda açık ek- tafa Ruıen Mehmedin yeni yaptıği 
Gayet alçak sesle: yordu. Bütün vücudu bir çehre gi- ~a. ıle olup m~'~enden yalnız yu e boyda kanalizasyon baş mühendis- siltme ile ihale edilecektir. l!iirak et- tabakhane civarında 166 sayılı iki 
- Senin hiç birseyden korkun bi ifadeli idi iki buçuk de~l~lıye masrafı •~: likten bedeli mukabilinde tedarik mek istiyenler 42 liralık muvakkat kat 200 metre terbiindeki ~ oda 

yok mu? dedim. öİümden de mi Kapıyı iti~ içeri girdim: «Ar- 1.lkpodte~_ıahıbı .alaifcakaklhılakkıarla hıı;er edilecek ke,if ve 4artnamesi veçhile teminat makbuzu veya banka temi- havlu, mutbahı havi bir hane ile yin; 
k k ? k k a a a arı.arın ve ırt sa ıp- 20/5/938 .. .. l d nal kt b ·ı -· 1 .. ve sa-or mazsm, sen. am sıra gel. Sana fenalık edece l . . . nkul .. . d ki hak- cuma gunu saat on atı a me u u ı e soy enen gun ayni mahalde 170 sayılı ve 215 met-

- Hayı!'., sonra heni siz mi öl- değilim. Fakat çabuk gel, yoksa .. 1t lennmh gayr~ İe f . uzenn e f d ir açık eksiltme ile ihale edilecektir. 1~- atte encümene gelirler. re terbiinde üstü ev altı elyevm icar-
düreceksiniz? Fakat korkmadı. Duvara da- jmı "d~~:ıy e .a;: v·i:aa~h~ dan tirak etmek istiyenler yÜz yehnİ4 ye- 2 - Darülacezenin 938 mali yıb da bulunan bir dükkan satılık ve ki· 

-Bana meydan mı okuyorsun? yandı, kollarını arkaıma bagvladı, ?ti.abarn 
1 1

• r~nı .. ı~. ~ ıd laakırı ın ·~s di lira elli kuru4luk muvakkat lemi- ihtiyacı olan bin iki yüz kilo dana eti ralıktır Me-'-"'- e- bahçeai 6'ok mun-
ı en yırmı gun ıçın e evr mu - banka . kur .. .. r . ZKUJ' " y 

- isterseniz burada, yahut göğsü ileride, ayakları yanyana, b't 1 .1 b. l'kt . t' 'ze nat makbuzu veya temınat beher kiloıu 25 114tan uç yuz ıra lazam derununda hamamı ve menba 
b k b• d D . • • .. . . ı e erı e ır ı e memurıye ımı kt b .1 .. l .. tt uh L ~.l-(J ba kiti likt &f a ır yer e. on Mateo, sızı ııyah uzun çorapları uzerınde dım bild' le . . ed rne u u ı e soy enen gun ve aaa e m ammen oeoe e ve ' P e- auyu ve kuyusu vardır. 
tanırım ben, karnımda dokuz ay dik, ince bir saksıda bir çiçek gibi J:k1.e h ı;ca~r. ta . 'lince encümene gelirler. ki fU'bıamesi veçhile 7 /6/938 aalı Taliplerin: ayni mahalle müraca-
t&tımıtçaıına ... Saçımın bir kılına kar9ımda durdu... l A 

81 ~:ı k rı ıa.:adıcı ha- 2 - Beher metro murabbai on bet günü saat on albda açık elailtme ile atleri rica olunur 
bile dokunamazaın. Ve pek doğru - Utanmıyor musun? ~a kİ b 4i6~~:;Yu.;ihindan "ti- liradan iki bin dört yüz yetmİ• bet ihale edilecektir. (Jtirak etmek iıti- • 1-6 (970) 
hareket etmit olursunuz, zira artık - Vazifemi yapıyorum. ~ıç a ır r. h k ~n Ta- lira bedeli mubam.menli lamel paşa yenler 22 lira elli kuruşluk muvak-
sizi sevmiyorum. - Konfita, eğer burada ve bu li areİa •:am~zd er :; b uk ~emi· bulvannda 332adada165 metre mu- kat teminat makbuzu veya banka te- . ... 

- Beni ıevmit olduğunu imaya tehirde bir ıün daha kalınan be- Pt 
0
ak n n yu e ~l" ~· u~ k iti- rabbamdaki 7 panel 1ayıh arsa baı minat mektubu ile aöylenen ~ün ve kapab 7.Ufh ebı~~e~°';~~ut: 

cüret mi ediyorsun? ni ömründe bir daha göremezıin. b:r çaaıbve ya mf ı 1J' dan a kitiplikteki farlnamesi veçbile 20/ saatte encümene gelirler. ·' tur. ~~ C! .. • e ı ~ 
- Nasıl isterseniz öyle diifünü .. Bmıu mu istiyonun? m~ktuız:. v~.3.8 ~?51 oıya i:. S/ 938 cuma günü saat on altıda açık 3 - Çocuk yuva.alnın 938 mali yİ- bir bın ikı yuz altmı• ıki lıra ellı ku-

oüz. Tek suçlu ıiuiniz. - Don Mateo, ıiz beni hiç bir ~arası~- ır I ı~ilin':.1 ıcrla memlurllO artırma ile ihale edilecektir. lttirak h ihtiyacı olan 1900 kilo koyun eti- ruJtur. Belediyenin talebi üzerine 
l d P . . b k '"1na muracaat en o ınıur. ek L- ı· 1. "t hh•t ih l bed ı· .. · d B . d . d. B k zaman an ama ınız. etımı ıra • Y - ebn iatiyenler yüz seksen. ~ ıra nin beher kilosu 35 kuruıtan 660 1- mu ea ı a e e ı uzerm en ay-

dana serzen f ~ en ° ı '· .• u . °'" ı madığmız halde hep sizden kaçtı- - • <M» 75 kuruıluk muvakkat teminat malt- ra 730 ·aded koyun dalağının bebe- rıca yüz bin adet t .. daha vermeğe 
me yayı da onelan bek~e~ mı ıdı~. ğım~ ~a.n~ınız. Hal~uki aizi seven tZMtR MEMLEKET HASTA- ~~ veya banka teminat m~~ubu ri 'so santimden 3 lira 65 .kuru! mu- m~cbur~W:· K~if .~e ~~amesi bat 

- Sen bana bunu ıkı seferdır ve sızı ııtıyen bendım. NF.st DAHtU HASTALIK- ile söylenen gün ve saatte encumene hammen bedelle başkitipliktekı prt- mühendıslikten ucretsız olarak te-
yapıyorsun!. Bir kelime ıöyleme- - Peki, öyle iıe neden benden LAR MOTAHASSISI gelirler. namesi veçhile 7/6/938 salı günü darik edilir. Turadan iıtiyenler ~ 
den, bir mektup yazmadan, bir kaçtın? DOKTOR 6, 10, 13, 17 1486 (920) saat o~altıda açık eksiltme ile ihale ta ücretini göndermelidirler. Kapali 
adam gönderip veda etmeden kal- - Çünkü hen, başka kadınlara c 1A1 y t Cocuk yuvasının 938 mali yılı ih- edilecektir. iştirak etmek iıtiyenler zarfla ihalesi 31/5/938 sah gÜnÜ aa-
Jcıp gidiyora~n: Bana böyle mua- yetenle iktifa e~~em. Ben yal~ız e a ar ın tiyacı olan sekiz bin kilo birinci nevi elli lira yirmi bet kuruşluk muvakkat at on altıda belediye encümen~de 
mele etmen ıçın sana ne fenalık•ımeıut olmak degıl, hayatım mud- ekmek beher kilosu on kuruıtan ıe· teminat makbuzu veya banka temi- yapdacaktır. Ve muvakkat temmat 
ettim? Sefil, alçak! delince mesut olmak isterim. Ma- kiz yüz lira muhammen bedelle ve nal mektubu ile aöylenen gijn ve ta- miktarı bin bet yüz doksan dört lira 

Kon9itanm kendine göre özürü teo, ben, beni artık sevmiyeceğiniz bat kitiplikteki prtnamesi veçhile atte encümene gelirler. yetmit bet kuru,tur. fttirak edecek-
Yardı. zaman da sizi ıevebilmek için si- Muayenehanesi ı ikinci Beyler 3/6/938 cuma günü aaat on albda 13, 20, 24, 27 1593 (993) )er 2490 aayılı kanunun tarifi daire-

- Ne mi yaptınız? Beni aldat· zinle evlenmek isterim. aokağmda Fırın kar§ısın::la (25) açık elt.siltme ile ihale edilecektir. İ§- Yeni yap1lacak ve tamir edilecek sinde hazırlanml§ teklif mektuplarİ-
tınız. Kollarınız arasında emniyet- Hüngür hüngür ağlamağa bat- numaradadır. tirak etmek istiyenler altmit liralık yollar için ince kumluldari tercih nı ihale günü olan 31 /S/938 ıalı ııü· 
te olduiuma ve günaha gireceğim ladı. TELEFON : 3956 muvakkat teminat makbuzu yeya edilerek alimvak yüz elli bin ad~ nü aaat on bete kadar encümen re· 
Jeceyi Te ıecenin ıaatini ıeçmekte Bir ~~fa dah~ mailüp. oJmuf- EVi Gözle~ Tramvay caddesi banka teminat mektub'u ile söylenen granit l*ke tati 13/5/938 tarihin- istiiine vermelidirler, ~ 
ierbe.t balanduiama yemin etme- tam. J-- l';lo. 1018 :TELEFON: 25~ n .ve saatte encüm~ıelirler. den itiba:,ren OIL.~IÜD- mÜclde1le .13, 17 .. 24_, 27 lS~(~tt 



SAHll''E 8 

SICAK? 
Sicak havanın size hararet vermesi, kanınızı zehir
leyen "Toxin" lerin vücutta artmasındandir. Bu 
tehlikeli" Toxin" !eri ENO "MEYVA TUZU" 
iccrek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 
ENO lranınızı temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
hararetin ve kabizin önüne geçer. ENO size 
sıhhaunızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

lzmir vilayeti Muhase bei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Seydiköy Gaziemir çiftliği mevkiinde Arap Mehmede ait tar
laya arazi komisyonunca 140 lira kıymet takdir edilmittir. Sahi
binin adresi belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

1581 (987) 

lzn1ir Vilayeti Muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Mahmudiye tubeai dahilinde Kazımpaşa So. Kolonyacı Ab
dulkadirin Damadı Nadire ait 9/13, 9/69 sayılı arsalara arazi 
komisyonunca 200, 300 lira kıymet takdir edilmiftir. Sahibinin 
adresi belli olmamasından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

1582 (986) 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KlRIKLIK, ROMATiZMA, GRtP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emaalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmu' olursunu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ıararla Gripin i.teyiniz 

Ağız bütün mikroblara daima 
unutmayınız bir kapıdır. Ve 

Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dif etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma yaptığı fennen anlafılmıftır .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar
tı olmu,tur. Binaenaleyh di,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) di• macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek diflerinizi korumu• olur- ( 

RADYOLJN 
runuz. 

açık 
ki: 

ile ditlerinizi sabah ve aksam her yemekten sonra fırçalayınız ... . 
w - ~ım-..nııı-. .......... . 

Çiçek süslenmi paketler, matem çelenkleri 
hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi-
danlığı ile Karşıyakada iki çiçek 

Çıçek ~llzelliğin canlı tablosudur. bah · · k bet d'l · k d 
Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za- d çesını re a b~ kı mıyece ere-

ce e ucuz veren u anaatkar Türk 
manlarımızda ruhumuza neşeler ser- . .. . . . . 
per Cı'rekrı'l'k d .. ıı·- çıçek muessesesını ıhtıyacı olanların . , , ı e guze ıııe ayrı rev-
nak verdiği için bedii sanatlar haya- bir kere ziyaret etmesi ötedenberi 
tına girmistir. Bu sanat simdiye ka- bu müessese ile alış veriş etmek su
dar hep Türk olmıyan unsurlara retile alakadar olan zatlarca da ma
mahsus zannedilirdi. Her sahada ze- liim olan bu hakikate İştirak edecek
ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka- lerdir. 

· dınlığı bunda da muvaffak olmuş- BPl•diye evlenme dairesinde 
· hır T ahii v~ suni el il,. i•lenmiş ve Ciçekci Sadive 

.. ., 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Bil'inci T era.zi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınımı 

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

lzmir Defterdarlığından: 
Gayri mübadillerin iıtihkaklarına kartılık tutulan Yunanlı 

mallarının, aatılarak tapuya tescil ve mü.terilerine teslim olun
dukları tarihe kadar tahakkuk etmİf ve tahsil edilmemit olan 
vergilerle Belediyeye ait resimleri, 2 mayıs 938 tarihli ve 3374 
sayılı kanun mucibince affedildiğinden bu gibi vergi ve resimler 
terkin edilmistir. 

Bu gibi e~laki bilmüzayede satın alıp ta hususi idarece müte
rakim vergisi istenmesinden dolayı henüz tapuya tescil ettirilmi
yen mü~terilerin ithu tescil muamelesini yaptırmaları için hemen 
Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri ve müterakim vergi iste
neceği endi'e ve mülahazasiyle bu malların müzayedelerine itti
rakten çekinen mü,terilerin bu diişüncelerine artık mahal kalma-
dığı ilan olunur. 1587 (990) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
t. L. 

Esas No. Yeri 
176 Turgutlu istiklal Mah. Pata 

camii «Mercan sokakıı 

No. 
20 taj 

Nevi 
Ev 

Depozitosu 
600-

194 Turgutlu Yeni Mah. Gönül 
aokak. 

217 Turgutlu Özyurd Mah. Koca
tepe sokak 

4 taj 

25 taj 

Ev 120--

• Ev 140-

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pefİn veya yüzde 
dokuz buçuk faize tabi taksitle ve pazarlıkla aatıtı 21 - 5 - 1938 
cumartesi günü saat on birde Kasaba Esnaf ve Ahali bankasında 
yapılacaktır. 

istekli olanların gösterilen gün ve saatte hizalarında yazılı de
pozito akçesini mezkur banka veznesine yatırarak arttırmaya 
girmeleri ve yanlarında nüfus tezkereleriyle birer fotoğraf ge-
tirmeleri. (921) 1490 

Devlet demiryollarından: 
22 mayıs 938 pazar günü lzmirden Alatehire yapılacak gezi 

treninden batka Bayındırdan Nazilliye de gidit dönÜf ayrı bir 
tenezzüh treni yapılacaktır. Bayındırdan hareket saati 6.25 Na. 
zilliye muvasalat saat 13.21 dir. Avdet treninin Nazill:den kalkı
f' ıaat 19.38 Bayındıra muvasalatı 00.27 dir. Gidit dönüş bilet 
ücretleri Birinci mevki 284, ikinci mevki 207 ve üçüncü mevki 
133 kuruttw. Daha fazla izahat İçin Alsancak garı ile Bayındır 
istasyonuna müracaat edilmesi lazımdır. 

13 - 15 1584 (984) 

Turgutlu Belediyesinden: 
Ke,if bedeli 471 liradan ibaret ko~u mahallinin tesviyei türa

biye iti 3 - 5 • 938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuttur. 

ihale 24 - 5 - 938 salı günü saat 15 te Belediye dairesinde yapı
lacaktır. 

isteklilerin mezkilr gün ve saatte Turgutlu belediyesinde bu-
lunmaları. 1573 (984) 

lzmir defterdarlığından: 
lzmirde Birinci Kordon 132 ıayılı yerde otomobil bayiliği ya

parken itini terk ile Avrupaya giden J. ve Karo! R. E. Torel ha
lefi tarafından 1 - 1 • 934 tarihinden 31 - 12. 934 tarihine kadar 
olan müddet için verilmit olan kazanç beyannamesinin müsteni· 
datı defterlerin 15 gün içinde Bahçeliler hanında vazife gören 
tetkik bürosuna ibrazı aksi takdirde 934 takvim yılı ıafi karları
nın reıen takdiri cihetine gidileceği ilan olunur. 

1586 (989) 

Turgutlu Belediyesinden: 
Ketif bedeli 1968 lira 4 kutuftan ibaret 112 inci adada yeni· 

den yaptırılacak pazar yerinin yalnız 538 lira 24 kurutluk kısmı 
3 - 5 - 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltme
ye çıkarılmıttır. 

ihale 23 • 5 • 938 tarihine müaadif pazartesi a-ünü aaat 15 te be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

isteklilerin yevmi ve saati mezkilrda Turl'utlu belediyesinde 
bulunmaları 

13-17-20 l575 (985) 

13 MAYIS CUMA 1938 

l/AY,.'E ;.o,"V 

r.•u• 

?!Juva[et 
fdhunfa:rz 

(2)) 

TURAN r abrikaları mamul6tıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, ıraş aabunu ve kremi ile gll:r:ellik krem• 

!erini kullanını:r:. Her yerde Htılmaktadır, Yalnıı toptan sa

tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

tetik Nef'i Akya:r:ılı Ye J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34911 

, ..... , ............................. ~! 

BAO VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtıız, ayni kaide üzerind 

DtESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifad 
ediniz. ŞEHlR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
!erin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo • Telefon •• Pe9temalcılar 77 /79 Tel. 3332 1 



her türlü soğukalgınlıklarma ve ağ• 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilAç· ., 
olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesir~den . ;min 

lütfen E0 markasına dikkat ediniz. 

Türk Hava kurumu iz mir şube-
sinden: 

Türk haYa lmrumuna i.spelrter muaYinleri alm•c•lr· 
Türk haYa kurumu için 160 lira aylık •e aeyalıatlerde S lira 

ye't'IDİye Yttilmek üzere imtihanla iapekter muariııleri almacak· 
tır. 

A - Memurin kanunun 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol. 
mak. 

B - Y &fi 35 den )'Ukan olmam•k. 
C - Yüksek mektep mezunu olmak cMülkiye ve yüksek Tica

ret ve Iktuat mektebi mezunlan tercih edilir. 
Ç - Fili askerliğini yapmıf olmak. 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait 

bulunmak .. 
istenilen vesikalar tunlardır : 
A - Nüfm cüzdanı veya tasdikli kopyeai. 
B - Kemdi el yazın ile tercümei bal hillbuı memuriyette ba .. 

lunanlar için reımi Teaikalar, 
C - T ahıil Ye askerlik veıikaıL 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğu .. 

na ye hutalıldı olmadığına dair tam tefddriillü hükümet hasta .. 
nesinden alınacak fotograflı rapor. 

imtihan programı: 
A -Tıcari beaap, Faiz, Iskonto, faizli cari hesaplar. 
B - Ticari usul defteri. 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç-Tahrir. 
imtihan 20 Mayu 938 tarihinde saat 15 te ADkarada Türk ha .. 

~· kurumu merkezinde, lıtabulda, lzmirde Türk hava kurumu 
tubesinde yazılı olarak yapılacaktır. 

latddiler yukarıda yazdı vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
bemeo Ankarada Türk hava kurumu bqkanlığuıa müracaat et· 
melidir. 7-13 1452 (928) 
. . '\'•' . ... ...... •..: ·. ~· . . . . ,, ' P' 

Daim on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği itibarile 

pe fazla rağbet bulmuttur. Ayarlı ve altmtf metreliktir. Daimon 
fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az l&J'fetmesindedir. 

•t cm awsuza - !ili LE..., 

NASlnitACI 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

M 
OZAQ_ 

En eski nuırlan bile pek kua bu zam&Dda tama.men ve 
kökOnden çıkanr. 

Umumi depoıu: Iıııiliz Kanmk eczanesi her eczanede buhııuu. 
Ciddi Ye müeuir bir nuu ilAcıdır. 

TEMİZ TAZE 
ucuz İLA 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

DEUTSCHE LEVAN! Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. no 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. YAL l\"EERLANDF.S 
BREMEN KUMPANYASI 

D EUTSCHE LEVANTE _ LINJE DEUCALION vapuru 16/5/938 ta• 
HAMBURG, A. G. rihindc b eklenmekte olup Rotterdam. 

ACHA1A 25 
• d bek1 ~ Amste:rdam ve Hamburg limanlarına ha· vapuru nısan a enı· 

R 
.ı _ _ ı '- __ L B reke t edecektir. 

yor. olteJUAlllo namuuıg ve remen 
· 1 ...::ı. 1 k VENUS vapuru 26/ 5/938 de lima• 
ıç n ,,_, e nca tır. 

SERViCE MARlTIME ROUMAINE nımızda beklenmekte olup yük(iaü tahll· 
BUCAREST yeden IOilr& Burgu. Vama ırc Köatcnce 

DUROSTOR n.puru 3 mayısta bekte- lim-'11.an için yük alacaktll'. 
SVENSKA ORIEN LINIEN 

nlyor. Köstenc"', Galan: ve Calatz ak· BARD"' '• Awn örü -ısı 
~- T ,. ani • • .. L al ~ı·u.ı mot "v 938 ta· .... ~ c UJUI.' um an açan yu.-; a· 
cakb.r. rihinde beklenmekte olup Rotterdıım. 
SOCIE'rn COf.8ERCIALE BULGARE Hambarg. Cdyoİa. Damig, Danimark 

V ARNA ve Ba!blt limanlıın için yük. alacaktır. 

BULCARIA vapuru 22 :ıis'lnd bek· NORDLAND vapuru 6/ 6/ 938 tari-
lcniyor. Burgu. Vama için yük alaeak· hinde beklenmekte olup Rotterdam. 
ttr. Hambur~. Cdynia, Dantzig, Dnnimark 

DEN NORSICE MU>DF.l.Hll l'SUN.ilI ve Bnltık limanları için yük alacakbr. 
OSLO VIK 1GLAND motörii 16/6/938 ta· 

BAGHDAD 'nl>Unl 1 S ma.r""t bek· ri!ıinde ~ olup Rotterdam. 
le-aiyor. llııb:nderiye, Dİeppô c Nor· Hımı.burg. Cd7nia,. Dantzig. Danimark 
YCÇ için ,J'Ük elacalm. ve Ba!tık anlan için )'Ük elaca\tır. 

JONSHON VARREN UNF..1 SF.RVKE MAR1111ıtE ROUMA1N 
UVERPOOl. SlJÇEA VA Yapm11 6/6/918 tarihin· 

JE.$.SMORE VaputD ' :ma~ l>clcl~ de limaımm:za gelip Malta. Manilya ve 
niyor. Burgu. Vama. Constanza. Sa1.i- Cenova limanlan için yOlca Ye ,.ük ebr. 
na. G8iatz Braı1a iç!n yük atacaktır. Al.BA JULIA ntpma 2/7/1938 de 
AMERiKAN EXPORT UNES bddc:nım:kte olup Mıdta. Marııilya ve 

fNC. Ccnova limanlan için ,.ük alacaktır. Yol-
P"mt ~ dOfna ..r.ı. cu da bld eder. 
EXOCHORDA .apana 22 Dandaki barrk tariWerble 

Pired Baston '"' Newı..b banket t _.ı_,ı~· d •. "~d.._. et d naVI~ 
edecektir. nrnımı egı.şıt>. ı~ıer en acenta mesutl-

EXCALIBUR v 6 p·. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
apuru mayısta 1 runc· K rd d FRATF.lll SP.ERCO 

reden Ba.ton ve NeTJ'orb harelı:et ede-
1 0 

on a __ ._Lı::....- •• -t•ı __ _. ..ı 

eelttir. n,puT ~~ mUnc.1Yltnmcm n• 

5m ROY ALE HOMCROISE ca olunur. 
DA!IUBE MA1UJ1ME Telel.a ı 4111 I 4141 / llSS/4221 

BUOAPEST ~ 30 aMenda bek- w z wwww•>+•'l__..:ılr!l!:~llll!!!l!!!!!!!ll!I_. 
lcni:1ur. Port • SU: 'Yit t.hodec'be için 

Jiika!acakm. Olivi Ve Şüre. 
DUNA Tapana 5 ma,'llbl beklenir'or. 

Tana limanlan Çil Jiik alaeebr. LIMİTıET 
lllnaakf hareket tarlhlerfıie nn- Vapur acentası 

lunlardald ~ldlld~ acenta me-
suliyet kabul etmez. BtRJNCl KORDON REES 

Daha fazla tafsO!t almak~ Bhin- BINASI TEL 2445 
el Kordonda V. F. Henıy Van Der Zee Ellerman Unes Ud. 
ve Co. a. "- Vapur acentalı~a mUn- LONDRA BATn 
caat edll.ıneeı rlea olunur. CARLO. Vape!1I iki niwnda Londra 

T.i. ~. 200'7 ._ 2008. Ye HUU'den gd.i,p ,.ük çlknwalr n rt,y• 

7,~u udwıe.:7 " ... z:amaııda Londra n Hııll 9n Jiik 
m a?J,, umum ı .ıacabu. . 

deniz acenteliği = ~ı:..,._-a·---- Loadn,... 

l d 
OPORTI> za • IJnr. 

t • pool Ye S...meeden plip ~ phrw:eJı 
ffELENIC UNF.S L 1D ft a,J'1li nm•nda lnupool .., Clo.goy 

HELl..AS • ..,_. 13/IS ~ ara· iGin ~ a!acabr. 
9Dda f>eklenilmdrtedir. RoUıercl.m. LES8IAN Ya,paru 17 mq1D UYer
Hambuq n AxYaw l!maalan Ça Jik pool nı Svanweadaa p:lip ,a ~ 
••ac•kbr. OPORTO vapura 7 IDQ'l8 19J& de 
GRICORIOS C. U Yapuna 2J • 2.ıf ma- Liwerpool için ~ .ı..-..... 

,.. arw.nda bekleoilmdctedir. Rotter. n&: GF.NERAL 51EAll KAVIGA-

twJl'.'!"'WfE e "« MI• ~~ .., Aann lim.uJ.an için DON LTI>. 

H 1 d 1 
LINE.A SUD .AME!\iKANA AlBAlROS J Tapanı 20 mayuta 

aşarat a müca e e zaman! geldi RIO PARDO motörü 24/2S mayuta Londra için yük alacakrır. 
Geçen aene bütün lzmirliJerin beklenmekte olup Ne.,,.oık iç&ıı yük DEUTSCH LEV ANliE • UJftE. 

t kdi
!-1-!.-! '--- un...?_ alacaktır. ACHA1A npan:a -..., •• ,. okııp 

a mcnıu l(lll'DlMD c " ,DU mar- W::L 
kah methur Amerikan filidi ile ba WN. K. motöril 15/20 haziranda,.._~. 
sene yeni ve çok lm't'Vetli bir for- bddenmekP: olup NeTJ'Ork için yük Tarih n navl~ ~ 
müUe çıkan FAYDA •e emsali ili.ç- alacakm. den aoenta me.suliyct :bbul etmes. 
lan, taze ft müessir Nafta.tin 'f'C pire UNrrm STA TES AND LEY ANT 
tozlarmı, lngiliz markalı kimym UNE LTI>. gerek npar bhrl1eri ve aavlUDlan hak-
gübreleri bağlar için kara boya ve BAGHDAD motöril 1 haziranda bek· landa acıesıta bir taahhd.t altı.na girmez. 

zaç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda lenilmebe Ne~ork içla !7iilt alac8b.. Daha fada tahillt almak lçbı Birtııd 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık vesa- DANI~ motörii tftnm""Dl iptidum- Kordonda 166 numara!a (UMDAL) 
ir hll§Cl't\h öldüren ve Buman Zi- da belden.ilmekte Ne.yorlc İçİll yük ala- umu.mi dems accnt:al$ Ltd. miJracaat 

raat enstitüsünün raponmu tqıyan caktır. e<1ilmesl rica olunur. 
«KAT AKtu.Aıt tozlanm kesin ve Gerek vaparlarm munsal.At tıilrblerl, TELEFON : sın - 4012 

ucuz fiatlerle mağuamızdan tedarik ~ +•'AY ww:• 

edebilirsiniz. 9 rakkammı iJtimıar B R I S T O L 
etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 
alikası yoktur. 8afka yerde de tu-f manuza dikkat buyurunuz. 
bemiz yoktur. Lütfen :vukandaki fir- TELEFON: 3882 Beyoğlunda .. 

UMUM DEPOLARI : Izmirde Sulu han civan No. 28/9 Hıu. Eczacı Kemal Ka
nü ÖZ ödemitli. latanbulda : Tahtakalede Jak Dek.alo ve Saı. 

WUS:!l!AB"Jl!m!li-~m!ar'9111B!a-=aa llml~mll*llMl!!l•iil::l•ırz:ı> .. Siii"llilılD"m.lii\!C!~'IJD:• mi 1 Ak taşın 
OSMANiYE 

Sirkecide 

g 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındırda bütün konforu ve demirbq efyasiy]e mevki ve 

manzarası müsteına ve çok lrullanıtlı olan belediye otel ve gazi· 
nosunun üç senelik icarı açık arttırmaya çıkarılmlfbr. isteklile
rin 6 - 6 -938 pazartesi saat 16 ya kadar belediyeye müracaatleri. 

6 s 11-13-15-1~20 (922) 1466 

• e+,j§' 'Hl j ......, 
Sağır dilsiz ve körler 
direktörlüğünden: 

•• • 
muessesesı 

Cinsi E vaaf ı l~ıymeti 
Muhammen 

Lira 
Makkap tezgahı Ozerinde alektromotör -

lü •e maa teferrüat 
«6 milimden 17 milime 

o/o 7.5 
Teminab 
Kunıt 

kadar delik delecek• 625 4700 
Yakanda cim •e evaafı ye pey akçesi yazıla bir adet makkap 

tezgi.hı aabn alınacağından taliplerin münakasa günü olan 14 / 
5/a38 cumarteai aaat onda lzmir Sıhhat müdürlüğünde müteıek
~,il aabn alma komiıyonuna müracaatleri ilin olunur. 

3 - 6 - 10 - 13 1418 (897) 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tak en ince ve en 
makbul hediyeniz ec- -

zaca Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
lcokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı. kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

• 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalannı İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 2örme1Wnis-

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eaki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ego 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerind& misafir kalanlar, kendi eTlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok lıusmiyetlerine iliYeten fiatler mütlıit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün ER •e lzmirliler bu otellerde bulUturlar. 

;=zr= ~...,.../Siiiiiiiiiiiiii-.;i;;;;;;;i;ii;~~~illliil. 

Son moda yazlık elbiselik ku~aşları yaloı~ 

ŞARK HALI ŞiRKETi 
. .. ............. . 

Mağazasında bulabilirsiniz 
ADRES: 

ATA TÜRK CAD. No. 186 
TELEFON No. 

3942 



Milletler Cemiyeti konseyinde 
Habeş delegeleri ita/yanın Habeşistanda hakim olmadığını söyledi 

Konseyin verdiği karar Duçenin Cenova ziyareti 
Habeşistan 

perdeyi 
~~ 

faciası Üzerine 
kapatmış oldu 

son B. Mussolini mühim bir nutuk söyli
yecek. Cenovada hazırlık yapılıyor 

Parla 12 (ö.R) - Papanın dün 
Vatikanı ziyaret edenleri kabul edo;· 
rek söylediği sözlerin nasyonai .. 1&.1-

yalizmin ithamı mahiyetinde olaca• 
ğuıı ümid etmi~ olanlar hayal ıuku
tuna uğramı•lardır. Papanın ıö:ıle
j rinde mühim hiç bir taraf yoktur. 
ı Papanın etrafında aöylendiğine gere 

.1 l kendisi bir nümayiş halini alacU be-· 
j yanattan çekinmiş olmakla beraber 

' nasyonal - ıoayalizm aleyhindeki fi
kirlerini 0.JServatore Romana gaze.. 
teıinde cilhamh11 bir makale ile ilan 
etmekte g~kmiyecektir, 

Ceneureden iki manzara Berlin 12 (ö.R) - B. Hitler yedi 

BASTARAFI J iNCi SAHiFEDE Lord Halifaka ve bay Bonnet hedefe riciye.....,... bay Boımet ilk önce Inııiliz sekiz gün latirahat etmek üzere bu 
~ milletinin zavalh reisinin gö- varıncaya kadar dayanmak azinı ve ka. I İnoiyativinl takdirle karıılamJflır ı Bir a)qam Berlinden aynlacak Ber§tea
rülmeai heyecanb bir tablo olmuştur. rarmdadırlar. ()ynadıklan oyunu, yanİ 1 beynelmilel emniyet ve it birliği havası gadene.gidecektir. Bazı haberlere gÖ. 
imparator teeuür uyandıran bir ıü- Italya ile anl"'ma davumı kuallmadan , yaratmak için çoktan beri dünya mllıu- re Führer yakında rantag meclisini 
kUt İçinde yavq adımlarla kontey mücadeleyi bıralmuyacaklardır. Fakat nu tehdit eden bir vaziyeti cesaretle göa içtimaa davet edecek ve ltalya aeya
masuma tevcih etmiş ve içeri gir- mnmni inb"ba günün ve belki de gect"nln önüne getirmek lizımdL Lord Halifalu hatl hakkında izahat verecektir. 
mekteki yavqbk derecainde yavq pek hararetli geçeceği merkezindedir. meselenin esaslannı açık sözlülükle ha-
hareketlerle maaanın en ucunda yer Habet delegasyonu muhtelif dnletle- tırlattıiı için kendisine teıekkür edilme- Roma 12 ( ö.R) - B. Muuolinl 
almqbr. imparator muaya oturunca rİn delegelerine wrun bir muhtıra daiıt· ildir. cumartesi günü bir kruvazörle Ceno- B. Hitler, Romaya gelişinde ltalya kralı ve B. Mussolini 
beliniz bir bq hareketile komey rei- Dllflır. Bu mubbrada ltalyanlarm Habe· Fransız ı..ric:iye nazın bütün izaJann vaya gidecek ve öğleden tonra orada tarafından karşılanıyor 
ıini ve arkadqlarmı 1elimlam,.br. tistanda vulyete bikim olmadıklan id· bu meseleyi ne kadar keder biuiyle ele mühim bir nutuk söyliyecektir. buraya gelmiştir. ıaçmm konulmasında hazır buluna· 

dia edilmektedir. Buna dayanarak, mil- Düçe üç günden ibaret olan ziya- caktır. 
Jetler cemiyeti konse)' halarmm ıinıdi- Ceııova 12 (A.A) - Düçenin zi- reti eanuında bir çok mühim naha Düçe limanda yapılmı• olan yen( 
ilk hiç bir karar vermemeleri ve Taziye- yareti münasebetiyle •ehir fevkalide İn§aatmm kü~ reıimlerini ya]>3· ve muazzam ın.aatı ve A vrupanın 
tin lnkltafını beklemeleri istenmektedir. parlak bir kabul resmi ve mvazvım caktır. Ve bir takım ın.aatm da te- en geniş tayyare meydanı olacak 
Bununla beraber komey iızalannm her tezahürata hazırlanmaktadır. Hi&ü- mel tqlarmı koyacak ve omurgası olan ve halen ın.a edilmekte bulu-
f"Ye rağmen lngilia teıebbibünü tasvip met reisinin ~fine bu sabah kırk hazırlanmı• olan otuz bq bin ton nan yeni tayyare meydanını ziyaret 
edecekleri kanaati hakimdir. tahtelbahir ile iki torpido muhribi hacmindeki lmpero zırhlısının ilk edecektir. 

CENEVRE, 12 (ö.R) - Komeyde 
dün alqam bpanyol meselesi miizake· 
re ediliıfken, bpanya hariciye nazın B. 
Alvarea Del Vay odan sonra Jnııiliıı fıa

riciye nazın Lord Halifakt ıö2 almıttır •

1 
Lord Halifaks hükünietinin" l..anfmulıl< 
aİyaaetine aadık kaldıiuu tekit etmlttir. 
Sovyet hariciye komloerlnln beyaub 
bunu takip elmİftlr. B. Litvlnof Sovyet • 
bükümetinin belli olan tezinde ıerar ede· ..,! il{ 

Brezilyadaki ıs yan vaktinde tamamen ezildi 

Reisicümhur- Vargas sarayın pençe· 
resinden asile:re ateş ediyordu 

nok kanfınazlık siyasetinin artılı kuru H ı. _ • N ·· 
bir hayalden ibaret kaldıiuu söylemiftir. aoef ı~parat~rıı. egaı Parla 12 ( ö.R) - Dün Riyo de bağladıklan beyaz bir koıdeli ile tında bulunan ..-to avlıamı mitraı 

Komeyin dünkü celaeıinde ele alınan aldıklarmı bilmıyor deilldır. lmpara.~or Janeyroda bat gösteren ve ayni gün kendilerini tefrik ediyorlardı. Riya- yözlerinin ate.ile taradılar. lsyap\ 
meselelerin hl birisi karara bağlanma- H-'.'~ M~senin hazır. ~~unmuı n ıoy· içinde buhnlan «Entegraliab isyanı tel .araymm müdafaa.mı temin böylece tamamile ezildi. ölmemit 
llllflır Ancak ~aruıkl celselerdedir ki Is- ledığı belii nutuk tesınnı ~adır. hakkında ıu izahat elde edilmqtir: eden polis direktörü ölüler .ayısının olan osiler tevkif edildiler. lıyan ha-

lngiliz hariciye nazırı l. Halilaks . ·. bitaraf). milleti . eti Fakat konsey balanna terettüp eden cEntegralistıJ (Tamama} adı al- elli kadar olduğunu tahmin ediyor. reketi tamamile mevzii idi. Büıbü· 
CENEVRE, 12 (ö.R) - Milletler v:: lih ':'' I er :.':'"f dlfer hir Tazife de vardır. Jnııiliz teklifi- tında toplanmıf olan Yetil gömlekli Asilerin hücumu sırasında reisi tün akim kaldı. Riyo de Janeyro ha· 

Cemiyeti konseyinde Hahet imparatoru ~ d La 1 
1 

•eerilspaz: meaeH ._ __ 
1 

me• nl haklı ıöateren miilaba .. t.r hir çok· Brezilya L.-l•tlerl kanuna aykın bir cümhur Vargu kan11 ile birlikte hu- valili ile bütün Brezilyada timdi &Ü• 
,_,,__, aldıktan . in • nn e ...... ar ar T ec r. a-. meae- H . ıld • ,_,_. _,_,_ •q-

....,.........,e yer sonra "'" lfl• ı · r üh" iiııak tur. er ıeym Y•P lifi ve unaan uaıre- t*kkül olarak hükümetçe dağıtıl- ıuıi dairesinde idi. Saray hademesin- künet hüküm ıürüyor. 
1D lıariciye na-. Lonl Halifakaa söz esıııelange ıncb e: ~bm .• rm m ibaere :-b· sinde olan her fCYe t.,,ebbüs edildlil ka· mı•tı.Fakat sonradan bunlar kanuna den bazıları asilerle birleşerek ..,to- Londra 12 (A.A) - Brezilya;,. 

-.:·...:..· Lord Hallfak H L-. d :mu o u ıtın UlfUD veya n Y~• a , • • A • • , 
Taniiftir. a. a.,...atan a· k 1,. b" tic" L-"lanınuı , _ _,_ naati vardır. Eaaaen konseym 936 tem• muhalif ..,kilde tekrar toplanmı,lar nun eau kapuıunu açm,.lardı. sı- yanı hakkında gelmiş olan haberlerın 
L: • il • el • el • gece a ı ır ne eye ....,. u,., •--- da • eldifl" .. L"- •• 1 and ld • h V ~ -ette en g en netic en kemse- 1• F d 1 nl tarafmd mwı ..... an fimdikİ t mwua goı• ve donanmanın bazı unsurlanndan )er reisi cümhur ..-tosunun av usuna uy ırmı• o ugu eyecan argaı 
..ı.. -·'-~- • ..:ı.ı.ı "' ve ransız e eııuro an an ---'- ed" b unla b her mil ka 1 • d h" kü · · b • •il •- t ........ etmesı bakkm lnailiıı ta- · 1 ekt d" lmneat .... Fransa un era • yardım görerek reisi cümhur 1arayı- girdiler. Birinci t pençere enn en ıi .. metinin u 11yanı tenı< e mu-
lebinin ne aebeple haklı olduiunu iııaha "enm e ır. letler cemiyetine aadık kalmaktadır. Ce· nı bir bukmla zabtetmeğe kalkıtmq- birinde yer almı, olan reiıi cümhur vaffak olduğu ıuretindeki haberler 
batlamlfbr. lnalliıı hariciye nazırı bu me- CENEVRE, 12 (ö.R) - Fransız ha- saretimiıı lnrılmıt delildir. Eminiıı ki lardır. Vargas tabancaııile asilerin üzerine üzerine ıükiinet bulmu.tur. 
selenin milletler cemiyeti konseyinin riciye nazın bay Bonnct Romanya hari- pakt prensiplerine sıkı ıılaya riayet et· Bu hücumu asilerin ..,fi bizzat ida- at~ etti. Saray hademesinden bir Gazeteler Nazilerin faaliyeti ik 
miiııakere ruznameaine kaydını istanek- ciye nazın bay Komnen ile wıun uzadı- mek en iyi ıulb ıııı:antlaidir. Eminiz ki re etmi•tir· Entegraliat takımlarına kıtmı da asilere at~ açblar. Az ton· nıünı:sebettar gördükleri bu İıyan 
le majeate bülriimetinin takip ettiği mak- ya göriitmüttür. Romanya yahudilerinin rejimi her ne oluna olsun, her devlet ha- bahriye silih endazlanndan bir kıta ra polit kuvvetleri yetişerek şatonun hareketinin tenkili haberini memnu
aadm caniyet izaaı olan devletleri, tam vaziyetine temas edilmiftir. Yeni bükü- kilci emniyeti ancak bu yolda bulabilir. iftirak etmişti. Bunlar boyunlarına methalini tuttular. Asilerin İşgali al-lniyetle kaydetmektedirler. 
biilriimraniyet dahilinde, Habq ilhakın- metin h"beral tedbirleri sebebiyle bu va- Fakat 1936 temmuzunda zecri tedbirle· -~--------------------------------------------
dan ileri gelen vaziyet hakkında karar- zİyet Goga kabinesi zamanında olduğu ri ilga eden kararla koıuey filli vaziyeti Her halde Milletler cemiyeti fil veya bu ahhütlerinden ibra etmelidir. Yokta bu tinin mubafazakir grubuna mensup ol
lannı Tennekte aerbett bıralnnak oldu- kadar buhranlı değildir. B. Bonnet Ru- kabul ediyor ve milletler cemiyetinin' devleti memnun etmek için bu gı"bl ha- hareket cebir ve fİddete karıı boyun ei- duklanndan kendi arkadllflan onların 
i-u aöylemiftir. lnııiliıı biikümeti ıunu men yahudilerinin haziyetlnin normal pakt hükümlerini tamamiyle tatbik et· noketlere mqru hir mahiyet vermemeli· mek olur. Yeni Zeland milletler cemiye- aleyhinde rey verrnİf ohnutlardır. Bay 
tasrih etmektedir ki bu ıuretle hareket bir fdde aolrulmaaı bakkmda Rumen ba- mek inıkinawıimda kaldığını tasdik dir. Bımlan söylerken Milletler cemiye- ti paktmm ihtiva ettiği prensiplerin terki Janıon saraya giderek kabinenin istifası
edilince Milletler cemiyeti balan hiç bir riciye nazırının teminabnı memnuniyet- ediyordu. Böylece iza1arına Habeı ihti- ti izalannm biiyük ekseriyetinin hisleri· mahiyetinde bir karara iftirak edemez. nı krala vermiftir. 
taahhüt altmda bulunınıyacaktır. le not etmlftlr. IAfı meselesinde taalılıütlerinin son had· ne terceman olduğuma eminim. Bundan sonra sıruiyle Ekvatör, Bo- Fakat buhranı halletmek için kralm 

Bununla beraber ltalyan • Habq ihti- CENEVRE, 12 (ö.R) _ Habq me- dine kadu gidip gitmediklerini tayin Saat 16,20 da müzakereye yeniden liTya ve lran delegeleri SÖ2 almıtlardır. istifareleri yarın baflıyacakt ... Zira kral 
lafı esnasında milletler cemiyeti izalan. seleıi her devletin ltalyan fütuhatmı ta- serbeıtlııinl iade elınİt oluyordu. Dev· hllflanmııtır. Habq İnıparatoru aalıahki Nihayet komeye riyaset eden B. Mon- Leopol Hollanda prensesi Beatrisin yaf • 
.., talo"be karar Tennİf oldukları mütte- nırnakta serbeıt kalma11 teklinde netice- !etler bu karardan pratik netice çıkara- yerine yine geçmiftl. Küçük antant na- ters Letonya delegeıl ıofatlyle söz ıöy- tiz resminde bulunmak lizere laJ'J'ar• ıı. 
nok harekete bir aaycı eseri olarak Jnııil· lenmiftir. Saat 10.30 da Negiis kolayca rak i1baJo filen tanıdılar. Fransa ıimdl- mına bay Komnen ıinıdiki vaziyet için- lemif Ye hunu müteakip konsey noisl sı- Lilıiye gİtmİftir ..., alqam yine l•J'J'ıın 
tere timdiye kadar müstakil biç bir te• tahmin edilen bir heyecan içinde konsey ye kadar ayni tekilde harekete kendisin- de her devletin vaziyetini tayinde serbest fatiyle söz söyliyerek karar yerine ge- ile dönecektir. 
tebbüste bulunmamıtlır. Ancak Habqia- maauında yer almıtlL Lord Halifaka ilk de aalihiyet görmedi. Fakat buııün artık bırakılmasını istemlf, fakat hu kararın çen beyanatta hulannıuttur. B. Monten 
!andaki Vl\Ziyetin doğurduğu neticeler olarak söz alarak milletler cemiyeti kon- milletler cemiyetinin rubu olan ıulh ar- pakt hükümlerinin istikbalde tatbikine demiftir ki ı Komeye Habq Taziyeti CENEVRE, 12 (ö.R) - Lord H.U. 
diğer azalardan daha b1JSU1i bir tekilde seyiııden bir prensip karan istemediiinl Zllluna tebiyeti zaruri görmelctedir. Mil- mini olamıyacağının tasrihi wrm geldi- hakkında birbirinin akıl malômat gel- faktın nutkunda fU fıkra çok tetir et
lngiltereyi alakadar etmektedir. ve bir emsal ihdaa etmek niyetinde ol- !etler cemiyeti sulhu muhafaza için ya- ğini bildinnqtlr. mittir. Komey i.zalan kendi iıtihbarlari- mittir : Habqiatanda ltalyan bikimlye-

Majeste hükümeti ltalyan • Habet ib- madıinu söyledikten sonra tahakkuku ratılm1Jlır. Fransa da Jnııiltere ile ayni Leb delegeıi milletler cemiyetinin le bunlan karıdllflırarak istediklen ne- tinin filen teessüs ettiği majeste hüküme. 
tilifı esnasında konseyin ittilıu ettiği imkanı kalllllf bir ideale bağlı kalmak- sulh arzusunu besliyerek lngilia teklifine bundan ıonra daha realist bir alyuet ta- ticeyi çıkaracaklardır. Şura11 tezahür et- lince haber alınmıtlır. Bu fili vaziyeti et'• 

muhtelif kararlann milletler cemiyeti lansa ıulbun pratik zaferi idealinin taki- iftirak eder. Her devlet ilhakı tanıyıp ta· kip etmesini temenni etmİftlr. lsveç, Bel- mektedir ki bütün teeuürlerine rainıen, geç tasdik ebnek zarureti vardır. Meğer 
halannı bağlıyan ve ittifaklı bir karar bini tavsiye elmİflir. Bu sebeple Habq nuııarnakta serbest bırakılmalıdır. çika delegelen de Habeı ilbalnnın tasdi- konseyin hliyük ekseriyeti her devletin ki kuvvetle buna karıı koymağa çallfA• 
verilinceye kadar Habeıiıtandaki vazi- ilhakının tasdiki meselesinde cemiyet Son hatip olarak bay Litvinof söz al- ki hususunda devletlerin verebilecek!en vaziyetini tayin hmusunda istediği gibi lım ahut ta realiteden uzak bir dünya• 
yeti tasdikten meneden taahhütler ma· iza11 her devlet vaziyetine ve taahhütle- llllf ve milletler cemiyetinin çolr. defa karann en mefl"U olduğunu kabul etsnif· hareket ebnesi ve kendi vaziyetine ve ta- d ' Y al B" .. 

1 1 hiy · d .. · · · ... . • . .. · k . 1 d' .. • .. k . • • a yaı•Y un. ır gun1 ne o ursa o sun, eün e telakki edılebilecegı fikır ve nne gore bır arar vermekte serbest kal- platonik kararla iktifa ebnlf olmasına ıe- er ır. ahhütlenne gore arar vermesı ıcap ettı- b . 
1 

tasdik d"I k . Mill ti 
.. .. . . . u vazıye r ı ece br. e er 

mütalaasında değildir. Bu sebeple ıunu malıdır. eHÜf etmittir. Habeı meselesinde ltalyan Peru delegesi bu meselenin bilhaua ğı kanaatmdedır. 
fd cemiyeti yüksek ideallerin tatbiki için 

dia elmeğe lamamiyle hakkı vardll' ki Bunun üzerine Neııüs ayağa kalkarak fütuhatından bahsetmek doğru değildir. Avrupayı alakadar ettiğini kabul etmek- Bu neticeyi çıkardıktan sonra reis cel-
i kuruldu ve azalar bu idealler lehinde ça· 

vaziyetin aldığı ıekil k"'lısmda Milletler Cenevreye milletini müdafaa için geldi- Zira mücadele Habeıistanda devıvn el· le beraber kendi beaabına Amerika Li- seyİ tatil etmit ve Habeı hailesi üzerine 
· · • al ·· b zanl-'- ak • ·· il · · k · ti ld lıtmağa yemin verdiler. Fakat kabul et· cemıyel.I az arı ıoz o m. yapm ıı· ğinj söylemİf ve sözü hemen sekreterle. mektedir. tın cumhuriyetç ennın uvve e e e perde çekilmİftir. 

·· · ·· ki · • d • · d~ uhalif ld ki mek lazımdır ki bugünkü halde bu ide-xın munasıp gorece erı an a münasıp rinden birine bırakmqtır. Bu zat ta impa· Sonra meselenin umumi safhasına ge· e ııen fütubab tasdike m o u a ... 
·· ki · b ka b k ba V ) 1 allerin beynelmilel tam bir tekilde ta•· ıorece en fU veya u rarı vere ilir- ratorun hukuk müıavirleri tarafından çerck demiftlr ki : Konseyin varacağı nnı aydelınİflir. Çin namına y e- BROKSEL, 12 (ö.R -Par amenlo· . . . . . • 

1 M·u 1 · k · · . . . • b" · . "--ı K Mill ti · 1· k ı d 76 ka 101 1 ,__ · t ka dikını temın etmek ımkam yoktur. er. ı et er cemıyeti orueymın işbu çok kuvvetlı olarak tanzım edilmit ır netice ne oluna olsun, ve devlet1erın lll_.. on oo e et' cemıye ı onı~y - a reye rıı reye ea.aerıye ... . ... • 
devresinde bu meseleyi tahrik etmekle deklaruyonu Haile Selise namına oku- müstakil kararlan ne ıekli alırsa alım, inin karanna kartı Çinin ileri ıüreceil lh- zanmuUU1 raimen Janson kabinesi istifa • H~e Seluıye ~ olan. cevabını le· 
)ngiliz hükümetinin takip ettiği hedef ta· muıtur. Bunda konıeyin bir karar ver- tecavüzü taıvip ve kuvvetle elde edilen tiraz kayıtlarını batırlatml§tır. etmiftir. istifanın sebebi liberal partisi- mız bır Fransızca il~ vermq, fakat uzun 
mamiyle mahdut biılunuyordu. memesi ve meseleyi eyllılde toplanacak emri vakii kabul mahiyetinde biç bir Yeni Zeland delegesi )ngiliz hariciye nin yanamın bliklimet aleyhinde rey ver- hir hastalıktan henüz kalktığı için muh-

Celse devam etmektedir. Tafsiliıtı ay- olan asambleye bırakması istenmekte karar v"rilmemelidir. Pakt hilifındaki nuıriyle ihtilif haline dÜ§erek demlıtir meai ve katolik partisinin de reyde iki- tırumı bizzat okumak zahmetinden 
nca bildirilecektir. Yalnız tlrndiden le- idi. hareketler ihtlcaca yanyan bir hareket ki ı Cemiyeti karar vernıekte her U..ı- ye aynlmuıd .... Eaasen katolik partisini konaeyin kendisini affetmuini rica ede
minine imkin olan bir nokta Tardır : 1 Negü.ten sonra ıöa alan Fransa ha- deiildir. Tekrarına yol açılma-1ıdır.. nı aerbest hsrakmamalıdır. Azalarını la· kabinede teımil eden Ualann ikisi par- rek bir sekreterini buna .-mur elmİftlr. 


