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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bapnuharrlr ve umuınJ neşriyat müc!UrU: 
HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi~-
DEVAM 'M'ODDETl Türkiye için 

Snelik.. ...... .... 1400 
Alta cıt1lt1c • .. • .. .. .. .. .. • 7 50 

Hariç lç\r 

2900 
1650 

T E L E F O N : 2697 

• Şen ol ... 

Genç kalırsın! 
Spor gençlif in t~lsımıd:J 

YENi ASIR Matbaumda budmıttır 
s 

Başvekilimiz Sof'yada büyük bir merasimle iştik-j 
bal edildi, öğle yemeğini Majeste Kralla yedi 

Bulgarist~n ·Balkan Antant.i_ .dev-· 
Jetleri ile ·berabe~ yürüyecek.: 

Başvekil B. Başvekiliıiıiz lstanbulda 
C. Bayarın törenle · karşılana~ak · 
Yugoslav gazete
cilerine beyanatı 

BELGRAD SEY AHATlNiN 
SON GONO 

Resmi bir tebliğ 
neşredildi 

. . 

işçiler 
için yeni 
mahkeme 

KufGdaıı 

Ef este Kermes 
Vali Kuşadasındaki 

· tetkiklerinden döndü 
Vila)!etin muhtelif yerlerinde çocuklar 

için kampingler kurulacak 
. Selçukta ve Kup.dasında tetın1er ya- ler verildi. Kupdaaının elektrik ve --. 

pan valimiz bay fazlı Gül~ dün bir mu- işleri üzerinde mahalli belediyesiyle te• 
lıarr:lrimizi kabul ederek apğıdak.i iza- mae ettim. icap eden tedbirler alınacu 
bata vermittir ı lou jşlcrin aür' atle ikmaline doğru aidiU-

cBergamada olduğu gibi Efeate de yor. 
eonbaharda. 22 eylfıl tarihinde üç gün Gençliğin canlı olduğunu görerek bil· 
dnam etmek üzere bh Kermee lturul- haua hu duydum. Denizcilik ıporund• 

maa için mahallinde icap eden direktif- -SONU 4 tJNCO SAHiFEDE -

zaferi 



SAYFA :2 
EZ 

EAZAN MASAL, BAZAN MtSAL 

- Bozuk kaliteliler -
Türk ismi tafıyan, Türküm diye gezen ve söyliyen b :ı:ı kim

seleri, görüyorum ki kendi aziz yurdumuzda adeta sığıntı vaziye
tin.de bulunan bazı ecnebilerle temaslarında o ecnebilerin selam 
tan:lariyle ael&mlllfmaktan sıkılmı,.orlar. Mesela Nazi selamı ile 
o ecnebilere adeta dalkavukluk ediyorlar! .. Kim bilir bu tarzı ha
reketi bir nezaket eseri olarak mı ihtiyar edi,.orlar. Böyle de oba 
bu çok büyük bir ayıp ve kabahattir. Ben batka milletlere ait 
olan Te kendilerince elbette azi:ı: tutulan bu aelimlara diyeceğim 
yoktur. Ancak bütün medeniyet cihanının Te bu meyanda Tür
kİJ'enİn de kabul ettiği aelamlllfmak usulleri dururken bahuaus 
kendi yurdumuzda bunun aksine hareketten benim gibi her va
tandat ta müteessir olacajı gibi aelimı kullanılan o ecnebiler de 
fUDU mutlaka içlerinden .öyledikletine o fU1Jl'SUZlar emin olsun
lar: 

cŞuna bak ,Uya bizo yaranacak... Türk olduiu baldo kendi 
yurdunda bizim ael8mımızı kullanan bu adam mutlak milliyetini 
aenniyen tufe,.lt Te mikrop bir mahlüktur. Bu gibi mürailerin 
ne kıymet Te itiban olabilir?» 

Ylll'ttafları haklı olarak ainirlendiren bu tanı hareket sahiple
rinin rengine bakarak bunların soysuz, halayık Te ufak:zadeler 
olduiuna hükmettim. Çünkü: Hali. kan bir TORK bunu ,.ap
maia tenezzül etmezi Bu gibi bozuk kalitelileri Te karaktersiz.. 
leli bir daha öyle selinılafırken cördüiümdo i.imlerini öğre
nip aynen aütanumda ilin etmek boynuma borç ot.un! ••• 

ŞEHiR HABERLERi 
Türkkuşu 
Faaiiyetine aid 

haberler 
lnönün'de öğretmen namzetleri 

uçuşlara ba,lamıştır. Rekor uçuşla
rına hazırlıklar devam ediyor. Ya
kınlarda - havalar iyi giderse - Ali 
Yıldız'dan iyi haberler alacağımıza 

21 Mağaza soyan ~ırsız 
Çetin Cin On sene 

hapise mahkum oldu 
inanıyoruz. 

Bütün Türkkuşu şubeleri on do- Çetı"n Cı'n tarak uyku keatirmektc idi. 
kuz Mayıs bayramına hazırlanıyor. Gecenin out Gçüne doğru uykudan 
Yeni kombinezonların yapılmasına uyanan Ç.Ün Cin yükte hafif, bahada 

başlanmıştır. Talimlerine ııelecek Soygunculuk için aitt eualan toplıyaralı: maia:r:alardan 
ders senesinde ba,lanacak olan ve [ çıkmakta, duvardan duvara a.dıyarak 
şimdi lisenin dokuzuna devam eden- girdili mağaza arda Slrra kadem baaıy<><du. 
Jer de - pek tabit olarak • bir UÇUCU uyku kestirecek Bu ,,_ lunu, ilk ifade.ı.de UYk için 
olarak bayramlarda Türkku,unun lunttlılı: ,.apa~nı .a,.femekten çeldrune-
içinde yer alacaklardır. kadar cüretkardı mipe de bilahara hu ifadesini değiştir-

Gecen sene C brövesi almıt ve --o-- miıtir. 
şimdi lisenin dokuzunda bulunmakta .lznıirdo ve muhtelif vi!Ayetlerda lur- Son ifadelerinde : 

! ...... Ya·~cı·i·~·· ...... 
. . . . 
• • 
! Listesi . . . 
• . . Lira K. 

E Çeım• Reisdere köyü Baı 

• •• 

30 

• öğretmen aban Karaman 
Muhtelif eşbıu tarafından 
Karataş Mu.evi okulu 16 50 
öğretmen ve öğrenilen 
.Mu.ttafa Şevket Kcperollu :! 

• Dumlupınar okulu lliretmen 34 

E ve öğrencileri 
E Çiçekçi Hııear 
: Sakarya okulu sınıf 4 B. 2 ıs • 
; öğrenrileri 
: Kız öğretmen ok:ıılu öğrencl U 65 • 
!: va öjretmenleri 
E Bayrıtk:lı okıı.lu öğ~tınea 18 25 
'E ve öğrencileri 
: Baklı:al. Ibrahim. End.er • 5 
: Ali Zorllll.r, Ka1zeme1. 10 
: i.nşajyed -: Zeki öncil Bostanlı ilk ı*ul 
: Başöğretmeni 
': Mi.il>erra Göçtüdı: Bostanlı 
: ilk C>kul ötxtıtmea.l 

• 

olan talebe ve orta mektep mezunları .Wılı:lar yapan ve bir dldU &&bıtarun eli- ~ - Parıun yoktu, ihtiyaç içôndıı idisn. 
----..... ..,,,,..,,,,..,,,,..,,,,~G-,,.,,,,,,.,,. ... _ ..,,,,..,,,,..,,,,..,,,,..,,,,..,.....,....,,,,..,,,,..,,.,..,,,,..,,,,"""" bu sene tnönü'ne yüksek velken uçu- ne geçeıniyen Çetin an iımiyle maruf çaldığım ewalann pa•a•ım b~•ı.are ken-

Misa fir alatasaray takımı ŞU yapmak üzere geleceklerdir. D Alaıehidi Şükrünün birinci Asliyede do- dilerine verecektim.> 

H.OK.. :! Olkü okulu öfrenciteri 
• • • • • • • • • . 

Bugün toplaıuıR 
Dllnkü yeldın 

4 4S 

143 30 
18155 45 

Bugün lzmir şampiyonu 
ile ilk maçını yapıyor 

Galatasaray en kuvvetli kadrosiyle 
Üçokun karşısında yer alacaktır 

brövesi almak fırsatını kazanacak vam etmekte olan muhakenu* netice- Demek ceoareıinl cöetermô,tir. 
olanlara havacılığtmızda çok kuvvet- lenmİftİr. Çetin Cinin ıuçlu bulunduğu yirmi 
li bir istikbal vadediliyor. Bunu 21 hıraızlıktan maznun olarak malı- bir hınalıktan oa üçü ke11cdl ifıu:l~e 
unutmamak lazımdır. kemeye verileo bu müthit ..,,.cuneuaun aabit olrnu, ve bu .,ç1a~dan dolayı 

Geçen sene C brövesi almış bütün bırmzlıldarma ait tahkikat evrakı n ifa.. mabk~ ....hkA.m edilmiftir. 
~nçlerin şubelerine müracaat etme- deleri çok pyanı dikkat tafoilltiyfe do- Karan. cöre sabit oLan 1 3 dlrmilndeo Halkevi 

: -- : 
E Umumi yekfrn 18898 ';5 : ......................................... .: 

ıeri isteniyor. şubeıenn kendilerin- ıudur. dotayı - -. 3 .,. .... ıo ııüa ı...,.. Resim sergı'sinde 
den sorup öğrenec:elderi çok mühim Çetin Cin Kemeraltmd.ı.l F.Jıram ma- maLUm edi1mlfrir, Diier ~ -
meseleler vardır . Bütün pilotların iazaomı. Moreao Morc-to büacıot bit olm•..,.,.r. c;«lıa C4n. Yab.t Şllkıil teşhir edÜen eserle 
vakit geçirmeden derhal ,ubelere d~P""!DU, Tubali,.eei 8iWia map• M 25 ,..b.nad.. çok rd<I bir delilronltclır, Haıkevimwn güzel sanatlara p. 
müracaatları rica edı1rnektedir. Balcılar içinde Alım.ot Alimin mapn•- O.. re o'nl hapiı4.-ede pçirecektir.... te d'"• aiak hiın . güzel bir 

Yedek subav olacak pilotların ka- m vo Maniuda N-..t K.ııbram•n•a dllk- Çecia Cio - defa aulh -ı.kem..t bl- .' ıgı . ı.: ve . ayen:'! . 
zandıldan haklardan istifade edebil- klnlanm aoymllflu. -daa kaçmaia ........Uak oLn.,. •• ~ 0 .~ aerguıM 1 d~ birtle 

el ' k !"- 1 1 · • ta "-"'- ,... k 1 -'- d .,_, __ , __ '-'-.I L•_ .ıı~'-'-•-- __ ,ı._ L'- """'it gun uzauınuftır. emnuruye T" ki . I. , . d !Gala b ünkil k d m en ve as er ı,. muame e erını - .,,.,.... "'"' e pm •n e..,... __ ma- .,.........- .....,.., ,,.. .,ÜJu<am ....,.. ...... ,,,. ""-enıl'~ · • " halk • h 
.. ur 7~ ·~ nr ııı ıçm e ta.arayın_. uı; . a roau mamlamaları için nüfua teskereleri- f,_!ara girerek eYYell ortaLiı cözdee belt.çi tarafmdao pkrlan...., ""' • ıgamcze ~ en em sıı-

muatıeana bır yer ıfgal ed
0
en Gala- tamamen ~egıt.mıttır.. Genç ele- nin dördüncü sahifesinin bir kopye- ceçirmelı:te. çalvığı eualan -.lamak- Bu mtidtit lı..- oımm,.e kad.ac hiç natkarlanmızı hima!e. :ımek, ~ 

taaaray çoc:uklan eTYelki akşam- manlar lzmıre bır ""gı havası ya- . . k rak bel • 1 . d • d'" ___ , da • . • . de halka sanat ııevgısını dııhıı gemş 
d b 

. I . . • f' • b I eını çı ara şu erme verme en ta, on an aonra pr iği mal....,ar ,.,... bır tdtilde oillb tatinuıf etı -itti• .. 1_::d _, ___ 1_ • • ---:..:ı ....ı.• 
an erı zmırın mua ın u unu- ratmak arzusuyle gelmitlerdir.. veya Türkkusu Genel Direktörlüi(ü- · o"'." e a~......, ı~ = .K"'e tcıınır 

yor.lar. Galatasaray saflanndan ~ardetçe bir jest yaparak dikkat- ne göndermeleri IBzımdır. Ziraat mektebi Belediye tahai•at ~ ~~lann zıyarı:t?1ere yüzde 
yelıf6D futbol yaldızlan zaman za. lı oynıyac:aklar Te bu güzel tema- --=-- elli tenzilAtla satılması ıı;ın sanatkar-
man Türlı: bayrağmın fel'Cfi için sın iyi habralanna yarma mal ede- F b ... 1 . takviye edilecek ayıracak lann muvafakatini almıştır. Sergide 
milli takım .. ffannda yer alau.- c:eklerdir UaT rOSUr eri B denı ___ , _ _._ .• ,L___ . Nafı e1ı:·ı 'oden le b. eidden takdirle karşdanac:ak eserler 
(ar ve hakikaten bu terefli vazife- G · .. E k f OOO u ~~n ı~n zıra- . 11 v ~ etı ge n. ır ta- nırclır. Sanat eeverlerin bıı güzel fır-
1--L-.1_ aff-'- W alatuaray takunımn bugwı · V a pavyonu 20 atmektepleritakviyeedilecekveda- ın.i.mde, beledıyelerle htmJ8l tclarele- satt 'at' fad ed---'-' • t_L ... d' 
ııa:uuıe mu,. ... o 11' ve ae- L-- d b la - O k ak ha' la •-'-L- ı._L.ı _ _ı , ,_ __ L • B' . .. _ _ı »LL_• 1-f an ı ı e =.ıerı ıwu ır. Yilmi !er ..UU.lanmıtl dır ......, ,ıam a u cagı ço t um l " k k ıaz ......,.,., AIWW ıı:ıauc<:ca.tir. ır nn C01JOerWIJerı te~ ve poetıı --o---c.i. · ... · için haklı bir galibiyet ümit eden- ıraya çı aca habere göre lzmir ziraat mektebinin mü.ra.eıatıııa ait olan kamın muci- s· 'k" I 

• taaar~unha ~1 ~z.. ler vardır. Filhakika Galataaaray 938 Fuarının tab ettirilen broşür- talebe aaym, bazı ilavelerle üç yüze bince tabi oldukları ücretin besaı>Ja- rr 1 ı f satır <l . 
=:t~lakananvbatka bnir ı:o: takımı bu •.~n~ mesela ~üne!in l~ri belediyeye gelmiş ve derhal ha- çıkanJacaktır. . . nıırak 9~8 .b.ü~ı;"ne tahııitııt koy- ~~ .~~ ata;.~~ 

da, bu takım kartıaında büyük farklı bır netıce nçteki resmt ve husust müesıeselere, Bu den ıenesı aonwıda. zıraat malan bıldirılmıştir. lzm.ir gumrii.k ~flen paz.ıırteai gıanü :::an 0~ "bc1r yan~a almlfbr. Fakat lzm.ire gelirken koneolosluklanmıza ve hariciye mü- mektebinden 22 talebe mezun ola- ~ poıta ~ telgraf~~ lzmire dönerek vazifelerine ba,Lya-
bul d d B fta k O#llln tll cezalı oyunculanm da beraber eaaeaelerine gönderilmiştir. Bu öro- c:aktır. lenn çekt."lclen telgraf ve cönderılen cakıardır. 
idar'::i;:..~~ VahtolmaJi:ı':'ere g~clikleti için kuTVetli bir kad- t~er_ beş li~an üz_erinedir. Tabları = 11?9ta ~-~tına .a~ heeaplan ~ . . * . . . 
ek ular 1 · l'di H 1 ro ıle sahaya çakmak imkamnalnefistir. lzmır şebrı ve Fuarı hak- Yamanlar kampı bit etmış ve listelermı merl.cze gon- Halkevı resun 1Crgııımde teşhır 
Adaer 

0~1!_c_ L•~ zmır ı r.I Aet e malik bulunuyorlar. Yani kendi- kında geniş izahatı havidir. V le "cad le . tı' y dermiştir. edilen kıymettar tablolaalan bir b-
nan, ....... uuaaç ay evve 6f l . d • • b. . b ki • 938 F d . ed'I k kaf erem mu e c:eıpıye ' a- - • d . -'-- .. '-- .. 

••flarından alın -•- I · d erın en ıyı ır netıce e enır. uann a ınşa ı ece ev !ar kam lmas . . . mı resmı WJ'm ve muesaeeeıcr oçm - ara& zmır en ay- • • • man pının açı ı ıçın şım- M • h • ı Bu auretle 
nlmıttar. Eğer bu takmıa daha bir O~olı:a gelince bu hafta en kıy- palvıyakonu, fll

8
rk m~8?°ı tarzında l'.a- diden faaliyete geçmi~tir. Cemiyet 3 DJSa Şe rı :atın;~: reasamlar 

•• ek imki b 1- mettar oyuncularından birini An- pı ac tır. unun ıçın 20,000 !ıra bu ae kam daha aali b' tekil- O •L [ f "'VV ıştır. 1 ~b: ~.~d dnın~ ~ karaya göndennİft:İr. Bu oyuncu tahsisat kabul edilmiştir. Evkaf mü- de 'd ne .. ~ı ed t~t la- fomatrR te e onu . * 
~ •-'- gun ~ a h z. Hamdidir ve talumda esaslı bir dürlüğü heyeti teftifiye inşaat mü- --'-'tuar~;:p•ıncapno'e~--~-- L::_ lzmir - Manisa otomatik telefon Polis divanı dün öğledea şonra 
11111ru ..... m oyuncuıannın ara- d" ·· B Nih d k .. B lh caı< • ·ıuaruan ~...... ~'-----'- ,._ wl 't 
redi lrucaklaflnalannı biaaeder yer ifgal etmekteydi. Bununla uru . at .ve. e orator . san edilmektedir. hattı Haziran ayı batında i~lemeğe ~ax poııs. mı:m. anna l!i ev-
ıibi olacaktık. Ancak bu noksan beraber O çok hücum hattı yine bu akşam ~rım~ gelecekler ve ya- Dört yüz kişilik olan kamp yerin· başlıyaaılcta. Bu suretle Manisa ııeh- raka gozden geçı.rmiftır. 
da maçın ayni kardetlik havut kuTVetlidir. liri Namıklar, Süley-~ pavıyon ıııle meşgul olacak- de bir paviyon in§8St dü~niihnekte- ri lzmire, l.atanbula ve Ankarayıı tıe- Mali kate~ u1ı eba 
içinde cereyanına bir mini tetkil man, Sait Te küçük Kemal Ham- r. dir. Yamanlar kampının açılma cari- lefon hattı1e baiJanmıı oluyor. müd" .'!eBvelh tipm aı !._':?~m 
edemiyecektir. diyi aratmı,.acak bir hat tesia ede- • - hi henüz tesbit edilmit olmamalrlıı Manisa, iktıaadt ehemmiyeti ba- ~~ . san Hoar §rnr~o 

Hatırlardad iri Galatawa ceklerdir. Her iki takıma muTaf- Müezzınler kursu beraber Haziranın son haftasında kınımdan otomatik ,dı.irleraraeı te- ırdmıttır. * 
taJamnun bun:.n evvel lzmird~ fakı7et temennilerimizi bildir- devam ediyor açılacağı aanılıyor. lefon.~ 87.amt •urette istifade Adliye emanet daireainde mevcut 
yaptıit bazı maçlarda, ufak tefek mekten zed: duJUYoraz. --=-- edecektir. bazı eşyalalrıı kazmalar ve baltalar 
f --'• ak' _,_, AD BiL lzmirdeki müezzinler İçin açılan Ç lA • 
"'"" ... acuuar olmu,tur. Bubi- . • eı me p ",, L. .1: l" t o dün açık artırma ile satılmı ... •• Ad-diael b kursun ilk devresi bibniştir. Bu kur- .,, 1 aa ıy /! ~~ 
• erin ae eplerini hep biliyo- sa 12 müezzin iştirak ederek okuyuf Daha şimdiden çeşme plajı civa- . ıman . . e !iye emanet dairesindeki lüzuınauz 

naz. Galatasara,. takımının ken- Jnebolu kararı tarzları, eda ve aedalannı tanzim et· nndaki evler kiranlanmağa baıılaa- Nısan ayında lzmır lımanına 153 eıya bu suretle elden çıkarılmıştır. 
cliaine mahsus bir OTDn sistemi · 1 'f 1 • taall"'- ed tır ..,..__,, __ .. _ L_ __ ,_._.__ ı Tiirit, 1 Amerikan, 1 Bulgar, 4 Fe- * 

dır Bu • -~• fe • d"ld" mış er ve vazı e enne ..,. en mış . v<CllClDC DBZUu.ıua.- yapı .. lem--'- 3 Fmn- IO (--"'- 21_ 
Tar • •iıltem, M>nAiğe daya- myız e r ı hususat hakkında malUınat almı,- maktadır. Krnlayın Çeşme plajı da ......... - ''KUL<., .......... Bergaınada evkaf i§lerini tefti~ 
DD'. Sert ~ pek te ~flan- Ağırceza heyeti kararile dokuz ay !ardır. bazı tesisat ilave edecektir. 14 ltalyan, 2 Macar, 2 Norv"?, ~ Ra- eden evkaf müdürü B. Esat Serezli 
mıyan, tekmenm ve f~~lun ;°'~- ve on gün hapse mahkilın edilen ve Kursun ikinci devresi 19 Mayıs Kızılay cemiyeti, plaja gelenlerin ı:nen. 7 Yunan np~ ıtdm.i4tır. avdet etıniştir. 
naama ısmamıyan. l~lı seyın:1- mahkCimiyet müddetini dolduran 1 Pertembe günü açılacaktır ve ikinci istifadeler ini temin için plaj gazino- . Bu ,,.apur1aruı tonilato hacm.ı 1 28 * 
~er-~rt d~areŞketlend ıyıehkartı.laetlmıf mağruk lnebolu vapuru süvarisi B. devre k.ureuna 15 müezzin iştirak aunun liste ve tarifelerini konturo- bin 899 tondur. Evkaf muhasipliğine tayin edilen 
k eırt ter ı~. unu ~L emmıy ki~ Mehmet Ali mahk.Ciıniyet kararını edecektir. Ayrıca imamlar için de !ünden geçirecek ve fiatler gayet mu- LJ 'l / Ec B. Nazmi Ankaradan gelerek yeni 
ayı ve ıtaret ebn- iateriz: temyiz etmİ§tİr. lbir kurs açılacaktır. tedil olacaktır. flf Q zanesi Tazifesine haflamlfbr. -

BUGÜN: 

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

IZMJRDE iLK DEFA OLARAK 

MÜŞKiL iTİRAF 
ALBER PREJAN 

ERICK VON STROHEM 
JANMYHOL 

Gibi dünyaca tamnmıt 3 büyük artist tarafından t2auil edil
mit AŞK ve iHTiRAS filmi.. 

Lüb kadınlar ... Muhtefem aa.bneler ... Göz b_,,...ca b.n'a-
leder ...... Enfea bir mevzu...... - AYRICA -

FRANK PARKER HELEN LYND 
TARAFINDAN TEMSU. EDiLMiŞ ... 

TAMA R A · 
Revülü ... Şarkıh ... Danalı ... Muzikalı unıia bir OPERET 
AYRICA ı PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: 
MOŞKIL iTiRAF : 2.45 - S.40 - 9 DA ...... TAMARA ı 
4.15- 7.35 ... C.ımartesi ve pazar aa.t 1 de Ta.mara ile hatlar 

. . .. . , .... . . . . . .. . . @?9 

HilA1 ea.anesinin liboratımır kw
mmda bliyük bir yenilik ve değqik
lilı: yapdmq olduğunu öğrenjyoruz. 

Kazalarda polis 
tefkilatı kurulu yor 

frzaa Kanal Kimi! Akl:llf; ecnme- Hazirandan itibaren bütün kaza
•İnde Meta ilaç fabrik.ııJannda oldu- !arda yeni polis teşkilatı kurulac:ak 
iu gibi toz il&çlarla su.la ilAçlan. ten- ve faaliyete geçecektir. 
türlerle hüla.alan ayn ayn yerlerde Emniyet müdürü B. Sal.ahattin 
'hazırlatmak tetkilatını kurmuı bu- Aralan Korkut kazalarda tetkikat 
lnnmalctııdu, Bir haftadan beri yapmış ve em~iyet kadrolarını lıa· 
HilAI eczanesinde yapılan reçeteler zırlamıştır. Tayinleri bu günlerde ya
bu asrl konforu haiz laboratuvarda prlııcakbr. Bu suretle lzmir vilayeti 
çı(muılrtadır. aziz eczııamm bu ciddi emniyet kadrosu genişlemiş oluyor 
fedakarbğından dolayı tehrik ve tak- =---
dir eder muvaffak..ıyetler d.iltriz. Bir haftalık ihracat 

Hava Şehitlt"rİ 
için yaptırılacak 

çelenkler 
önüınüzedki Pazar cilnii 

yeııcW.k HaTa Şebitleri ih
tifali için Beledi,.e e'denme 
dııireai :ranıodalğ Çipokçi 
Bayan Sadi,.e en nefis ~ 
den (?il ucuz çelmlderi bıımia
maktadır. 

Mayısın ilk haftasında lzınir li
ınanmdan muhtelif ec.nebi memle· 
ketlere 837 ton üzöm, 29 ton pa
muk, 322 ton palamut. 39 ton uy· 
tin yağı, 200 ton arpa, 1000 ton buk
day, 82 ton bakla, 29 ton k.umdıuı, 
1 O ton ausam, 100 ton küspe, 122 
ton çavdar, 100 ton kepek, 56 ton 
deri, 362 ton tütün, 22 ton miyan 
kökü, 100 ton valekı, 1 O ton ceviz 
ltiitüğü ihraç edilmiştir. 

A.Wcadarlanıı bu Türk kadı- Havacılık ve Sıpor 
nmı tercih etmeleri rica olun-

•
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1 
vacılık ve Spor» mecmua9İ• 

nın 4 üncü eavuıı ak.a:ıısıır. 
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Japonya haber veriyor 

Milletler Cemiyeti 
Dün gizli celsede Çin, ispanya işleri 

ile Şilinin teklifini görüştü 

Başvekil 
B. Celal Bayarın 

SAHiFE 3 

Beyrutta Konsolosu
muzu Yaşasın Atatürk 
sesleri ile selamladılar 

BEYRUT, 13 (AA) - cAnadolu ajansının hususi muhabirin
den » 
~evlu~ münasebetiyle Beyrutta her ıene yapılmaaı mutat me

rasıme gıderken bat konıolosumuz, caddelerde toplanan binler· 
ce halk t-:rafından yafaım Atatürk, yatasın Türkiye nidalariylcı 
ve emıalsız COfgun tezahüratla selimlanmıtbr. Kendisine ayyıl
dızlı buketler verilmittir. 

Yavuza Sancak verildi 
SlLIVRI, 13 (Hususi) - Bugün burada bulunan Yavuz dret

notumuza merasimle Sancak verildi. Merasime donanma kuman· 
danı Amiral Şükür Okan riyaset etti. Ve bu vesile ile ırüzel biı 
nutuk söyledi. 

Roma görüşmeleri 
Ay sonuna kadar bitecekmiş 

ROMA, 13 (ö.R) - Paristen gelen haberler Fransız - ltalyan 
müzakerelerinin çok müsait bir hava içinde yeniden basladığı İn· 
tibaını teyit etmektedir. Bu görütmelerin neticesi tah~in edildi
ğine göre, bu ayın sonuna ehle edilecektir. Fakat bu umumi ve 
ihzari mahiyette bir anla,ma değil, Londra ve Roma araaındaH 
anlatma gibi etraflı bir eser olacaktır. 

PARIS, 13 (ö.R) - Yarın öğleden sonra B. Muasolini Ceno
vada bir nutuk söyliyecektir. Nutuk bilhassa dahili mahiyettedir. 
Fakat beynelmilel siyasi vaziyet te değitmi,tir. ltalya - lngiliz 
anlatması, Avusturyanın ilhakı , iki diktatörün mülakatı, Çekos
lovakya üzerine çökmekte olan tehdit, ltalya ve Fransa arasında
ki müzakere Düçeye çok haz ettiği bir siyasi ufuk cevlanı yap
mak ve Avrupa siyaseti sahasında ltalyanın niyetleri hakkında 
ehemmiyetli sarahatler vermek imkanını verecektir. B. Mussoli
niye son derecede parlak bir kabul resmi hazırlanmaktadır. 

Moskovada çok mühim 
bir askeri toplantı 

VARŞOVA, 13 (ö.R) - Moskovadan alınan haberlere göre 
Uzak Şark Rus kuvvetleri ba,kumandanı mare,al Blüher Uzak 
Şark vaziyetini müzak"re için yapılan bir konseye ittirak etmif· 
tir. Konseyde Stalin, Vorotilof, Kazanoviç hazır bulunmutlardır. 
Uzak Şark orduıunun her ihtimali kartılama11 için •imendifer 
münakalelerinin 11lahı meıeleıi görütülmüttür. 

Macaristan kabinesi 
istif asını verdi 

BUDAPEŞTE 13 (ö.R) - Batvekil bay Daranyinin istifıuı 
bekleniyor. Kabine buhranı timdiden açılmı9 sayılmaktadır. B. 
Daranyi hükümeti nasyonal-sosyaliıt çalkantılarına karft ener· 
jik bir siyaıet takip etmittir. istifa bugün reımiyet kesbedecek, 
ve B. Daranyi yerine milli banka direktörü tarafından yeni kabi
ne tetikl olunacaktır. Yeni kabinenin memleket içinde süküneti 
bozan tahriklere ve hareketlere kartı çok •iddetli davranması 
beklenmektedir. 
BUDAPEŞTE, 13 (ö.R) - B. Daranyi kabinenin istifasını 

amiral Horty'ye vermittir. Bu kabinede ekonomi nazırı olan B. 
lmvedi yeni kab ineyi tetkile memur edilmiftir. 

Belçikadaki buhran 
Kabineistifasını verdi 
BROKSEL, 13 (ö.R) - Siyasi hadiseler sür'atle birbirini ta• 

ki petmektedir. B. Janson üç katolik nazırın istifasından aonra 
kabinesini ayni milli birlik esası dahilinde tamamlamağa muvaf
fak olamamıttır. Zira muhafazakar katolikler kabineye ittiraki 
reddetmektedir. Sağ cenah yeni bir kabine !etkilini istiyor. Bat· 
vekil bu aktam nazırları kabine konseyi halinde toplanmağa da
vet etmi9tir. Nazırlar kabinenin mütterek istifa mektubunu hazır
lıyacaklardır. 

BROKSEL, 13 (ö.R) - Kabine resmen istifaya karar vermit 
ve bay Janson krala bu istifayı vermittir. Yeni kabineyi, yine mil
li birlik formülüne dayanarak, 9imdiki hariciye mozırı sosyalist B. 
Spaakın letkile memur edilmeıi en muhtemel görülüyor. Eski Ji. 
beral ba,vekil bay Japar ile eski liberal milli müdafaa nazırı E. 
Devegin isimleri de muhtemel birer namzet gibi gösteril..,,ekte· 
dir. 

Cenevrenın kararı ve lrgılız 
gazetelerının neşrı yatı 

LONDRA, 13 (A.A) - Taymis gazetesi ltalyan imparatorlu 
ğunun tanınması lehinde konseyde ittihaz olunan karardan dola 
yı memnuniyet göstermekte ve daha geoit bir tarzı halle doğru 
ilk adımın atıldığını yazarak böyle bir hareketin hakikate göz 
yuman bir idealden daha kıymetli olduğunu kaydeylemektedir. 

Oeyli Telgraf ise, lngilterenin Milletler cemiyetine verdiği te
minatı ihlal ettiğini yazmaktadır. 

Neva Kronik! gazetesi de, konseyde dün cereyan eden müzake
releri kollektif emniyet prenıibini mezara koyduğunu ileri sür
mektedir. 
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Türk klasik bestekarları: 
·············· · · ··~········································· 

Buhuri zade Itri Hava Casusları 
• 

Yazan: A. Maşar Suçlu Değildir! Lile devrinin kudretli 
~~.:~~?~::'::~. bestekarı Ve eserleri ıv Bge:ekmecburiyetindekalacakti. 

Büyük Zabıta Romanı . i NAKLEDEN : ~ GöK YOZONDE FIRTINA Gittikçe kesafet peyda eden teh· 

18 
: • : On yedinci asrın Türk klasikıvel okunan rast makamındaki .. ditkar b~lutlar~~ yarılması imkan-
: Nahıde Orbay : bestekarlarının en büyüğü olanl (Na't) ı en değerli bir eseri ıayı- Ywıkerı, yiiksekl~de uçarken sız olduguna gore yolunda deva~ 

'lal!l!lllllll'lllli&ll0<1?.fil1lEllll!.!!l'Ja~illll•1111a"1ıııııııı:,Q~!lrJ : ................................. : Itri, lstanbulda Mevlevihane ka-lıır. Güftesi Celaleddini Ruminin yerde yata.n tay!are~ınd.enkazı et· etmekten ba9ka ç~rde Y0~· ~ti· 
1 civarında Yaylak mahallesin· Farsça olan Na't • • rafında bır daıre çız ı. Ansızın metr 1600 metreyı e a:oıtenyor-

-HULA.SA- aert cevap_ v?rdim. . .. •. ~~s dünyaya gelmi,tir. Zamanında Ya Habiballah R~siili Haliki yek- çöl~~n bir alev s~tunu yüksel~i. ~u. Çok daha yükseklere çıkmaıi 
- Tonı sıze belkı soylemegı . t'h tt'"· 1 k t I ta bul ,- t•• • lnfılak olmu9tu. Vıdal artık müı· lazımdı. 

Doktor Jason, velinimeti olan unutmuştur. Ben öyle kunı sözler- ışl ı akrl e bıgı bmem ~ e 1 t s bnulda B .•.. Z''' 1 ~,. •L .. b.ah ııty~

1
terihane yoluna devam edebilirdi. Rüzgar hırçln çığlıklarla esiyor-

k d d "T oma a era er yıne s an erguzını uıce cuı paRu ı em a . ..
1 

• • l 
doktor Ambersonu öldürmek ıu- le korkaca a am egı ım. . vefat etm" t' (l7ll) Vefahnda tüyi Dınamit A.T.Z. cihazını ku yıgını du. Yagmur da bat amıtb• 
ru ile zannaltmdadır. Elde edi- Klansi .. Beni dinleyin .• Beni, ıt- 170 ı' 1ti~-. . ·t d"ld' - · N" • . H 1• H L d .. b d . haline koymu,tu. Bunun ne ehem· Vidalin gözleri Altiınetrede.,. • l d... b" . . I I yatını geç gı rıvaye e ı ıgıne azenını azre ı aR ıa ru e rı • , d . k d . y • , . ha< 
len deliller tamamen onun a ey· leme ıgım ır cınayetin suç ~ı;~ göre llf • k 1640 tarihlerin- kainat. mıyetı var ı. Bır aç ay a ayın cı· aptıgı manevranın neticesıne 
hindedir. Zabıta ııe miiddeiumu- diye itham ediyorlar. Ben hakıkı \ d d - agı Yjd O:ı t h . d'l b' N" . • E b. • • : hazı yeniliyecek, bu sefer daha kıyordu. 
mi muavini Vilıon da Jasonun ka- katil kimdir biliyorum. Onu siz 1.e Aogml ~· ~ Mugut fa mim ebı eb·~· urı çeşmı n ıya ı;efmı Jet~.a~ı emniyetle yola çıkacaktı. Şimdi 1650. -1700. 1750. -2000 dur• 

• . , l d b"I' B k t'I · i 1 ır. sı ısmı us a a o an u u- ma uyı; d' . F d'. k • 8 . 1 yük" 1. d Junk .... til olduguna kanaat getırmı§ er· e ı ıyorsunuz. u a ı ne sı_z~ • y .. k b t k- b b 1 zamanının D b' M' a b"d C bre'l nd r ıitünceaı ransaya onme ti. ır ırı:-.• " ıe ıyor u. en u .. _ 
dir. Maznun, muhakeme gününe niz, ne Tonidir. Hatta ne de sızınlBuh ese arınf ad asb, 1 erfe ı ır c u e e ı e "k~b kaç gün ıonra fabrikada i' ba,ın· p; .n iradesine boyun eğmit bir 

. d.l • . Ew . u urcu esna ın an u unmasın- -rı a . d' d y , , 'b' 'd" O d...... --1: hadcu he/aletle tahlıye e ı m11tır. te•kilatınıza mensuptur. ger sız d d 1 k d" · Buh • d p· "h d b • .. h L·· b d' da bulunmayı ümıte ıyor u. erı- ~ gı ı ı ı. nun ver ıgı emn •1 T • b" 

1 

an o ayı en ısıne urı za e a nı a e er ıerı nu RUn e ı . . . d • d F- ,_ f , .1 _ _, 
Doktor Jaıon Amberıonun kızı ı e olsa idiniz doktoru enseaınden ır d "ld'"' 'b' B h 1 k k f' h • 1 .. • nı tayıne muktedır olama ıgından 1 apıyor u. ....at ırtına gıttı ... li" 

. lıt d" M • .1. . em ıgı gı ı u urcu u ey ı· arza uyı, k . ik . . B" I k d "d·' t b 1 tu k" V'd-• 
•ellıfme e ır. arı, ae11gı ınne kur•unla o .. ldürebilirdiniz. Amber- t" . 1 d d · · ld • y "l ll h t·· d" · .. t• t şar ıst ametinı tuttu. oy ece o a ar fi «" umut ı ı .. 

• • • T I ye ının as en e esme racı o ugu a resu a a u anı umme ane , • . . . k k l d b' · • kınl 
babasının katılının bulunması hu- sonun katili Eterli mendil kullan· . t" d b k 1 k 1 B • . · d, denıze varacagından emındı. Bır en ço anat ar an ırının • 

d d . s·· .. ınvaye ıne e a ı aca o ursa u- acızen • k h' A • k d k k d B"tün !L' su.unda yardım va e ıyor. utun masını rok eyi bilen bir adamdır. h . d 1.•. d h ki ld ·u Rehnum·· a"yı' - • - . vb h. erre sa ıle varsın... fagısı o- masın an or uyor u. u lll4 

h l . d L M' 1. "d " I urıza e ıgın a a es o ug acızanı ne e arı I d B 'd" I b' k • . il . .. l k t __ __. JÜP e erı, ORtor ıçe ın ı are et- p t Ki 5 · ayağa akllı:tı dT K d" . . ltr" hla • ·ı t ay ı. u gı ı, e ır aç saat sonra tıma erı goze a ara . ayy...-.. 7ı 
fiği söylenen bir haydut çeteıi üu- Ba abnen

1 
den alçaktı ' Genı' s 1 zanne 1ı. ır. ~. ıslınkınk 1 

1 
ma b'I. G ··1b·· • b - • · t .. b~l~rı. el. Mısır toprakları üzerinde bulun· azami dikkat ve ıüpleale idare e-. . . . h d oyu · , sına ge ınce, guze o u ara ve ı • u unı agı ıerıa sun u ı a a . • .•. d" d 

rındedır. Bu şiıpheyı ast~n.e . e omuzları vardı. hassa Itır yapraklarına karşı fazla tüyi maıı muhtemeldı. Bındıgı tayyn· ıyor u. 
te.davide olan Cai~ a~ında bırının Ayağı ile arkasındaki bahçe ka- 1 inhimakinden ileri geldiği anlaşıl- Şemsi T ebriz1 ki dared na' ti r~ eski olmakla berabe~ saatta2~ Bütün ustalı.ğına rağmen bu. c~ 
bır mektubu 11ermıftır. "tt' ı akt d Peygamber Ziber kılometre yol alıyor, bılhaıaa Vı- hennemden sag kurtulacak mı ıdıT. 

Doktor Jason, Cainden meseleyi pııını 
0
1 ı. k k km d' m ltr:" ır.. dıı Dördüncü Muıtalcwü Mücteba an seyyidi dalin kumandasına oklaylıkla it~- Bir aralık nazik zamanlardi ıinir• 

anlamak için hastaneye gidiyor. -.. ~me or ı_yor:_ı:.nuk .. kı· M hı aJ.nı zaman 
1 

(Şuarayı "l" tü • a? ediyordu. Vida! mahir bir pilot- \erine ve muhakemesine olan fe1'• 
Halbuki Cain hastaneden anıızın ye ~uld~ .. ~u halde ıız d

5
. 11 ?r d~ h e m~./t zamı:;ıın n bulunuyor- Der Türkçesi de• a a yı tu. Her hangi bir tayyareyi idare kalade hakimiyeti olmasaydı ka• 

haybolmustur. Jaıon onu mamalı· '· nı:!dır bılmıyoraunuz. ıze tım 1 ı d 
0

' ~ ar» ın .. ai "z ıöy~ E t ~ nın sevgT ·• ı · t · etmekte mütkülata uğramazdı. sırga içinde mahvolmak mukad• 
tadır. ' bir korku sahnesi göstereyim de , u.. .~ynı.n d guz~ .. ~o d ltr" Y a rı 1 ısı • .fj'!z. yara.'' Kadına gelince tayyarenin karlin- derdi. Ansızın bir mucize oldu. 

bilmediğinizi öğreniniz. Ondan ~d~ -J.,_8ırd~r~n. en .. ır~;ı b" d 
1 

All h h ll cının ılt;ısı •e~~'!'. ginde sırt üıtü yatıyordu. Mühen- Buna cidden bir mucize demelc'. 
«Yeşil Güvercin» barı tek katlı, sonra düfünmek için de hastanede 'en: e)n ısınıd m;r~ ep kır ' e akın b arı fi'n a ıeç !iP diıin bütün aklı manevraaında ol- caizdi. Tayyare yeniden muvazeo 

ahfap ve uzunca bir bina idi. kafi zaman bulabilirsiniz.. ıvank ~-ıvar ır. t~kı. gere 1 e~ alr Upl t ve enz-:_ı:_, 0 mkı~?n ıensıünk; duğundan onu hiç dütünmiyordu. nesini buldu Yükıelmeğe batlııdı.. 
Ba d ının dört köfeıinde y ki ve gere o mez musı ı eser erıy e u annnın n<a<ın, aınatın y • h'I O d k k k b" d · d. 

· rı~ a~ · · anıma ya aştı.. iktidar v meharetini göstererek sek derecelisi ile tekemmül etmİfİ 1 e .. , n an or aca ırfey e Vida! altimetrenin mütema •Yel\ 
bırer guvercın heykelı vardı. Bına. Sağ elini beline doğru götürdü. ik" d ~· kud f d d I yı pa p b l . .. .. .. • l b .' kalmamıfb. Bahusus ki bu kadın yükseldiğini gördüğü halde rahat 
Caddeye yakındı. T abııncasını çekecekti. md. ush ı e dı. re ın el~. ho .a d • ~yga'~l e~ eı;ı~ goz~nun n~r 'M~- minnettar olmağa mecburdu. Bir değildi Kaç metre irtifada sükô·· 

K ın Ü erindeki ıtıklı levha k 1• d ışa a ne ım ve mec ısı asa a- zım goz erımızın ı,ıgı ıenıın; ı- f d kik d .. 1.. d • b'I . d 
apın .... z.. Vakit kaybetmeme azım ı. hil olarak iltifat ve teveccühlere raç gecesi «Cebrail» rikiibında zaa a asın a onu o um en nete kavutacağını ı mıyor u. 

yoldan gorunuyo~du. Evvela elimle sonra da sağ yum· mazhar olmu•tu olduğu halde dokuz kat yefil kub- muhafaza etmitti. Fransaya ayak Altimetr şu rakamları göateri• 
Garson, açık bır pençere yanın· " · "k' k !' d" ı T • • • • • b b d l t t d" d • dak" d b' .. t d. rugumla çenesıne ı ı uvvet ı ı-ı Itrinin en fazla töhretfıar oldu. benın üstüne ayak baıan senıın aıar asmaz.cas~ua a.e e ev ı yor u • 

B dı mk~a -~t ~le yer • gbo~ er .. 
1
• rekt yapıştırdım. g"u devir Lale devridir. Itri Kar, Ey tanrlnın elrisi! Bilirsin ki üm- etmekten çekınmıyecektı. 1500 • 1600 • 1700 • 1S00.185Cl. 

ar a 1 Mllf en ere serı ır goz ~ . B "fh "k r t' 
ttım Y~r~ yıkıldı. . !>este, nakıf, semai namı verilen metlerin acizdirler. Beıı;aız, ayak· LER GEÇiYORDU u ne mu 1 f yu se 1f ı •• 

a l ı' · d h" t d • kt Elını attığı otomatık tabanca bir çok kıymetli eserler meydana sız acizlerin yol göıtericiıi aen· SAAT 1900 • 2000 

i ç ennl de. ıç .akn~I ı'!ım yot. u. halının üzerine düstü. Hemen yer· 'getirmitse de bum;n bunlardan an. sin. Peygamberlik bostanının sel· Saatlerdenberidir Sahrayıkebir Ve burada ilk defa olarak bit, 
ımar a ıgım ıç ı erı ge ıren · ı .. - ' ·· · d ak d O d · · k 1 • • · d d Dab · d den tabancayı alarak cebime sok- -cak 20-25 kadarı mevcut buluna- visi marifet dünyaıının ilkbaharı uzerın e uçm ta ır. enızı ve urtu Uf ıevıncını uy u. " 

garsona sor um: t m \b·lm k d' A dı ş . b " .. 11 ., .• 'ya meakiin toprakları görmek ar· sakin bir atmosfere kavutmUftu. 
_ Burada bir arkada•ımı bek· u · ı e te ır. srın unutturama • erıat agınm gu uıanı, yuce .. d k k "ld y··k I k d' d' . .ı 

T G' d· - · k · 'd k·ı·t - b 1 d 1 · · b t k" f-L •• b"l · ş · T b · • (X) zusu ıçın e ıvranır en ço en, u seme te evam e ıycr«U. liyordum Onu belki siz de tanır· ır ıgım apıyı ıçerı en ı ı • gı u eser er e trının es e ar lK· sun u •ensın; emsı e rızı 'h . "ld b k b' .. J nk d . l . d 
• l d" B h k d f l d ' d h d 1 · k d p b l · h. • b l nı ayebız ço en as a ırtey go- u ers enız erın sonsuz e.< sınız Doktor Miçel . e ım. a çe apısın an ır a ım. ta e a erece erme varan u ret eygam er erın met ını ez er e. . d H i : d' k d . likl . d .. .. ık 

_ .. Tanımıyorum ···, Barın etrafını dola9tım. Oturduğu- 1 ve kabiliyeti ve hüsnü tab ve has- mİJlİr, Muıtala vü Mücteba, o rb~mıkyor u. bailtt fım ıy1 e a. 11.r rın b.erıdn e!" •
1
uyun yudzune çd • 

· · · .. .. d 1 • • •• •• k d" B·ıh ''k L Ul • ır ervana e rastge memıftı. mıs ır enrza tıyı an ırıyor ıı.: Dedi ve gitti. Uzaklatmasını muz yerın açık pençeresı onun e sasıyetı gorunme te ır. ı assa yu seR u sen .. n. Junk 1500 • "f d A • • d k 'f b" k anlık d 
bekledim. Batka bir garson çağır• Mariye seslendim. Beni bahçedeJgüftesi Farsça olan: 1 Buhuri zade Itrinin bir diğere- der~. d :etref;:: a .an :Uçh v'atı: .~•k ır I kar_. • ;ar ı. 
dmı. Ondan dıı dondurma istedim ve telatli görünce hafif bir çığlık ' (Ey) Gülbünü iş midemet sakii seri de: ~o~ :ı· ~ ~nd.•rM"h ~~ı~s~y:'-. ~ uldekl ara;:.; derın e neo 
ve ilave ettim: kopardı. 1 Gül'izm ku? Ey aşıkı ruyi tü he:uiran ô.fık u ~ : e ~· '· k u ta 15G .. ~ı~ ıe do u arını ı me en UÇU]l'OI"' 

- Burada doktor Miçel ile ran- - Çabuk dedim. Atla pençere- (Ey) Bô.dı Behar mi11ezet bcidei Rilkerde besilyi tü hezaran aŞık ;;:de ır .. :. ıtb' fpt ı. 0 
.• !.~- ar ı. 

devum var. Onu tanıyor musunuz? den.. ' j .. . H?tf~Üııa~ k~? Binlerce demi visalinin aşıkı mu lf il' ır maya gogu~ -BiTMEDi~ 
- Hayır .. dedi. Dondurmanızı M · d ti dı Yol ke- (Ey) Her gulı nev zıgulruhı ycid var Efeste K arı pençere en a a . I H · 'd"h J · 

getireyim. narında bıraktığım otomobilime • . emı '?.' ı e. Binlerce senin cemalinin atıkı erm es 
Biraz sonra geldi. k k "tt•k (Ey) Gup suhan 'eneli kuca, dı- var .. » 

osara gı ı . d . , "b" k"? llh . 
- Beklediğiniz arkadasınızın O b'I h k d k B eı ıtı ar u .. Segah makamındaki muaz-

gelip gelmediğini arkadafl~rıma . ~omo ıd are et el er e~ a- (Neva) kari layemut bir fııh· zam ayinidir ki üçü (dügah) biri BAŞTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE rek kendileriyle hasbiha!de bulunmUf, 
sordum. Onu burada tanıyan bici rfınl dapl ısıns-~tlgarso1n alrk ıM9arı ,eseridir. de (beyati) ayininden müteşek- Kuıadım gençlerinin inkişaf -ebneleri ilıtiyaçlannı sormuıtur. Deniz sporun'\ 

ıra 1 ar. ura e yo a ır en 11• C"m l'-'l" d' · · ' k"ld' B "h • • • • k İçin kendilerine yardımlar yapılma., ka· çok eeven gençler valimizden, kendile1 var. Sizi görmek istiyor .. dedi. · h 1 d . a ı a ın ır ıenın ayıneı ruy en- ı ır. u sega ayınının son a· 
N d ? rı eyecan a sor u. oerin (d•· "h) d • d k ld • rarlaıtı. Bunu temin etmek üzereyim.> rine iki fıta teminini rica etmiılerdir. y,.,. - ere e. Ne oldu? rarı uga per esın e a ıgı 

_ Orada.. - . Adı var cami Cemin, ayinei lılıen- halde eski mevleviler bu ayinden Vali bay Fazlı Güleç bu ıene de, da· li bay Güleç bu ricayı yerine getireceği. 
Ve bana nihayetteki kapılardan - Hiç bir.ey olmadı, dedim. d<rrif! sonra (segah batağı) isimli pefrev ha erkenden vilayetin muh;elif yerlerin· ni vaadetmiıtir. iki fıta lzmirde yaptın• 

birini gösterdi. Sadece sağ elimin parmağı biraz Nüf eden la'lilebin ölmekten asla ile yürük ıemaiyi çalarlardı. Mü- de çocuk lı:amplan açılacagını, hazırlık- !arak Kuıadası gençlerine hediye edile• 
Hemen ayağa kalkhm. incindi galiba.. . gam yemez ehharen bu Petrev yerine karara !ara. baılandığın'., bu -~arn~lard.~ . daha celı:tir. Kuıadasında kurulacak olan yeni 
Mari sarardı. Bakı,larında: -BiTMEDi- Kım humarı olmaz, ey sakı fera?r daha ziyade yara~an ve son peşrev genıı ve çok falıyet gosterıleeegım bıl- Halkevi faaliyete geçince gen<;ler bitli-
- Gitme.. . • kev~erın olan ( Bülbüli unaki) adlı peşrev- dirmiıtir. ği Halkevi çatısı altında. faaliyetlerine 
Diyen bir mana vardı. Hısar makamındakı beıtesı ve: le yürük semai terennüm edilegel. Haber aldığımiza göre Vali bay Fazlı devam edeceklerdir. 
- Merak etme .. Şimdi gelirim. Hatayda Tutii mucize guyem, ne diıem lal mekte idi. Güleç Kuıadasmdakl t':tkikleri esnasın· Vali Kuşadası dönüıünde Selçuğa uğ-
o· k arsonu t k" tti değil B 1 d k da •u iıiyle yakından alakadar olmuşlar. ramıı Ve köy muhtarlarını bir toplantıy~ 
ıyere g ıı ıp e m.. Ç h .1 l . . "f ayram namaz arın a o unan . b .. 1 .d k • H k .. ih . d K d · dik ar t e söy efemem ayınen sa (T kb • ) C .. l . . d ıçme •uyu men ama motor e gı ere çagırmııtır. er . öyun "n tıyarının a 

apı an gır .. S • f 'J ' l ' d "'l e ır , uma gun erı mınare e k.k 1 d K d b l d. . . k ·•· b 1 d ı· . Sel Uzun bir koridoru geçtik. Niha. ecım eSCl IS erz egı verilen (Sala) ve mukaddes ema- tet ı at yapmıı ar ır. uıa a11 •. e •· ıştıra ettıgı u top antı ava ıınız. • 

yette camlı bir kapı ile karşıl~- BAST.ARAFI l iNCi SAH' IFEDE Ehli dildir diyemem ııineıi ıal ol- netlerin ziyaretinde okunan Salati ye meclisi. pazartesi gÜn~ toplanmak üz~- çukta EylUlün 22 · 25 şi ara.aında bit 
t k K b 1 ı .. . mıyana . b 1 . d" • . ··ı re fevkalade olarak lçtımaa davet edı!- Kerme• kurulacağını söylemi§ Ve milli ı . apının uz u cam arı uzerın- ,. ummıye este erı ken ısının o - B 

1 
d 

d b . • • J t p t Ki • . . . . Ehli dil birbirin bilmemek insaf l . d d' I • , . miıtir. u toplantıda be e İye reiııi Bay oyunlar hakkında xnütalô.alannı dinleo e ır ısım yazı mış ı: a ansı. rı tescil bürosunu terkebnışlerdır. "'l mez eser erın en ır. trı ısmı aynı M· B 
1 1 

k ik . 
1 

.. h 
1 Ga k d 1 B · · . b. degı d "ki ih' . d ıtat ay11a a e e !r ve ou ıı erını a miştir. Derhal bi.r Kermes komiteoi faa• rson apıya VUr U. unun İJzenne delege Gato iJe it kı• zaman a mUll tar imiz e . , . rnL' 

lcen.d b' . k . · za1 R h . . . Segah semaisi ile ayrıca Irak Tu·'rkl . (d. • ik') I . . ıçın salahıyet verilecektir. liyete geçmiştir. Zamanına kadar ~· • en ır ses. ısım omısyon a arı ey anıyeye gıttı- ak d b' , l erın mı mus ı erının V 1. . K d 
1 

, • 
1 G. · · . . . ı .. .. m amın a ır semaı o an• • • I ak . . a ımız. uoa ası genç erının top an- çalışılarak bu iş kuvveden fiile çıkacak• - ırınız, emrını verdı. ler. Bu mıntakada hutun karıııldıklar- · mucıt ve nazımı o ar geçmıştir. d • çl b" 

1
.•. k. .d 

G . d" B" b an1 . . Nevru• erı.,h. ba"ga ,.arap ı·ıt me• O .. .. Ah k . I . . ıgı gen er ır ıgıne gece va ıı l!1 e- tır. ır ım. ır yazı masasının a- dan mesel ol arın bertaraf edılmesı ~ r e ~ çuncu met e serıya trıyı 

~ında döner bir koltukta oturmu, 1bekleniyor. 1 . . .. m.isin huzuruna çağırır, onun ruhnüvazl·----B---ı---•-•d----.-------.-----
kırk yatlarında kadar tahmin edi-J Baş konsoloduk meııeleyi ebeınmiyet- Sakı bu bezme meatüharap ı~t~- bestlerini bizzat kendisinden din· e gra zıyaretı 
len bir adamla kar~ılaştım. 

1 
ıe takip ebnektedir. Beynelmilel komis-1 • . . mez mısın ler ve onu mükafatlandırırdı. 

- Beni grmek istemifsiniz, de- yon genel sekreteri Türklerin §İmdiye 
1
sad pare eyle ıınemı, hun "eyle Itri, paditahıiı iltifat ve tevec.- . . , 

dim. 1 kadar göstenniı oldukları soğuk kanlı· . ~agrımı cühlerinden cesaret alarak ıon za- BAŞT ARAF! 1 iNCi SAHiFEDE hede edilmıttır. Bu ~ayede bu en-
- Evet .. Galiba doktor Miçeli lık, sülı:Un ve vekar ve in:u'batın bayranı Bezmı şaraba kanlı hebep ıste'?~z manlarında (1694) esirciler kah- .. . . .. , ternasyonal tetekkül mazide ol-

arıyormu~sunuz. olduğunu ve bundan dolayı Türklerin . . , . mı•ın yalığını istida eylemitti. Bundan ~tlerınde mutabakatı gostermıf· duğu gibi bütün Balkan devletle-
- Evet .. Tanıyor musunuz? ıehrike Jayan bulunduklannı söylem~tir. Gıbı klasik parçaları pek kıy·· maksadı da Kafkasyadan esirci-· tır. rinin metru menfaatlerini ve WDU• 

- Onu tanıdığım gibi sizi de metli bire~ es~~~~- Bunlardan ma- lere gelen güzel aesli güzeli aeçe- Bundan batka a!ni .tea~n~t ~~ mi sulhun idamea~ni n~7:arı dikka-
tanıyorum. Siz de doktor Jason İ ANTAKYA, 12 (A.A) - Anadolu ada rehavı, Nuhuft, Rahatülervah, rek kendine evlat edinmek ve ona kartılıklı anlayıt zıhnıyetının bu· te alarak semerelı polıtik ve ek0o 
deijil misiniz? Oturunuz da konu- ajansının hususi muhabiri bildiriyor : Neva ve diğer makamattıın yaptı· musiki öğretmek içindi. Itri vefa- tün. Balkan anta.ntı dı:_vletle~.ine ~omik faaliy~tini i~itaf ettirme. 
şalım. • . ) B~~e ka~r ya~ılan kayıtta :ürk- ğı best~le~i de musiki tarihimizin de ılham vermekte oldugu muta· ge devam eylıyecektır. = 
. - Ayakta durınagı tercıh ede·ı'e.r" bulun gayrı '."üsaıt tartlara r~gmen 1 emsalsız asan meyanında bulun· (X) Mevlam.• Cel~l",.ttini Runıi hna_kadar bö!lece (esircile~ kah· ?"~rh~m~n ";'hunna celbi r~met 
rım. _ dıger cemaatlerın aldıklan reylenn ye-

1 

maktadır. bu na'tta Şemsı Tebrı:r.ı mahlasını yalıgı) mıvanıyle ve kethudalık ıçın laalattayın yaptırılmıf bır top-
. Bulundugumuz odanın pençere-,kiinundan fazla rey kazanmıtlardır. He- Itri gençliğinde mevleviliğe in- kullanmıştır.Şemsi Tebrizi: lslam vazifesiyle mai,etini temin eyle· rak kümesi olsa gerektir. 

•ı yoktu. nüz tescil sıruı daha büyük ekseriyeti tisap elmiş ve tekyeye gelen üs· mutasavvıfı ve Celaleddini Rumi· mi.tir. Osküdarlı Hasip efendinin (Ve· 
Pat Klansinin oturduğu yerin Türklerle meskün olan mıntakalara geI-

1

1 
tatlardan fırsatı kaçırmıyarak Ney minin mürşidi ve hendiainin çok it . . Ed" k - d - nda fiyati meşahir) inde bu mezarln 

k d 1 k b . k d r • ld • .. nih • • 1 • d ... . . L"'-" . h . • b' d ld • d rının ırne apı ıtarısı B h Yak f d' 'd• • ar .asın a ara ı ır apı var ı. memış o uguna gore aı ve umuını ça magı a ogrenmıstı. ıuun so . samımı ır ostu o ugun an ara- M t f d "h k da u urcu up e en ıye aı ıyetı 

Bu kapı bahçeye açılıyordu. netice huzur ile derpiı edilmektedir. reti Neyzenlikten zi;ade haneı;de- lmında ayrılık gayr-ılık olmadığı-! u~ a ap~Ja. erga ~ ar~ısınl zikredilmektedir. (Zeylüzzeyli 
Benim girdiğim kapı da ,üphe- lihte daha parlaktı. nı gösteren bu nazmın beıtekiirı k-etbun ° sr:u ~et~ ~dm ar tekaik) müellifi Itri için: (1123 

•İz dışarıdan nezaret altında idi. 1 ANTAKYA, 12 (A.A) - Anadolu! Itri gerek (dini) ve gerek gayri olan Türk musikisinin dahi üs- ıta. ının b b~cı .•a ı e~ın e ya· tarihinde alemi ukbaya hiram 
Ki ·. · · h • u1ı b. · bild. · r . (d. ') ·· .. ·· · t d 1 · · b h . al . zıh ıse de u ır rıvayettır. l I "h k h .. d ansı. aıansınm ususı m a ırı ırıyo · mı yuzu mutecavız eser mey· a ı trının u şa eserı ema ıı:z • . • o up mev evı ane apısı arıcın e 
- Işittiğme göre, bizimle kav- Sariseki mmtakaımda kafası vücu-

1
dana getirmiş ise de bunların bü- bir kıymet göstermektedir. Ba .. Itrını.n. asıl mezarın~nın yerı ~U· defnolundu). diyorsa da merhum 

ga çıkarmak niyetinde imişsiniz. dundan ayrılrnıı bir ceset bulunmuJlur .. yük kısmı zamanın tahripkar tesi- na't bestesinin Mevlevi ayinlerin- , gun bılınememektedır. Ozerıne Rauf Yekta, ltrinin hayatından 
- Ne demek istediğinizi pek Maktulün hüviyeti henilı tqhis edileme· 

1 

rinden kurtulamamıt ve bugün el- de her zaman bu fİİrle okunması 1 Buhurdanlık tenim edilerek Bu· bahis bir yazısında «Mevlevihane 
anlamadım. 1 diğiııden .ildi bir zabıta vak'a11 mı yok- 1 de mevcut kıymetli eserlerinin, da meput değildi. Beate aynen 1 hurculuğa ni&bet edilen ve ön ta- kapisı haricinde Itri namına dikil. 

- Şimdi anlarsinız. Bu İfi kısal"" intibabatla alakadar bir cinayetin mil Türk musikisinin klasikleri oldu- muhafaza edilerek (Divanı Mell·traEina ahiren bir laf dikilmiş olan mit bir tata tesadüf edilmediği» 
keamek lazım.. mevzıiu bahiır olduğu anl&Jılamamakta- ğunu ispat etmi9tir. liina) 'dan ba,ha mit 11e gazeller 1 Edirnekapıdaki kabir, her hangi ni yazmaktadır. 

Klanainin bu tehdit aözlertne. dır. ltril!in mevlevi uwlerlnden ev· de okunabilirdi.. Lir hayır ıahibi_ tarafındaq mabza HAYRI )'ENIGON 



Yugoslav gazetelerinin neşriyatı 

Feyizli analar 
Bir batında üc cocuk 
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Sebastiyano bir küfür salladı 

- 14 MAYIS CUMARTESl 1938 

Südetlerin Reisi 
öğle neıriyatı: 

H 1 L d d • ) • Saat 13.30 da kanıık plak neıriy atı, 

ayn ayn on r a a gız ı ~~~!.~ ::.~~a~: ~:~il7~:i~~~; ~:~:r~:~ 
temaslar yapmakta Ak.tam neıriyab: 

Saat 18.30 da çocuklara karagöz (kü· 
çük Ali), 19. 15 ıe türk mueikiei ve hal~ 
prkıları (H.Recai ve arkadaılan), 20. 

Boynuna kollarını dolam•ş olan genç kızı şiddetli bir 

de aaat ayarı ve arapça neıriyat, 20. 15 
te türk muoikioi ve halk prkıları, (Ser• 
vet Adnan ve arkadaılan), 21.00 de 
konferans: Ferit Celil! Güven: içe] eay· 
lavı, 2 1. 15 te stüdyo •alon orkestTası, 

22.00 de ajans haberleri, 22. 15 to ya-itişle odanın köşesindeki yatağın üzerine fırlatıp attı 
Sd>aatiyano yerinden fırladı. Haydi defol .. Cehennemin dibine nudu. nnki program. 

Gözleri fal tatı gibi açıldı. git.. Yaptığımız it artık sarayın Hatırına tarap mahzeni geldi. 
- Prenaea Tekla bugün dıta· arka kapısını gece gündüz gözet· Hareme .. Zoiçenin yanına gi- ISTANBUL RADYOSU: 

n mı çıktı.. lemekten ibaret olacak ve bu iti derken bu mahzenden bir kaç tite öğle neıriyah: 
Diye haykırdı. de ceza olarak aen göreceksin. de İmparatora mahaua taraptan Saat 12.30 plakla türk muaikiai 12.~0 
Zoiçe bu ini değitikliten tatır- Sebaatyiano, Hıriatidinin hid- götürmek iatedi. de havadie, 13.05 te plakla türk musi· 

'Ilı. detine hak veriyor, onun kızma- Hem açık bırakmıt olduğu mah- kisi, 13.30 da muhtelif plak neıriyatı, 
- Evet.. Gitti .• dedi. Fakat sına kızmıyordu. zenin kapısını da kilitlemit olur- Akpm neıriyatı: 

bundan sana ne? daha eyi ya.. Mesele hakikaten mühim bir du. Saat 18.30 da Spor ve gençlik bay· 
Mah d ftak , Londradan bir manuua k f Ab Keyfimize karıtan olmaz.. meaele idi. zene gir iği zaman ra ı ram~ on erana: idin Daver, muhar• 

Fakat Sebastiyano büsbütün aa- Eski haydudun canını aıkan ıe- tite düzinelerine bir göz atb. Paria 13 (ö.R) - Habq meaele- mektedir. rir, 18 . .f5 te plakla dana muoikioi. 19. U 
L ... 1 d ' y h T l' • sİdden sonra Cenevrede en çok Zannedildiğine göre Heinlein ya- te konferane: Onivereite namına Pro. "-· 
" 1 ız an 1• ce gündüz sarayın arka kapısında - ay ınzır rave ıaı vay.. va 

- Ne zaman .• ne zaman ıitti7 "b t beki k k f' t' 'd' Diye homurdandı Ben ona bir ehemiyetle ele aLnan mesele Çekoa- kuida Cadogan ve Vanaitert ile gö- kir Şalı:ar (gürbüz ve eağlam neıil yeti§tiı no e eme ey ıye ı ı ı. ·• lo-'- • •hakkındaki .. .. ktir 
Diye soluyarak sordu. B' d Z . , ,, b l , tite al dedim 0 yokluğumdan İsti- ..... yanm vazıyeti mut- nQeee • mek için hangi yollardan yürümelidir), 

_ Sabahleyin daha aen &'el· .,:r ~d o~çenın fUP e ~ı;mesdıne fade ederek üç tite almıt Görüp bit meçhuldür. Bu mesele bir çok l..ondra 13 (ö.R) - Çek04llovak- 19.55 te hona haberleri, 20.00 de Nee· 
mezden evvel.. D.'.ha herkes ta- :;: dp ~· ugun: .. ~ı ·~ ıhıyorku. göreceği 0 olsun .. müzakerelere mevzu tqkil etmek- ya Almanlarının Führeri B. Konzad meddin Riza ve arkada,lan tarahndaR 
-·-en uykudan kalkmadan önce ır . e~ ıre ve Ufuncesız are et K d' d ik' ," • k •- tedir. Heinlein'in Londraya gelmeai me- türk muaikisi ve halk ıarlulan 20 .fS to 
_..... • etmıtti. enı ı e ı tıteyı oynuna •o•- p · (Ö R) ki F rak andmn ş ' · 
Esasen o gideceği zamanlar hep Hıristidi, eski ka ı olda ına • tuktao sonra çıkmak üzere iken • ~ 13 . - Ea ransız uy ~br, • u ·~ ~- hava raporu, 20 . .f8 de Ömer Riza tara-
böwle erken gı' der.. Ol b' k P Y t • , .. .. ah • k I • haricıye nazın Paul Boncour cOeuv- luyordu: Bu zıyaretin sebebı nedır? fından arapça ıöylev, 21.00 de Bdma 

~ - an ır erre oldu dedı gozune, m zenın yarı aran ıgı • d lan Ne •'- ,___ erilm' • 1 K' • 
Sebastiyano boğuk bir nara aa- S 1.•• . • ·; . , , • i inde ve erde be az bir e ili re• gazeteım e tun yazıyor: ıureua .... ar v qtır ımın- ve arkadaıları ıarahndan tilrk muıild ve 

d ersem ıııını, aptallıgını telafı ıçın ~ y y t "I t· Ren mm•-L-ınm ;•galinden ve le görü---L&ı'r7 ""orayn ,,..,.,__le te- halk Jul ( t ) 21 .f' "11' u. t kr z • . , H' tı ......,. ..,,. ,.,...,..., • r• una pr arı eaa ayarı , . , ıe or• 
e ar oıçenın yanına gıt. ır ·• A !IL.•-d Al ed---1- 'd' ? Se ah p Ne olduğunu anlamıyan ve bov- d .... . , ' " E"'ld' YWlturyanm wnuun an sonra - mu ec.... mı ır. Y at rag ve keıtra, 22.15 ıe ajana haberleri, 22.30 

~ egıaae o taraftan 'üphelerı orta- gı 1•• A --.ı-ın b" ük' n-lin' mal" lbnda ı .ııuna sarılmak iati.,en Zoiçeyi tid· d k ld Q b. d'ld" manyanın vru..-.- en uy ner m umab a mı yapı - da plakla ıololar, opera ve operet parça• 
"detli bir ititle odanın köteaindeki d~ d .. ~ .. ıralım. :r.enıea ~la Mu ~~1'mc;~ 1 

1
1
" S b ti ~day _ve petrol ~yn~~u ele ~tır? Sabah bu_ •!iallerden bazıla- lar~ 22.50 de oon haberler ve erıeei gü• 

yatağa yuvarladıktan sonra dı- on kugul zampan oıç~ ona a· e~ ı ıde ıneba' anh e aa Y,adna- geçınnege çalqmaaı ıçm hıç bir engel rma cevap alınmqbr. nün programı. 
fl'A fırladı. t~~ o urıa renaea hır daha te~- nun agzın an ır ayret nı aıı kalmaın-.tır. Fakat Okranya ve Ro- An~ıldığına göre Çekoslovak AVRUPA iSTASYONLARI : 

N k d ., hırlı hareket eder ve o zaman hı- fırladı. manyadan evvel 1"-koalovakya Al- hükümeti seyahatten filen ancak B SEN"'ONILER· 
ereye OfUyor u. • • ı 1 d" B d'l' k d it ..,..., ' • ,.. . 

N k ., zım pa narımız suya uter. u men ı ın enarın a a ın aır- manyanın en yakın hedefidir Biz Heinlein hududu g-,.rken haberdar 18 .fO f ·ı. k (V d" s e yapaca b. Seb • b .. .. • 'I , J , T h f d • _,,_ . ıen om oneer, er ı, ıra· 

B b 'l · d aatıyano, atını onune eg· ma 1 e 1f enmıt ar 1 var 1• r-koalovakyanın hararetli müdafile- olmu•tur Almanyaya ge"- -- Ber- Off b h B h ) unu ı mıyor u. . H , , d' , od d ık , ..,..., ...,. • ıuıce, ua, en ac , ra me • 

Tekla çıkmıftı. Onu çıkarken mıBf. ıtrııtiftaınınd aaınban ç ztı.. d'l~~d'dıl.. Prenaeı Teklanın men- riyiz. Bu memleket demokratik Av· Hn mahafili bu tetebbüaden haberleri HAFiF KONSERLER: 
·· · ti' N · ••· • h" ır ara n a tara a ve oı- ı ı ı ı. rupanın sulh adalet ve h-1-'-- ideal olmadıgm" ı bı'ld'--1-•e L--L--~Pra 7 10 °- ı· k d ı h f ıorememıt . ere7e gıttigmı ta ıı t k k • • 1UUD11 ınnau uc:raucl"~ - • oer ın ıea a gaeı, a ta eonu 

bilmiyordu. Belki de komplocular çeye e rar avuşacagına mem- -BITMED~ merkezi olmuşt~. Almanyanm ona ga Mittag• gazetesine göre B. Hein- koneeri (8.15 devamı), (9.30 neteli 
bugün son kararlarını verecekti. T 1 Ed• d dokunamaması ~dır. ye •unu lein'in Londraya gelmezden evvel plik musildıi 13 Berlin k,.. dalga81 : Ha-

Belki de ııeç kalacaktı. urgut U ırne e aldımızakoymaklizımdırkiAlman-Almanyada durduğu muhakkaktır. fifmueild (1.f.U devamı), 13.2S Bük. 
Vaziyeti olduğu gibi Hıriatidiye ya ona dokunamıyacaktır. Zira çarfUD)ıa alqamı otomobille rq: öğleyin muaikiıi ( 1 .f.30 devamı) 

anlatmak az doğru hareket olur- Felaketzede yurdda.•- 'r "fü • f 'h [ ,. l Lo.~dra l~ ~ ö.R_> .- «;ek~lovak- Pragdan hareket ettiği halde kendi- 16.1 S Prag luır11ık eğlenceli mueikl ( 17. 
du.. Y ı U n lS l Sa Q l ya Südetlennm rem H~ınl4:'° i;o~- ainl getiren tayyare Croydon hava 05 devamı), 17 . .fS Berfin kıaa dalga11, 

Hıriıtidi, kumandanlık odasın- /ara yardım ediyor Ed'ıme 12 (H • uh b' . drada bulunuyor. B. Hemleın lıiçbır limanına ancak -be -'----· neteli plak mueikiei, 18.50 Berlin kın 
uauaı m a ırı· · ·ı .. ·· · 1 ,....,....... ~ 

da otururken kapıdan içeri bir ka· Turgutlu (Huıuai) _ Diğer te- mizden) _ Aldığımız bir habere ııazetec;ı ı e .g~ruşmemq ve temas arı inm~tir. dalgaaıı Ne,e.li. ~ueik~ 19.17 Bilkreıı 
•ll'&a cibi giren Sebastiyanoya hirlerimizde olduğu gibi Turgut- göre tütün iatihaalatımız hakkın- ::;:.:ı.ı~ gızı: ~=;;'thr:zet~- Havas Ajanıi muhabirinin l..on- Orkeeıra mueıkısı l9.20 Prag: Salon or· 
.. yretle baktı. )uda da yer aaraınb11 felaketine da bir aitatiatik yapılmıttır. u. z.ı~ar~t'~ talim at a .ıı:e~ - drada iyi lıaynakdan öğrendiğine gö- ~~traoı 20 Berfin kıea dalgaeı, Neıell 

- Ne var? ne oluyor?.. uğrıyan zavallı vatandatlarımıza Yapılan bu istatistiğe göre Mar- :::ne;; ı~m t ~ I fa ~e~ k• ~· re seyahatin bususi mahiyetini ileri a ~k.•~nu pr~ramı 2 ~· 20 Prag Mayıo 
Dedi. yardım etmek maksadiyleParti, mara havzasının 936 ıenesi yap- • ~n ~u 0 e.. te e .0 !' • a es • süren lngiliz mahfellerl tam bir giz. ~u·"· 191 21 Vı~ana yem Avueturya mu• 

Gl•tm;• Ç·L-.. Sa.r .,._ I . . h • , , h ak tü"tü"' • t'h l"t kü 14 mi§tır. Kımse Sudet reıamın Londra- illik' uhaf edi I Zira B ıikloı 22..fS Bükreı Lokantadan koneer - ..... ........,.. ayın ar- ~zı ay cemıyeti ve te rımızın a· r n ıs ı ıa a ı ye nu da kadar kala • bilm ekte- m aza yor ar. • . 
ka kapısından Hhahleyin sıvıt- miyetli münevverleri hummalı bir milyon 732,019 kilodur. Bu miktar d' n~ H ini . ,. ~· ıeı:.f Heinlein'in yapacağı göriqmelerin naklı 22'.SS Pqte opera orkeetruı (He· 
11Uf.. faaliyetle çalıtmaktadır. tütün 12949 hektar toprağa ekil- daırk. nd• • e. beell1? 1:.,i gıb~te eı· kın- resmi ve aiyasi bir mahiyeti olmıya· rol, Delıbee, Uray, Strauı Dolınanyl), 

H · tidl S b t' k' · 36027 ·· h 'I ki · b e mı 1 e yen ır po ıs or- caktır P lam ah filinde .ı ~1:İ. tt'"'e •as jy~noyun· dm- Yapılan teberrülerin, henüz ıo- ?1j' v~ musta ıı e cı u donu yerlqtirilmi,tir. edild.:. ar .. eı;o H' t • b dİn OPERALAR OPERETLER· 
en :k kglk~ ana ı. erın en nu alınmadığından teberrü mikta- ıt ;3~grİtm~ttı~d' d ak .. l..ondra 13 (A.A) - Dün Berlin- da ıgınW g~re ett e~-~ .!ı haa 22 Viyan: Verdinin •Alda; oporaoı 

•JÇnyaS a d,' b • d M nm rakamla teıbit etmek imkanı tü • rı: ın,.a ır~~yaprk'l tu· de Henderaon ile Fon Ribbentrop rek e;v:ı kıyar k~ -:- .ııRJ üd -
d - k' er=, ıy~ ~gır~· . ~- yoktur. Fakat, diğer kazalara na- n ıat •. aa a~nı~ • 

1 
,OO ~dyu arasında vukubulan mülakat ile He- faa eedeb~ kve ~ezm~ b. RESITAU.ER· 

neV: 
1 gı ıt aenın ura a ıtın zaran, birinci gelmek gayretiyle ~;J:eg~ ta mın ı° ~~ h. inlein'in l..ondraya muvaaalitı lngi- dar çok .U.:iy;;'le göri14~r B~ 16.30 Berlin k;... dalııa•ı: Piyano-ke· 
Ark k da H çalıtan Turgutlunun her halde, la- rl" y~'ba geç:n yı ın tü. , mGa • !iz aiyaai mahfellerindeki gerginliği d 1936 d lduğ ib' h : 'ye man eonatları 20 30 Viyana· Şarkı resi· 

k"lh k a a~ı 0 'j, hl ~ahın yık oldukları üstün dereceyi ala· su u ıı;u ~aal~' soı:'İı~bmıttır. e· 1 kıamen izale etıni4tir. d:m~ .. a. B V u ~ 1 
d 7cı ö- tali. . · 

L u ank adpıaı~k an aa a eyınK er cakları fÜphesizdir. ~ehn' yı im 'dıu un. el ı atfı alıcıaı iyi haber alan mahfellerde söylen- _,,_ ı ~udeat~,_;,___!?aıttar ı e g DANS MUSiKiSi· 
ae. uy u a ı en aıvıtmıf.. oy- ın ıaar ar ı areaı o muttur. Mah· .ı:~- .. B l' S"de 1 • neemeıı mununmuur. · 
nunda 7atmadım ki gittiğini göre- KUPA MAÇI aul vasat derecede olup fiatler ıugu•e gore er ın u • t ~ı;ae ea.n- Bu gün B. Heinlein B. Vinaton .. . 
Yim Turgutlu genrleri Maniıa Spor mah·ul d - . .. t . d'l deher,eydenevvelHeınleınıveÇek ,..._ .1 .1 b' likt k • ti' 21.15: Bukreı 21.30 Berlm kıea dal· 

• ,.. ' a egerıne gore anzım e ı. hükü t' . lakadar .•. kan • ....,rçı ı e ır e yeme y~ r. 
Ve Sebaatiano, Zoiçe ile olan bölııeainin koyduğu kupa maçında mittir. dedir m ını a ettıgı aatin- Bu da gösteriyor ki yalnız kendi te- gaaiıİ>!23ıi·~3iiOiPiiriiaiig.iiiii!Zi~iiimi'iii 

konutmalarını tamamen anlattı. finale kalan Akhisar aporculariyle HAYVAN MOBAY AASI Al. -'·-lli . d .. da zine taraftar olan .Wiyetlerle temas usa '2 6 

apı aca ırfey yo tu. o!'umuz e ı a a azar gunu a- ırne uauu mu a ırımız- f ed k lan S"d le f' • Lo . etmıyor. • .,..,rç m y ın .,ı - eni eşe Ur Y 1 k b' k .. ·· " d k' h ft P " "M Ed' (H • h b' · · 1 man """ yeti avasını mu • · B ,..._ il' akinlerin' '-'! Al " t kk •• 
B 1 b be H ' t'd' b'd ah d 1 d ) V'I' ' ' . k" d'I aa ece 0 u et r ~ mm n ..,_.ıikl · .. B H ' 1 · h • unun a era r ırıa ı ı ı • nııa • asın a son maç arını ya- en - ı ayetımıze ıs an e 1 en d im . d b 1 'zah d'l wru erme gore • eın em uausı 

d ti• d S b t' ak ki d .. 1 •1 k .. raya ge eaı e u suret e ı e ı • .ı .. larm • im' • F k Kınlan ayağımı muvaffakı e n en e as ıyanoya çatm - paca ar ır. goçmen ere verı me uzere 250 ı ..... t ı görmege ge ıttir. a al 
ta devam etti. Bu kupa maçları vesileaiyle teh· bat çift öküzünün satın alınman Trakyadan damızlık inek müba- B. Corçil Çekoslovakya akalliyetleri yetle tedavi eden Aıke.i hasta-

- Yine farap derdinden bu rimizde, bir spor merakı ve ali- kararlattırılmıttır. Bu maksatla yaaaına karar vermittir. Bu it için meselesine alaka gösterdiğinden Sü- neımın değeTJi oparatörlerin-
haltı ettin .. dedi. Daha evvel aor- kası uyanmıttır. Bütün Turgutlu- bir heyet yarın Tekirdağına gide- bir mübayaa komiayonu te,kil e- detlerin reiai onunla fikir taatiaini de den Doktor Binbqı Arif Yur· 
mak yok mu idi? Dünden, evvelki !ular bu ıon haftanın neticesini rek Tekirdağ ve havaliıi pazarla· dilmit ve Trakya umumi müfettİf- muvafık görmü,tür, cuya ve he~İre bayan Hafize 
günden anlamak yok mu idi? Şim- sabırsızlıkla beklemetedirler. Ay· rından hayvan mübayaasında bu- liği Veteriner mÜfaviri B.Şevki ve Diğer tarafdan Çek04llovakya ae- Merihe de aonauz t•kkürü bir 
di,. anlattığına göre bir daha. da rı~, b~ son maçın neticesini bil· lunacaktır. Karacabey harası müdür muavini firi akalliyetler ıneaeleai hakkında ödev aayanm. 
Zoıçeye aoramıyacakaın .. Delıce- dırecegım. Ankara 12 (Huauai) - Ziraat B. Abdülkadir memur edilmitler- bu aabaJı Forayn Ofisde lnııiliz fah- Tayare defi topçu taburundan 
•İne yanında •üphe uyandırdın.. ENVER ÖZEL vekaleti Karacabey harasına 1 dir. aiyetlerile g~miiftür. T "men T. APAY 
~----· --- -

Fefrika 
No:46 

bir earar vardı. --- · -- l leri öğrenmek,-günü gününe malu· tı. !her oradaki fici~nın, . katli&mm, 
: Şaharlıların hepsinin de ölmüt mat almak için Sabriyi Maaavvaya Fakat Ayteden hiç bahaetmedi. aaıl müsebbibi sensin diye hak-
i: il olması matluptu. göndermek iıtedi. Sabri, Mahmudun hususiyetini kında takibat yapmazlar mı 1 Va-
i: Kurtarılmıt olanlann aöyliyecek· Maksadı, İcap ederse kendi nü- bildiği için onun bu aüldinetini kıl Naibin ihaneti artık malum .. 
- leri sözlerin kimse tarafından öğ- fuzuna da dayanarak hakiki müc- manalı buldu. Anlamak iatedi ve lngiliz avizoau onu Maaavvaya gö-

renilmemeaini istiyordu. rimin cezalandırılmasını temindi. tereddütle sordu. türüp valiye teslim etmit olabilir. 
Bunları bir kendisi bir de Sabri Sabri l'emiaine bindi. Maıav- _ Ayteyi Aasab'ta mı bırak- Bununla beraber Naip, kendini 

bilecekti. vaya doğru yola çıktı. tın. kurtarmak için senin aleyhinde 
Sıhhi vaziyelteri henüz daha eyi Dizey burununda o zaman tim- Mahmut, batını gene eğdi. bulunmuttur. O senden daha evvel 

değil bahanesiyle Sait Alinin evin· diki gibi deniz feneri yoktu. Ge- Gözleri yatardı. Maaavvaya gitmittir. Yakıt kazan· 
den dıtarı çıkarılmadılar. miler çok açıktan geçmeğe mecbur Dalgın bir aealeı mıttır. Bana kalırsa Maaavvaya 

Ficinanın bir cinayet eseri 0 ).1 idiler. _ Evet.. dedi. AHab'ta kaldı. O hemen gitme .. itin idaresini Salt 

YAZAN 
HANRY 

DE 
Monfredl 

madığını ve kazaen zehirlendikle· Sabri bu burunu dönünce uzak- artık batka bir Ayte oldu. Onu Aliye bırak .. Onun yanına döne. 
Suratını derhal burutturdu. J bulunanlar değillerdi. Çünkü hep- rini de halka yaydılar. tan F areçin gemisini görerek ta· görmek istemiyorum. lim. Oradan seni kimae gelip ala. 

Suyun içinde Birbirah ağacının ai de zehirlenmitlerdi. nıdı. maz .. 
meyvesinin tadını anlamıttı. Cani bir el, Ayda hareketten ev- * Kendi gemisi daha hafif ol- .Bana fazla ~irtey sorarak elemi- - Ben Maaavvaya gideceğim. 

1 b h .. f d • d d akl ımı artırma .. Bır zamanlar çok aev- N 1 1 B .. k b"-Bir nevi Akasya olan bu ağacın ve u ze ırı ıçıya atmıttı. ugun an az zaman ay aftı. d'"' A . k lb' d e o ursa o aun.. ugun artı ur• 
bakla gibi meyveleri olurdu. Yer- Zehir yolda ya vat ya vat erimit Bu hadiseden bir müddet sonra iki gemi borda bordaya ge- ıgı~ Ytenın a ,1~ e yatıy~n riyetin ve hayatın benim için bir 
liler bunları balık avlamakta kul- suyu zehirlemİfti. Suuyan Şahar· Sait Ali Ayda kartı Mahmudun 1 lince Sabri ve Mahmut kucaklattı· temız h~braaını acı ıtırafl~la kı.r· değeri kalmadı. içinde bulundu
lanırlardı. Nehirlere atarlardı. Ne- lılar da ondan içmitler ve bu hale hücumunu, Naibin firarını öğren· lar. Sabri, Mahmudun halindeki )etme~ ı~temem. Ayşe benım içınlğum tatlı saadet ile ölmeği bu acı 
b · · 1 b ·· 1 h' 1 b 1 · 1 d' d' b k 1 • ·· .. h d" .. artık oldü. hak'k t ' · d • 'h ınn su arını oy ece ze ır er, u ge mıf er ı. ı. at a ıgı gorunce ayrete Uftü. . ı a ıçın e yafamaga tercı 
zehirli suda ölen balıkları toplar- Sabri, can çekiten iki Şaharlıyı Mahmudun planının muvaffa· Büyük bir kederi olduğunu an- Sabrı an,1adı. ederim .. Gideceğim Sabri ... Vali-
lardı. derhal kendi gemisine naklettirdi. kıyeti her ikiıini de aevindirmit· ladı. Fazla bırtey sormadı. Yalnız iye teslim olacağım .. Ona her'8yi 

Böylece zehirlenerek ölen balık- Sudanlının ıayeainde bu iki kiti ti. - Naip ne oldu? onu timdi batka bir endite almıttı. anlatacağım.. Ondan sonra beni 
ların eti zarar vermezdi. Fakat &U· muhakkak bir ölümden kurtuldu. Naibin Maaavvaya alltilriilece- Diye sordu. Bu enditeaini de Mahmuttan giz. ne isterse yapaın. 
~ ~çili.~•e. de~hal .ve «latrikni~D ~ah~laka gelen Sabri vaziyeti ğin~ v.e valiye teslim edileceğine - Şüpbeıiz Maaavvadadır. O- lemedi. • Çok milcadele ettim, ve artık 
ll~~ı .. m~thıt hır teıır yapar ve ol- Saıt Alıye anlattı. emındıler. nu götüren lngiliz avizosunun Ma- - Sen, dedi. Ayda kartı hır ta- yoruldum. Tekrar miicadeleye ne 
dururd_u. . . Sait. ~li derhal ölümde.n k~rta- ı Sait Ali, valinin, eyi ~ir adam I aavvaya doğru yol aldıiını gören 1 arruzda bulundun. Bunun vahim kuvvetim kaldı ne de isteğim .. 

itte ıçme ıuyu fıçısına bu Bırbı· rılan ıkı Şaharlıyı kendı evınde,olmakla beraber çok zaıf ve lda- var. ıneticelerlnden korkmıyor musun. Sabri, Mahmudu ikna için epe:ıı 
rah ~akla~arından atmıtlardı. . huauai bir odaya naklettirdi. . resiz olduğunu da bilirdi. Bu iti·) Ve Mahmut Sabriye Aaaab'ta Yakıl valinin kızını muhakkak bir uirattı. Fakat neticesiz kaldı. 

Supbeaız bunu yapan, gemıde Her halde bu flcianın altında barla Masavvada •eı:ecek hldiae- seçen hadiseleri tafsilatı ile anlat- ölimd- kurtardın. Bununla bera- -BiTMEDi-
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fennin en son terakkiyatına g6re yapılmışhr .•• 
-------------==--=---==---=~=·~~==---=-==----=-====~==-==-=-=--=-==-===o..~~~~~~~~~~~~--

DOKTÇJR.. j il-lTiYATLl DAVRANfNIZ 
Faik lbrahim Okte SICAKLAR. BAŞLIYOR. 

Operatör ~4-!a#F ... 

Iran - Irak 
Anlasması tasd;k • 

edildi 

1 S T 1 R A P Tahran, 12 (A,A) - Geçen yaz M h İkin C 1..&WU.~ 
' · · . İ ran ile Irak arasında . akte~ilen hu- kağınu;:en~a~e~kas~ :!r!':~: ';5 il Sogu/i: ~a.va l)ofapfarının YüaseR , 

1 
H ki b k d G

.. .. dut _ ihtilafların~1n sMuretı hafü hakkın- numaralı evirt birinci katına naklet- ~ ;}'9 Deg· i.mf<2flln, d&n [3iflartQIJUtı( f:aydaf&n tıt 
Yazan: K. O. .. -::- -~yır tar aş a. ır. ormuş- dakı anlaşma ı e artta fran parla- . . • _ - ~ ~ ~ 

sunuzdur. Bunwı adı Çıtardır. men tosu tarafından kabul edilen tim. Franaız haıtane.ıle alakam yok ~ s ~/(. , Raflt:cf(tJ::. .·<A\.orı0/11.{ • 
Temmuzun en sıcak günlerinden - Çitar. Ne güzel isim!.. lran - Irak dostluk muahedesi Sah tur. Sabahd'r alqama kadar müra- - ~ 

biri idi. insanlardan tutunuzda hay- Genç kız yutkunarak ve başını tarafından tasdik edilmiş ve binaen- caat kabul 0 unur. ~ ~30 
Yanlara, denizlere varıncaya kadar önüne eğerek mahçup fakat, çok tat- aleyh meriyete girmiştir. :ıo=-=- ~o 
herke. ve hersey zorlukla nefes ah- h bir Sesle : - tzM1R tKtNCt lCRA MEMUR- ;:; 
yor; tehirler~ sokaklannda tek bir .- Siz. okadar güzel çah!o~u~uz s~rzrzr;s<T,(7ZZTI71ZD.

1
. :c.k=zzzza LUöUNDAN:: ~ ~10 

in~~ ~!~:;ı~~;=~ bir aralık Kar- ~;;:_.?~::· :a:::::n!::~ ::di:ı~ 1: atı l ~a':;~~~ ı:m~a:::!ıa:= 1 Lı ııyakadaki evlerden birinde bir Çı- lemek istiyordum. · A kull ılmış fak . h aldıkları paraya mukabil ipotekli bu- ~ Lı 
tar sesi duyuldu .. Nazmi iki sene ev- Nazmi susuyor ve düşünüyordu. j ~ • z .. an. . at !.enı a- lunan lzmirde eski balık pazarında 
vel tzmire bir mem~riyetle gelmiş v~ Oç ıenedenber~ o h!ç bir kadın!~ ko- 1 l'l lı~e :etiri?nı§ ~~ ~orb 11~~ Mahmudiye caddesinde ve yeni şe
pek botuna giden Kartıyakadaki nuımamıştı. hme gıderken ve doner- ~ te e . t'.'111ırah azım . ır · atoz, bir planı mucibinc.e 8 numaralı ada
panıiyonlardan birine yerle§mişti. ken şokakda rastladığı kadınların yü- , elverışlı ~r~~r vek tedıyi: kko- da kain 65 numaralı ve yeminli üç 
Onun Çıtar çalıfıpa herke. hayrandı. züne b.ir kere olsun bakmamıştı: Ve !aylık .goslerılere ·~tı . a ta- ehli vukufla 1200 lir.a kıymet tak
F akat hiç kimse onun nereden geldi- qte §imdi karşısında genç ve güzel d~r · Mımar Kemal_ettın ~d?e- dir olunan ve fazla izahatı dosyıı,sın-
. • . . k' ld - . b'lmı' rdu bı'r kız duruyor ve ona olan hayranlı- sınde Bay F rançoıs Guıdıcıye l , gını, un o ugunu ı yo · .. d'lm · · 1 · da mevcut va:ı:iyet .~apori e arttırma 

B.ununla berlll>c;r onu 1,zmird~ ve ğı?ı s~y.leme~en dahi .ç.:~~iy?r~u. ~~~~~,)'~~M~~i-n şartn.amesinde ıııj.iA(ieıiç dükkanın 
lw'tıyakada ~ıyan ve . sevmıyen, Kup ,bilır belki de kaybet~gı esk\•par- mülkiyeti açık a~a suretiyle ve 
yoktu. Fakat o kimseyi tanımıyordu. lalf yılla~ın hayatını l>u ıçli _ genç ~- tZMtR tKtNCt HUKUK M.AH- ~ 'numaralı b.~clm kanWlu rrtılici
Hiç kimse,_i. ,O kadar dalgm,~kadar zın kalb~de.~ulacak ,ve bu, '!_~u,_ uç KEMEStNDEN: . ' , ·, 'ı>iqce ı,oı:ı .' artı~~sı·' ı.6/6/931$ tari
~uiz ve her 'eyle al&kas. ını o kadar Y1.~danberı Jçıne dalpı~ oldug~ · .bu Davaeı • lzmir vakıflar idaresi ~e-Jıine müsadif çarıaınba ~ü ~at 11 
kesınitti ki... • , • ı . münzevi hayatb\n, !?~ .çehel)l)cimi ıs- kili 'avukat Abdurrahman taraf~d~· de I~mir ikinci iç;a daire.i iÇinae ·ya- · · · 

Bugün de agır bır Vagner melodı- tırıı.pt;ın ~rtarıp tekı'a,r 1'ay.,ta ka- müddeialeyh beş tepelerde horanh pılmak üzere' bİ( a:y ı:nüddetle sabh-
ıi Çıtar~nm tellerin?en etrafa ~a?.ıyor vuft11ra~ktı . ' : .· . cami sokağında · bila numaralı han~ ğa kon\lldu. · . 

• • 

. ve aeııaız mahallenın dar ve olu 'C?- .Nazmı evden aynldı!<tlUJ : SQnra de mukim Fettah usta aleyhine. aÇl- ' Bu arttırma neHc'e1inde satı§ be
kaklannda titreyerek kayboluyor~\': ~af~sında, il~ ~efa karın,ı:a~n bu lan alacak dava51' •üzerine müdd~.ia- ı:t'eli tah'ıniİı olunan"kıyıi-ı~tiiı yüzde 
}Iµ sırada . her zama!J . ?lduı;ıu gı~l u~ıt dolu ~uşun~elere keıı-d~ı ~ı~a~- leyh namına çıkarılan davetiye göı- 75 ini bulursa en çok artl:ırana iha
komtu evın pençereler~den b~ .mafll . okadar ısteyp~du ki, : nıçın terilen adre•te bulunmadfğr ve nere- lesi yapılacaktır. Abi takdirde 22Bo 
~ıl~ı v~ .~ra\ bi~ ~aıı . göründü. unutamıy?rdu. ve .niçin ~en~I~ .~u ye gittiği • meçhul bulunduğundan uyıh kanun mucib

1
ince' sa"14 geri :bı_• 

Vagn~ agır _mu~~nden Y,Orulan kada.r derın bır yeıs ve. uıp_ıt~ızlıge bili: tebliğ ia:de edildiği ve . .Zabıtaca rakılacaktır. Salı§ pe,in para il~~· 
Nazmı, !u~e.geçtiğı zaman parça- kaptırml§lL . . •: yaptırılan tahkikat ta bunu· leyi~ 'ey- Müıteriden yabw; yiiZde 2!5 dellalı
ııın en ıç~ yerınde, ~ evve!. açı~ ,. - , Ne ~~a~ d~s.~ ~);" Naz- lemekte olduğundan bu baptaki da~ ye ·resmi alınır. işbu gayrı menkul 
lı:olllJU evm pe11çere.ıaden guvzel hır m.ı: lfendı ıç!"ıze çeki~ınızın se~p- vetiye ile dava arzuhali swıeti ber üzerinde her hangi bir · şekilde hak 
lmdm sesi Çıtara refakat etınege baş- lennı o kadar merak edıyorum ~... mucibi talep mahkeme divanhanesic ·taleliinde bulunanlar hususile faiz 
ladı. . , . : , Iiaıµıı kaklır1P hali. \lyakta duran lne talik edilerek gazete ile ilai:ıen teh-· 've masrafa dair olan iddialarını işbu 

vE:RI;..SiYB .SATIŞ · . 
SAJ-(if>iNiN SJ:iiSi :VE--ACE~T~LERJNDE ·.f.h 

N~inin.y~d~ kjrn '?.~ bu_gü- genç kızın yüz.üne b.~·. F~t \<ızın ligat icrası karar verilip bu .baptaki ilan tarihinden itibaren 20 gün için
zel seam aahibını gormek ıçın dogru- bakışları okadar degışmıştı ~'' · On- tahkikat 26/5/938 tarihine·, müsa- de evrakı müsbitelerile ·rnemuriyeti
Iİırdu, Fakat o muzikiİıe i§tirak eden la,da içli bir . sevginin yam§ınt sez- dif perşembe günü saat ona tali.IC mize bildirmeleri icap eder. Aksi hal-

. b~ .temiz ve pürüsaüz sese uymakt~ ~~mek için adaıpıh kör oln;ıa~ı la- edilmiş olduğundan müddeialeyhin de hakları tapu sidliµce malum ol
~ka bir ~y yap?'a~ı •. Bu ses ottu r~':. . . . , . . . . , . k tayin edileı1'günde bizzat vey,.hut ta- madıkça payiaşbnlmadan hariç ka-
~ir kat daha lçll'.~tirmıtlı. v~ ~!. bu ' .. ~~ı. nıllayet ~~ndinı topl~?'ara rafından mıısaddak bir vekil gönder- lırlar. ' ' 
.iizel ae1in i§~irakiyle kend~ınllen ~!sele .~rşı~ında~ ~olt?.kta ~ır . Y:: mesi ' gelmediği veya vekil de gön- 4/6/938 tarihinden itibaren ~art

.ııeçerc~ine çaldı, çaldı. v~ .. J'1ıhayet goılterdı ve bıraz. duşuijdükten '. .5:1 dermediği takdirde hakkında mua- name l:,er kese açıktır, Taijp' ,olanların 
melodmfu wnun~ go::l~ile~. , : '. 

1 
~i'l~ıır~ veren ınsartlarda. ' gör ~n melei gıyabiye icrasile' giyap kararı yüzde 7,5 pey akçe.i veya milli bjı: 

, ' ~~ ye~~ l;ı~ıta,n b~r $~ôl:t~ bır sılkinlf ve canlllnt§la ıiiı~~trıaga tebliğ edileceği hukuk usul m.ihkı;- i~anka itibar ınektubu ve 313/ 800 
\aptadL Nazmı «bu ~dı» dıye du- I>qladı :.. ı . meleri kanununun olbaptaki madd~~ dosya numarasile lzinif ikinci icra 

, , tüniirken fan aç~ ,oda kllpı,uunu~ ' .. -· Dört ·~~e kadar. oluyor· · Bır siiıe tevfikan tebliğ makamın" ka~ memurluğuna müracaiıtle)'i ilan olu-
·,: l>n~ , takrak ~ır g~ç. ,kı:ı: sesı ·ırun trıınde genç v~ güze! blr ı kadın olmak üzere ilan olunur. nur. ' 374 . 

cgttebilir miyim» diye soruyordu .. ' tanıdım. Fakat evli oldugUn'U anla- IS9S. , (1000) 1605(1003) 
- · Sizi rahat~ ettiğiİn için bana dıiun zaman it i§te11 geçmiş ve ben 

· dUildmu: mı? ' ., ' , ·' ' 'l onu içine hiç bir kirli hissin kiıhşma- - , . . . " ,. 

' ; ; . 
12 : Izmir Merkezi: '. Saman iskelesi .. : . ~ ' 

, • •' , •• • • • • • .l'..f. , • • • 1 • .. • - 'ı ' • :- I • , 

ÇiftÇilerimize 
Sovyet (Tehn_o*fksport) fabrikalarının ziraa( 
makineleri sağlam, _ucuz ve kullanışlı olup 

her hus~sta rakipsiz makinelerdir 

"(, .. . " 

·~· w .. · 
" 

· Nazıiıi ancak ~ını kıı.idırabildi ile dığı hakiki ·bir a§kla sevmiş~. Çok kadar çok ,sevdim, Ö~u o kadar çok gibi Yll§la pİlrlamayor mu!. fakat 
· · · az evvel müzikine i,ti.Tak eden sesin şen ve bahtiyardık. Oda beni Sj'viyor seviyorum ltj,.. , , , , beni bwakıp gittiği için buna kendi-

salıibini gördü. ve' sik lıık görüJiiyordıık. ·Onunla baş - Peki bu ümitsiz aıkın ne zllma• mi inahdıramıy<>rum. Ve kafamda 

Ekin biç:Ue~e ~SUS> ~n ~cin sistem tırmıklı. ve dolaplı ~ralı! maki· 
nalan, traktör :ve· HAYVANLA çalı,an biçer ve bağlar 'makinala
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, saman toplu; bilyalı eıt son mbdel 
buğday çeltik harman ntakinaları, ve biçer, döverler, Ça'yıra 
mahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çaYır mald'naları, 
ot ve batak . toplamağa ıtıalisu~ beygir 'taraklar.ı,, bağ ve IiaŞerat 

•: 

Bu, güne§ten":faiilliış kumra• bir l:laşa kaldığımız zamanlar,' ' kendimi in" kadar ıüreceğini ~anıyorsunuz? zonklayan tek bir düıünce: ' zamanla 
kızdı, Gözleri sevinçle parlayorilu. dünyanın en mesut iı'ısanı sanıyor . v~ - Öyle sanıyoruııı ki ölünceye ·büsbütün· unutması ihtirnllli rıldır-
Arkasında beyaz keten bir rob vardı. bütün ömrilinün böyle geçrnesinı ·kadar. · hyor beni.... · · 
ince uzun parmakları' yari açık du- isteyordnm. Fakat heyhat. 1-fayatt.a 1 Ve Aysel yer~den kalkmak ister · . l<'.endimi unutmak için, onunll\ ge
daklarinıiı arkasında parlayan, beyaz pek kısa süren mesut günler ekserı- gibi bir harekette bulundu. Fakat 'Çtrdığim qk, heyecan ve şuur dolu 
ınuntazam difteri, Yetil parlak gözle- ya derin ve tahammülsüz bir ~ ıstıra- ani . bir kararla tekrar yerine oturdu. günlerimi yeni baftan hayalimde ya· 
rini ipek bir tül gibi gölgeleyen uzun ba münkalib oluyor. · , - Nasıl vakit geçiı:iyorsunuz? ıamağa bqlayorum. Şuur diyorum .. 
kı..-ırcık kirpiklerile her erkeğin batı- Benim qkım, benim saade~im de - Bütün va\<tim onunla, onun Çünkü onun tath sesinin ve güzel ba
m döndürecek kadar güzel olan bu öyle oldu. Bana yap.manm hakiki hatıralariyle doludur. Onu tanıdı. kışlarının akl§mdaki şuuru ben hiç 
kızı buraya, onun karşısına getiren manasını öğreten bu büyük aşk, hiç ğım günden kaybettiğim ane ~adar bir şeyde bulamadım. ' 
kuvvet ne idi? ummadığını bir zamanda ayrılıkla. sık sık gÖrü§melerle geçen yeılı ay- Bunları düşünürken bir, iki ve da· 

· mücadelelerinde 'müsbune'l: ~·ıv~ıer ke1eye elveritli. d~yanıkTi Pül
varizatörlerle aüt ' miıki'nalar~ genit mikyasta pamuk zeriy'?-bnda 
bilhassa ekim ve ' çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni· 
versal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pullukları, bunların hilfunuın , aksamı en kuvvetli, çeliklerle; ya· 
pılmıt olup her kese tavıiye edilmeğe değer. Bilhassa Ege mınta· 
kasında kullanılan ve aranılan Ozüm kalburlan metanetiyle ta
nınmıt olduğundan ihtiyacınızı adresimize bildirmeniz menfaa• 
tinizi mucip olacak\Jr. . 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi Perçemli so· 
kak Numara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOöLU... . 

Nazmi gene; kızın yüzüne ~.a~~et neticelendi ... O de~e_d~ ~ benden l ~hatıralarımızı bir. sinema şeridi gi- ~~ .~ yılla~ ~Guşuna !8?'amen de
dolu gözlerle bakarken o Çıtar onun- artık onu gormek umıdinı de alıp I bı en ince teferruatıyle kafamda ya- gışik hır Zerınm hayalını çıkarıyor, 
de sessizce duruyor ve narin parmak- götürdü. Beni son defa görmek için 1 ,atıyor ve böylece avunuyorum. Fa· kendi kendime deh§etle söyleniyor, lzmir tubeıi Halimağa Çartlli No. 20 
lariyle bu ince i.lete dokunarak bir• çağırmışb. Çok hasta olmama rağ- ıkat bazı anlar oluyor ki gönlümü aman yarabbi, bu Zerin üzüntümü? 1 - , 13 949 
birini tutmayan kllrl§ık sesler çıkarı- me? ~allo~ gittim~ ~ana ayrılık -~a- kaplayan yeis, ıstırap ~e ümitsizl~k- diy?ru~. . Zira karşund~~- Zer~in •!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!!!!!l-!!!!!!!!5-!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!Bll 

yordu. . • • . ~.rını ':erdı. ~~.v~la ınanmadıq1çun·1ten çıldıracak hale ge)ıy?r~· tçım ·~~· degış!k, bakı,ları de~ııik ve~ Satılık ve IZMtR MEMLEKET HASTA-
- Bunun nasıl bır mU1ik ileti ol. kü benı ~vdıgını, hem de her za- yanıyor. Her tarafımı kesıf hır karan· bılır belkı de artık sevmıyen başın NESi DAHW HASTALIK· 

duğunu okadar merak ediyordumki .. mandan fazla sevdiğini söyliyordu. hk kaplıyor. Uykumda ağır, müthiş ve kalpsiz Zerin!... LAR MOTAHASSISI 
_ Hiç görmediniz mi? Böyle olduğu halde gidiyordu. bir vinçle omuzuma, koluma .. Bazan İşte o zaman yumruklarımı sıka- DOKTOR 
-Hayır hiç görmedim. I..i:ki" çok .- . Niçin? Diye bağırdım. da günlerce hiuiz kalıyor, haykır- rak üzerine yürümek, onu hırpala- kı•ralık · · 

dinledim! _ Çünkü gitmeğe 111ecburum, de- mak, sesimin çıktığı kadar bağırmak mak, boğazına sarılarak boğmak, c 1 A 1 y ~ 
- öyle mi, nerede? di. Evet Nazmi, onu ıevmediğim bal- için açılan dudaklarımdan ancak öldürmek istiyorum... . . • . e a ar 1 n 
- Burada! de gitmeğe mecburum. Baıka türlü «Zeri, Zeri!.» sözleri bir inilti halin- Nazminin gözleri büyümüf, yüzü lzmır Sıneklı cadde.mde B. Mu~-
- Sizin buraya baıka defa geldi- yapamam onunla evlenirken dü,ün- de dökülüyor. . · . de~m~ ve .. birini boğinak İster gibi,tafa Ru§en Mehmedin yeni yap~'. 

ğinizi hatırlamıyorum. meliydim. Günlerce uyuyamıyorum. Benzını vahşı bır hal almıştı. tabakhane civarında 166 sayılı ikı 
- Buraya gelmedim, fakat siz Ve .. Elimi sıkarak ayrıldı. Şehrin soluyor, kuvvetten düşüyorum. Hiç Orada biriki defa anlaıtıkaan son- kat 200 metre terbiindeki ~ oda, 

çalarken çok dinledim. dolambaçlı sokaklannda gözden kimseyi görmez ve tanımaz J>ir hale ra kendine gelerek devam etti. havlu mutbahı havi bir hane ile yine 
- Yakında. mı oturuyorsunuz? kayboldu.. geliyorum. Nihayet uyku ve yorghri- · - Fakat buna da muvaffak ola- . 'ah ld 170 sayılı ve 215 et-
- Kartıki evde! Nazmi gittikçe durgunla§ıyordu. luk galebe çalıyor, fakat ı>lı-az dalar mayınca ·çıtaruna sanlıyor, onunla aynı mb" ; ~ .. l l ?1 
- Adınız? Kelimeler dudaklarından ağır rğır çı- dalmaz görünmeyen bir kuvvet beni birlikte ağlıyorum. re ter ım e °'.'tu ~v ~ tı e yevın •caı:-
- Aysel ! kıyor ve gözleri bir noktaya dikilmi• yüksek, sarp kayalıklar üzerinden Oh Zerin, ZeYin ! Niçin bu kadar da bulunan bır dükkan ııatıbk ve ki· 
Nazmi o her ıamanki ~lığı~- dalgın ve me'yus anlatıyordu. korkunç uçurumlara yuvarlıyor. Ka• insafsızsın?.. ralıktır. Mezkiır ev bahçesi çok mun

dan sıyrılır gibi oldu ve AYIClm yu- - Kö§e batını dönerken hafifce ranlık, hudutsuz bo§luklarda çırpı- Odayı yeni batdan ölü bir sükiıt lazam derununda hamamı ve ıılenba 
:ı:üne bakarak! • . . .. .. baıı_nı çevirip kim bilir nasıl bir ~!: nıyorum... · k~p~~~'.· Nazmi içİ? için ~lıyor ve ıuyu ve kuyU1u vardır. 1 

_Fakat ben ıızı ilk defa goruyo- gu ıle onu benden ayırıp sevmedıgı Zamanla her şey geçer derler. Hal- du§unuyordu. Yenı tanıdıgı bu genç T l' le · · __ ı. il .. ı 
___ u d d .. "kt· h' . b·· "led·· · ki h .. t '--- . d' '--d h' ı.· .• a ıp nn: aynı rruuıa e muraca- , rum. Diye oııruuan ı. • . • a ama auru ıyen ıasm uyu ıgı buki bende bila · s er geçen gun ıs "' ıuza şun ıye .... ar ıç r.\Dlseye soy· ti . . 1 

Aysel bafifce gülmekten ke~d~ güzel.gözlerinin bana olan son bakı- rabı biraz daha artırıyor. Onu unut- lemediği bu büyük $ırr'l ~as~ . _oJ- a en nca olımur. , 970 . 
alamadı. Çünkü Nazıninin kendisını ıını hiç unutmam. Yıldırımla. vurul- mak, bu cehennemi ıstıraptan kur- mU§tu da açmıştı ... Fakat ıundı agh- 1~ ( ) 1 
görmediğini pek ala biliyordu. Hal- mu§ gibi hissiz ve hareketsizdim. Ne- tulmak için neler yaptım· bilseniz. Yan yalnız o değildi, genç kızın da 
buki 0 , Çıtarın~ ~~bir parçasın~ d~~ aon~a kendimi toplayarak çılgı:n Fa":'-t olmadı ve olmayor. Bir dakika gö:ı:leri l'.a~armı•tı. Ve bunu belli et- B• ıı• 
kaçırmadığıNazmıyıbırsenedenberı gibı pe§ınden koftu'?.. Fakat onu bır dahı hatıtımdan çıkmıyor. Ond"°? memek ıçın dudaklarını kanatırcaaı- )f mua ım 
tanıyor ve vakit vakit tatlı hülyalara daha görmek mümkun olmadı. uzak bulunduğumu, onu bir daha gO- na ııırdığı görülüyordu. Nihayet son 
dalarak onu düşünmekten kendini - Sonra? .. remiyeceğimi düşünürken kalbiıne b4' gayretle ve ümidini kaybetmiş in- HUSUSİ 
alamıyordu. - Günlerce ve haftalarca onu go- aanki kızgın bir demirin sivri ucu do- sanlarda görülen bir hal.izlikle sor- ders 

verecektir Aysel Nazıninin biraz canlani,ın- rebileceğimi ümit ettiğim yerlerde kunuyor, Yiizüm tekallüıı ediyor, du : 
dan cesı:ret alarak konu,mağa de- serseri ve avare dolaşbm. Bulamıya- gözlerim aynaya takılınca kendimi - Hiç mi sevmiyeceksiniz artık? 
vam etti: . cağımı _biliyord~: .. Cü~ ~ana: tanıyamıyorum:. ~üthi4 ~i~.ze_hir ka- Nazminin ce~ap vermesine ~ey- Değerli bir muallim husU1i ders 

_Bu sesleri hazan radyoda din- «Nazmı, bu son goruşme~d~r: ~a: na karışmış, bulun benligunı yakı- dan kalmadan !~e o az evve~ agır verecektir. 
liyorum Her halde ayni çalgıdır. Fa- na öyle geliyorki bir daha birbınmızı yo,r damarlarımı kurutuyor sanıyo- Vagner melodısı çıtarm tellerınden tlk rt kt tah ilind b 
kat hiç ~örmemİ§tim doğrusu. hiç göremiyeceğiz.» Demişti. Altı ay rum. inliyerek odayı doldurdu. ~u arada I ve 

0uk~e ~P • 
1 

d el ~-
- Pek az kullanılan bir musiki sonra buraya naklimi istedim. Fakat Dütünüyor ve acaba diyor~ .bu Aysel odadan b~ gölge gi~ı ııyr~:ı ~ çoc ~. usu~ı ers ere 

iletidir bu.. aradan üç yıl geçnıİ§ olnıuıııa rağ- kadar büyük bir qka mukabil o !1a rak bu harap evın meTdivenlerını takvıye. e~ek İhtiyacını duyan. ço-
- Adı nedir 1 men onu unutmak ;öyle dunun her beni benim kadar değilse bile ara sıra hızla lnerkeru . cuk velılerı «Etrefpap postaneııind~ 
- Çitar 1 gün artan bir ılddetle kalbimde hl- olsun habrlayor ye ço~ sevdiğim - Zavallı _Nazmi, lienim ıııavaJlıl· Poat Reıtan Aksan> adresine tahri 

_...,.., Kiıar mi dediııizl rııkiıiQ . ıı.c:i.ô biuedivıırdıuıi. Oin1. o. ır.öılerl ao.~ ...r!ınjpjd o!4\!h .aıfüm l_~fü·t. lüıı.i.kw..fordU .. 1,.ı<' ıı:cıt_~Uraça@tl~ 

Muayenehaneıi : tkinci Beyler 
sokağında Fırın kar§ısında (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay cadde1i 
No. 10!8 TELEFON 2545 

LW 

Her t•Ye lcıuy-oruz . hiçbir ~ey bıı. i 
memnun etmiyor, rolı:l)l en feno~ı 

bOıOn etrafımız.dokiler bu çok k6İıJ 
tabıotımı zı:fon do!oyı bizden uz.oklbı ıyortar 

l ı t e b urada 

VALIDOL imdod•mızo yelişirl 
O nu bir lere ııcrübe edıni z. ; ondon sonro 
dünyayı bir kcl doho g i.i ı:e1 gôreceh.ı nu. 

"" VALi DOL ; domlo, tob!el ve 
hop ho1mde her ecto'lede bulunur. -

'· 
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~---llmE--- ' UMUM SANA Yi ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezgahları bilumum aanayi makina· 
ları, T ornalar, M ak kaplar, Frezeler veıaire .. 
cPLATTıt markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel'!ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar ka:r:anları. 
Her nevı demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kahphk çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .. 
TIT ANIT ıerl maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GJRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) 

"ım:;wm .................. ıı;-..; ... .-------~ 

•• 19:3 .................................... ,. 

ŞARL PRIMUS 
Avrupadan avdet etti ... Her gün ilerliyen Avrupa boyacılık 

Hn'atının yep yeni terakkilerini tetkik etmiştir .. 

Bayanlar! Baylar! 
Mcvıim ~elıni~ttT. Elhiıclerinizin kirlenm.i, veya lekf'lenmi olmasından 

cndiıe etmeyiniz ! 

En mU.külpesent guttolula11 bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRIMUS 
müetıeseıı.inde bu ihtiyacnıızı temin edebilir~iniz 1 

lzmir ve civan aayuı halkının l'ÖCterdiği hüyük rağbet dolayısiyle bu sene 
fiatler rekabet lrahul ebniyecek derecede tenzil edilmiştir. 

NOT: • . . 
• • . . 

MUesseaenln hiç bir E 
fUbesl yoktur. Yanlıt E 
yere müracaat olun· ·~ 
masın... ~ 

Adres: BUyUk Kar-
dlçalı he n altında 
•2-e Numarada. 

Şarl Primus Telefon No. 3449 

,.. 
Kula Mensucat 

F ABRIK ASININ 
Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Liiks Isparta halıları 
BiRiNCi KOROONl)A 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrini P rinde te,hlr edilmektedir. LUtlen ziyaret 
&diniz, Satış toptan ve perakende 

·-:·...,. ::- .. ;, ... '.t..ii,."':.~--:.····'\J.'ı• • 

O oy ç e O r i y ant bank 
Of~ESJ>NER BANK ŞURESI 

IZMiR 
HIHU.I~ 

AlmanlJada 17fJ Şubesi Meucutidr 
l'~ııııaye VI' ıbtiyaı "k~ePı 

165,000,000 Raybsmnrk 
Törk11eıle l;'ııtıelnı: 1, TA:-. Hl 'l. vP IZMIH 

.\1ı ır.ı,. !';'ııheierı 1\ \lllHE ıe l-41<E:-.ın:Hl\'Jı: 
f~f"I' tiirlii hRnkı:t ıutİı4tıı•'l'ıtnı ıf,.. ,.,. kahul ı·il.-r 

A VNI NURi MESERRETÇI OCLU TICARETHANESJN. 
DEN: 

Ali Hikmet ile hiç bir maddi, manevi ilİfiğim yoktur. Bundan 
böyle tahsım ve mağazalarım namına yapacağı müracaatlerin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

.. 

AVNi NURi MESERRETÇI OCLU 
1-2 

.. . 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Bb·inci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakııunız 

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

inhisarlar başmüdürlüğünden: 
idaremizden verilmif olan tütün ve içki bey'iye teskerelerinin 

müddeti 31 Mayıs 938 de bitecektir. 
Bu itibarla önümüzdeki sene için ruhsatname alacak bayilerin 

16 Mayıs 938 den itibaren 1 Haziran 938 tarihine kadar tezke-
relerini yenilemeleri lüzumu ilan olunur. 1595 ( 998) 

iLAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

lzmir mezbahası Türk Anonim tirketinin müterakim vergi 
borcundan dolayı müzayedeye çıkarılan Aydının Kemer mevki· 
indeki yağhane ve müttemilatmm ve içinde bulunan makina alat 
ve edevatı 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından taliplerin 
ihale tarihi olan 25 - 5 - 938 pertembe günü saat 15 te Aydın 
idare heyetine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

14- 15 -17 - 18 1606 (1004) 

lzmir Vilayeti Veteriner müdürlü
ğünden: 

Torbalının Arapçı ve Şehitler köylerindeki aygır depoauna ait 
çayırlıklardan biçtirilecek otların yalnız biçme iti 12 - 5 - 938 de 
yapılan eksiltme neticesinde talip çıkmadığından Daimi Encü
mence pazarlıkla yapılmasına karar verilmiftİr. ihale 17 - 5 - 938 
ıah günü saat on dörtte yapılacaktır. 

Taliplerin mezkiir gün ve saatte Vilayet Veteriner müdürlü
ğüne gelmeleri ilan olunur. 

14 - 15 1603 (1002) 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğün 
den: 

Sif kıymetli 
Lira Ku. 

10 00 
50 00 

60 00 

Cinsi Efya 
ipek yorgan yüzü 
ipek mensucat 

Kilo Gram 
2 100 

10 500 

Tesbit No. 
1502 
1502 

Yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı iki kalem etya 26 - 5 - 938 gü
nü saat 14 te açık arttırma suretiyle satılığa çıkanlacağından is
teklilerin o gün lzmir ithalat gümrüğü ıaht komisyonuna gelme
leri ilan olunur. 

14 - 18 1580 (999) 

lzmir memurları kooperatif şirke
tinden: 

Kooperatifin 30 mayıs 938 pazartesi günü lzmir Halkevinde 
akdedeceği aenelik adi heyeti umumiye toplantısına sayın ortak
ların saat 18 de gelmeleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - 1937 ıenesi idare heyeti raporu Hesap blançosu ve müra

kip raporunun okunma11. 
2 - Şirketin atisi ve mukadderatı hakkında 27 • 10 - 937 ta

rihindeki fevkalade içtimaında karar altına alınan husuaatın aö
rü~iilerek nihai bir karara raptı. 

.002~ (1001) 

.21 

TURAN rabrilıaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fraş tabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini lıullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı toptan sa
hılar için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 2a• Teelon 34915 

, .................................. ~ 

BAC VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR - ÇIFTUK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, ıarfiyatı gayet AZDIR 

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

,_ - 1 

ver••• 1 trı·•-ın» ~- . anlattı. •-· \ ., .... - her ~oı- ·-·- • ~ - •• -ezuı. .. • L • •-••v-•- ,::\Mora~r.s~:.;~_a.,._\'ti-J~.:.::..:;._..-.__1l,..o.;LU000>==-.-=~------------------------------------
e « • ..... ~ e ""''''• ...,,.,..,~•-="r ;._a--..._.~J-'ı 



Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dit lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevraıteni, sıtma ve romatiz
ma yaptığı fennen anlatalmıtbr •• 
Tem iz ağız ve sağlam difler umu
mi vücut ıağlığmın en birinci tar-
tı olmuttur. Binaenaleyh di,leri
nm her cün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macuau ile 
garanti edebilirıiniz ve etmelisi
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditf erinizi korumat olm
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile di,ıerinizi sabah. Te Akfam her 1emekten aonra farç&J.aJUUZ. ... 

- Fenni 2'Özlük için - " 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Din~& mevcut bitin eklik cim Ye ptitlsi ,..hnden 

.e azaktan ıören parfe aiferik, ailenderik, dahi f...ne 
taflarla altın, nikel, pilitin, bu bap Ye .ellüloid ~ 
ler, toför, tayyare ve motosiklet ıözlükleri, pmula, pertanıs 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene lletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

. ., . .·. . . 
• ...! ,• .- • • • ,,_.... • , . ... ~_ . .. , • · • " 

IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

:/irketin Merkez ve Fabrika11: lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Klpekbaf, 

oaıırmen, Geyik ve Leylak markalannı havi berneYİ 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avıapamn ayni tip 
menncabna fatktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~lgrat adresi: Bayrak lzmir . .. ,. - . . ,, . ·.· -~ ' ,,, . '"',· .. 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 
Ba ,......_ DAIMON markalı olup bir kuta içinde on iki renk 

Ye ufak " IMi7'k cambdır. DAIMON fabrikuınm en ucm malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz herkesin ucuzca aabn alabilece
ii fenerdir. Yalnız DAIMON ~ka olmasına dikkat ediniz. . 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluban civan No. *113/9 Hüs
nü Öz ödemitli 

Turgutlu belediyesinden: 
Ketif bedeli 439 lira 49 kuruftan ibaret çocuk bahçesi tesviye 

iti 3 - 5 - 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konmuftur. 

ihale 23 - 5. 938 pazartesi .rünü saat 15 te Belediye •daireıin
de yapılacaktır. isteklilerin yevmi Ye saati mezkiirda Turgutlu 
belediye dairesinde bulunmaları. 

6-10- 14 (917) 1483 

~--------- ~ 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lizımdır 

NEVROZIN Soğuk algmlıiınm fw llobetl« doiw Hma 
mini olmakla beraber bitüa llbraplan da dimlirir. 

lcabuula Pıtde 3 .... alrna6ila 
. - . ~ ' • , - .... . • .. ~·ı 

KREM BALSAM iN 

Kumral, •anttn, esmer her tene teTafuk eden yegane aahhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve ıivilceleri kimilen izale eder. 
Yarım asırdan beri kibar maldellerüa takdir ile kullanc:lıldan 
ıahbi tüzellik kremleridir. 

Krem BAi.SAMiN dön feldlde takdim edilir ı 
l - Krem BAi.SAMiN 7&ih ıece için penbe renkli. 
Z - Krem BAi.SAMiN pfea tincliz için beyaz renkti. 
3 - Krem BAi.SAMiN acı badem lece için penbe renkli. 
4 - Krem BAi.SAMiN acı bade. dnda · in beyaz renkll 
lqiliz IC A N Z U K: Ec uneai Beyojlu ı.'i.nbal.. · 

........ \ . . .. ; ' . . . 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türla tuoaiet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

8iW?. LS&SS*b*fi**Eri*'-

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen lene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan cWhiz mM'

kaı. methw Ameriwı filidi ile ba 
aene yeni Ye çok larnetli bir for
mülle çdmn FAYDA " emsali iii9-
lan, taze ve müeuir Naftalin n pire 
toz1anm, lngiliz markala lômım 
gübreleri bağlar için bra hop ft 

4ml~-. .... llllll:'----------~----- aç yail.nna, • ......, fiddıınla 
Turgutlu Belediyesinden: 

Ketif bedeli 737 lira 22 kuruttan ibaret çocuk bahçesi oyun· 
caldarının yapılması ve boyamaıı ve yerlerine komBuı iti ~ 
938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ekıiltmeye kon
lllUfblr. ihale 23/5/9'J8 pazartesi ıünü aut 15 te Belediye daire
ainde yapdac:akbr. 

latddilerin yevmi ve saati mezkirda Turptla belecliyeainde 
bulUIUD&ları.. 6 -10- 14 •(918) 1484 

ve çiçeklerle Pllenleld balllk na-
ir bateratı öldüren Ye Bamava 7.i
rut emtitüaan6n raponllMI tana 
clCA T AKlLl..A. tozlannı bein v• 
ucaz fiatlerle mağanmmlen tedarik 
edeln1ininiz. 9 rakbmmı istismar 
etmek istİyen)erİn maiazamıZla hiç 
alilmn yoktm. Bap. yerde de .. , .. mıza dikkat buyurunuz. 
....... ,.,ldm. Ltltfen yabndald fir.. TELEFON: !882 

DEUTSCHE tEV AN 1 
TE-LINIE 
G. m.b.H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
ROYAL NEERLANDES 

BREMEN KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE DEUCALION vapuru 16/ 5/ 936 ta-

HAMBURG, A. G. rihind e beklenmekte olup Rotterdam, 

ACHAIA 25 
. d b eki • Amsterdarn ve Hamburg limanlanna ha-

vapuru nısan a enı· ek ed k . r et ece tır. 
yor. Rotterdam. Hamburg ve Brcmen 
i · ..::L 1 cak VENUS vapuru 26/ 5/ 938 d e lima· 
çın Tu.&. a a ttr. 

SERViCE MARITIME ROUMAINE nımızda beklenmekte olup yükünü tahli· 
BUCAREST yeden sonra BurgaJ. V ama Ye Köııtence 

OUROSTOR. ....puiu J mayıııta bekle- limanları iQia yük atacaktır. 
.. SVENSKA ORIEN UHIEN 

niyor. Koetence, ~atz ve. ~ala~ ak- BAROALAND motW JO/S/ 938 t,a. 

tannaa cTuna• limanlan ıçm yük .Ja- _.._,_cı_ b..LI----·•. -•-· R d __ ,._ namue ~~te onıp otter am. 
-br. 
90CIE1'E OOM11FJtaALE BULGARE Hamburı. Cd,.aia. Dantzig, Danimark 

V ARNA ve Baltık limanları için yük alacakbr. 

BULCARIA Yllpuru 22 ıaisanda bek- NORDLAND Y&puru 6/6 / 936 tari-
leniyor. Burgu, V ama iç.in yük alacak• lıinde beklenmekte olup Rotterdarn. 
br. Hamh.rg, Cdynla. O.atzig. Oanimark 

DEH NORSKE MtDDELHAVSUNJE ve BAitık limanlan için yiik alacakbr. 
OSLO VIKtNCLAND motörl 16/6/ 936 ta-

BACHDAD Tapar1I 1 S ~ hek- ri1Mnde halenmebe Ol-. Rottsdam. 
leniyor. IU:enderiye, Dieppe ve Nor• Hamburg, Cdynia. Dantzig, Daııiınarlc 
veç için yük alacaktır. Ye Baltık limanlan ~ ,.a alacalcttt. 

JONIHOlf VARltDI UNU SERViCE MAltlTIME ROUMADf 
UYaP00L SUÇE..AVA vapana 6/6/918 tarihin-

JESSMORE .,..,.... S .-,11ta belıle.- ele ......_ID gelip Meılta. Maniilya " 

·-· 8-su. v ..... eo...... Mı. CenoYa limaftlan için yolca .. ,. ..... 
aa. c.ı..tz .. Brüa IGia ~ ........... ALBA JULIA npuru 2/ 7/ 1936 de 
.. MrMf EXPOll1' lJlıES beklemndcte olup Ma1ta. Mani!ya ve 

, INC. Cenon !imanlan için )'(ile a!ac:akbr. Yo1-
-- 1 2 .L.:1- ---~---- ....- ..., cu da kahUI eder. 
EXOCHORDA ...,_,. ZZ •knda • 

P-.-.. S..... ~ lwmket llAnclüi L"'ardtet tariLlen,.le nnlun• 
edecel1ir. " 1arı:L&i deiifikli1derden aoenta mewli-

EXCAUBUR .....,_. 6 ....,_. Pi- yet kabul etmez. Daha iada tafsı1At için 

ree&. 8--. .. Ne.yodta lıııueket ede. ikinci Kordooda FRA 1'FJ.Lt SPERCO 
celdiır. npur acenta'lığına mlraeaat edilmeei rf. 

sn llOYAl.E HOMCıROR ea olUMll'. 
DAMmE lı1Altl'IWıa TeWoa ı 41 l l / 4142 / !MS/ 4221 

8UDAPEST ,,..... M in a•e INık- -!:lill!ll!!l!!!!!l!1!91.__19111! ____ _ 

' ?-. P.-t - s.at ..,. Wr a 'wiırs 1ıc;ia 
JGk a1....1rm. Olivi Ve Şüre. 

DUNA......,. es ....,._. ~-,._. 
Tena tim.adan~ J:ak llil.c:abr. LtMhET 

DAnaakf tıarebt tarilderf)'le ... Vapur acentası 
hmlaraald d~td.ikferiien aceııta me-
sullyet kabul etmez. BİRJNCI KORDON REES 

Daha fazla ta&lllt aımak fçln Blrln- BINASI TEL 2.(43 
1 et Kordonda v . F . Henry Van Der Zee Eılennan Lines Lta. 
• n Co. n. v. Vapur acentalığma mUra- LONDRA HATl'I 
caat edilmesi rica olunur. CARLO. vapanı iki nianda Londnı 

Tel. INo. Z007'" 2008. n Hulrden gelip Yük çdtaracak ve ay• 

7'u~ d ' " ııi zamanda Loodra ve Hull için yük m a ,, umumı ..ı.c.1rur. 
d • ı• • POLO ftlll'lnl 29 ...._. Lo.dra ft 

enız acente ığı HuUdm sdil» ~ ~ 

L d 
OPORTO npuru 2& niaanda LiY~ 

t • poOl "" Sn.! 1 ''-• plip ~ Çlkar.aılı: 
HELEN1C UNES L TD. '" aynt r a·Ae u •• poo1 "" Cloeccw 

HELLAS......... U/IS _,.. ara- içiia 7Bk ........ 
nrada Wrh ' .......... Roaenlw. ll:SBIAN nparu 17 ...,...... lheı-
H.mbaq ... ,_,,_. I• bn içia )"ik pool Ye 5Yam ! 1 den Sdip ,.ik ~ 

alacalttır. OPORTO npuru 7 ma,. 1938 da 
CRIGOIUOS C. 8 • ....,.. JJ - 24 ma- Linrpool icia 7Gk alacabr. 

Y• ........_ idi P 'rtwl& ~ na: CENF..RAL STEAll NAVIGA-
dam. ......._. n Aana 1berlen lc;:Ga TIOfll L1'D. 
yiik.Jeceh-. 

LINEA SUD AMERIUNA Lo.ı~ATR~ 3 ~ 20 ~ 
RIO PAROO motörl 24/2S maJ1111ta için yük alacaktır. 

beklemnebe Olap ~-odt :..:.. ~L DEUTSCH LEV ANTE - LllGE .,.... .. ,. ~ ,._ ,.~ ,a.•a. r ı ..L-
alacakbr. ~ ....... liı---•-la ..... 

E'J.JN. K. motılril 15/20 Mziraada ,. rA ., .. . 
beld"...ebe o11rp Nn,om icia Jik Tarih w aavluaı.ra.Jd ...,.,.,__ 
alacalcbr. . ela aoeaıta memlipt bMl ..... 

UMID> STATD AllD 1.EVAflR' 
LINE LTD. gerek vapur b:imJerl ve navlunları bak-

BACHDAD motaril 1 haziruda bek- kında acenta bir tubhil.t altma girmeL 
lenilme'kte Nevyork için yük alacalm. Daha fazla tafsilAt alın.ak için Birinci 

DANIO mot6ril temmuzun iptidum- Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
da beldenilmebe Nevyoık için yük ala- umumt deniz acentalığı Ltd. müracaat 
caktır. edilmesi rica o!unur. 

I 

Gerek vapurlarm muvasallt talrhleri, TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en e.ld otelelsl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle btitOn Ere 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi merindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok buıusiyetlerine il&wıteta fiatler mltlıit ucuzdur. 
lataabalda b1itüa üe ve lmıirliler ba otellerde bulutarlar. 

e M W 7--s.i?__!r"TE"5 l 

lzmir defterdarlığından: 
lca No. Lira K. 
334 Sinekli C. Bil& NoJu 4 akar 596 metre tarla l l 00 
335 Şehitler Altuı S.23 No.lu Ev. 50 00 
336 &ki aaiır S. 49 No. hı clükkln 50688 lııi11sde .1168 8 25 

barine biıaeai 
337 Eaki pmriik S. 1 No.h Kabvehaaenin 50688 hine- 9 38 

ele 3168 hazine lıiaaeai 
338 Göztepe Mııırb C. 254 taj NoJu Ev 80 00 
339 Kemer poliı karakOlu arkasında Bili No. lu ah.. 75 00 

Yukanda yazılı emvaUn aeaelik icarları 15 sün 1W1iddetle mii
zayedeye konulmuftur. ihalesi 26-5-938 tarihinde perfelDbe ıünil 
saat 15 tedir. Taliplerin milli Emtik müdürlüğüne müncaatlan. 
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Cenevrede hayret verici görüşmeler 
Fransız matbuatında büyük heyecanla karşılandı 

"Müşterek emniyet öldü,, 1 

"Kuvvet devri açıldı .. ,, 
Ingiliz hava kuvvetleri 

Gazeteler bu devrin saltanatı pek 
müthiş olacağından bahsediyorlar ... 

Lordlar 
him 

ve Avam kamarasında mü
münakaşalara yol açtı 

PARJS, 1 3(ö.R) - Milletler cemi
yeti kome,inde Habet meoeles.i lıakkm
da cereyan eden hayret verici müzake
reler Franoız ırazeteleri tarafından tema
:yüllerine ıröre batka batka tefsir edili
yor. 

cHumanite• (Komünist) bu ite ade
ta İnanamıyor ı cNe ırüJilnç Komedi 1 .... 

Hava 
Nazırı 

Yapılan sorgula
ra cevap verdi 

diyor, ·..e vaaİyeti fÖylece izah ediyor : 
J1bakm tanmmasmı istiyenler birden bi- Londra 13 ( Ö.R) - Lordlar ve 

avam kamaralarında hava kuvvetleri re görüyorlar ki lııgiliz plinmm ayakta 
d1D'acalı: bail yoktlD', bazı delegeler ka- haldruıda mühim münakaplar ol-

ranadırlar, ilkönce aamldıpıdan çok mu,tur. Lordlar kamarasında hava 
nazın ve avam kamarasında müıtedaha fazla olan cliier budan ise Habq 

fethinin tudikine açıkça muhaliftirler... tan İltizahlara cevap vermiflerdir. 
Negiisün, Litvinofun, Cenubi Amerika Amerikaya tayyare satın almak için 
mümeuillerinin, Yeni Zelanda delegesi- bir heyetin gönderiJmi4 olması birçok 
nin müdahaleleri ço1c derin bir tesir ya- hücumlua vesile olmuttur. Tayyare 

pıyor, her halde lnıriliz ve Fransaz dele- imalindeki geriliğin ve hataların arq-

r
~ 
i ' 

. ., ' . •' 

gelerinin aofizmalarından daha derin bir B. Litvinol lapanya hariciye nazırı Bay Del Vayo ile lronufayor ... tınlması ~~~ bir t~ .k~miıyonu
te.ir .. Bunu görüyorlar ve ber ıeyin yı- dır, ne Jngiltere, ne de FranoaL. Dünkü ri olmıyan küçük bir Afrika devleti de- nun tetkilı talep ed~tir. Hava 
lı:ıldığuu, o dakikada her hangi bir te- aünün büyük salibi Mitlerdir. Artık Al- ğildir. Deh§etli bir mıuebak, bir emsal nazın Amerikadan hava ıililıları sa
kilde reye müracaat ediline lngilhı aofiz- manyımın ırenifleme •İyatetİnin ~- ihdu ettik. Zaten bütün ıu son zaman- tın alınmasının çoktan beri diişünül
malarmm tam bir tekilde yılolacafuu an- nı ırörecelulnlz. Jtalyanm kazandığı bir !arda Milletler cemiyeti bir emsal fahri- düğünü, fakat ancak kısa vadelerle 
lıyorlar. Ve nizama en uyırunsuz bir ..,. ıey varoa •Öze almmıyacalı: kadar ebem- kuı rolünü ıörmüttür. Onuncu madde teslim halinde bu siparişlerin faydalı 
kilde, mlizalıerenin devannna m&ni ola- miymizdir. ltalya esaoen Habet ilhakı- ııfırmcı madde olmpıtur. Musaolininin olacağını, Kanadaya gelince oradaki 
cak tarzda hareket ediyorlar. Konsey re- nın filen tudikini elde eımitti. Huku- bu kadar iftihar ettiği istihale talıakkuk tayyare fabrikalarının henüz u mik- lngiltere lrraliçea4 bir hava manevrasında 
lü Ulini ?lıJ'or, m-1eyi hakikate ay- kan tudikinl istemeıi niçin? Bu yerm etmİ§tİr. Milletler cemiyeti artık bir le,- yaada istihsal yaptıklarını, fakat İ•-ı Hava müıteıan avam kanıaraaın- 1940 tarihine kadar orduya daha 3 
km bir ~ilde izah ediyor ve hisıl tesir- bir gururdur ki ilk kurbanı dıı belki yine tir. Onu ırömmei:e acele etmelidir. Me- tihsal genifletiline çok hizmet göre- da tayyare istihsalinin artırılması lü- bin 500 tayyare yapılmıt olacağın! 

_ zarcılann. bafmda Lord Halifalu ve bay bileceğini ııöylemiftir. zumunda İlrar etmif ve 30 Mart bildirmittir. 
Georses Boı:met vardı. Hem de b" me-
zarı, Almanyanm niyetleri haldruıda Çe
koalo ... akyaclan eo korkulu haberlerin 
ıeldiği bir ıriinde vennİJ bulunuyoruz ... 
Hiç bir ,Avrupalı - Almanlar te,ebbüsü
nü - dünkü s\inden memnun olmak için 
bir oebep göremez.» 

LONDRA, 13 (ö.R) - Dün Cenev-
' rede Habetiotan hakkındaki karar Terİ

lirken bafvekil bay Çemberlayn da Al
bert HaU de muhafazakar kadınlara bir 
nutuk aöyliyerek lnıriliz siyuetini bir 
daha mildafaa ediyordu. Bu ıiyuet, her 
hangi bir talepleri olan devletlerle yak
lqma •iyuetidir. B. Çemberla).nin iddl
uına göre ltalyan • lngiliz anlqmuının 
yapdabilmit olmuı bu siyasetin iyi neti· 
celer vermekte olduğunu göstermittir ... 
Ve lngiliz baıvekili tunları ilave etıiüf
tir : 1935 ten beri Cenevrede anlqıl
llllfbr. lô devletlerin yığın halinde hare
keti iflas eımittir. Ukönce diğerlerine ka-

~ -~ " pılarak sürüklenen lngiltere nihayet ken-
(Otoriter devletlerin Üç mümessilli : Ribbentrop (Alman hariciye dini toplamağa mecbur kalmıttır. lngil
nazırı) Hirota (Japon hariciye nazırı) Ciano (ltalya Ha. Nazırı .• ) tere ve Jtalya arasında vahim bir ihtilaf 
)ere rağmen, realist ve ıulbçu olan lngi- Italyaıun kendisi olabilir. Dün Yerİl<:n tehlikesi belirmekte idi. Bu da, ekono
liz tezini her ne oluroa olsun kabul et- karar çok vahim bir masebak tqkil edi· mik zecri tedbirlerin tatbikinden ileri 
mek İcap ettiği neticesine vanyor. Ve yor. 7 mart 1936 ya yol açan 3 ilkte,- gelen vaziyet sebebiyle idi. Fakat gönlü· 
derhal ııalonu talıliye et!İrİyorlar.. Bu rin 1935 tir. (Yani Ren ifgalini Habet nüz ki iki devletin ırüçlük çekmeden der
inanılacak bir komedidir. lngiliz emper- muharebesi hazırlamıtbr) ve yine bu hal birbirine yaklqma11 için aradaki so
yalizmi milletler cemiyetini öldürmüı· son tarihtir ki 12 mart 938 hadisesine ğukluğu izale etmek ve derhal müzake-

Mqhur Fransız profesörü bay Levy imkan vermiştir. (Avusturyanm ilhakı-' reye gİrİfmek kifi geldi. Bazıları iki 
Brhul de sosyalist cPopulaire» ırazete- na), kuvvet darbeleri birbirini takip edi. 11 memleket arasında esasb bir rekabetin 
•İnde tunları yuıyor : yor. Şimdi de mütearraa bir mükifat mevcut olduğunu iddia ediyorlardı. Ya-

« 1935 le, ltalyaya kartı ekonomik vermİJ oluyoruz. pılan anlqma bunun böyle olmadığını 
•ecrİ tedbirlerin tatbiki sırumda, pak- cMilletler cemiyeti nereye gidiyor? .. İspat etmİftİr. Zaten bu anlatma Fran .. -
lın on altıncı maddesinin kısmen olsun Sual haklı bir endişe iİe sorulabilir. Ne dan bqka bütün orta ve tarki Avrupa 
tatbik mevkiine geçtiği emada, bizim oluyoruz? Küçüle devletler ne kadar tit- 1 devletleri, dominyonlar ve hatta Rusya 
kurtarmak İotediğimiz Afrikadaki küçük re.eler yeri var .. Bunun büyüle muzafferi tarafından da tuvip edilmiıtir. Bunun 
Habet devleti delildi. Milfterek emni- Hitlerdir. Cenevre, oradaki ırüzel saray için sulh lehinde hakiki bir hizmettir.» 
yetti, ortalığı kantlınınlar tarafından ve bu saraydaki hitabet oyunları, mÜJ· PARIS, 13 (ö.R) - Siyasi mahfel
tehdil edilen büyük küçüle bütün dev- terek emniyetle birlikte ölmüştür. Kuv- lerde Habet meselesini kapamak için 

Fransanın Bahri teslihatı . ' 

Bahriye Nazırı yeni harp gemilerine 
neden .lüzum görüldüğünü anlattı 

Jetlerin toprÜ bütünlüğüydü. Bunun nl devri açılDllflır. Bu devrin saltanatı bulunan tekil hakkında fU fikirler ileri .,:;; 

iç°in buırün Cennreden gelen haberleri müthiı olacaktır. Biz sulhu koruyabile- sürülüyor : Mesele ıimdilik kapanmıştır. Amerilr anın yeni tayyare gemilerinden ikin 
ilitirazla, leessüRe ve hatt.i hiddetle kar- cek biricik müessesenin hisarlarını kendi Konsey bası olan on üç devlet fikirleri· p 
ı•lanak bunun sebebi kolayca ıüdir edi- elimizle yılmııf oluyoruz.• ni bildİrmİflerdir. Bunlardan bazıları aria 13 ( Ö.R) - Bahriye nazın gemileriyle aon bahri İntaat progra- kilde devam ebnek İcap edecektir, 
lir. Fakat biç olmazsa milletler cemiyeti SULHA HiZMET miifterek bir karar verilmesi noktasında Campinchi gazetecilere 4u beyanatta mında kararlaştınimıt olanlar 31 ilk Franaanın in4aat tezgahlan iyi tec· 
konseyinde söylenen nutuklarla ıunu cHomme Libre» ganlesi bunun ak- ısrar eımitler, diğer bazılan ise az ç~k bulu~~tur: kinun 1941 tarihinden evvel hizme- hizatlıdır. Verilecek siparişleri yeri-
mÜ§abede etmek ıevincine nail oluyo- sini iddia ediyor : farklı bir surette, devletlerin 'karar ver- ~ .. "~t aon kanun. emirnaı;ne- le gİrmİf olacaktır. ne getirmeğe hazırdır. 35 bin tonluk 
ruz : Çemberlaynİn siyueti muazzam Leon Bourıı:eois'nün kabine ıefı iken melde serbest bırakdmasma taraftar gö- !erile bahrı ınfa&t fevkalade tahaıaa- Hadiseler bizi bu karara mecbur bir zırhlı ile bir tayyare gemisinin 
bir hezimete ug"ramı•tır! • Milletler cemiyeti paklının hazırlanma- riinmütlerdir. Konsey seisi bay Munters tını artırmı,tır. Geçen sene 1937 'kılmı,tır. ~er eski harp gemilerinin • uk l • • ed'lm' t' 

y d" b"t · · ı· · k be ın~ı m ave esı ımza ı ~ ır. 
KOLONEL DE LAROKA GöRE ıına yardım etmiı olan bay Bonnel dün lngilizlerin talebiyle müzakere neticele· a hn .~ lçeaut;' m"'.: ıse v~~ır e.ıı Y: yerine yenilerini yapmağı geri hınk- Şimdiden hizmete giren yeni harp 
F••İ•I 21bay de La Rokun gazntesı· ·"yledı'klerini bil.rek ·"ylemı'ıtı'r. Her · • hül' • d k d I ti · k d ' ne ı e vazıyet !uzum goaterırse adı mı• olsaydık Avrupa kıtasındaki di- ·ı · . 
~ • • - - rını aoa e ere ev e erın en ı va- tah · h la • b'ld. · tim • " . . gemı erı son derece muvaffakıyetlı-

olan • Petit Journab tabii bu tezin aksi- {eyden evvel sulha hizmet etmek lizım- ziyet ve taahhütlerine göre Ha bet ilha· B aısa . n 87;" ~agını 1 ırmı, K · ger devletler denız kuvvetı bakımın- dir. Bunlar deniz inşaatında bir mer-
ni iltizam ediyor : Milletler cemiyeti ni- dı. Fransa ve Jngiltere hariciye na7Jrları kına kartı alacaklan tavru hareketi ta· u vazıret ulg~I mevlcutturah. . a- dan bizi geçeceklerdi. h I t kil ed k d ede "k 

. • . • • 1 • • • .. • nun emımame erı e ayrı an t sısat • • . • • a e ef ece erec mu em-
hayet apdalca feliflerden kurtulmut, takdıre deger hır gl\)'rel e buna ç.olııtı- ymde serbest bırakılması ıçm buyüle hır d • • 

1938 1• • d 1938 ıeneıınde denız mfaah ıçın ld' S b hlı 
nihayet realist bir siyaset yoluna girmiı- lar. iki büyük ITUP demokrasinin bu asil ekseriyet mevcut olduğunu miifahede :edn;:ıa ~ın f k l"da \:fın:'s~n : serfedeceğimiz mali gayret 2 milyar ~~t'. «b tr~z urg» W sının t;:· 
tir. diyor. jestine kıymet vermek totaliter devletle- elmİf!İr. Böylece lngilterenin realist si- mil e
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1 
ev afra ek artaıaa 1 franktan biraz fazla adi tahaiaat ile Dru kerık qhhamı't?'b'. b ızmelatte 0 d~ 

B .. b . B Ç ha 1 1 d " L d Halli k . • b' k ·ı ,__. . yar mı yon an mı,tır. 2 b k ·ı franklık f kal•~ un er zır aı gı ı unun ve ı-u ırazeteye gore o netıce . em· re ve ıta la yaya Ufer. or a s yaseti resını ır arar ven meımzm ga· Bö I 'd 
2 

fı h • • uçu mı yar ev ıwe 

berlaynin realist sİyueti için büyük bir ve Bonnet sulha hizmet etmit olmakla lehe çalm11tır. Diğer taraftan Negüo da- 1b·ece ~1 
en I ~ arpb geı::aı tahsisat idi. Yani 1937 ıenesindeki ğer yapılacaklarla beraber Fransa 

muvaffakıyettir !. iftihar edebilirler. • vaımı kat'i olarak kaybetmemiıtir. Hü- ve ır zır yapı a ır ve u P gayretten 850 milyon daha fazla ola- dünyanın en modem yedi aafı harp 

GONON ASIL GALWI DEHŞETI.I MASABAK.. !arını tekrar ileri ıürebilecektir. Krallığı· zakerelerinden fqist devlet adamlan caktı. Şimdi ise 1938 senesinde harp zırhlııına malik olacaktır. «Mogadir» 
cFigaro» ırazetesi bay Vladimir d 'Or- Pertinakos ta cEcho de Pariu de nı yeniden fethetmeie de tetebbüo ede· memnun olmutlardır. Bununla beraber gmileri infaaı için aarfedilecek adi sistemi deıtrüyerler kendi sınıfların-

meson inuasiyle ıu dikkate deter maka· tunları yazıyor : bilir : Roma zafer taYrı takmmamakta ve bu ve fevkalide tahıiaat yekıllıu 5 mil- da bütün ecnebi gemilerinden üıtün 
leyi nqretmittir : cDün Cenevrede idam ettiğimiz oade- ROMA MEMNUN !letİceyi pek tabii bir yuiyet ıribi kar- yar 700 milyon franktır. Gelııcek se- çıkml§lar ve 45 mil sürat temin et-

cDün Cenevrede kazanan ne ltalya- ce uzak ve haddi zatmda alakava deile- ROMA, 13 ( ö.R) - Cenevre mii· ıılamaktadır. - de bu mali ıra.nete azimkir bir ır.e- mislerdir. 


