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Halayda yapılan· tazyik 
, 

Artık dayanılmaz bir hal oldu Fransa 
notamıza · ~ıiiün cevap verecek 
Türk milleti 

General Mariçin şah
t:ında kahraman Yu

goslav ordusunu 
selamlamakla 
bahtiyardır 

Dostumuz ve müttefikimiz Yu
goslavyanın Harbiye ve B~briye 
Nazın Oigeneral Mariç dün sabah 
lzmiri ~ereflendirdiler. 

Taym~s gazetesi Milletler Cemiyetine 
verdiğimiz notada Fransayı Hatay 
.aieyhinde propaganda yapmakla 

itham ettiğimizi yazıyor 

Sevimli misafirimiz Basmane 
meydanını dolduran binlerce halk 
tarafından candan tezahüratla se
lamlandı. Bu tezahürat halk taba
kaları arasına yayılan, yalnız dip· 
lomatlann dillerinde değil, iki 
memleket halkının gönüllerinde 
yeralan karşılıkb sıkı ve samimi bir 
dostluğun ifadesi idi. 

Bunun böyle olmasını gayet ta-
l•kenderundan bir görünüı 

bii ıayanz. Çünkü bu dostluğun lstanbul 23 (Hususi) - Antak-• 
temeli hain bir kurtunla hayata ya ve tıkenderundan gelen haberler 
.gözlerini yuman fakat iıtisnasız gün g~tikçe Türkiy~ umumi efk_i: 
bütün Yugoslav milletinin kalbin- rını hakb olarak uabıyete sevk edıcı 
de yatıyan kurucu kahraman kral bir mahiyet almaktadır. Yapılan ve 
Aleksandr ile TORK milletinin devam eden tazyik ve tedhi4lere rea
taptığı büyük ŞEF ATA TORK ta- mi memurların, müıtemlekecilerin 
rafınd\ln atılmıttır. ve istihbarat zabıtaaınm da karııma-

1·······şe·yıaii········ 

DOst Yugoslavyanın Sayın 
Harbiye nazırı şehrimizde 

Milletlerinin hayat ve istiklalleri- lan, tahrikatı ~il?ll ve bizzat id~eleri 
ni kurtaran, onları kalkınma ve re- artık son haddını bulmuştur. lstihba
fah yollarında yürüten, mümtaz rat zabitleri, Türklerin reylerini kul
iki devlet reiıinin eserlerine saygı }anmamaları için akla gelmedik hile 
ile bağlı kalmak için TORK ve ve tazyiklere baş vurmaktadırlar. 
Yugoslav milletleri and İçmit1er- Bunlar, hiç çekinmeden Hatay Türk

Ve arkadaşları 
Bitmek Uzere olan (Ke
stkelll adam) tefrika- • 
mızdan sonra başhya
cağımız yeni tefrika-

Karşılama töreni çok samimi dost
luk tezahürü ne vesile oldu 

Clir. Netekim bugün kral Alek- )erini ve Alevilerini: 
gandr yoktur. Fakat onun eserleri _ intihabı aize kaybettireceğiz 
hayatında olduğu kadar mematın- a da kanınızı emeceğiz. .. 
da da kuvvetle ve büyük kıskanç- '°;; t bd•t ebnektedirler. Türkleri 
lıkla takip ediliyor. Temeli kuv- .1yet e ·ıı b"'rolanna gı'bnekten 

)' 1 b d ti w h ... b. aeçun escı u 
vet dı ohanku 01

1 
ugd~? .. er-~~-· ırf- men için her çareye baş vuruyorlar. 

az a a uvvet en ıgını, lnKlfa An ky · ·bu gun" bqladı. Taz-
ı d. w. • •• ki b h . 1 ta a aeçunı 

eye ıgını gonne e a tiyar o u- yik ve tedhi•lerin büsbütün artacağı-
yoruz. . nı tahmin güç bir şey değildir. 

Bu İn~f ta ıebepıiz değildir. 1 (H ") _ Hükü-
Her iki milletin mümtaz vasıfla- lstanbu 23fmd uauHaı ta . ti 
rında birlik vardır. Kahramanlık- metimiz tara an "ima .Y vlanazıyeo-
t d 1 w f dak hakkında F ranaaya ven ış o n a, oat uga ve a ve sa atte, sa- b (8 ·· ) bek-
mimiyet ve dürüstlükte, umumi t~ ceva 1 Y:f;ikde:~nra hü-
hayat fartlarında TORK ve Yu- lenıyo~. Cev~p ~kam • 

) ·ıı ı · ·· k fi kümetin vazıyetı utay parti gu-

r
goa avh~b!d~tl erı muftere vası a- rubunda izah etmesi ihtimali vardır. 
ın sa ı ı ır er. 

mızın adıdır 

Sayın General, kendisini alkışlıyan 
Şeytan ve . halka (Yaşasın Türkiye) diye Türkçe 

Arkadaşları hitapla mukabele ettiler 
Sizi ba,tan sona kadar 
heyecanla aUrUkllye

cek bir 

Aşk· Macera· Esrar 

ROMANIDIR 
Yeni Başladığımız 
Nostradam-üs 

Mare,ahmızm asil misafiri, doat mıftır. 
ve müttefik Yugoslavyanın teref- Büyük misafirimizi getiren hu
li ordusunun mümtaz mümeaaili ıusi tren Manisada ve Menemen
barbiye ve bahriye nazırı orgene- de yolları dolduran halkın ıicak 
ral Mariç yirmi dört ıaatten beri mukabeleleriyle kartılanmıt ve 
lzmirliler arasında bulun.makta- bahleYin dokuzu üç dakika geçe 
dır. Hitabı, yakınlığı ve aevimlili- Baamaneye muvasalat etmittir. 
ğiy~e büyük bir fahsiyet ve kud- ~~t•Y?adan ıonra iıtaayonl~ 
retlı bir sima olan Yugoslav ordu- guzergalıını doladuran halle grup-

aunun muhterem mümessili iz- - SONU 2 1NCI SAYFADA -

R b .. . mirde, kelimelerle ifade edilemi
O ID8D I OJ ugun iÇ yecek kadar sıcak bir kabul yüzü Bitler :sayfamızda okuyun. görmüf, ~alkı?1ızın içten ıevgi 

~ ............................... ; ....... :.ve saygı hıslerı arasında kartılan-Karakterleri, dütünüf ve görüş- - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -
leri, yürüyütleri bir olan milletle- -----------------------------......... -----------

rin birbirlerine gönülden bağlı ol- f 8 8 1 1 ~ 
mamalı&rına imkan tasavvur olu- er~ama ayranı ıçın 8 nabilir mi? Bundan dolayıdır ki ~ 

~:Lı::7:d~:i ç:~11:~e;!•;ı~a8~~!~~~ . 
bir müddet içinde TORK • Yugos
lav dostluğu kırılmaz, bükülmez 
Lir resanet peyda etmiş, baş dön
dürücü bir aüratle inki,af eyle
mittir. 

Balkan antantı çerçevesi içinde 
her gün biraz daha inkitaf eden 
bu dostluğun, aynı temiz duygu
larla bağlı bulunduğumuz Elen ve 
Rumen milletleri ile birlikte, ba\
kanlıları altmıf milyonluk büyük 
bir devlet haline getirdiğinde fÜp

İ ·Kermes biışladı 
Ciritciler, Okcular, Avcılar, Zeybek

ler, köy deli.kanlıları güzel bir 

he yoktur. 
Balkanblar araımda sık aık ya

pılan askeri ve sivil temaslar yal
nız anlasma ve tesanüdü kuvvet
Iendirm~kle kalmıyor. Aynı za
naanda milletlerimizin telakkile-
rinde yafıyan kartılıklı sevginin . . . . . 
kuvvetini ifadeye fırsat veriyor. Val~ Ke~me•ı bı.r ~ıtabe•~!e.~çıyor 

Dah d.. B k"l' · e Hari- Sınesınde tarıhın en buyuk me· 
a un aşve ı ımız v . I · · t ·· ) 

ciye vekilimizi sinelerine basan denıyet eser eru. 1 aşıya_? ~ze 
Y 1 ka d I · · ·ıı t' Bergamanın tarıh ve guzellıkler ugos av r eş enmız mı e ı- . · 'h 

geçit resmi yaptılar 

ıniz hakkındaki temiz duygularını sitesi, kırk sekız saattenbe~ı tarı -
ortaya koynıutlardır. ten istif ad eli yapraklar çevı~~ekl~ ,. 

Bugün de biz mümtaz general meşgul.. !"!18.ttan 200. y~l oncekı 
Mariçin tahsında Yugoslav milleti çağın tarıbı ke~~e.s!erım ~TA
"Ve kahraman ordusunu selamla- TORK Cümhurıyetı ıhya etmıf bu-
ına1c ve samimi sevgilerimizi ifade lunuyor. . . . 

Evinde gizli gö
rüşmeler yapıyor 

Hayrilayn 
-0--

0rtadan kayboldu 
Acaba o da Hitle
rin yanında mı? 

Bütçe 
Görüşmeleri Ka· 
mutayda başladı 

Başvekil 
-.0--

Bütçe sonu Mecliste 
iç ve dış siyasa hak
kında izahat verecek 

ANKARA, 23 (Hunııi) -
Büyük Millet Mecli.i bugün 
bütçe müzakerelerine bafla
dı. Meclis her gün toplanarak 
hcnirana kadar vekaletler ve 

ı daireler bütçelerini intaç 
, edecektir. Bu müncuebetle 

V ehiller vekaletlerine ait 
i bütçeler müzakere edilirken 
' izahat vereceklerdir. 

Başvekil B. Celal Bayarın 
da büt~enin kabulünden •on
ra devletin dahili ve harici 
siyaeti hakkında beyanatta 
bulunmcuı muhtemeldir. 
Mecli•, elinde bulunan 30 

dan la:r.la kanunun müzake
re.ini bitirdikten ıonra hazi· 
ranın yirmi.ine doğru yen 
tatili yapac~ktır. 

etmek fırsatını elde etmekle bahti- Biz otomobılımızde, yolları dol- .~ 
Yar old k duran çeçen arabalarını, atlıları fK.>'.,..StW~~~ ~~ 

Aziz G;nerale hot geldiniz der- ı ve mı.zr~klılar~ geride bırakarak - ~ Evinde mühim bir toplantı haber verilen B. Hitler ve nerede 
ken TORK ·ıı t' • ••ttefı·k ve hedefımıze dogru kotuyoruz. Ber-

mı e ının mu , 1 C k'. . 1 k . l d lik 1 d b" Yİiit Yugo 1 d selim ve 1 gama ve Menemen ova arı umar- oy ınaan arı, ızıy e, e an ı- en ır günü andırıyordu. Var4ova 24 (ö.R) - Fransa ve melerin L--lıca mevzuu olduguw tah-
s av or usuna 1 d b . ı:.d f • 1 1 v x... 1 l y l .. . d b ~ 

~'Ygilerini iblağ eylemesini ken- tesi aktamın an erı • eta ae ~r- ııy e, ço uau ve çocu.uy a yay 1 0 uzerın e, bir çetmenln a- lngikere sefirleri dün öğleden sonra min ediliyor. 8q 4ehrin iyi haber 

olduğa belli olmıyan Haynlayn 

dderind d'I . l her hale ıokulmuttu. Kermeıın arabalara yerleterek Berıamaya tındayız.. B Bek tarafından kabul edilmifler· alan mahafilinde Çekoslovak kuv-
eHA~~:·OCAKOGLU kurulduiunu duyan aaf ve ıriirbüz cloiru aidiyorlardı. Ova mahfel'- - SONU 8 iNCi SAHiFEDE - A. Ceka.lovak meselesinin •&iiı- -SONU 4 VNCV SAHiFEDE-



SAYFA ::2 ="O ..... 

Do t ngoslavyanın S yın 
Harbiye nazırı e ımızde 

EHiR .HABERLERi 

Karşılama töreni çok samimi dost
luk tezahürüne vesile oldu 

•• 

llkkurşun merasimi 
önümü:ı:deki pazar günü ödemit

de ilk kcapm abmı töreni yapılacak· 
tır. Töcende Vali B. Fazlı Giileç)e 
bir çok zevat bazuo bulunac:aktır. Ha· 
zırhldara ödemitte devam edilmek· 
tedir. 

--=--
Vedat Sivri 
Uzun atlamada 

ikinci oldu 

Ege Mahsulü 
Bu yıl çok bereketli 

Bu sene üzüm rekoltesinin 100 bin, tütünün 
de 50 bin ton olacağı tahmin ediliyor 

Şehrimi:ı:delı:i resmi melr..mlara gelen raporlarda bu yıl Ece
nin her yerde mahıul rekoltelerinin tqkm olacağı bildirilmittir. 
Nisan ve mayıı ayları içinde yağan bol ve faydalı yağmurlar he
men her mahaal üzerinde besleyici bir tesir yapm1fbr. Çapa faa
liyeti her yerde ilerlemittir. Çapacı yevmiyeleri erkekler için 
130, kadınlar çin 80 • 90 kuruta çılmııftır. Çapacı fıkdam ı.., 

BASTARAFI l iNCI SAHiFEDE 
lan mahtereaı mUafirimizi bGJük 
Türk· YuıoalaY doathağuna yakı· 
.- bir tarzda, ... ,.et -imi kar· 
t••am•f Ye CQtkunca alkıtlemıf1ır. 
Orc--1 Mariçlo bldikte ayni 
trenle Milli Müdafaa bakenımı:ı: 
aaym ceneral Kizun ö:ı:alp, Ge
nel kmmay ubatk••• orceneral 
Asım Gündüz, miaafirimizİD ve 
Milli müdafaa bakanımızın sayın 
etleri, hariciye protokol teflerin
lılen B. Kudret, Kurmay albay 
Mümtaz Ulusoy ye qleri Yarbay 
Yusuf Adil Egeli, Kurmay yüzba
tı Cemal. Milli müdafaa emir su
bayları yüzbqı Halit Ye Ekrem 
de fdırimize gelmiflerdir. 

19 Mayı1 tenlilderine ittira\ için göıterdiğinden Konyadan amele kafileleri Konya belediyesi yo
Ankaraya giden lzmirli atletler ıeh- luyle celbedilec:e:ktir. 
rimize dönmüt)erdir. Ankaradaki Bu sene üzüm rekoltesinin 100.000 ton, tütün rekoltesinin de 
müsabakalarda maalesef beklenen 50.000 ton olacağı tahmin edilmektedir. Eğer hastalık ye afetler
neticeler alınamaınqtır. Buna sebep le kartılqılmazaa Ege mıntaka11 80 seneden beri idrik etmediği 
lzmir ekipinin hazırlıksız olarak An- bereketli bir mahsul alacaktır. 
kara kar,ılqmalanna İ§tİrak etmele- =-Ba=niiikiiia .. la•r=miiiüiiis .. tah=s-iliiie-.k_r .. ediiii=ve .. rm=e-ğ .. e=ba .. • .. • .. am ..... ıt .. t .. ır ... ==..:··._.=.._-.-

1 , . ridir. 

Sayın miaafirlerimizi getiren 
~ d ık l 1 lzmirin aldığı biricik netice uzun 
Sayın mi.alfrimiz Bcumcvıe iatıuyonun an ç ıyor ar atlamadadır. Ankarada tahlilde bu-

mek bize müyesser olmufhır. ı lunan lzınirli B. Süreyya ve erkek 
Türk sularına girdiğimiz andan ! lisesinin en kıyınetli atleti B. Vedat 

beri, muzaffer ve dost Türk mil- Sivri bu müubabda iyi bir netice ai
lelinin en derin samimiyet ve dost· 

mlflardır. 
luk hisleri ile kartılqhk. Li.ye· Uzun atlamada birinciliği Sürey-

Fuarda çalışmalar 
Paris Sergisinin tenviratını yapan 

mütahassıs Fuarın elektrik 
planlarını hazırlayor 

mut kralımız Aleksandrın sa.mi- ya, ikincilği Vedat Sivri almıtlarcbr. 
mi arkadqı ve Yugoslav milleti- Vedat Siwinin Ankarada 6,32 met
nin en yakın doıhı olan Ulu Ön- re atlamuı kendmnden büyük ümit· 
deriniz Türkiye cümhurreisi Ke- lerle balıtetmemize bir sebep tetkil 
mal Atatürke, Türkiyenin en bü- ektedir Fuar çıılıpnalarma bütün lu:ı:ıyle Fıliatiıı sanayi erbaba 1zmir fuarı. 
yük kahramanı olarak bütün Yu- etm • --=- denm edilmektedir. 938 Fuannın na ittirak etmeğe karar +eım41enlir. 
goslav milletinin hayranlığını bu- B d elektrik ve lfık itlerini tanzim etmek Bunun için Filiatin _.gi heyeti i:ı:a-
rada söylemeği bir vazife bilirim. aro a üzere daYet edilen ve tehriniize ge- ımdan s. Yafe isminde bir zat tzmircı 

Türkiye cümhuriyeti sefaret er- len Hollandah mütahan11 Herr Zili gelerek fuar aahaamda tetkiklerine 
kanının büyük yardımlariyle tees- B •• k •• tetkiklerine batlıunııtır. Mütahuaı1 lıqlam14 ve dün belediye reisi Dr. 
süs eden bu deniz seferlerinin va- U gu n U pazar günü belediye reiaile birlikte Behçet Uz'u makamında ziyaret et-
zifesi, ticari, içtimai ve hıristik K f Bergamayı ziyaret etıru.tir. mi.ıir. 

- • - münasebetleri, Balkan milletleri 00 erans U_L __ -1.L"-- •• b p • • • • l ktrik • 1 • • """"'" ouuııı;llllıza gore u sene 
General Mariç luzr•ılayıcılar arcısında ve bilhaaaa Balkan ittifakına da. ana •~mm e e .. lf enru F"ılistinden kalabalık bir grup lzmir 

T 1 • . '--' . -tt f"k h"l 1 d l l d k" Bir kaç gün eVYel tehrimize ge- meydana getiren bu mutahıw11 iz- fuarın •• ak-"'- - -•~·-tren Baımanede durunca vali bay ı erının taKYiyesıne ve mu e ı ı o an ev et er arasın a ı ra· d 1 4tir eaeceı<Dr 
1 k 1 li l d b t 1 t k • 1 akh leceğini haber ver. iğ.imiz atan· mirde bir ay kadar kalarak elektrik Çeka ıl 1- d 1" • fu 

Fazlı Güleç Belediye reiıi doktor meme et er manan araıın a ı a arı a vıye o ac r. bul Hukuk fakültesı ıdare huku· ık lanlarını hazırlı k b" os ovaayanın a zmır anna 
Behçet Uz ~üıtahkem mevki ko- ticaret gemiciliğinin takviyesin~ Zetska Plovidba vapur kumpan- ku ordinaryüs profesörü B. Sıd· ve lf l Pbeled" Yktir•~ ve ır resmen iftiraki için tetebbüsata giri
mutanı g~neral Raıim Aktoğu, karar verilmitti. Dost memleket- yaıı, ilk Balkan ittifakında ka- On 1 . im. . ilk rapor a ıyeye verece • tilmittir M leketim' • Çekoalo
Burnava tüm komutanı ıreneral ler halkını birbirine yakınlafhr· rarla,tırılan ve dost devletlerin t!.trans:ı ~; ~:m:tırbaro- ~err Zill 1~ illerini .ikmal vaky~ ~.ıı.:a kartt ~bir aJi. 
Nuri Yamut, Yugoalavya Jronsolo- mağa mahıf olan bu güzel kararın büyükleri tarafından tahakkuku sunda, saat 16,30 da verecektir •• ettikden sonra ~erikaya gidecek ka ıneycuttur. 
su, müatetar Albay Şefik Çak- ilk !ezahürü olar~k Yugoslavya- iıten~n. bu~~~ vazifeleri yap- Konferansın mevzuu (idare kar· ye Nevyol'k ..,.....inin qık iflerini Fuarda pa'f'J'on satqlan M,aretıe 
mak haYa komutanı Albay Celal daki Zetska Plovıdba vapurculuk mak ıçın butün kudret ve kuvve- tıaında ferdin hukuld vaziyeti) meydana getirecektir. devam etmektedir. 
ukerl ve ıivil erkan miıafirleri ıe- "" tini aarfedecektir. d" Ô = 
limlamıtlardır. Bayan Mariçe Ye Zetaka Plovidba kumpanyası, ırBu konferansa biitün bulnıkçu· demiş ve Bergamada Suç üstü yakalanan 
Bayan Kazım özalpa büketler bugün vapurda baakzır bulunan bü· lar ve istiyen gelebilir. çekirge yankesı"cı· 
:takdim edilmittir. yükleri aelamlam la iftihar duy-

Ba.mıane istasyonu Türk ve Ya- maktadır. Vapurumuzda Yerilen 
ıoılav bayraklariyle süalenmif bu küçük ziyafete te,rifinizle bize 
bulunuyordu. Misafirimiz ye milli vermit olduğunuz büyük sevinç 
müdafaa bakanımız ukeri ve ı ve minnet hislerimizi izhar etmek· 
mülki erki.nın ellerini sıkmıtlar liğime müsaade buyurmanızı rica 
ye musafahada bulunmutlardır... ederim. 

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

Mesut 
Bir evlenme 

Bu ıırada bandonun çaldığı mart- Zetska Plovidba kampanyuı 
lar saygı içinde dinlenmiftir. direktörlüğü namına Türkiye Re- BAY AN Nahide Şallı ile 

Bumane iıtuyonu civarını 
1 
isicümhuru Kemal Atatürkün ııh· bay NURi UMURUN evlen· 

dolduran binlerce halk miıafirle- ı hat ve daha büyük zaferleri tere- me töreni dün 17.30 da lzmir 
• lk l ak h d ·-eca1 f" ff ·ı T k il evlenme daireıinde gu"zide n a lf am uıuıun a ıou 1 ıne, muza er Ye ası ür mi e-

• d Ih · in ' f bir kalabalık huzurunda icra gösteriyor u. liram t uını te - '• 
1 
tinin saadet Ye inkitafına, muzaf-

tİf eden Orgeneral Mariç ukeri- fer ve kahraman Türk ordusunun edilmittir. Tören münasebe-
mizi Türkçe olarak ı ve onun mümtaz mümeuillerinin tiyle de bir danılı çay ziyafe-

- Merhaba asker... terefine hazır bulunan bütün dev- ti verilmittir. 
Diye selamlamıt ve kahraman- .. .. let erkanının, ticaret ve matbuat Şehrimizde misafir bulun .. 

lar.: Sayın general Kulturparlıta ıulıe- mümeuillerinin sıhhat ve saadet- 4 makta olan Yugoılavya bar-
- Sağol. .. rin g~it ramini seyrediyorlar )erine ve devamlı ve emin bir sulh biye ve bahriye nazın gene-
r ' ukabelesinde bulunmutlardır. tirketi Iıtanbula Ye lzmire vapur· amiri ve milletinizin inkitaf ve te- ral Mariçin refikaları bayan 
Basmane iıtuyon binasında gö- larını uğrahnağa batlantıf ve Yu- rakkiıinin nigahbanı olan muzaf- Mariç te, bir Tüı-k düğününü 

rünen misafirimiz daha dıtarıya goılav bandıralı Lovcen vapuııı fer ordunuzu liyakatle temsil görmek üzere, MilU Müda· 
çıkmağa fırsat bulmadan balkın limanımıza gelmittir• eden General ve vekilimizin zafer faa vekilimiz general Kazım 
sürekli alkıtları ve sevgi tezahüra· ilk sefer münasebetiyle bu va- ve terefine içelim. Özalpın refikaları ve bazı mi· 
h batlamıt bulunuyordu. Buma- purculuk tirketini temsil eden V ALINlN CEVABI safir bayanlarımızla birlikte 

ödeınit ve Bergamadıı genif bir Baymdır Ç&rtllmda yankesicilik 
~takada çe~ğe çılmııı ve derhal eden lsmail oğlu Bedrettin auçiiatil 
mücadele tertibatı alııımıttır · yakalanarak adliyeye verilmiftir. 

--=-- Bayındırın Hacı Bekir maballe-
Prf. Sıddık S. Onar sinden Mehmet oğlu Mustafa, kapa-

lıtanbul hukuk fakültesi idare hu- h b!r evin kilidini kırmak ıaretile 
kuku ordinaryüs profesör B. Sıddık İçeri gİnnİf ve çaldıiı ef}'a ile birlik-

S. Onar tdırimize gelmiflir. ille kon- te--;y~akalanm;;;;;l§~br;;. ~~~~~;;_; 
feranıını bu aktım saat 16,30 da 1!!1 
baroda verecektir. Konferansın mev
zuu ddare karf11ında ferdin hukuki 
vaziyetiıt dir. 

--=-

Halkevi köşesi 

1 - t.tanbul Hukuk fakültesi ida-
Sıcaklar başladı re bulnıku ordinaryüs profesörü Bay 

iki gündür fehrimizde aıc:aklar Sıddık S. Onar tarafmdan Z1151938 
kendini göıtermeğe bllfladı. iz· cuma günü saat 17 de evimiz saJo. 
mirde bahar az olur, derhal orta- nımda (Halk ve ldare) me'f'Zlllu bit 
lık sararır. Yaz bllflar fikrini ec- konferans verilecektir. Konferansa 
zacı Kemal K. AKTAŞ tekzip et· her kes davetlidir. 
mekte lzmirin methur Bahar çiçe- 2 - 24/5/938 salı günü saat 21 
ği kolonyasını ben yapıyorum, in· de evimiz salonunda lstanbul kon
sa olan ilkbaharını bu güzel ko- servatuvar muallimlerinden Viyo
lonyamız ile Hilal eczanesi telifi lomel B. lıkender Ardan tarafından ne meydanında bir sevgi ye saygı Umdal acenta11 dün öğle üzeri Valimiz B. Fazlı Güleç bu bita- düğüne teref vermitlerdir. 

laYhuı yer almıftı. Yapılan teza· vapurda bir ziyafet tertip etmit- -SONU 4 VNCV SAHiFEDE - .. ~ ediyor demektedir. bir konser verilecektir. 
hürat o kadar içten Ye samimi idi tir. Bu ziyafete davet edilen kı,... , 
ki, misafir general kendiaini alkıt- metli misafirimiz Yagoalav nazın 
lıyanlaa se'f'İmli çehresiyle maka· general Mariç, Milli müdafaa ba
belede bulunurken Türkçe ola. kanımız General Özalp, Genel 
rak : .. • Kurmay aıbatkanı orgeneral 

- Yatuın Turkıye... Asım Gündüz, vali, belediye reiai 
Diye bağırmıfbr. Bu güzel hi- matbuat mümessilleri ve diğer ze

lap balkı cotturmağa kafi gel- vat npurda verilen ziyafette hJl-
mi9, halkımız da : zır bulunmutlardır. 

- Yquın Yugoılavya.. Bu güzel tesadüf, iki memleke~ . 
Mukabelesinde bulanınuthır. arasındaki sağlam dostluk bağla
General Mariç Egepalua ınisa- rının güzel ifadelerine yol açhğı 

fir olmutlardır. için tetekkürle kartılanmağa de-
ZIY AREnER ğer. Misafirler saat birde Yugoı· 

Saat ondan sonra iadei ziyaret· lavyanın Lovcen vapuruna gel-
lere batlanmıttır. mitler ve kartılanmıtlardır. 

Kıymettar miaafirimiz saat onu Bllfından sonuna kadar dosta
yirmi geçe eVYela vilayete gele- ne görüfmeler içinde geçen ziya
rek valiyi makamında ziyarette fet eınaıında vapur kumpanyqı 1 

bulanmu• ve merasimle kartılan- müdürü B. Cunyo fU nutku söyl,,_ I 
m1fbr. Komutanlıkta komutanı, mi,tirı 
belediyede belediye reisini ziya- Ekselans, sayın vekil, bayanlar, 
rette bulunan sayın orgeneral bila- baylar. 
hara Bumava.ra geçerek Bumava Balkanlarda ilk seferimizi ya
tüm komutanını makamlarında parak güzel ,lstanbulu ve daima 
ziyaret etmitlerdir. hatırlarımızda yer hıtacak olan 

V APURDAKI ZIY ARET tirin Boğaziçini ziyaret ettikten 
Balkan Antantı iktısat konseyi- sonra, Akdenizin mühim bir tica· 

nin lstanbuldaki toplantıaında ret merkezi olan ve tarihi kıyıneti ! 
Balkanlar arası deniz münasebet- bulunan l[iizel lzmirinize de gel· 

TAYYARE 
• 

SiNEMASININ TELEFON: 
3151 

Rekor ve Zafer Haftası 1 
BUGÜN 2 BÜYÜK FİLİM BİRDEN 

SAADET GECESi 
Bora ve Mayerling filimleri kahramanı 
CHARLES BOYER, güzellik ve zerafet 

timsali J AN ART HU R tarafından temsil 
edilmiş hakiki zafer abidesi a~k, 
heyecan... kahramanlık... sergüzeşt 

A Y R 1 C A : PlERRE RICHARD WILM • SESUE HA-
Y AKA VA tarafından büyük bir kudretle temıil edilmit···· 

YOŞIVARA 
Sevenlerin ve sevilenlerin romanı •.•• Atkı uğruna nefıini feda· 

dan çekinmiyen bir zabitin heyecanlı macerası 

3.10 ve 7 de Saadet gecesi : 5 VE 9 DA •..• 



.,. nan • ..., - ----

938 Bütçesi 8. M. Meclisinde 
.Maliye Vekili uzun bir nutukla mali 

siyasetimizin bir tahlilini yaptı 
ANKARA, 23 (Telefonla) Bü- 1 bütçesinin izal~ ettiğ~~i, 93~ .b~t- ı B: Hüsnü Kitapwçı izdivaçları 

··k M"ll ı· · b gu"n 938 büt- çesinin cümhurıyet butçelerı ıçın· tetvık etmek ve çogaltmak, sonra 
yu ı et mec ısı u ki d d w l ak · · · · 
çe müzakeresine başladı. Bu mü- de bir rakka~ re~or; yapma ·~ ~.h. ogan arı taiatm b gıb~ ikı 
nasebetle Maliye vekili Bay Fuat beraber bu b~~ç~nınl e yı~e m:. ?.1u ~md es~sta op ~kani ~ ış_er 

Alsancak 1 

., 
masına ragmen 
-Galatasaraya 

·yenildi 
iSTANBUL, 23 ( Hususi ) -

Galatasaray • Alsancak maçı Ga
latasarayın 3 • 2 galebesiyle neti
celendi. Alsancaklalar Galatasa· 
ı·aylılardan daha iyi oynadılar. 
Bilhassa kaleci Hilminin kurtarış· 
ları büyük takdirle kar9ılandı. 

1,340,000 
. Ağralı bir buçuk saat süren uzun Jetin bütün 11 ~~y~ arı~I ~rşı a- uz.~~ı~I f. a~ı ~em ~ ·tt krın agır 
bir nutukla izahat verdi.Memle- madığını söy. e •·. azı tür v~ dmukle e ıy~ lerd.en çı ek açınma- Liralık suiistimal 
k · . . d b 1 d - iktısat bayındırlık ıslerıne temas ettı. ı arını soy e ı.. o çocuklu 
etın ıçın e u un ugu H k d b · t m ktep iste ailelere yapılan yardıml lstanbul, 23 (Hususi) - Gayri •artlarının rakkamlara müstenit er aza a . ır rr a e k ı . . 1 ·ı . . . d" arın ge. 

. veciz bir tahlilini yaptı. Ve uzun d}· Mekte~ kıtap arıhnın me t
1
ep e- nışBetıFmdes1ınAıhıste ıA. k h"' .. mübadiller cemiyetinde bir mil-

lk 1 d 
rın açıldıgı zaman azır o ması . a ı met Y aç, uku- yon üç yüz bin liralık bir suiisti-

uzun a ıs an ı. b .. . d' S t' d k' . l . l h b 1 M r · kT . h lıahatın- lüzumunu te aruz ettır ı. onra me ın, programın a ı prensıp erı ma a er a ınınıttır. 

d 
a ıye vUe fı ının l u B Fuat su meselesine geçerek bunun da tahakkuk ettirmekte olduğunu si- Maliye baş müfetti•i ile maliye 

an so11ra r a say avı · . · I l T 
Gökbudak kürsüye çıktı. Cümbu- hallini istedı. b dak. F ta~·u an ,;ttıİ· . b .. M müfettitleri tahkikata el koymuf· 
tiyetin 15 inci bütçesinin müteva- - Urfa, y~n~ ~~n ı fahat- .. h et . ec ıs! d~gun heclis, lar~~~· 
zin olarak ellerine geldiğini söy- tan su alama ıgd~ ıçın re tan cbum bur rıyk~sletı, d ılvanı .. mu a~c- ıger taraft~n. meseleye adliye 

. ı d. B"t .. ·ne te•ekkür mahrumdur, de ı. at, afve a et, ev et turası, ıs- .-de vazıyet etmıftır. 
e ı. u çe encumenı T K' (1 . ) . tati fk "d" 1 ....... . 

etti. Bütçenin miUetin istediği di- Hüs~ü ıtapçı zmıhr ' fyednı l s .. ı umum ~ud .. ulr .. ~~ d~eteo.. B • k•---
. . ük" 1 bir surette bütçenın vatanını seven er er e ro OJI umum mu ur ugu, ıyanet 

namızmı m emme k b. h" t • 1 . . ı· .... b" 1 . . .. k ır ayıp · ah · ... · • b"t • ele alan her in•irah verece ır ma ıyet atı· ış erı reıs ıgı utçe erını muza e-
ız ettıgını, U çeyl T •ı r f l l " k b 1 • aaylavın onu tetkik vazifesini ya- dığını, 20 fmhı yo~f dıra ~. a. ı~ın re yve a u eltt4ı. k . E k • • f '-• ı • 
parken kartılatacağı büyük me: milleti~ re a ını ı a e ettigını ıta· ktarın saat te te rar toplana.- S 1 ınaarı Ve Ki l 
"ıı.uliyeti Celal Bayar hükümetı ret ettı. ca il'. B. Esat vefat etti 

Hataydafici&devam ediyor 
Ermenilere silah dağıtıyorlar Türk

lere baskın yapacağız, diyorlar 
Mersin, 23 (Hususi) - Antak- Hataylılar, Atatürkün her zaman- tice alamamıştır. 

Jadan bildiriliyor : Bu sabah la- ki gibi ne9eli ve sıhhatte olarak Sancak askeri kumandanı Rey. 
kenderundan alınan malumata Mersini sereflemlirdiklerini öğre- haniyeye gitmİf, milis kıt'aları ta
ıöre Banos Peltekyan adında Su- nince zuİmün, tedhitin, tazyikin rafından merasimle karfılanmıt· 
riyede yüksek. bir. mevki işgal bütün ıstı~apları?ı ~utm~!lardır. tır. Delegasyon binasında Garo
eden bir ermem dün lakenderuna Reyhanıyedekı seçım buroıuna nun huzurunda partizan çetesinin 
selerek oradaki Türklere muhalif gelip Türk listesine yazılmak isti- methur reisi lsanın oğla Mustafa 

. olan Ermenilere ıilih tedariki için yen Araplar miluler ve ittihatçı· bir Fransız zabit elbisesini geır-
J>&ra dağıtmıtbr. lar tarafandan Türklerin a.raun- mit olan eski mebu• Moaes Kal-

Diier taraftan hükümet memur- dan ahmnıt ve dövülerek Arap boayan toplanarak Antakyada 
ları köyleri dolatarak : liıteaine yazdırılmıtlardır. tescil itini görütmütlerdir. 

- Türklere baskın yapılacak.. Ayrıca Suphi Yaradı, Mehmet Mersin, 23 (Huıuai) - !ıken· 
Silih tedarik. ediniz, teklinde pro- Yazıcı adlarında iki kiti de ölüm derunda Türk listesine yazılan ae· 
paganda yapmaktadırlar. derecesinde dövülmütlerdir. kiz Eti Türkü Fransızların taki-

Arap gazetelerinin mel'unca Bütün bunları hükümete bildi· binden kurtulmak için hududu-
netriyata ile kalpleri parçalanan ren Reybaniye Halkevi hiç bir ne- muza iltica etmiflerdir. 

latanbul, 23 (Hususi} - Eski 
Maarif vekili Bursa aaylavı bay 
Esat dün gece vefat etti. Cenazesi 
yarın Maçkadaki evinden mera
simle kaldırılacaktır. B. Esat, 
1874 te Karaferyede doğmu~ ve 
1893 te harbiyeden çıkmıştır. ...... Va~di~ ....... 

Listesi 
Kırtehir ve Yozgat hareketi
arz felaketzedeleri için top
lanan iane listesidir. 

Lira Kr •• 
Mühendis Ömer Lütfü 10 E 
Akat : • 
Mühendis Ali Nihat 10 : 
örge ! 

• Urla ikinci ilk okulu 23 ! 
öğretmen ve öğrencileri i . 

• . 
Bugün toplanan 43 E 
Dünkü yekun 20241 95S 
Umumi yekun 20284 95: . •••••..•.••.....•........•..•.......... : 

SON HA·B .ER·; 
. . 

"\ 

Atatürkümüz 
Dün Mersinde bütün 

meşgul oldular •• gun 
Mersin, 23 (Hususi) - Ulu önder Atatürk bugün Park köş

künde ve bütün gün meşgul olmuşlardır. 
Mersin, 23 (Hususi) - Büyük Sef Atatürk dün vali konağın

da i~t~rahat buyurdular. Akşam ı 7 buçukta maiyetleri ile bera
ber. ıkı saat kadar deniz gezintisi yaptılar. Deniz çok güzeldi .. 
Şefın oturdukları konağın önü büyük bir halk kalabahğı ile do
ludur. l:"ler dakika «Varoh> «Çok yaşa» sesleri yükselmektedir .. 

Mersın, 22 (A.A) - Oç günden beri şehrimize seref vermekte 
olan büyük Şefimiz Atatürk dün ak,am üstü Silifke yolunda bir 
oto~obül gezintisi yapmışlar ve Viranşehir harabelerini gezerek 
tetkıklerde bulunmuşlardır. Avdetlerinde yolda tesadüf ettikleri 
köylülerle hasbihalde bulunarak kendilerine iltifat etmisler ve 
gidi' ve gefü;lerinde Mersin halkının ve civar köylülerin' cosguu 
ve candan tezahüratiy]e kar,ılanmışlardır. · 

Hataydaki sünni 
Türkler meselesi 

M. Cemiyeti Konsey Komitesi 
Türkıye lehinde kararlarını verdi 

Cenevre, 23 (A.A) - Türkiyenin talebi üzerine Sünni Türk
ler meselesinde kat'i karar vermek maksadiyle toplan.an Millet
ler cemiyeti konseyi komitesi Hatay enternasyonal komisyonu 
tarafından alınan kararı nakzetmi' ve Türkiye lehine muvafık 
olarak hiç bir Sünni Türkün diğer her hangi bir cemaat secim 
listesine yazılamıyacağmı karar altına almı,tır. -

Antakyada seçim 
Bugün başlıyor 

Reyhaniye, 21 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Vaziyette bir salah görülmemektedir. Tersine jstihbarat zabi· 
tinin de filen müdahalede bulunarak Türkleri büroya gitmekten 
menettiği ısrarla söyleniyor. 

ANTAKYA, 21 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Antakya !ehrinde tescil muamelesine 23 mayısta dört büroda 
baflanacaktır. Iskenderun ve Kırıkhanda yapıldığı gibi burada 
da evvela isimleri nüfus dairesince büro reislerine verilen nüfus
ta k.ayıtl~ ~~ntehiplerin tescili yapılacaktır. Kayıtlı olmıyanların 
tescıl tarıhı ıle Anta.kyaya merbut nahiye ve köylerde tescile bas• 
lama tarihi komisyonca sonradan teshil edilecektir. · 

Çekoslovak seçimi neticesi Hataya giden hususi muhabirimizden . 

Ç 
ki . ·ır b. h. t Hatayda Seçim fırıldakları e er seçıme mı ı ır ma ıye ver-
diler ve sol tarafta birleştiler ç:~fte nüfuslardan başkaö]üleri de sağ 

gostermek suretile dolap çevirjyorlar Prag 24 (ö.R) _Çekoslovakya- ha rey .verenlerin bir ç~ğu ~u defa n~~ oldu~n~an ~d~ia edilebil~~ ki •a dün yapılan belediye intihabatının komü~ıst~ere rey v~~ı!~er~ır: Su~e~ partı~ı ahalinın ~cak yuzde 
neticesi umumi olarak reylerin mü- Heınleın meselesı bulun mtihaba- 70 mı temsil etmekte, yuzde 30 u da 
h. 'k t w ht 1 • tın adeta mihveri olmuştur. Bu se- aleyhinde buluıimaktadır. Alman Kırıkhan (Hus • M h b' · · 1 ı hd" f - -mı mı yasa sag cena ~ so cena b 1 . tihab t siyasi olmaktan ziya- h iT b"" "k h' 1 d d . bet den) t k dusı u a ırımız- a enen te ıde devam ederek halk dereceye kadar dogru oldugu an şıl~ 
ha geçtiğini göstermektedir. En ba§ta ep ~lıl?b. aah. t im t abö.alıedı. uyu 'e ır er e e ıus t k-J s en erun ve Kırıkhan üzerine ateş etmekten de geri durma- maktadır . 

• R . . .. h B Be · M·ır de mı ı ır m ıye a •§ ır. y ır. mın a a arında tesc"l ı · 1 d B f . . parti eısıcum ur • neşın ı ı Alın l t d klan abiyeler- 21 • d b" . ı muame esı ayın mış ar ır. u ıe er de, türk hstesıne Dün de Kuıkhanda, Ceylaıılı k~ 
IO&yalist partisidir. Sosyal demokrat d H .anı ~r~ 0g·~~; arti~ reylerin Prag 24 (ö.R) - Hariciye nazırı run ı~. eK ıtkhecektır. Yalnız lske?de- yazıldıklarını bildikleri türk kardeş- yüne giderek köylüleri kayda cağı~' 
k 

.. • .f ·ı d w h e eın eının u e p B K ft Al f" • • kah l ed ı e ırı an kaza merkezle d 1 . . ı· . omunıst ve çı tçı er e sa~ c~na cak "zde 
70 

ini toplamıştır. Çe- . ro a man se ırmı u e- birer d I b kıl .... nn e ermuz ge ırken, Fransız milis ku- ran Mustafa onbası adındaki bir tür 
partilerinin sarsılmasından ıstıfade :nk AY_U ı Alman ahalisi olan ara- rek hudut hadisesinden dolayı tees- inci tn ed~ge. ıra . 8:rak statu~un 121 mandanının t~vikiyle, üzerlerine 1 jandarması, propaganda yapıyor be~ 

. 1 d' B" .. b tiI . t e a ıans .. .. .. b"ld' . . O Ç k k . a esı mucıbınce tescıl hak- ld l d"" t ı..::_. . ht l"f h . 1 h k"f ·ı . . etmı~ er ır. utun u par erın em- zideki vaziyeti bu bakımdan göster- surunu ı ır';11ıştir. ç e as erı kını talep edenlerle .. sa ı~ış ar v~ or ft~ıyı mu e ı f anesıy e emen tev ı edı mıdır. 
ail ettikleri esaslar dü§ünülürse anla- mek için Alman ekseriyetli geliti hududu geçmışlerdi. Bir Alınan dev- miş olanlar . l . '. ntutkfu"ska gdeçme- yerlerınden agır surette yaralamış-, Suriye, Lübnan, Hama Humus .• , 
, . . . . . .. l . .. . k l ın ış erını e ı e evaın 1 d y 1 1 M h t G 'b' l d ' ••lir iri müntehipler fU veya bu tema- gu··zel iki nahiyedeki neticeleri kay- nyesını gorme erı uzerme açını§ ar- edecektir B d A k ar ır. ara anan ar e me enco, 'ı gı ı yer er en gelerek Halayda uzalı · un an aonra nta ya M h H il H Mah ' 

yülclen ziyade muayyen bir siyaset dediyor: Bunlar da 513 azalıktan dır. Almanlar bu askerlerin Cekos- kazasında faaliyete ge ·1 kf ş· . ~ met . a ~'. asan .m~t ve 1 veya yakın hiç bir alakaları olmadıği 
lehinde rey vermiılerdir.Bu da mem- Heinlein partisi 359, Çek partisi 103 lovak hududuna yol veren bir köp- di herkes Antakya ~~=c·~ · ~· · "::e f ~lı kanlar ıçenaınd~ !ere serılmıtler- ı halde nüfusa kaydolarak seçim kar-

h kr 
· · 51 ki ·· .. Alın · · d hil" d be h d cı ış erın dır Ömer adında hırı de kaybolmuş 1 1 · · leketin anane alindeki ittifaklarına ve Alınan demo at partısı mev ruyu an arazısı a m e r a- e ne gibi yeni dolapların çevrilece- · · 0 ..... I . . il .. .. -, ne erını almağa muvaffak ola" Er-

dayanan bir siyasettir. Bunun delili temin etmiılerdir. intihap sistemi en va etmeğe çalı,bklarını iddia etmek- iini merak etmektedir. 1 t~~· d;:er erı ıse sopa .. e dovulerek I meniler gittikçe artmışhr. Her gün 
ıudur ki geçen intihabatta sağ cena- sıkı bir şekilde nisbet esasına müste- tedirler. Bu müddet zarf d k baz_ I vucu rı yara, bere ıçmde kalmış- 1 b~, on kişi olmak üzere mütemadi-

larını bildir b'td•w• ın f~' .ancabak 1 hr. Yaka esnasında orada bulunan yen de sahtekarlar tescil edilmistir. 

T k V ık K d 
, 1 ki e 1 ıgım, acıa ve sız- 20 milis ufak bir "dah 1 d b"l · 

apu e 0 reanu nun .1A arınplançosunabirkaçtarıedaha bulunmadık} "b'b~r ,ae e ıe l 8unJarm bi~ kısmı çifte hü~yel ta-ra ru 1 ,ıave edelim: w 1 arı gı ı, 1 akis! ~askına , ,ımak suretıyle, ayrı ayrı daırelerde 
muhakemesi Dün Reyhaniye tescil mmtakasın- ugrıyan :u-ın k~çm~a.ları ıçın kor-, tescil .edilıni•le~dir .. _Bir kısmı lM 

f 
• b ı d da, kayıtların t ak .. don teşkıl etD11§lerdır. Yakadan son· Amerika ve saıre gıbı yerlere giden.. se erın e aş a ) Bükref, 24 (ö.R) - Demir mu- len türk kard:,.~:~ni b~:~::~~ ra _mü~ecavizlen;ten Hayd~'. Hasa~ '. lerle ölenlerin kayıtlarından istifade 

hafızlar partisi reisi Kodreanu- za uğramıslardır Vaka ö le olmu _ Mısto ıle kardeşı Osman, degırmencı 1 ettikleri gibi, bir hane ve bir şahsın 
nun muhakemesi bugün ba,Iıya• tur: · · ş Y ' Mehmet Bekir ve adamları bermutat kaydı üzerine "ki ·· d alın l d 

Istanbul, 23 (A.A)- - Denizbankın Mu~anya ha~. için yaptır
dığı Trak vapuru dün sa.hah ~aa~ ~.30 da ılk .. s~~erını Y8:~mışhr .. 
Bu sefer davetlilere tahsis edılmıttı. Vapur buyük tezahurat ara
sında hareket etmi' ve limandaki vapurlar düdük çalarak Trakı 
•elamlamıtlardır. . . 

Şehrimizde bulunmakta olan dahiliye vekili ve C. H. Partıaı 
genel sekreteri Şükrü Kayaya bu münasebetle a,ağıdaki telgraf 

aelmittir : . . . .. .. 
Sayın dahiliye vekili ve H. Partun genel sekreter~. Şukr~ K~y~. 
Atatürkün iradeleriyle deniz ticaret sahaaında yuce mılletinın 

CSnünde açılan parlak ufka doğru ilk seferini yapan Trak vapu
runun latanbuldan hareketinde ve Mudanyaya varışında balkın 
tükran ve aevinç tezahüratiyle kartılandığını derin hürmetlerim-
le arzeylerim. 

Deni~banlı umum miiJiirü Yuıul Ziya lJnif 

caktır. Kendisi 12 siyasi katil ha- Bir k .. .. R h . ed muzafferen ( !) sokaklarda ellerini Bu açık va · 
1
t dcuzl aln . dış ar ll'lı 

d
. · d l k d aç gun once ey amy e k il l l 1 d zıye e ege erın e naza-
ıaesın en suçu gösterilme te ir. bir karı•ıkl k ktıw b .. d o arını sa lıyarak do aşmış ar ır. l rını rekmekt · k l t N• 

f'Z///. 
7 

. . '!' ı çı gmı, uyuz en tes- . . ... en gerı a marn•! ır. "" 
z Y/./77.Y/T/T//I/J/Zl'/~ cıl ış.lerinin de bir müddet durduğu- Reyhamye Halkevı y~ah~ı der- çare ki heyet azalarının sıkıştırma• Nikah fÖreni nu ~ıldirmi~tim. işte, öteden beri Us-ıhal Antakyaya ~•evketmı4, dıger ta-\tanna rağmen, bu şahıslan bulmali 

İzmir nüfus müdürü B. Sah- becılerin ve ittihatçıların Reyhaniye 1 ra~dan da r.~mı ~a~m~ra ve. ko: ı mümkün olmamaktadır. 
ri Tuncayın og"lu Nevzat mıntakasmdaki tethi• ha k t" • "d ımısyona muracaa e ere vazıyeh'! Z •-· A · M h t S ı· hAIA '!' re e mı ı a-

1 
b kild . , e ... ı rsuzı, e me e ım a a 

Tuncayla Bayandır etrafm- re eden Haydar namıııda bir çapulcu ı a~la!1"ı,, u şe e ~escıle devam et- seıbestçe faaliyetlerine devam edi-
dan avukat B. Fahri Çitinin vardır. Bu adam, muhtelif defalarjm••hr. Buna mukabıl Haydarla Ha-!yorlar. Her gün Ador Leonyanın 
kızı bayan Güzidenin nikah hırsızlık ve cinayet cürümleriyle ı san Mato lskenderuna uzaklaştırıl- · d · t" ı ı y k Lı_4 1 ak . . . ı evm e ıç ıma ar yapı ıyor. arına -
töreni cumartesi günü Bayın· ma~mum olm~ı serse~in bi~dir. ~ la ıkt!f~ ~·~işti~: H~lbuki, si-1.am belli olacak olan intihap netice-
dır belediye dairesinde, bir ~lDl ba4ladıgından ben manda ıda- , lah taşıdıgı ıftıra ıle gostenlen türk-1 sinden de anlasılacağı veçbile Türk-
çok güzide davetliler önünde res~ tarafından silihlandırılmıı ve ler divanı harplere sevkedilerek, ha- lerin galebesi muhakkakbr. 'Bütün 

l t Y · lil maıyyef d k d' · 'b. 1 • l d · 1 - • • yapı mıf ır. enı ev ere ta· .•. . m.e ~ g.ene en ısı gı ı ney-
1 
pısane er e ımemektedır. Bununla, tazyiklere, hilelere, fecaatlere rağ-

adetler dileriz. d.ıgı .be.lirıız, ıpaız sapsız adamlar ve-• B. Garonun iddia ettiği aükünetin ne men ... 
,... rİhniftir. Her ara ellerinde ıilihlarl& melerine imkin olmıvacaiı bildiri)- HA YRt ALP 



:. ............................... . . i YAZAN: 

Bu Adam Dost Yugoslavyanın har· 
biye nazırı şehrimizde 

Hava Casusl&rı 

S 1 D V •td• ' -8AŞTARAFI S. 2 DE- lmızdabulunutuenmeeutteMdüf-uç U e2 lr tan kumpanya direktörü tarafın· daha ziyade memnun ve mearur 
• dan iradedilen nutku kemali hür· kadehimi Yuıoalav ve Türk dev· 

Yazan: A. Maşar 

-14"-w~ · • 1 metle dinledik. Memleketlerimiz let ve milletlerinin saadetine kal-
: ................................. :! arasında öteden beri cari olan ra· dırıyorum.ıt Vidal haftalarca ormanda atef almadı. Zira botta. 

Büyük Zabıta Romanı ; NAKLEDEN : S ! bıtaları t~yit edec~ ol~ v~ i~i S~ylenilen nutuklar Orıene~I kalmak ihtimalini dütünerek bu- Ceplerini aradı. Bir t~ m~ 
: - --- • ,memleketi daha zıyade bırbırlerı- Marıçe Fransızca terceme edıl· rada meTkilerini, hayatlarını em- yoktu. O zaman sabah bır ıeJik 

- 25 - i Nahide Orbay s,ne tanıtacak olan ~u. denizyolla- mitt~r. . niyet albnda hulundura,:ak terti- aTlamak için birkaç ~i tarf~ 
=-•••••••••••••••••••••••••••••••·=ırı~m ~ıl~a meruımınde. .aaym Mı~fırler vap~dan ayrılmıtlar batı almak iktiza ettijine hükm- etmeie mecbur kaldıgmı hatırı .. 

iki tabii ed·1d· F • - Bana çok fazla ,eyler soı"U· m ... fınmız ıeneral Marıçm bu- ve 9ehırde bazı zıyaretlerde bu- etti.ille iti yerden birkaç metre İr· dı. Kulübeden çıkarken fazla mer-
k ~ :b°:ad Yd İt ı. a_ rsunuz. lunmuını iki milletin talii üzerin- l~utlard1!. Mi~i . Kütüphane, tifada olan aiaç &zminde band· mi almayı unulmUfl\L 
~= r a ba M!:ı:fiiı yo _ Ben size ondan balıaedebi- 1 de f ali hayır sayarım. Bu güzel Kadıfek-:lesı ıezılmıt ve B~a· dıklan yeri rahatla Y&ftyabilecek· itte bir dikkatsizlik ki laayatma . teb:: :!a ım. bu 1 lirim. O timdi Rivertonda doktor-J günde hepimizi buraya toplıyan vaya ıeçılerek Burnava Zıraat leri bir hale koymak olduiunu dü- mal olabilirdi. 
rı~izin meseı!a°":'..ınc1:b; luk yapıyor. O aynı zamanda u-, ve bizi birbirimize daha iyi tanıt· mektebi: ~~a Emraz ~e ~ tündü. Bu it o kadar kolay deiil- Vakıt kaybetmeden kaçmali, 

.• bet örmemekt . JUtbuucU maddeler kaçakçıhğı ve ima fırsatını hazırlıyan kumpanya rat enatitüaü . zı~~e~ ~~ıftir: di. Bunaltıcı ııcağın teeiri albnda bir in evvel kulibeye dinmek lf,. 
munue 1 eyım. ticareti yapan bir tefkilibn reisi· dir~k!~! te,.kkür ~~m. Söz- • 8urad~ m_ıaaf~mıze 11tif a~elı bitkin bir halde çalıtmak İcap edi· zımdı. yaralı kaplan arkaa~ ~ * dir Bu itte ona muaTinlik y;ıpan 1 lerımı bıtırırken kadehımı dost ve ızabat verılmıf, zıyaretlerde dııer yordu. Yunkerste bulunan lletler ralmıasa bile çok kan kaJbettilia-

bui var. Adı Tom Klansidir. mütt~fik memleketin h~m~arı zevat ta ~ır .bul~utlardır. sayeainde bir çok dalları keameie den fazla kOf&IDlyacajuu 6mit 
- Sualinize cevap vermez- Bu T om Klansi evvelce Tom terefın~ kaldırır ~e bu zıy~~eti te- Sayın .~ı.~fırlerım~ aaat ~~ onlarla etrafı arülmüt bir kulübe, ediyordu. Viclal kOfUyor, arkuute 

den enel ıize bir,ey daha ıoraca- Delanri adını tafıyordu. itte Am- reflendıre~. e~selam M":1'ıçı~ ve 3_!} da Kult_U~ka ııder~k K';11· iki yatak yapmaia mUTaffak oldu. dan yaralı kaplan kıu: aıp'a71tlar. 
iım. Ambenonun oilu Hovvard, bersonun katili olarak ben bu dok- sayın vekılım~zle .d°'! mılletin re- tür~k~ı .. mueaaeseleı:ı ıezmıt- Vidal bir aralık Novanın yerini la h~murd~ ıelırorclu. 
bu Tom Delanrinin arkadatı mıy- tordan tüphe ediyorum. Onun adı fah ve saadetıne ıçerım. l~rdır. ~ultürpar~ta ve~l~ ça~ daha yüksek bir ağaçta hazırlama· lçınden kendı kendme tellda 
dı? Con Miçeldir. 8. TOPÇUOOLU ADINA zı~~et~ ço~ n~telı ıeçmıtür. Mı· yı dütünmüttii. Sonra hunun mah· vermekte idi: 

<hen sönen piposunu bir kib- ihtiyar Oven pipos11nu si~ın· CEV ~ .. safı~mız Kültürpark Te fuarımız- zurlu olabileceğini dütünerek Haydi kot-. Gayret.. 
rltle at.,.lecli ve ıualime cevap ver- dan uzaklattırdı ve yüzüme hay- B. Nazmı Topçuoılunun Anka- la alika~ar o~~utlardır. genç kadını kendi yanmda muha· Kotuyordu. Fakat bu he,.ecaal& 
mecli. retle baktı. rada 'bulunması münasebetiyle Beledıye reısı B. ~t l;J%t sa· faza etmeyi münasip buldu. Daha yapılan kotu diierlerine hiç ~ 

- Ben, dedim. Arkadatı oldu- _ Büdin bunları naııl öğrer.di- T opçuoğlu adına ataiıdaki nu- Y!n ıenerale fuarm bır taribçee~· fecii bu milthit vaziyette bir can zemezdi. Panter ıittikçe daha fu. 
junu biliyorum. niz, dedi. tuk aöylenmittir: ~1 yapmıt ve. fuar ~akkında ıenıt yold~ına ihtiyacı Yardı. Bunu iti· la yaldatmakta idi. 

- Şu halde dedi. Bunu bilen - Dütündüm, aradım, bulduM. ı cPek muhterem general, bayan- ~at .•ermıtl~.dır. ~~I ~a· raf etmek iıtemediii halde bi- Nibaye taiaç ıöriinclO. 
Clört kiti olduk. - Hakkınız var, dedi. Hakika- lar ve baylar,» n~ bu ~zahatı buyiik bır a~ ıle le içinde Novaya yakın olmak ih- Kurtulacaktı •• 

- Nasıl d6rt kiti? ti bulmak için bundan daha isa· f Balkan antanb memleketlerinin dınlemı9ler, . Holl~~ah mütah~ tiyacını duymakta idi. Haydi kOf. •• Haydi kot-. 
- Biri ıiz, biri ben, biri De- betli bir yol yoktur ve eğer ti.liiniz ı limanlarında ilk seferini yapa~ "' .. fuar te.nvıratı ıçın haz~ladı.11 Kadına ıelince 0 Vidalin hiçbir Ah bacakları ne kadar ti'"4 

lanri ve biri de Delanrinin o gece yardım ederse Ambersonun katili-ıh~ çok ~zel ~uaoalav ıemisi- pi~ tetkik ederek çok beıenmıt- fikrini mtinakata etmemif, ondan yor, ne kadar sızlıyordu. 'I 

elimden kurtulan arkad&fı.. ni yakalayabilirsiniz. nı çok derın sevınçle kartılarken lerdır. uzak veya ona yakm bulunmak Aiaca birkaç metre yaklatma( 
- Bunu bilen diğerlerinin öl- Ovenden ayrıldıktan sonra ve onun üstünden doat ve müttefik Sayın • ıeneral, Kültürparkm huauıuncla tercihini meydana koy- ainirlerinin m~vemetbıi 1tGabG. 

müt olduklannı mı söyliyeceksi· biraz ötede beni tarassut etmekte Yuıoslav milletini selamlamakla önünclekı Lozan meydanında bir ~·amıtb Hiç bir söz aöylemeden tin bozan bir manzara ile kU'f' 
niz? olan Toni Gambinoyu ıördüm. da cidden bahtiyarım. aske~i kıt'~ın ıeçit resmini sey- kendi y~taiını Vidalin yatağı ya- lattı. 

- Hayır .. Yalnız bu husustaki Gensporda fazla kalmadım. He- Gemiler Milletlerin denizler retmıtlerdır. nına aermitti. o da itiraf etmediii Merdiven çekilmi9ti. Kız 8' l' 
ıırrin çok eyi saklanmıt oldujuna men Rivertona döndüm. üzerinden yekdiierlerine uzattık- Gece saat 20.30 da Tiliyet ma· halde bir erkek kunetini kendi ldanda yoktu.. ; 
İf&l'et edecejim. Doktor Amber- ları kollar ve ellerdir. Lovcen ıe- ~~tarafından bir ziyafet veril- yamada hiuetmekten teselli duy- NoTa aakm kaçmıf olmasın •• 
son benim hayatımı kurtardı. Ga- * misinde kahraman ve müttefiki- mıttır. makta idi. Zaten günler ıeçti)cçe Belki de kendisinden in6'am 
zetelerde size de büyük muave- Mari ile telefonla konuttum. Ye-, miz Yuıoalav milletinin ellerini 8UGUNKO ZIY ARETLER ıilinmez zannedilen kinleri bir almak heveaine kapılm19tır. Şimdi 
nette bulunduiunu okUdum. Ve meie beni beklediklerini ve Jimin hararetle sıkıyoruz. 8üyGk Yusoalav senerall bup!' mütareke aktetmit ıibiydi. Vahtl yırbcı panterin ditleri arasınd• 
Riverton zabıtasının sizi haksız de orada olduğunu ıöyledi. 1 Balkan antantı dünyanın tim· saat 9.30 da hava alayında defı- hayvanlara ve tabiatin hutunetle- nasıl can vereceğini seyredecek
yere zan albnda tuttuiuna derhal Yalnız kaldığımız zaman Ma-ı' diye kadar hep karıtıklıklar men- toplarının abtlarında hazır bulu- rine kartı bayatlannı korumak i- tir. · 
kani oldum. Çünkü Amberson öy- ri bana: baı bilinmit bu bölgeainde sulhu nacaklardır. çin müttereken mücadeleye, bir- Vidal ağacın yanına ıeldi. Ka· 
le bir adamdı ki tahsiliniz için sar· - Bob, dedi. Ne yapacağız. Bir j ayakta tutmak için kurulmut em· Saat .12.30 da ordu evinde veri- birlerini korumağa mecburdular. rarını vermitti. Bu koca ıavde,l 
fettiii parayı sizden aıli istemez- ay geçti daha birtey elde edeme- , ıalaiz bir eserdir. Ve bu eserin ta· lecek zıyafette miıafirimiz de ha· Şu halde tabia4\ onları ister iste- siper ittihaz ederek panterle dl. 
di. . . ... ~ik. Haydutlar bizden çok kuvvet- h~kkukunda aziz ha_!Jrasını .. hiç zır bulunacaktır. . mez birlettiriyordu. Kadın timdi vütecekti. Tabancasının bbzeal, 

- Bu ıddıa, agır ceza mahke- b.. jbır zaman unutmadıgımız Şoval- 1:emekt~ sonra bazı mevkiler k .. b·'tün zeki.aiyle yardım belindeki hançerin mukavemet eti 
mesini ve jüriyi benim lehimde bir - Sevgilim, dedim. Neden ü-1 ye Kralla Büyük Şefimiz Atatürk ıez!lecektir. Bu ıezintide Mkeri :;.. eıed 'Az konUfUyorlardL No- mesine imkin Teriyordu. ölee blle 
karar vermeie kifayet etmez. mitsizliie dütüyorsun. V akıi he-

1 
arasındaki tarihi telikinin en erkan hazır bulunacaktır. ıyork u. buk eski kuvvetini eski dövüte dövüte can verecekti. Bir, 

- Evet ama, beni iknaa kafi nüz bize fiilen yal'dımı olacak bir t büyük amil olduğunu bilmek bL! Geçe aaat. 20 de, Şehir ıazino- ~.!: UMDIDI~ Yambıdeld in cebindeki mermilerin hile ba-
•eldi. Bu iti~arladır ~i size b~l!ü- feY bulamadık. Fakat önümüzde ~ z~m için ebedi bir iftihar vesilesı• ~~ be~~ye reb! tara!ından çizik lekeleri zail olmuftu. Saç lan ten Nova tarafmdan almmıt ole 
ne kadar kımseye soylemedıgım daha zamanımız var. Vakıi. Gens- dır. mıaafırlerımız terefıne mükellef dk t b.i olarak dal8alanı- ması ihtimalini dütündü. Ba Hfef. 
,eyleri söyledim. Doktor Amber- pora yapbğım seyahat bot çıktı. l Siyasi dostlukların bilhaua ik- bir ziyafet ke,ide edilecektir. uzadı çOa b9:'~-- vwıvanın dah.li partiyi kaybedeceğinden k~ 

"I ok d. On l • ı· ec1· Faka • 1 dA G beti • 0nkisaİi le Sa · ı· 1 • · • bu yor u. ıuuusa J -
1 

~f ?h oı und ud~ 6 A•~vert ı.1919unaka Bır~d~ ~ ıkme ıeçd~ ı. t yıne f tdıahaa ı .m dnaaeku enbnldb~ ıy ce --~tn23mte ... lır ~d ızınBa d ıe- itleriyle uiratıyor, erkeğin ıetir- yordu. 
ı tı ar e er ı. gus oı • ümı ımı esme ım. , azıya e vvet u ugunu ya- - zmır en n ırma d.... 1 · · • d 1 1 d Panter pençelerini uzalmıt. it-
tamı ben doktor Ambersona kartı - Gensporda hiç bir teY mi Jkinen bildiğimiz için Yugoslavya• yoluyle ve hususi trenle ayrılma- 11' ıkl: ~ıfınyo~. u. 1 ~.:~~ k te üzerine ablmak Gzere idi ki Q. 
olan minnet borcumu ödemit o'· öğrenmediniz? Jn1n Adriyatik limanlariyle diğer lan mukarrerdir. y~pt lukır merık ıvenlaredyuaMse tak Tiktak 
d Ç .. nkü. ık F d t H. b' M • Be • 1 B Ik 1• I * aıaca zor auzç ıyor ı. er- ·· ··· um. u o gece aç or 0 o- - ıç ırteY·· arı.. nım el a an antantı ıman an arasınd• d' ...::-d" teri .. k Birkaç el silih sesi duydu. Pan• 

b·ı· . .. .. d T D 1 . b f k b" b'I . 1 .Ik f . L 8 1 ıven ..... uz ataııya sar mıt mo ı ının onun e ve om e anrı- bera er u a ır otomo ı gezın· açı an ve ı ae erı ovcen tara- t b 1 ıec ld d. ter hareketsiz yere yıkıldı. 
• d d. k · b d . . . . E d l d • h e gra u unuyor, e o u mu mer ı· nın yanın a, ıre sıyon &fın a tisı yapmak ıster mısın? ın an yapı an enız attını he- • --L --L: 1 dı K l'"b Vidal hayrette idi. Silahı kin( 
1 "I "d' T ı· uk uk d . , I" .k ld .. b. k Tenı ,,--arı ~yor ar • u u e-o an o~un ~ı .. u ~. !:. omu P~ ı~ - ~akat ~b, yolc 1 tan a- i pı~ız. ayı o ugu üyi eheıq. ye tedricen iıtirabatlarım daha t• abniftı. Aiaca aealendi : 

merkezıne gotürdugum zaman ıkı ha yem geldın. Tam alb saat oto-I mıyetiyle kartılıyoruz. • ecl k bl tekil venn· 1 d. - Merdiven •• Merdiven nen. 
tabit ODU derhal ~d!. B~nlar ~obil .kullandın. Yorgun dütme· ı Bö~lelikle B~lkan A~tanbnm Üniııersitesinde araş- ~1:un e:ndık~arı burad:~:1e1; de? 
T omun eczaneye aırdifi ve bır ar- dın mı? her cıhetle vazıyete hikim oldu- • ti. Sad •lib üb. t Sea yok ..k d dı d belded .... · • .. • • t / ld mıt . ece ıı vem ımma •• .~ .. ~ID f&" a ııın! -Hayır .• Se~ınle beraber olur· ıuna kanaat ıetirmıt bulunuyc). ırma ar yapı ı sandıiı hlll kapalı idi. Viclal Büyük yapraklan delik d.,,UC 
soyledıler. Ben Ambersonun og· ,aam yorgunlu,umu alırım. ruz. O w=-·- ba •• d0 J • eden bir L-- tabanca aeai dahaı 
l d h · bah--- d. Çü kü' Arz k ı ak • • • . .. ~ter ta _anca11m ıun z en ~ un_ an ıç ..:;uue ım. n umu ırmamıt o m ıçm Lovcenın Türk lımanlarına ilk Sampravanın bir makalee, elinden hırakmıyordu. - Tiktak ... Tiktak. •• 
attıgım kurtunlarla Hovvardın vu- teklifimi kabul etti. uirayıtı ıünlerinde dost ve mit· v· dal" aklan kosk~ 
rularak öldüiünü_ ta~in. ediyor-j Birkaç dakika sonra Linkoln tefik Yugoslavyanm kara ve de- .. ~~·. ~ (~) -. ~ _ * .. . bir :..Y::: yılnldı.V.a maymun 
dum. Bundan muteeuırdım ama bulvarı üzerinde aidiyorduk niz kuvvetlerini kudretli ellerinde unıverıitesmm teknik falrilltesinde Hava çok ııCak olduıu halde Vı- I •. d d d. l 

k . • 0 
• lan tırmalar _-..a.! ___ !__ı_ d 1 k __ ,_ ka-Lla d • d b avuç arı ıçın e uran mer ıven hayatımı urtarmıt olanın ,erefını _. BiTMEDi - tutan sayın general Mariçin ara· yapı arq ~ or- aauçua 7aa erenm a a b akb 

korumuttum. Poliı merkezinde ~ taya çıkarılan mühim mıktarda ko- temiz olan bir yerinden su almak ırO • ---L d ine b• b 
sorıuya çektiler. Bütün ısrarlara HITLER • d • 1 • münist propqanduı malzemesi bak- için ıitmi9ti. Dönütte ıık dallar d ~;1 ,,.idarı an e ır • 
rağmen O da arkadatmm ,adını evın e gız 1 kmclabirm•kaleııetreden5amupra· Te çabların titrediğini tördü. Ar- ın seaı UJU U. 
ıöylemedi. Bu beni müaterih et- va pzetesi bu hidisenin komintern kaclan vahfi bir hayvanm •elmek- --:.Durunuz, merdiveni düzel• 
ti. Y egine enditem Ambersonun •• •• ı elemanlariyle bazı ecnebi elemanla- te olduiunu binetti. Günlerden- tece~. • .. • 
oğlunun cesedinin benim kurfun- goruşme er yapıyor nn gençliği milli vazifesini yapmak- beri bu civarda zürafa, ıeyik ati· Vı~al bır hamlede ~ıaca çıldi'. 
lanmla ölnıiil olarak bulunması tan menetmek için uiraflllakta de- rülerinden h&fka birteJ rastıel- Merdıveni yukarı çekti. Hayreti~ 
keyfiyeti id( Beref[et versin ki nm ettiklerini açıkça meydana çı- memitlerdi. ihtimal ki tayyare ile eordu: 
onun cesedi ancak iki ay ıonra Te BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE konferans yapıJacaiı tahmin edili- karmıt olduiunu yazmaktadır. indikleri sün motör gürültüsü cİ· - Ne oluyor? 
tanınmıyacak bir halde parçalan- vetlerinin Leh hududundan geri ahn- yor. Südet reisi B. Konrad Heinleine Gazete muhalif partilere mensup vardaki vabtt baJTanlari pek - Anlamadmız mı? Ataiıda 
'mıt olarak bulundu. Onu kimse dağı bildirilmektedir. ıelince, nerede olduğu gizli t1ıhW bazı siyut tafısiyetlerin tarzı hareke- uzaklara kaçırDUftır, diyordu.Her yemek yapıyordum. Yubnduı 
tanıyamamıfb. Ben tanıdım ve oğ- Londra 24 (ö.R) - Berlinden maktadır. Dün Bertteaıadende bu- tinden infialle bahsetmekte ve bun- aabah aylanmak için çifteeini aık biraz J&i almak icabetti. M-6 
lunun fena ahlikından babuınm Reuter Ajansına bildiriliyor: lngiliz hmaceğı zannediliyordu. Halbuki lan üni'Yenitelerle diğer fen enatit6- ıık kullanmaia mecbur olması da Tenle çıktım. Nereden peyda old• 
yüzfJ kızarmaması için ona bir ce- sefiri Sir Neville Headenonun Al· gününü Viyanada ıeçİrmif Te ak- terini para mukabilinde ihanet eden bu korkuyu dnam ettirmif olması junu anlıyamaclıiım bir maymD' 
naze te5reni yaptırdım •e ölüsünü man hariciye nazuı V on RmLentro- fUD meçhul bir istikamete barehet tahrikitçılarla para ile tutulmut ım.. muhtemeldi. nu yukarıda cördiim. Hafftd 
Amberson aileainin makbereaine pu dün akpm tekrar ziyaret ettiği etmi.ttir. Führerin nezdiiıe gİtmİf ol- müniltler idn bir yatak haline getir. Anaızm ilk tahmininde aldan- merdiTenİ çekti. Hemen onu koe 
ıömdürdüm. teyit edilmektedir. Bu, ayni IÜD için- masına ihtimal verilmektedir. Alman mit olmakla itham etmektedir. madıiım ıördü. Dere kenarında Yalamak üzere idim ki ötec:len ta-r 

Sustu. de lqriliz sefirinin Alman hariciye Erkim barbiyeainin bqhca ,aheiyet- Samuprava sene sonu imtihan- milthit bir panter vardı. Vabfi banca aealeri aeldi. 
Pipoıuna tütün doldurmaia n~ yaptıiı ikind ziyarettir. Ev- lerinin de B. Mitler yanında oldukları larmın normal bir tekilde inkitafma hayvan gözlerini kendi üzerine Yine a• arkamda kottuiunıad 

batladı. Telki muhavereler gibi bu da ayni zannedilmektedi. mini olmak İltiyen tol cenah eJe.. dikmif, hareketsiz duruyordu. Vi- zannettim. Fakat panter eeaini, .ı. 
- Uçüncü adam kimdi? diye mevzu üzerinde cereyan etmit ve Almanyada gÜıı aükUnetle ıeç- manlarmm faaliyetini proteato et- da! tüylerinin ürpermeaiyle aman- zin deh,.t içinde olan yüzflnazı 

eordum. Alman hariciye nazın huduttaki u- mittir. Fakat Alman ba1mıD1n lilanı mek üzere dün lc.Jabehk bir kütle sız bir mGcadeleye hazırlanması ıöriince nasıl bir felaketle kai'fl-
- Yüzünü görmedim. Boyu bir lıreti hareketler hakkında ven:liii te· çok tiddetliclir. D. N. B. Ajansı Al- halinde üni'Yerıitecle toplanan Nu- icap ettiğini anladı. Geriliyerelr lqbiunızı anladım. Dikkatle at9f 

az kısaca idi. Yalnız bunu farke-lminab tekrar' eylemiftir. Zannedil- man. Cekoslovak hududu üzerinde Yonalist gençlikten ve bilhH1a Yu- silahını eline aldı. ~ide plince aldım. Ve hayvanı yere aerdillle 
debildim. diiine ıöre lngiliz sefiri vaziyetin bir köprüyü uçurtmak için bir 1 ıi ıoalav Radikal birliiinden ıitayqlW durdu. Tehlikeden uzak delildi. Ondan aonra da maJIDunu öldiiP 

- Her halde birisinden tüp- lngilterecle uyandırdığı ~yi Von kut t~sünün meydana çıkarıl- bir lİlanla bahaetmektedir. Panterin ilk f&fkınlıiı seçince abl mek icap ediyordu. 
helenmit olabilirsiniz. Ribbentropa yeniden bildirmiftir. Bu dığını bildiren bir tebliğ netretmit· mak için pençeleriyle yeri kazı· Pek te fena Dİf&D al.mıyonıDlf 

- Evet •• Hovvardla Delanrinin mülikattan aonra hariciye nazın B.ftir. Köprünün muhtelif noktaların- yüksek adalet fikri1e metbudur ve dıiını, kuyruiunu sallamakta ol- deiil mi? 
bir ark~da!ı~ benzet!im; ~ ak~t o Hitler~ g~ üzere Berttesga- da patlayıcı maddeler ketfecliLniftir. bir sulhçu anlqmaya varmak arzu- duiunu ı~d~ ~akit kaybedecek - Peki bu silihı nereden bul" 
da temız bır aıle çocu111 ıdı. Elım-ıdene gıtmqtir. Bir hudut bekçiainin gelmeai ıuikut- ımıu ıöstermektedir. Eier bu geniı zaman deııldı. Nıtan aldı. Kortun dunuz? .. 
de kuvvetli d~lil olmadA1;' onu it- Bu gün .8erftesgadende B. Hit- çılan kaçumq ve teıebbüslerini tat· ve alicenap hüsnü niyet fikirleri sulh vahti hayvana iıabet etmitti. Ya- Gözleriyle mühimmat kuuılll 
ham edem~zdım. Onu bırkaç ay lerin riyaseti altında bir çok diplomat bile {etmelerine imkin bırakmaınıt· yolmıa sokmazsa 8. Heinlein bunun rah Panter bir defa yerde yuvar- ıöaterdi. 
tarusut ettım O da tıp tahsil e- ve generallerin ittirakile mühim bir br. mesuliyetini tqıyacaktır. landı ve doiruldu. Gözleri timdi - Şu halde açtınız? 
diyordu. Tahsilini bitirdikten ve beye fU nutukla mukabelede bu- Muharrir Alman teıebbüslerinin daha müthiftİ. Ormandaki kutları - Evet. •• 
doktor çıktıktan som:a bir miid<iet lunmuttur : Lonclra 24 ( ö. R) - Eski Rumen uırlardanberi Avrupayı kantbrmak korkutacak kadar yırbcı bir sesle Vidal birbirine zıd bin bir hit-
Gensporda kaldı. Sonra oradan cSayın ıeneral, muhterem Mi!. nazırlarından profesör Yorga yazı- neticesini verdiğini hatırlattıkdan kükredi. Vidal Panterin bu yarab siyatla mücadele halinde idi. ıc .. 
bqka bir yere gitti. li müdafaa vekilimiz, bayanlar, yor: Cekoalovak bükümetinin mü- IOIU'a Rumen milletini teyakkuza haliyle daha tehlikeli oldujunu dmm kendisini kurtarmasmd .. 

- Rivertona aitti deiil mi? baylar ... • zakereye ıirmeii red etmesi takbih davet etmekte ve eözünü ıu suretle biliyordu. Gerilemekte devam e- memnun olduğu halde verdiii ~-
- Bilmiyorum •• _ iki memleket aramdaki d01ta· edilmekteclir. En hqin münkicller bitirmektedir: derek tekrar nitan aldı. Tabanca· re raimen mühimmat aandıima ._. 
-Size onun adım eier ben IÖJ·j~ münasebetleri bir kat daha de teelim etmei• medMJrdarlu ki «Milletim, aeni tehdit eden tehli- yı çekti. ıürmGf olmuına lamufb. $orchlC 

ı......... tkunetlendirecek bir fırtat :vara- c.lmtlctTak biild"n4dnia tuiula.• lrne drffnli w tut!• lfa1_abl IQtan laar ... Tabanca -BiTMEDi-
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EDiRNE, (Hususi m~habiri
mizden) - Oç sened n berı J.,par
talılar tarafından Edirne g·· çmen 
karde erme hed'y ed'lmekte bu
lunan kızanlık cin"İ gül fidanla
rından Edirne E~'tmenler kursun
da yet' tirilen gülürtunda b~ se: 
ne aç n güllerden eheınmıyeth 
mikdarda gül elde edilmiş ve in· 
hisarlar basmüdürlüğünün yardı-

. miyle _gülcü' ustası tarafından gül· 
yağı çekil!Uesinc başlanılmıştır. 

Trakyada gülcülüğün canlan· 
· ma ~e bu itibarla yeni bir kazanç 
kayn~ğının belirme işareti sayıl
mağa değeri olan bu fidanlık Is
parta gülüstanlarının Trakyada 
doğmu' çok kıymetli bir filizdir 
ki bundan salacağı dal ve budak· 
lar Trakyanm her tarafından Is
partalıları sevgi ve saygı ile andı
racak canlı anıtlar meydana geti
recektir. 

Gl. Kazım Dirik'in 
teftişle..-; 

~DJRNE (Hususi mu ımız-
den) - Trakya umumi müfetti~i 
general Kazım Dirik bu sabah 
Kırklareli · vilayetine gihniş ve 
oradan Vizeye geçerek tef ti şatta 
bulunmutlardır. 

Generalimiz Vizede mandırala
n gözden geçirmit tavuk ve tav· 
f&n istasyonlarını da görerek ba
zı direktifler vermif, geç vakit 
Edimeye dönmütlerdir. Gönder
diğim resim generalimizin Vizeye 
V?.rısını gösteriyor. 

/pek böcekciliği kursu 
EDiRNE (Hususi muhabirimiz

den) - Karaağaçta açılan Eğit
menler kursunda İpek böcekçilik 
dersi ve tatbikatı eksiksiz bir su
rette gösterilmektedir. Belgemiz
de sönmeğe yüz tutmut olan Bö
cekçilik Trakyanın her tarafına 
yayılacak olan Eğitmenlerimizin 
bilgili ellerinin himmetleriye eski
sinden daha kuvvetli olarak diri
lecektir. Kursta Eğitmenlere her 
nevi Ziraat dersi verilmektedir .. 
Bilhassa halkımızın noksan bilgi 
ve tecrübe yüzünden iyi bir tekil
de bataramadıkları itler üzerinde 
ehemmiyetle durulmaktadır. 

•• 
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General Dirik Vizede 

Hareketten aonra 

Lik maçları 

Sümerspor da likten 
cekildi • 
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Naz'lli ( Hususi ) - 19 Mayıs tir. 
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Gençlik ve Spor bayramı Nazillide Kızlarım z arasındaki 100 metr 
fevkalade bir surette kutlu lanmıştır. lik bayrak koşusunda 2 inci sını 

Krldri Yolaç 1 ,65 atlarken Orta okul öğrencilerinin saat (10) 400 metrelik koşud da Sümer ' 
Nazilli (Husu"i) - Aydın bölge- da yaptıkları gösteriş gezisi ile baş- Menderes spor muhtelit ekibi birin 

sin e yapılmakta olan Iik maçların- hyan hareket saat ( 19) a kadar de- ci, yüksek atlamada: 1,65 Kacl 
dairi gayri nizami vaziyetlerin de- vam etmiştir. Yolaç birinci, 1,54 Şevki Altuğ iki 
vann ve maçlar esnasında sabada ln!laahna devam edilmekte olan ci, (Menderes spor) 1,52 Tarı 
vukuu te ddüt eden nahoş haller yeni stadda yapılan spor hareketleri Ulcay üçüncü (Orta okul} 
yüzünden Menderes sporu takiben binlerce seyircide heyecan ve neş'e Orta okullar arasındaki 4X40 
Sümer sporun da liklerden çekildiği yaratmış ve geçit resmi çok alkış- bisiklet koşusunda da Ali Çalışka 
öğrenilmiştir. lanmışhr. birinci, Tevfik ikinci, Zeki üçüne' 

• Form orijinal idi. Erkeklerimizin lüğü alm~lar ve Kaymakam bay J 

llatayda taz Yl'k te§kil ettikleri ayın yıldızını kızları- san Kahyaoğlu ile belediye rei 
mız tamamlayordu. Hep birlikte ve Emin Bilgen ve Basma fabrikası m · 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE bandonun iştirakile söylenen istiklal dürü bay Fazlı Turga taraflarında 
MlLLEnER CEMtYETINE marşım öğretmen Reşat Ataoğlunun müsabıklara hediyeler dağıblnı 

PROTESTO NOTASI: i~?ylevi takip etti. ve gecesi de gençlerimiz Halke 
Roma 24 ( ö. R )-Londradan ha- Gençleri coşturan bu söylevden salonunda gösteriş gÜre.şleri ya 

ber veriliyor: <eTimes» gazetesi An- sonra Orta okul öğrencileri tarafın- mıştır. Orta okul kız ve erkek öğre 
karanın Milletler Cemiyeti Genel dan jimnastik hareketleri yapılmı~ cilerinin yeknasak kıyafet ve har 
Sekreterliğine bir protesto notası ve bunu Sümer ve Menderes spor kelleri ile gençlerimizin olgunlukl 
göndererek Fnmsayı Sancakta Tfü- ekiplerinin de jştirakiyle 100 ve 400 nın bizlerde yarattıkları intiba 
kiye aleyhinde Propaganda yapmak- metrelik bayrak koşulan, bisiklet ve büyüktür. Hepsini candan tebr 
la itham ettiğini bildiriyor. yüksek atlama yanşları takip ebnİ•- ederiz. 

Denizlide 19 Mayıs ·bayram 
1500 talebe bütün sporcular ve 
halkın heyecanı 

Denizli {Hususi) - Şirin De
nizlimizin yetil kucağında yetiten 
gençler ve sporcularımız, büyük
lerimiz ve kardeslerimizin istira
kiyle Denizli spor

0

alanında o~ do
kuz mayıs apor tenlikleri büyük 
bir tezahüratla kutlandı. Tam sa· 
at 12,30 da Lise önünden baslana
rak Delikliçınar yolu ile hükümet 
Halkevi önü, Belediye ve Bay
ram yerine kadar bir yürüyü~ten 
sonra ayni yoldan dönülerek spor 

içinde kutlandı 

Milis alayına 
Sancak verildi 

sahasına kadar gelindi. Halkevi 
Halkevinde bandosu önde olduğu halde Lise 

-o-- İzcileri ve talebeleri ve bütün 

19 A.llayıs • ap~rcular gösterit gezisine ittirak 
ırıj gecesı ettıler. Bu gezit tam bir saatten 

EDiRNE, ( Hususi muhabiri- fazla devam etti. 
mizden )-Edirnemiz dün aktam Bundan sonra tam saat 14.30 il
Halkevinde müstesna bir gece ge- bayımız ve sayın konuklarımız 
çirdi. 19 Mayıs bayramı münue- kor general Keramettin Kocaman 
betiyle Halkevinde verilen müsa· Tüm general Recep Ferdi, Liva ve 

Milis, 20 (Hususi) - Kaaaba- alkıtlandılar. mere davetliler üzerinde çok tatlı Albay komutanlarımız, Halkevi 
mızda bulunan alaya sancak ver- öğleden ıon~a orta. okullular ve zevkli bir dugu ya.ratmıt1!'· Or· ~atkanı ve belediye batkanı oldu
me töreni ve jimnastik tenliği ya- spor kıyafetlerıyle ve ~Ik oku11~· kestra tefi B. Remzı Oner ıle ar- gu halde spor sahasına geldiler ... 
pılmuı suretiyle 19 mayıs per- lar da düzgün kıyafetlerıyle ve bu- kadatı B. ömerin çaldıkları Dio- Tam saat 14.30 da bir liseli 
,embe günü Milasımızın büyük tün halk ayni meydanda toplan- lar devamh bir alkıt topladı. Bay 
bir günü olmuttur. dılar. Saat on bette ilçebay, ko- Remzinin az zaman içinde kuvvet-

Öğleden önce saat ona doğru mutan, Parti batkanı, tarbay, kül- li bir orkestra meydana getirme· 
alay orta ve ilk okullar ve binler- tür mümessilleri ve spor batkanı sindeki çahıma ve gayreti takdir
le halk Cümhuriyet meydanında meydana geld~ler v~ okulluları ve le kartılan~ıttır. Müsamerede ge
toplandı.Tam saat onda.org~neral a~orcula~ı teftı'A ettiler. Bu arada neral K. Dirik, Belediye reisi Şe
lzzettin Çalışlar ve maıyetı mey- suel m~ika .•«:lam havası çah>:or· rif, Emniyet mütavirimiz 8. Hulu
dana geldiler. Asker ve okulluları du. Teftıf bıttıkten aonra muzıka si Devrimer muallimler ve daha 
teftit ettiler. Muzika istiklal mar- ve talebe istiklal martını aö~le~i- bir çok zevat bulunmutlardır. 
tını çaldı. Haziruı' büyük bir say- ler ve meydanda bulunan dırege 
gı ile martı dinledikten sonra or- Tü~.k bayrağı çekildi. Bundan s~n- Fransada 
general lzzettin Çalı,Iar güzel bir ra once kız talebe s~~ya geldıler 
hitabe ile alaya sancaeı teslim et- ve spor hareketlerını muntazam Reisicümhura 
ti. Alay komutanı da karsılık ve- bir surette yaptılar. Kızlar saha-
rerek sancağın yüceliğini büyük dan çekilirken halk alkıtlarla tak- Suikast mı? 
bir belagatle tebarüz ettirdi. Ala- dirini gösteriyorc!u. Bund~n sonra Paris 24 ( ö.R) - «Ce Soir» ga
Ytn son erine kadar çarpıtarak erkek talebe sahaya geldıl~r .. ~r- zetesine göre Reisicümhurun son ae
ıancağın tan ve ferefini yükselte- kekler daha kalabalık oldugu ıçın yahati Üzerinde geçtiği Paria - Bordo 
ceğine alayı ve kendi namına and yaptıkları hareketler daha muhte.. d • I .. • d • Halkevinde verilen Kongo şo nu piyesinde rol alanlar ..... 
I . .. .. .. d B I d •~ emır yo u uzerın e, trenm geçme- . b k k Ul 1 'bA .• • b 
çtı. şem gobı:unuyor u. j' un art'kal Ç~~ sinden bir kaç saat evvel bir Maıin cın ayra çe mesiyle usa gününün tarı ı onemı ve ütün 

Bundan sonra alay generalimi- güzel ır surette ımnas 1 erını E f 1 b I t mar,ımız bütün talebe ve yurd- gençlik ve sporcuların bu günü 
. h d k'ld'I n ema u unmu, ur. d 1 zın önünde geçit resmi yaptı ve yaptılar ve sa a an çe ı ı er.. -- at arın ittirakile söylendi. Bun- spor ve gençlik bayramı olarak 

halk tar~fından sürekli alkıslarla Bundan sonra geçit resmine İftİ- alay halinde geçtiler ve okulları- dan aonra ilhayımız ve bir talel>e tesbit eylediklerini, 19 may11 Tib
kar ılandı. Ala dan aonra okullu- rak ettiler. Düzgün yürüyütleriyle na dağıldılar. Sporcularımız da büyük Şef Atatürkün Türk vatan gençler ve Denizli spor gençleri . 

Halkevi temsil komitesi bu 
nün !erefine (Kavga sonu) a 
piyesi temsil etmittir. Halkevi ı 
lonu tamamiyle dolmu' bir ç 
yurddat yersizlikten piyesi ç 
uzaktan ve ayakta seyretmek m 
buriyetinde kalmışlardır. 
kün şağlamlık sembolü, yüksekl 
gururu olduğu, gençliğin bu ka 
naktan hız alacağını, kendisi 
tevdi edilen emanetlerin han 
terait altında başarıldığını ve 
mayısın inan kaynağı olduğu h 
kında birer söylev söylediler. M 
teakiben lisenin beden hareket 
ri başladı. 1500 talebenin iıttir. 
kiyle yapılan beden hareketleri 
gençlerimiz hiç aksatmadan ı 
nuna kadar büyük bir muvaffa 
yetle başardılar. Ve alkışlandıl 
Bundan sonra atletizm hareket 
ri hatladı. Yumurta, çuval ve 
siklet yarı,ları yapıldı. Bunlard 
birinci ikinci ve üçüncü geleni 

· · · tarafınd 
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Veba.. F ransaya ölüm saçıyordu .. 

Çekoslova.kyanın vaziyeti 
BütünAvrupadaen büyük heyecanla 

ve endişe ile takip ediliyor 

Bir lngiliz mecmuasına göre, pratik 
maksat bakımından ölmüştür 
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ANKARA RADYOSU: 

IST ANBUL RADYOSU: 
öğle nep-iyatı 

Saat 12.30 da plak.la türk. musW.i. 
12.5 O de havadia. 13.0S te plakla türk 
muaikiai, 1 3. 3 O da muhtelif plak nctri
yah. 

OPERALAR,OPERE11...ER: 
1 3. 1 S Roma kısa dalgası. Lirik opera· 

lardan bir perde. 19.17 Bükretı Muca
ni ve l..eoncavallonun pllldanndan. 22 
Roma, Bari: Bir opera tem~· 1İn nakli. 

ODA MUSiKiSi: 
1 2.1 S Roma kıaa da1guı, Oda mUIİ· 

kisi konseri. 20.20 f1orana. Napoli. kuar· 
tet konseri, 23.35 Prag: Bando kenteti. 

DANS MUSIKISlr 
30.30 Uypzig, 23.3S Hamburg. 2.f. 

1 S Mil an o. T orino. 

MUHTELiF: 
19. 1 O Roma kua dalgaaı, Bari, Arap-

ça mmiki.li program, 20.37 Bari, Türkçe 
muaahabe, 2 1. l S Bari: Haberler ve 
Elen muaikiai. 

Satılık 
Az kullanılmıt fakat yeni 

haline getirilmit BiR TRAK
TöR, B 1 R B A T ö Z el-

veritli fU1lar ve tediyatta ko
laylık r&terilerek 1atılmak-
tadır.. M 1 M A R K E M A
L E T T t N C A D D E SiN
DE No. 35 B A Y F R A N
Ç O 1 S G U t D t C t Y E mü
racaat edilmesi rica olunur. 



Kermesi : istiklal marşı dinleniyor. 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ~ec~yi büyük hi; hareket içinde 

geçırdık.. T ertemız sokaklarda, 
Y aylısındnn inen bir ihtiyar 

dam destisini doldururken bize 
de bir kap su ikram etmeği ihmal 
ebniyor. Konutluk onunla: 

- Ben, dedi. Yetmiş iki yaşın
dayım. Bunca senedir köyümden 
h-men hiç çıkmadım diyebilirim. 
Hele lzmire yetmiş iki sene içinde 
bir defa bile inmedim. Denizi göl'
med 'm. Uzun su olarak yalnız Ge
dizi bilirim. Fakat toplanıç (top
lantı) olduğunu öğrenince ailece 
yaylımıza yerleştik, kermese gi
diyoruz. 

Köy yollarında at koşturan de
likanlılann neşesine payan yoktu. 

Çok değerli valimiz sayın Fazlı 
Güleçin didinmesindeki hikmeti 
timdi daha eyi anlıyorduk Sakin, 
hareketsiz bir muhitte bir hareket 
yapmanın, enerji ve faaliyet ya
ratın nın psikolojisini cidden bü-

kar gibi beyaz evler arasında ge· 
zindik. P zar sabahı lzmirdcn 
yüzlerce misafiri taşıyan otomo
biller ve otobüsler gelmeğe ha la
dı. Gelenler arasında belediye re
i&i Dr. B .. hçet Uz ve eşleri, Halk
evi gezi komitesi üyeleri, 21 mnki
nndan mürekkep bir motosiklet 
kafilesi, Turing kulüp kafilesi gel
diler. 
Bergamnnın misafirleri, Ker

m kom'tesi tarafından hararet
le istikbal edildiler. Halkevi sa
lonlarında ve bahçesinde soğuk 
ayranlar içtiler, ö"'le yemeğinde 
bulundular. Neşeli ve istifadeli 
dakikalar gecirdiler. 

KERMES BAŞLIYOR 
Pazar sabnhı uykudan davul, 

zurna sesleriyle uyandık. Şehir 
mahterden bir günü andırıyor .. 
Sokakları binler, binlerce insan 

mada yatan her taşın altında bü- kikatleri gizlenip duruyor. Sağlık şede kalkancılar gösteriler ynpı
yük bir luymet, bir sanat eseri giz- yurduna ölümün girmesi memnu, yordu. 
lidir. Asırların gizlediği çağlarda nşe mabudunun h"1ysiyetini balta- Altmış, yetmiş yaşındaki ihti
öz Türk yapıcılarının kurdukları yan bir hadise idi. Sağlık yurdu- yar nporcuların kalken oyunları 
medeniyetlere Avrupalılar, sırf nun ha tasına verdiği ilaçlar ara- büyük bir heyecanla takip edilmiç
tesmiyeye yara m diye bir takım sında telkin, temizlik, su ve gü- tir. Bu sırada Bengi oyunu başla
ndlar vermişler .. Romalılar devri neş banyoları, musiki en meşhur- mı tır. 
demi~ler, Elenistler devri demiş- ları idi. Muasır tıbbın henüz keşf- Bengide figürler evvela o kadar 
ler .. Bilmem hangi imparatorun ettiği tedavi usulleriyle bu tedavi bati, hareketler o kadar dalr:ındı 
adiyle ça "'ırmışlar.. s lleri nrasında tahmin ederim ki seyredenler bu güzel TORK 

Fakat bu bir ulusun adlanışın- ld büyük farklar yoktur. raksının vakur heyec nına kendi- Kalkancıların selamla,ması 
dan ba kn birııey değildir. Ve Ber- Pazıır g"nü .ö"'le vakti Berga- lerini kaptırmı,lardı. Genç ve ih- d\J. ele be inci grupta i kalkan· 

.( 

Okçular 
gama bütün hüviyetiyle büyük manın bağlar kırı insandan bir ka
TORK medeniyetinin zaman za- le halini almış, 25000 den fazla 
man, deyre devre verdiği meyve- köy ve şehir insaniyle dolmu,tu. 
lerle, ta ıdığı hazinelerle dolu- Kermesin açılması töreninde bulu
dur. Öyle olduğu içindir ki ATA- nan 25000 insan istiklal martını 
TORK Cümhuriyeti bütün bu izer- ayakta dinlemiş, bunu valimizin 
lerin ellerinden tutarak meydana kısa bir açılı~ nutku takip etti. 
çıkarmağa savaşmıştır. Valimiz Bergama Kermesinin 

SACLIK YURDUNDA açılması münasebetiyle kısa bir 
Bergamayı yirmiden fazla zi- tarihçe yapmış, bizi yabancılıklar

yaretimde bol bol dolaşmak, tari- dan kurtaran ATA TORK'ün nasıl 
hi izerlerini görmek imkanlarını muvaffakıyet aırrım TORK mille
bulmut tum. Fakat buna rağmen tine ve teflerine öğrettiğini teba
bugün bir defa daha Ayvaz Ali- rüz ettirmiştir. B.Fazlı Güleç ali
deki ağlık yurdunu ziyaret ettim. lan adımlar küçük te olsa bunların 

insan her ziyaretinde burada İstihfaf edilmemesi icap ettiğini 
yeni bir hakikatle karşılaşıyor. söyliyerek Kermesin açıldığım 
Millattan bet asır önce kurulan bilc:lirmiıtir. 

tiyar çehrelerde büyük bir a kın, cılar kahr manlar gi i dövü lÜ· 
bir ] ahramanlık masalının bariz fer .. Kail ~cıl rde.n mürekk p bi· 
heye::anı görülüyordu. Sanki mey- ri se' scnlikti. Kar ,ısmdaki ate İn 
dan la büyük bir haile oyn nıyor- delikanlıy güçlükle karşı koyu· 
du. S v~TI ·n ··c n n eyb t- yor ve l ndis'ni müdafaa ile vn· 
ler h p b'r i de b'r ıl k t h- 't & ç'r' ordu. Ne kadar ş yanı 
nesi y r t ı sev ·m r'ni u- y et ki bu ihtiyar dam, uf k 
nutm "'ak 'bi o - b'r h'le p . Te c elle kalk nıni 
l '"n y"z cev· ·d·. Onlar sev- ve kılınc nı kullan rak yerden al· 
gilerini unu uş o m'l i 'n sun'i dıwı 1üc· 1 'r taşı hasmının lml
bir ne e yer!'lt r • TO K hora ı- 1 &nı a 'nd'rdi ve onu ,aşıı tarak 
nın ı avasına uymu lardı. Ayakla- partiyi kaz ndı. 
rın bir arada kallnş ve in· fleri o Cira oyunu başladığı zaman 
kadar ahenkli, çehrelerdeki ma- me1dan sanki bir cen { meydanı 
na o k der Ü tündü ki hunu anlat- halini almı tı. iyi cirit kullanan 
mak pek mü,küldü .. Fakat en so- ve hasmını daima kullanın smı 
mpıda genç ve ihtiyar aşıklar, beceren Türk ciritçileri kahra
oyun icabı sevgililerini hatırladı- manlar gibi dövüştüler. Spor ve 
lar ve onları elde etmece karar tan'at kab'liyetlerini göstercrelE 

- Asklepyon ilmi beyan muallimi Geçit resmine ııraıiyle ciritçi-
i Aristidin on yedi marazına deva ler, kalkancılar, zeybekler, avcı-

7"t1cııar .. 
vererek ayrıldılar. hakimiyet tesiı ettiler. 

Zeybek oyunu verdiği için .ıörülecek bir yerdir. lar, okçular ,bengiciler ittirak et-
yük bir isabetle kavrıyan valimiz doldurmuf .. Zeybekler, ciritçiler, Kurulutunda yeni yüz yıl önce, mİ!f, köy delikanlıları ıürekli al
neden bu eser için didindiğini 4im- okçular, kalkancılar kafileler ha- yani miladın ikinci asrında 1eti- kışlarla karşılanmıtlardır. 

Dağlı oyunu, Sındırgının otura- Dörtlü dedikleri raks biraz ulah 

di kavramıt bulunuyordum. Yet- tinde tehre giriyorlar. Bu sırada ten Galinoz Lekim bu müesseseye OYUNLAR 
mit yıllık hayatında bir gününü davullar Kermesin açıldığını ilan ancak 700 yıl sonra ilmi bir veçhe Meydan adeta tahlanmıt gibiy-
ayırarak tehre inmiyen adam, ediyorlar. Sokaklarda milli oyun- verebilmi•tir. di. Bir tarafta ciritçiler at k~t· 

ma havası da Türk rakıslarındaki oyunlarını andırıyorsa da milli 
inceliği ve mana üstünlüğünü an- hususiyetleriyle cidden enfes bir 
)atacak hususiyetler ta,ıyordu. rakstır. Dörtlü büyük bir alakayle 

Ortaya kalkancılar çıktı. iki takip edilmiştir. Bergama Kcnne
mübarizin kahramanca ıava,ma· ıi bir hafta devam edecektir. 
ları, kalkan ve kılınç kullanmala- 24-5-1938 Kermeste bulunmak için Berga- lar oynanıyor, nete son badini Bu sağlık yurdunun kuruluşun- turuyor, öte tarafta zeybekler mıl

maya iniyor. Hem de kadınını, kı- bulmuttur. Seyrüsefer memurları da büyük bir felıefenin parlak ha· li oyunlar oynıyor, bir batka kö
zını, kızanım toplıyarak tehre ini- büyük bir vazife ahlakı tatıdık- ~_;_~~_;.;~-===:=;:;~;..::....-...--..=~~=...;=~;;;;;;;~===----=====-======~~----===-,_.;,,.,...,,_._-=---.=.;;;;;;;;. ....... =;.;._--...,;;;;;;aı 
yor. Oradaki eğlencelerde hazır larıiçinintizamımuhafazadagay- BEYAZ FARE Ben Jonson filmi GAYRI MENKUL iCRA SATIŞ 

rı görülecek hususiyetler tatıyor- ADNAN BiLGET 

bulunuyor. retleri görülüyor. Fransızlar meıhur Avusturyalı t L A N 1 
muharrir Stefan Svaygın Ben Jon- Turgutlu icra dosya sayısı: 1938/ 

' 
I SAHiFEDE k h 1 h d ıon eserini filme almağa karar l9/58 BAŞTARAFI 1 NC oturtara a ve ahrını sor u. 1 . F Turgutlu icra memurlugwundan: 

fare değildi de ne idi? bir tavtan Kraliçe: vermitlerdir. Bu fi mın ransızca 
mı? Bir fil mi? fazla lafa lüzum - Tabii fare hadisesini hatır- senaryosu, harp sonu edebiyatın· Birinci derecede İpotekli İzmir 
Yok. Yarım saat zarfında onun lıyoraunuz değil mi 1 Mösyö Sturm da çok mühim bir mevki kazanan Emlak ve eytam bankasile ikinci de-

l k 1 k 1 k recede İzmirde Kemahi zade Ömer ya ölüsünü ve yahut ta dirisini is- emin o unuz i, yirmi sene i acı Jül Rumen tarafından yazı aca 
terim .. Aksi takdirde, pek kibar ve ıstırapla dolu ıürgün hayatım- ve bat rolleri Hanri Bor ve Luiz Fahri ve Muammere borçlu Turgut-
bir adam olan otel sahibi Mösyö da bile bir gün bu hadise aklım- Juve tarafından oynanacaktır. lu kazasından Süruri zade Cemale 
Baur'e en derin teessüflerimi bil- dan çıkmamıttı. Sürgüne yollan- ait Tapunun Kanunusani 1929 tarih 
dirmek mecburiyetinde kalaca- dığım günün sabahı size o fareyi V f ve 8 numarasında mukayyet kasa· 
ğım gibi, bu gece, oteli de terke- nasıl tutuğunuzu soracaktım. Fa- e 3 t banın camii cedit mahallesi P&4a ca-
derek açık havada, yıldızların al- kat teessürüm buna mini olmuftu. mi civannda sağı, solu ve önü yol ve 
tında yatacağım, Sturm ikinci ka- Yirmi sene sonra, timdi sizden be- İkinci direktörü Mister Mark Dew- arkası Refika ve Dudu ile mahdut 
deh aperatifi yuvarlarken adeta ni bu hususta aydınlatmanızı rica nun gözlerini hayata ebediyen yum- fevkani dört ve tahtani üç oda ve bir 
hırsından titriyordu: ediyorum... duğu müessif haberini vermek ele- mu~ak ~e avlu ve ~hçe ve furunu 

B · A d k' d' · Mösyö Sturm. mile müessir bulunan ,irketimiz tamıl hır bab hanesı mukaddema - ay reıı, o an a ı en ışemı · ikin · d ed ki ı caklılar Ö 
~-~,~~?ıı~ size nasıl tarif edeyim, bilmem ki, _ Size bunu şimdi olduğu gibi dini merasimin bu gÜn 24 Mayıs sah c! erec e a a . . mer 

Zeybekler şehire girerlerken bütün istikbalim mahvolacaktı. anlatabilirim. Eğer kanunen tcc- ıaat on buçukta Alaancakta inhisar- Fb~~ı .vde muedammebarenkihale edilerhek 
BERGAMA Coşuyo~ S kak b h ... N b' f b l . . .. _L d lar Fab....!'--- kar d S . t J h ırmcı erec e aya mer un .\. o ta atınızı ra atça saga, e yapıp yapıp, ve ır are u up zıyem de ıcap etse, anI.K ara a ruuuı ••sın a aın ° n b l d d l bed li ihal 

Bergama sitesi, coşan bir nehir sola döndüremiyorsunuz. Tanıdı- kraliçeye getirmeli idi. Vermit ol- müruru zaman vardır. Ondan is- kilisesinde icra edileceğini ilanı vazi- ? utnm~ın. anhaklcıno aydı e .. t .
1
e-

'b' h k t . . d lk ... d w b' k k' d ... .. d . 'f d d b'I' . y· . f b'lm' • nın esvıyesı a muş erı er ıı ı are e ıçın e ça anıyor. gınız, tanıma ıgınız ır ço ım- ugu yarım saat musaa enın, esa- tı a e e e ı ırım. ırmı sene ev- e ı ıştir. ~•..! • d ed ki I klıl t bl:!:. t 
C t · · ki · · · 1 l' · · d k'k d" .. ·· t G . Tobak K . uuncı erec e a aca ara e .l.lfSa umar eıı geceıı yeme erımızı ıe er yanınıza ge ıyor ve soruyor- ıen yırmı a ı ası usunup afllll· veliıi burada konakladıgw ınız gün erı o umpanı · tt• 'ld' .. · h ld bed li ih l · ..__ 
H ık · b h · d d k E ki · • El' d. b' k ' ' ( ) ıcra e ırı ıgı a e e a eyı Lca" a evı a çesın e ye i . tra- lar: ma a geçmıştı. ım e ır apan ben henüz tecrübe devremin seki- 1721 1080 · t diki · d b k b' • 
f .. 1 b' .. d' b'l' · B' · b' · · d b' b f ·ı kr vıye e me erın en u erre ırm· a fOY e ır goz gez ıre ı ırız.. - ırteY mı arıyorsunuz, ır ve ıçın e ır eyaz are ı e te ar ;ı;inci gününü geçiyordum. Ve ole- · • d edelri 1 kh bank t 1 . 

Vali B. Fazlı Güleç, refakatle- . k 7 od • • k l' . k l k d d K k d b "'l b 1 cı erec a aca anın a e teYM~ı fı~rac ... a 1sınız · b'l b asına gırınc1ek' rba ıçkeyıw gene Y~- lin se iz gün ü i are mü ürü atarın ar asın a ag ı u unan biyle İcra ve iflu kanununun l33cü 
rinde vilayet meclisi azasından B. ısa ır agır amasını ı en u rım saat evve ı ıra tıgım vazı- idim. Majestenizin en ufak bir ti- ikinci vagonda da müstafi otel di- dd . 'b' ih 

1 
. f h' . 

Sırrı (Foça), B. Ekrem (Ödemit), k" · 1 'hf ari haricinde yett b l t Elimde kapanı kA · b" .. · ·kb l' · h k .... M" .. S b 1 ma esı mucı mce a enm es ıne ~Y ınsa1n ardı bı ıky l s· ... ~ udmuht u1~.k I d ... ayetı, utün ııtı a ımı. m~ ve- re toru osyo turm u unuyor- ve on ~ gün müddetle satılmak 
B.Hasan (Bergama), Bergama mınet atın a ıra ıyor ar. ıze gorunce er a ıs eme en atagı- decekti. Ben ise, bu vazıfeyı, on du. Kraliçenin hareketinden bir .. kr ki' .. ed 

· d' • · ·· · d k' · . · .. .. d I k uzere te ar mev ı muzay eye yakın . ı,detaJberın ubz~rı~ e ı ~krıgara sene ıtsız ve guçsuz o af~ tan ıaat evvel baron Kurt Mösyö Stur- konmasına ve on be,inci günü tali-
pa etın en ana ır sıgara ı aın aonra bulmustum. Yarım saat zar- ma fU ıözleri söylemitti: b'ıne 'ıh 1 · 'ki ih 1 d . . • . a esıne ve ı a e arasın a 
e!tı. Ertesı ~abah~ ebedı menf asına fında sizin tutulup öldürülmesini - Kraliçe hazretleri, en müş- fark olursa fark ile faiz ve diğer za-
gıderken, hAıddetın~en eser ~alma- ve yahut diri diri getirilmesini cm- kül bir anda kullanmıt olduğunuz rarların tazmin ettirilmesine memu
mıftı. Hatta tatlı bır tebessıiml~: rettiğiniz fareyi bulmak kabil de- zekanıza hayran olmutlar Bun- rı' t' · k ·ı k be · • 

B b d l'k · b · ' ye ımızce arar verı ere on §m 
- u gec~ ana, e 1 sız . ır ğildi. Derhal bir karne tedarik dan dolayı sizi daima yanlarında ci gün olan 9 Haziran 1938 tarih per-

uyku ~!'1ttug';1nuzd.~n .~olayı sız.e ederek eyi kom~ulardan birinin görmek istiyorlar. Siz, beyaz fare şembe günü saat 16 da Turgutlu ad· 
tefekkur eder rn Mosyo Sturm hı- 1 •ı A k d k ı· d · · l k d · d · · 
1 d . . tı arına oşmuf ve ora a apnnı meselesinden ıonra onun en gözde ıye aıresı a t atın a ıcra aıresın-
e emıştı. kurarak beklemiştim. Tanrı da nazırlarından biri oluyorsunuz.Siz de peşin para ile en çok artırana sa-* bana acımıt olacak ki, on dakika bir uf ak bir beyaz fare ile ona bir tıJacağı ve ihalesi icra kılınacağı ci-

Oryant ekspresinin getirmiş ol- zarfında bir beyaz fare de kapana l'k h t . t • ld w hetle talip olan Turgutlu belediye 
d ... .. l '' · f' l ı· . . b l d F . ld w . gece ı uzur emın e mış o ugu- . . l . ugu un u mısa ır er ote ın resto- gırmıt u un u. areyı a ıgım gı- b t b 

1 
.
1 

dellalına şımdıden müracaat etme erı 
d k l d B b . . I k ld .. nuza nazaran, unca e aa arı ı e ak • . - ,...... ranın a yeme yeyor ar ı. aron ı sızc ge ere tutmuş o ugumu .. ve daha fazla malumat alm ıstı· 

Benginin gayşedici ligu"rlerindcn biri Kurt mütemadiyen kralirenin tah- söylemi11: ve 1izüntüsüz uyumanızı de ona sonsuz mesut gunler yaşa- 1 · T ti · lugu ... 
~ Y b'l k · · d k · B' yen erın urgu u ıcra memur kaymakamı, belediye reisi, lzmir vasıta temin ediyorlar. Gideceği- ta avdet şerefine tampanya fİşele· temin etmittim. ta 1 ece sınız eme tır. ır asır- na dairesinde müracaat etmeleri ve 

ve lstanbul gazetelerinin mümes- nii yere kadar refakat ediyorlar. ri açıyordu. Bir aralık kraliçe otel Tanyeri ağarırken kraliçe Gaze lık, hanedan ailesine nazır olmak- taliplerin ihale gününe kadar şimdi
silleri, Anadolu ajansı lzmir rnii- Kendilerine en büyük ikram ola- direktörünü istemişti. Birdenbire şehri halkının alkıtları arasında la çok bahtiyarsınız. Lütfen bavul- den işbu maa müştemilat haneyi ye
messili, profesör Rahmi Balaban, rak yapacağınız mukabele bir te- kartısında bundan yirmi sene ev- payıtahta hareket etmişti. Her ta- larınızı hazırlayınız. Bir taraftan rine gidirı görmeleri lüzumu ilfın 
kültür müfettişlerinden BB. Asım şekkürden başka, birşey değildir. velki otel müdürü Mösyö Sturmu rafta toplar gürlüyordu. Faknt, da hangi nezareti tercih etmekte olunur. 
Kültür ve Refet.. Tarih ve ıriizellik sitesi Ber a- örünce elini aıktı · iyordu. olduiunuzu ban bildiriniz. 171~ (107~) 



tZMıR SlClU T~CARET ME- mameıı kabul ve ib-ar eyledikten 1 
MURLUö,UNDAN: 1 ıonra noter kanununun 67 nci mad- ~'1:7~1"V'.'l!:lriii!• 
• ( Türk Petrol ve Madeni yağlar desine tevfikan tesdik ettim. . 
.Türk Anoninı şirketi lzmir şubes.i ) 1 Beyoğlu dördüncü noteri Milat ~ : · 
\icaret unvanile lzmirde Bahçeciler Cemal Kuntay resmi mührü imza (~J 

h ed t• ~ j 

hanında 12 numaralı yazı an e ı- okunamadı. ~~ .--
caret yapan ~bu şir~e~ şu~esinin .ti- UM. No 1072 HU. No 1/56 ıri · -Y 
caret unvanı ve Saıt ıçel ile Kenı~ işbu vekaletname suretinin görü- · ' --
Zuvine verilen temsil vekaletnamesi . . .. h d Saotler birbirni takıp ediyor Vt' h61ô •obohleyin 

• . . t 'd' e mü- len tasdiklı nus asma ve osyamız- taze bır kuvvetle kalkab~mek ·~·n bııe loz.ım 
ve ·~ket sennayesmıı_ı ezyı ~ da alıkonulan nüshaya uygun oldu- olan sökin bır uykuya bir türlu kovuıamıyoruz. 
tedaır beyanname .ti~ret anunu '"u bilmukabele anlaşılmakla tasdik lıte burada 
hükümlerine göre sıcılm 2288 nu- g . .. • 

k t tescil edildiği ilan kılındı. Bm dokuz yuz otuz selnz se- VALIDOL imdadımıza yeti şi r! 
m1arasına ayı ve n .. • ·ı Mayıs aymın on ikinci per•embe · 

~ Y Onu b ir kere trcrube ediniz. Zorarsız ve 
o unur. 1 .. günü sinirlen letk ın editi alon bu il6~ uyku•uzluğo 

tzmir •icili ticaret memur ugu res- . . .. kili. 1ca11, umuımaz bir devôdır. 
mi übrü. •· e F T enik imzası. lzmır üçüncu noter ve 

m v • T ik" 1 : V ekiletname mührü ve F. en ımzaıı. VALIOOL: d omlo, tablet ve hcıp 
ha!ınde h~ ecranede bulunur. 

2: Beyanname T. C. 
UMUMi VEK.4LETNAME tkhsat Vekaleti 

Türk petrol ve madeni yağlar türk iş Ticaret Umum Müdürlüğü 
anonim şirketi heyeti idaresince 10/ S.S. 
5/937 tarihinde ittihaz edilen karar 
mucibince lzmirde teşkil edilec~ Ankara tZMtR SULH HUKUK HAKlM-
olan lzmir ıubemizin kü§ad ve tesı- ilk Kinun 1936 LlöJNDEN: 

•İni, icap eden resmi makam~ar~ ah- Sermaye Artma Saadet ve Hidayetin ~ayian muta-
kimı kanuniye dairesinde bildırme- sarrıf bulundukları lzmirde Kemer 
ğe ve bu bapta takdimi icap ~en b • altı caddesinde 219 sayılı mukayyet 
müstediyat vesaireyi müçt~ı~ eyannamesı olan ve zemin üzerinde iki kat ola-
İmzaya ve bunlara müteallik kaffe~ ~ .. rak in'8 edilen ve tamamına 3000 
muamelitı ifaya ve mezkur •ubeyı «Türk ~tro~ v~ ~adem yaglar lira kıymet takdir edilen dükkanın 
mü.ştereken ve müçtemian idareye Türk anonım şırke!ı» nın 21• lO. 3~ 23/6/938 tarihine müsadif perıem
ve yalnız« lzmir, Bahkesir, Manisa, tarihli fevkalade hlssed~lar ~umı be g~nü aaat 15 de lzmir sulh hukuk 
Aydın, Muğla, Antalya, Buı:d ... ur, Is- toplantısında. 100,00~ .liradan ıbar~t mahkemesi talonunda sabıı yapıla
parta, Denizli, Kütahya_» vıliyetle- olan şirket sermayesının 2~,~ li- caktır. Bu artırmada tahmin olunan 
rinde gaz, benzin ve saır mevaddı raya çıkarılmasına karar verilmı,tir. bedelin yilzde yetmiş be§i nisbe
rnüşteile satmağa, ve 4ubemiz na~ı: Bu suretle arttırılan 100,000 lira- tinde bedel verildiği takdirde talibi
na mağaza isticarile mukave~elennı nın tamamının taahhüt ve dörtte bi- ne ihalesi yapılacak ve aksi takdirde 
mü,tereken ve müçte~an ımzaY.a rinin şirket veznesine yatırıldığı ve- satış 15 gün daha uzatılarak ikinci 
ve bedeli icarlannı ted~yeye ve lzmır kilete gönderilen evrak ve vesaw.İ.l artırması 15/7 /938 tarihine müıa
havaliainde kain beledıye gazhanele- tk·kind ve ticaret kanununun dif cuma günü saat 15 de yine daire
rinde fUbe namına mallan d_~po ve ~e91 ı' • en addesine tevfikan idare mizde yapılacaktır. 
ihraç ve bu baptaki hesabatı ruyet ve ~~cı m .. . af d _ Gayri menkul üzerinde hak tale
tetkik ve tediyeye ve gümrüklerden meclıın ve murakıpler tar ın an ve binde bulunanlar ellerindeki r • 
irketimiz namına imrar olunacak rilen müşterek imzalı beyannameden ile ·ı b' l'kt 20 .. • • d eds~ı 

1 dd ·· t il " ··k "thalit be- 1 im e bu esas mukavelena- vesa 1 e ır 1 e gun ıçm e aı
meva ı m'!' e e gumru ı . ~ . an ~ı .. ı~. v . remize müracaatleri lizımdır. Aksi 
yannaınelerıle aktaı:m:a ve da~ulı tı- mesı hukümlerıne uygun o~ak ya- takdirde haklarında tapu sicili ma-
caret beyannamelermı ve ordıno "':e pıldığı görülmü4 olmakla, Tıcaret ka- lfun olmadıkça paylumadan h · 

• ük" lAt 391 · · dd · t vf' --c arıç saireyi ve giımr muame ~ mı mu~ nununun mcı ma esme e ı- kalacaklardır. 

teallik sair kiffei evrakı muşlereken kan bu sennaye artma beyannamesi Şartname 3/6/938 tarihinden iti-
ve müçtemian imzaya ve bunlara verildi. baren her kesin görebilmesi için 
müteallik muamelatı son derec;!e tktısat vekili N. açıkta ve gayri menkulün evsafı da 
kadar takip ve ifaya ve şubemız~ imza: şartnamede yazılıdır. 
d • • · f.. lin dahil bulunan bıl- · · k aıreı ış ıga e.. akki d M r 7 K. Evvel 1936 pul Müzayedeye ı,tira etmek iıtiyen-
cümle muamelat h n a a ıye M""h"" T C lkt Vekaleti ler kıymeti muhammenenin yüzde 
idarelerile devairi sairede icap eden 1 t uT~r ~ u · · M ·· d ·· 7 5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
muamelatı bila istisna takip ve ifaya B 4 ıcared . mµmd ud .gu d bir banka teminatı ibraz etmeleri la-
ve ,ubemiz nam ve heaabına banka- u suret aırem e osya~ın a zundır 
lara para tevdiine ve şubemiz namı- saklı 14/ K. evvel /1936 tarıh ve G · . nkul"" • . ka 
na gerek bankalarda mevcut meba- 15052 No. lu aslma mutabık olduğu- ... ayr~.kmell fi untl ":ergtıı ve saır 01-

"'nha ı . . nunı mu .e e ye erı sa cıya ve -.;o 
)iği ııhz ve kabza ve mu sıran z- nu tasdik ederım. 2 5 d ll"li f ... h 1 l 1 • be • • b ·ı .. l , e a ye ve erag arç arı a ıc ~ 
mır ~~ m~zın ı cum e u~~r ve mu-

1 
Beyoğlu dördüncü noteri Mitat ya ait olup ihale bedeli defaten ve 

amelabm ifa zımnında Turk petro Cemal Kuntay resmi mührü ve im- · ··d ktir 
d " '"l ·· k • • k t' peşınen o enece . 

;e ~a e;: ~ag ~ 
1 
an~n~ş'!'. e 1 ası. İhaleyi müteakip müşteri ihale be-

zmu: 4u .~1 m . ~tın aş ; 1 ~- UM.No. 1196 HU. No. 1/66 delini vermediği veya veremediği 
zalarıl~ m1 uhçtemıalanh1?1zaikamya ve zmd"lır fşbu beyanname suretinin görülen takdirde gayri meiıkul tekrar 15 gün 
ıubemız e ve ey ıne e e ı e- . . .. dd tle k ı l"b' 
cek bütün davalardan do1ayı T. C. tasdikli suretine v~. dhaıremız dosybak- mu .h el . artırrayka onu dup ttaha ~-

• · ahk 1 ·ı d alıkonulan nus aya muta ı ne ı a esı yapı aca ve ara a -
sulh, ubye, temyız m eme erı e sın a kuk d k ih J f; la h · b · h .. k-
bütün mediı ve dairelerinin her kı- olduğu bilmukabele anlaşılmakla tas- he ~e kaıı:aks ar 

1~1~ • ~f 
aun ve derecesinde dava eden ve edi- dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz sekiz mtme . ace .. t .d ızıntahveilc l sını aık~ . . b' . . .. e ıyen muş en en s o unac 
len ve üçüncü .sahis ve itirazı gayır senesi Mayıs ayının yırmı ırmcı gu- tır. Daha fazla malumat almak isti-
ve davaya dahil sıfat ve salibiyetile nü. yenler dairemizin 935/1030 No.lu 
hidayeten, itirazen, temyİzen, idare· tzmir üçüncü noter vekili resmi dosyasına müracaatleri lüzumu ilan 
hm, taahihan muhakeme ve muha- mührü ve F. Tenik imzası. olunur. 
sama ya ve murafaaya, ye~ verm~- 1712 (107 4) 1713 ( 1078) 
gw C V8 kabul Veya red etmege, f8hlt· o:L •fW§!4ii&:>~\<"j!S?IWR4Sl!WjJ.S44 Mi 

ler ikamesine ve dinlemesine ve red- * t#Wil™•• - , vv- ·----·-------------·-·-- -· 

dine ve her türlü evrakı yukarıda D . . M rangoz 
yazıldığı ıekilde müçtemian imzaya emırcı ve a. -
tanzim ve takdime, tebliğ ve tebel-
luğa ve protesto çekmeğe ve cevabı- ı d • kk t 
nıvermeğe,yazıveimzavemühürü arın ı a nazarına 
tetkike ve istiktaba ve mümeyyiz ve 
ehlihibre ve vukuf hakem nup ve 
tayin ve azline, hikimlerden İştiki· 
ya ve azayı redde iflas istemeğe, ve
yahut iıtenilen ifli.aı reddetmeğe ve 
konkordato akdine ve aleyhine iti
raza ve sindilc ve muhasip tayin ve 
azline ve iflasa müteallik bütün işle
r!ni yapmağa, ihtiyati icrai haciz 
koymağa ve kaldırmağa ve kararla
nn ahkamının tenfizini istemeğe, ve 
İcra dairelerinde takip ve istintacına 
ahzu kabza, ıulhu ibraya ve davadan 
ferağate ve icabında münhaaıran da
va ikamesi ve muamelatın takibi 
zımnında birlikte veya ayrı ayn ifayı 
veki.let için ahar veya aharlarını tev
kil veya teşrik ve azle velhasıl hukuk 
ve menfaatlerimizin icap ettirdiği u

Manisa Şehri Elektrik tesisatı birli-
ğinden: 

Manisa fehrinde elektrik santral binasının yapılacak demir 
pençere ve ah11ap kapı itleri 27 mayıs 938 tarihine rastlıyan cu
ma günü saat 17 de Manisa Belediye binasında hususi daireıin· 
de toplanacak olan elektrik birlik encümenince pazarlıkla ayrı 
ayrı ihale olunacaktır. 

Demir pençerelerin ketif bedeli 1243 lira muvakkat teminatı 
93 lira 23 kurut· Ahtap kapıların ketif bedeli 258 lira muvakkat 
teminatı 19 lira 35 kunıtlur. 

lıteklilerin muvakkat teminatlariylc birlikte mezk:Ur saatte 
toplanacak encümene bizzat gelmeleri lazımdır. 

24-25 1702 (1071) 

ihbar ilanı 
mur ve ınuamelabn hepsini son de- T C 
receye kadar ifaya mezun olmak ve · • • Ziraat Bankası lzmir Şube

sinden: ancak ve müştereken ve ınüçtemian 
hareket etmek üzere tarahmızdan 
vekaleti sahiha ile Bay Sait lcel ile 
Bay Kerim Zuvin'i vekil tayin eyle
dik. 

Galatada Assikürazioni Generali 
hanının dördüncü katında Türk pet
rol ve madeni yağlar T. A. şirketi 

- 6/Mayıs/1938 
Şirketin kilişesi 
İmzalar: Okunamadı. 
Bu bin dokuz yüz otuz sekiz sene-

si Mayıs ayının alhncı günü tarihile 
olan bu vekalet zirine mevzu imzalar 
~nhıı ve hüviyetleri dairece marufum 
Firuzan Arsan ve Kardomati imza· 
Luile temsil edilen Türk petrol ve 
madeni yağlar T. A. Ş. nin olup ınü· 
Yacehemde vaz ve münderecatmı ta· 

Çiğli köyünden kuvvetsiz Ali oğlu Mehmedin şubemize ana 
para oiarak 52 lira borcu vard1r. Bu borç faiziyle beraber bir ay 
zarfında ödenmediği takdirde ipotekli olan gayri menkul satıla
caktır. Borçlunun ölümü dolayısiyle keyfiyet varislerine ilanen 
tebliğ olunmuştur. 

1720 (1079) 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 
1294 sayılı arttırma kağıdında kanuni safi si.kleti 1365 kilo 

125597 lira değerinde RE F (W) 865/D Marka 1/15 No. safi 
ipek mensucat 1 • 6 • 938 günü saat 13 te Sirkecide Retadiye Cad. 
Gümrük ıatı, salonunda 2490 sayıla kanun hükümleri dairesinde 
pazarlıkla aktarmaya satılacaklar. isteklilerden yüzde 7.5 pey 
akçesi makbuzuyle Ticaret odası vesikası aranır. Pey akçeleri· 
nin saat 12 ye kadar Yezneye yatırılması mecburidir. (2950). 

171S (1072) 

ARAZI SATIŞI 
T. C. Ziraat Bankası Urla ajansından: 

Senet No. 
12 

Mevkisi Cinıi Dekar M.l\:1. Hududu 
Musalla Bağ yeri 

Ören Bağ yeri 

4 595 Şa. Tarik Ga. Dere ve Emine Şi. 
Ahmet Ce. Hacı kara Mahmut 
ve Kırcalı lsmaiJ 

2 757 Şa. lstana Ga. Tarik Şi. lbrahim 
Ce. Ahmet. 

Ören Tarla 919 Şa. Yorgi Ga. lbrahim ve Musta:.ı 
fa Şi. Y orgi Ce. lıtana. 

Urla C:ıım i atik mahallesinden Hacı Ömer oğullarından Hasan oğlu Mustafa 
17 Piçar alan. Bağ tarla 7 352 Şa. Fatma Şi. Şükriye ve yol Ga. 

Dere yol Ce. Haralambo 
Urla Hacı lsa mahallesinden Abdurrahman Kızı Vasfiye 
19 Piçar alan Bağ yeri 2 757 

» 4 595 

Şa. Abdullah Ga. Kesik Şi. ŞiJk" .. 
riye Ce. Y orgi ve tarik. 

Urla Hacı Isa mahallesinden Abdurrahman kansı Şükrüye 
20 Çayır alanı Bağ yeri 17 461 

Şa. Mehmet bağı Ga. Keaik Şi. 
Hatice Ce. Abdurrahman 

Urla Cami atik mahallesinden Mehmet O. Şükrü 
32 Deve deresi altı Bağ yeri 

Akpınar Tarla 

Jandil boğazi Tula 

4 595 

19 299 

12 866 

Şa. Oıman bey bağları Ga. Yor· 
gi Kosti Şi. Y anko tarlası Ce. 
Kazım ve Hüınü bağları. 

Şa. lstavri Ga. Nikula Şi. Pana• 
yot Ce. Kukula Manol 
in Kaya Ga. Sahibi Şi. Hacı Sü
leyman Ce. Cebel 
Şa. Hacı Halil O. Hasan Ga. Ha• 
cı Süleyman Şi. Tarik Ce. Muıta• 
fa. 

Urla Naipli mahallesinden Kara Hüseyin oğlu Mehmet ağa 
34 Kalabak Bağ yeri 4 595 Şa. Atq Ali Ga. Halil ağa Şi. Gl 

' ritli Cafer C. Deveci Ali eti 
,. ,. 11 028 Şa. Ali Ga. Dere Şi. Andon Ce. E 

mvali metri'ikeden Koko bağı. 
» ,. 5 514 Ş. Bakkal Dimitri Ga. Tarik Şi .. 

Hacı llya Ce. Hacı Yusuf 
Haci lsa mahalleainden DeYeci Mehinet oğlu Halil ağa 
46 Koca kuyu Tarla 1 O 109 Şa. Hesna Ga. Mustafa Şi. Tar~ 

Ce. Vasil 
Kuru Çefme 

Koca kuyu ,. 

Jt 

Malkaca 

4 595 

5 514 

ı 838 

2 757 

Şa. Cebel Ga. Rukiye Şi. Hesna 
Ce. Mukaddema Vang 
Şa. Hesna Ga. Andiriko Şi. Yol 
Ce. Istepani 
Şa. lstavraki Ga. Hesna Şi. Mo• 
kof oğlu Ce. Tarik. 
Şa. Hesna Ga. Y orgaki Si. T ari1' 
Ce. Vangel ' 

Urla cami Atik mahallesinden Haci lbrahim kizi Emine ...... 
55 Ovacık Tarla 4 595 Şa. Kazım Ga. Tarik Şi. Moytaı 

Ce. Rabia 
18 380 Şa. Kazım ve Zehra Ga. Şerife 

Şi. Tarik Ce. Hacı lstavri 
Urla cami atik mahallesinden Çürük Mustafa Karisi Dervi• Mehmet Kızı Fatma 
66 Ovacık Bağ yeri 9 190 Şa. Manol Ga. Tarik Si. Cebe 

Urla cami atik mahallesinden Salih ağa kızı Hamide 
. 97 Köy içi Bağ yeri 

» Bahçe 

Ce. Manol ve yol · ' 

3 676 Şa. Dere Ga. Mumcu Hüseyin Şi 
Hasan Ce. Sahibi mülk. 

919 Şa. Hüseyin Ga. Sahibi ş;, Hüse
yin Ce. Mustafa 

Urla Yenice mahallesinden Hacı oğullarından Hasan o. Ali ağa 
99 Oç değirmenler Bağ yeri l 838 Şa. Tarik Ga. Osman bey Şi. Pa-

paz bağı Ce. Hatice 
Urla { enice mahallesinden Halim Ağa Kızi Emine 

134 Asarcık Bağ yeri 5 514 Şa. Naile Ga. Andon Şi. Hasan 
Ce. Tarik ile mahdut 

Urla Yenice Mahallesinden Haci Abdullah ağa zade Süleyman Kzı Emine 

Bankamıza borçlarını ödemiyen yukarıda adlari yazılı horçlularm hizalannda gösterilen malla~ 
3202 numaralı kanun hükümleri dahilinde açık arttırmaya konulm.uştur. ilk ihale 11~7 - 938 pazarto 
si günü saat 15 te bankamızda yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı, veya vurulan pey borcu tamamen ka
patrnadığı takdirde arttırma müddeti 15 gün uzatılacaktır. Ve ikinci arttırma 26 - 7. 938 salı günii 
~aat on be~t~ yine bankamız~~ yapı~acaktır. Arttırma tartnameleri bankamızda görülebilir, bafka 
ıpote~ sahıbı alacaklılarla dıger alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını ve hususiy .. 
le !aız ve masraflara dair olan iddialarını, evrakı milabiteleriyle 20 gün içinde bankamıza bildirme· 
lerı lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça bedelinin paylatmasından hariç 
kalacaklardır. 1723 (1077)' 

Mide guddelerinin 
ifrazatını tahrik et
mek, ittahı açmak 
ve iyi bir hazım ha
zırlamak için en mü
kemmel bir kuvvet 
ve sıhhat eksiri olan 

QUINA 
LAROCHE 

dan küçük bir kadeh 
içiniz. Bütün eczane
lerde satıhr. 

Zayi 
Kırkkilisede 46 ıncı alay 3 ündl 

tabur 7 inci bölükten dağ topçu ta .. 
burundan almış olduğwn terhis tez. 
keremi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Adres: ödemiş çaylı karyesinde:u 
Küçük Oğ. 326 doğumlu Hüseyin 
oğlu Mustafa Ceylan 

1713 (1076) 
$ .. w: ... 

FOÇA tCRA DAIREStNDEN: 
938/387 

Foçada Ahmet kanıt Şaha tarafın .. 
dan Y enifoçada Emin oğlu Mustafa 
aleyhine açılan izalei 4uyu davasın· 
dan dolayı tarafların tapu senedi ilcs 
4ayian malik ve mutasarrıf oJduklari 
Horoz gediği mevkiinde kiin tarkan 
Halil, garben ve ,imalen yol ve ce
nuben cebel ile mahdut ve (25) ağaç 
zeytini havi (16642) metre murab
baı arazinin açık arttırma suretiyle 
satılarak §uyuun izalesine dair Foça 
ıulh hukuk mahkemesinin temyiz
den musaddak ilamı ile karar veril-

• mit olmakla birinci arttuması için 
27 /6/938 ve haddi ]ayık görülmedi
ği takdirde ikinci arttırması için de 

~~~~il!!!i;~iiii~~~~~~ 11 /7 /938 pazartesi günleri saat 17 ,~ ye tayin edilmiş olduğundan i•bu 
"" · gayri menkulde bir hak iddia edenler 

ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında ve talip olanların da kıyme· 
ti muhammenesi olan (120)lira üze
rinden yüzde yedi buçuk pey parasi
le ve müzayedeye iıtirak ve 4eraiti 
anlamak üzere İcraya müracaat et
meleri ilan olunur. 



IZMIR BELEDiYESiNDEN: mek istiyenler 42 lirahk muvakkat 
Hava gazı fabrikasının 938 Mali teminat makbuzu veya banka temi

yılı ihtiyact olan 4750 ton zerodiz nat mektubu ile söylenen gün ve aa
c0,10» lave zonguldak maden kö- atte encümene gelirler. 
mürü 12/5/938 tarihinden itibaren 2 - Darülacezenin 938 mali yılı 
l 5 gün müddetle kapalı zarfla ek- ihtiyacı olan bin iki yüz kilo dana eti 
ıiltmeye konulmuştur. Bedeli mu- beher kilosu 25 kuruştan üç yüz lira 
hammeni beher tonu on lira altmış muhammen bedelle ve başkatiplikte
kuruştan elli bin üç yüz elli liradır. ki şartnamesi veçhile 7 /6/938 sab 
ihalesi 27 /5/938 cuma günü saat günü saat on altıda açık eksiltme ile 
16 da olup muvakkat teminat mik- ihale edilecektir. iştirak etmek isti
tarı üç bin yedi yüz altmış yedi lira yenler 22 lira elli kuruşluk muvak
elli kuruştur. Şartnamesi 252 kuruş I kat teminat makbuzu veya banka le· 
bedel mukabilinde hava gazı müdür-

1 
minat mektubu ile söylenen gün ve 

lüğünden tedarik edilir. Taşradan saatte encümene gelirler. 
istiyenler şartname ücreti ile birlikte 3 - Çocuk yuvasının 938 mali yı
posta ücretini de göndermelidirJer. l lı ihtiyacı olan 1900 kilo koyun eti
İştirak etmek istiyenler 2490 sayılı nin beher kilo u 35 kurusdan 665 li
kanunun tarifi dairesinde hazırlan- 1 ra, 730 aded lcoyun dale.ğının behe
mış teklif mektuplarını ihale günü 1 ri 50 santimden 3 lira 65 kuruş mu· 
olan 27 /5/938 cuma günü saat on hammen bedelle baskatiplikteki şart
be.şe kadar Encümen reisliğine \'er- 1namesi veçhilc 7 /6/938 salı günü 
rrelidirler. saat on altıda acık eksiltme ile ihale 

l 2, l 7, 20, 24 1564(979) edilecektir. lstirak etmek istiyenler 
Miktar Fiatı elli lira yirmi beş kuruşluk muvakkat 
Kilo Lira K. teminat makbuzu veya banka temi-

---1 nat mektubu ile söylenen ~ün ve sa-
Cinsi 

lncc şeker 1500 27 atte encümene ~elirler. 
Sade yağ 850 90 13, 20, 24, 27 1593 (993) 
Sabun 95:> 36 Çocuk yuvasının 938 mali yılı ih-
Beyaz peynir 300 35 tiyacı olan sekiz bin kilo birinci nevi 
Zeytin danesi 365 35 ekmek beher kilosu on kuruştan se-
Ekstra makarna 900 20 kiz yüz lira muhammen bedelle ve 
Pirinç 2400 27 baş katiplikteki .şartnamesi veçhile 
irmik 350 14 3/6/938 cuma günü saat on altıda 
Pirine unu 350 25 açık eksiltme ile ihale edil~cektir. İ§· 
Un {Buğday) 200 13 tirak etmek istiyenler altmı, liralık 
Patates 2200 7 muvakkat teminat makbuzu veya 
Domates aalçuı 150 16 banka teminat mektubu ile !Öylenen 
Horoz fasulyaıı 500 14 gün ve saatte encümene gelirler. 
Nohut 400 14 2 - Darülacezenin 938 mali yılı 
Mercimek 400 20 ihtiyacı olan sekiz bin kilo ikinci nevi 
ince tuz 500 4 ekmek, beher kilosu sekiz kuruştan 
Kuru erik 200 40 altı yüz kırk lira muhammen bedelle 
Kuru üzüm 20 17 ve ba4 katiplikteki ~amesi veçhi-
Soda 250 1 le 3/6/938 cuma günü saat on al-
Soğan 400 3 tıda açık eksiltme ile ihale eclilecek-
Çay 20 400 tir. ı,tirak etmek istiyenler kırk se-
Kibrit Kutu-400 1 50 kiz liralık muvakkat teminat makbu-

Yukarıda cins, miktar ve muham- zu veya banka teminat mektubu ile 
men fiatı yazılı çocuk yuvasının 938 söylenen gün ve saııtt:e encümen~ 
yılı ihtiyacı olan 22 kalem erzakın gelirler. 
heyeti umumiyesi üç bin üç yüz alt- 13, 20, 24, 27 · 1592(992) 
mış sekiz lira on bes kuruş muham. iki bin sekiz y~z kı~k ~ört lira kırk 
men bedelle ve baş katiplikteki şart- altı kuruş bedeh kesıflı baymdırhk 
namesi veçhile 3/6/938 cuma günü sahasında Tevfik Rüştü Aral' caddf"· 
saat 16 da açık eksiltme ile ihale edi- sinde beton döşeme yaptınlmast için 
lecektir. iştirak etmek istiyenler 252 blokaj temel dösemesile iki tarafında 
lira 65 koru,luk muvakkat teminat mevcut kordon ta4larının tanzim ve 
makbuzu veya banka teminat mek- beton ile yerine konulması i§i başmü
tubu ile söylenen gün ve saatte en- hendislik!en 15 kuruş mukabilinde 
cümene gelirler. tedarik edilecek keşif ve §artnametti 

13, 20, 24, 27 1591 (994) veçhile 7 /6/938 Salı günü saat 16 
I - Beher mero murabbaı üç yüz da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

kuruştan iki bin seksen altı lira elli l4in birı beş yÜz liras1 artırmaya çı
kuru4 bedeli muhammenli 55 inci karılacak arsa mukabili mütcbak~si 
adanın 695,50 metro murabbaında- de •artnamesi veçhile nakden verİ· 
ki 13, 14, l 5 sayılı arsalarının 5atısı lecektir. İştirak edecekler iki yÜ'! o~ j 
ba,katiplikteki sartnamesi veçhile üç lira elli kurusluk muvakkat t~m•· ı 
27 /5/938 cuma günü saat 16 da nal makbuzu veya banka temınat 
açık artırma ile ihale edilecektir. t~- mektubu ile söylenen gün ve saatt(' ı 
tirak etmek istiyenler yüz elli altı encümene gelirler. 
lira elli kurusluk muvakkat teminat 19, 24, 31, 3 1671 {1041) 
makbuzu veya banka teminat mek- Senelik kirası on lira bedeli mu-
tubu ile söylene gün ve saatte en- hammenli Karşıyakada Soğukkuyu 
cümene gelirler. trı-.mvay caddesinde 111 sayılı kah-

2 - Yüz iki lira otuz dokuz im- venin yan kısmındaki belediyeye ait 
rus bedeli kesifli Kahramanlarda 20 metre murabbaındaki yol fazlası 
l 395 sayılı sokak üstüne gelen 11 / başkatiplikteki şartnamesi veçhile 
172 sayılı evin enkazı müteahhide 10/ 6/938 cuma günü saat 16da açık 
ait olmak üzere yıkılması işi baş ka- artırma ile ihale edilecektir. t,tirak 
tiplikteki şartnamesi veçhile 27 / 5 / etmek istiyenler 75 kuruşluk muvak-
938 cuma günü saat 16 da açık ar- kat teminat makbuzile söylenen gün 
tırma ile ihale edilecektir. iştirak et- ve saatte encümene gelirler. 
mek istiyenler yedi lira yetmiş beş 24, 31, 3, 1 1726 (1082) 
kuruşluk muvakkat teminat mak- Belediyenin varidat işlerinde çalış-
buzu ile söylenen gün ve saatte en· tırılmak üzere memur alınacaktır. 
cümene gelirler. Orta mektep mezunu olup ta asker-

11, 17, 20, 24 551 ( 965) lik hizmetini bitirmis olanlımn 1 / 6 / 
Yeni yapılacak ve tamir edilecek 938 gün.üne kadar Belediyeye mü

yollar İçin ince kumluları tt~rcih rac:aatlen. 
edilerek alınacak yüz elli bin adet 24, 27 1725 {1081) 
granit parke tası 13/5/938 tarihin- Beher metro murabbaı elli kuruş-

iUTiYAThl DAVRANINIZ 
SICAKLAR BAŞLIYOR 
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VERI;5iYJ; SATIŞ 
SAJ..liBiNiN SESi VE~Ac.ENTELERiNOE 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 
'V'T 5- , 

Çiftçilerimize -· 
Sov yet ( T ehnoeksport) fabrikalarının ziraat 
makineleri sağlam, ucuz; ve kullanışlı olup 

her hususta rakipsiz makinelerdir 

Ekin biçmeye mahsus en 5Gn iİalem tırmıklı ve dolaplı orak maki
naları, traktör ve HAYVANLA çalı.an biçer ve bağlar makinala
rı, muhtelif ebadda Elvatiirlü, saman toplu, bilyalı en son model 
buğday çeltik hıırman makinaluı: ve biçer, döverler, çayıra 
mah'lus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinaları, 
ot ve başak loplamağıt mahsus beygir tarakları, bağ v~ ·haterat 
müc:adelelerinde müstamel ve her keseye elveri•li dayanıklı Pül
vad:ıı:atöı·lerie &Üt makinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhaıü» ekim ve çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni
v~rsal trdktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pultı1Jd,.~ı. hnnların bilumum aktamı en kuvvetli, çeliklerle ya-
pılmı': olup her kese tavsiye edHmeğe değer. Bilhassa Ege mınta· 
.k"ımda kullanılan ve aranılan Uzüm kalburları metanetiyle ta
nınmı~ olduğundan ihtiyacınızı adresimize bildirmeniz menfaa
tinizi mucip olacaktır. 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi PercemH ,o. 
kak Numara 19. tSMAIL HAKKI KOZACIOôLU ... 

lzmi!' •ubesi Halimağa çar,ısı No. 20 
1 - 13 

NS 
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BAG VE BAHÇELERtNJZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak İçin doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DlESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
~diniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR . 

M. TEVFiK BAYKENT 

den itibaren on beş gün müddetle tan altmıs bir lira bedeli muhammen
kapalı zarflı eksiltmeğe konulmuş- li 94 üncü adan\n 122 metro murab· 
tur. Muhammen kt'.şif bedeli yirmi baındaki 1 sayılı arsası başkatiplik
bir bin iki yüz altmıs iki lira elli ku- teki ~artnamesi veçhile 27 /5/938 
ruştur. Belediyenin talebi üzerine cuma günü saat on altıda.açık artır
mütenhhit ihale bedeli üzerinden ay- ?'1~ ile ihale.~dil~cektir. l

0
$hrak etmek 

ııca yüz bin adet taş daha vermeğe ıstıyenler dort lıra ~etmış beş kur~ş-
mecburdur. Keşif ve şartnamesi baş luk muvakkat temınat mal{buzu ıle Elektrik - Radyo - Telefon.. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 
mühendislikten ücretsiz olarak te- söylenen gün ve saatte encümene ' •••••-•••••••-••••••' 
darik edilir. Taşradan istiyenler pos- gelirler. ----8-.. R 1 s T o L 
ta ücretini göndermelidirler. Kapalı A ·ı 
zarfla ihale!i 31 /5/938 salı günü sa- ŞÇl la~ı 1a karnaları 
at on altıda belediye encümeninde B J d 
yapılacaktır. Ve muvakkat teminat eyoğ UD a 
miktarı bin beş yüz doksan dört lira 
yetmiş beş kuru,tur. iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun tarifi daire
sinde hazırlanmı• teklif mektupları
nı ihale günü olan 31/5/938 salı gü
nü saat on beşe kadar encümen re
isliğine vermelidirler. 

13, 17, 24, 27 1594 (991) 

Çocuk yuvasının 938 mali yılı ih
tiyacı olan yedi bin kilo İnek sütii 
beher kilosu sekiz kuru§tan beş yüz 
altmış lira muhammen bedelle ve baş 
kitiplikteki '8rlnamesi veçhile 7 /6/ 
938 sah günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. latirllk ~t-

Selcinik ıergi8inin Birincilik 
madalyasını kazanmııtır ... 

OSMAN • 
ı 

Sirkecide 
lYZ0 ... 2'ZiWV.A 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler . müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün E1re Ye lamirliler bu otellerde bultıturlar. 

, n 
~fMl~ 
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tOPANE Ter zileri 
Türkiyenin En Bb·inci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakırunı~ 

•• •• • 

EN u OYJ.EVI 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, sair 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki okşıyan MADENi eşyalar 
elektrikli PiSTOLA (TABANCA) ile boyanır .. Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç belirsiz bir hale getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EViMiZ : Memleketin duyduğu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar .. 
FIA TLERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset için mü,terileri· 

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : A vrupanın en iyi müesseselerinde çalı,mıt bir 

T O R K gencidir. 
IZMIR : Cümburiyet Caddesi : (ikinci Kordon) inhisarlar baf 

müdürlüğü kartısında ( l 11) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 1! (1054) 

- . 
Kuma.larınızı yalnız ( ARTi ) 

boyalariyle ·boyayınız. Tam renk 

verir, dalga yapmaz, solmaz. Ko-

lay boyarsınız. 

(ART!) den batka isimli boya-

lara kulak vermeyiniz. 

(ARTi) fennin &on yenilikleri-

ni daima ta.ıyan biricik boyadır. 

~ 

,... Fenni gözlük için ==\j 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parf e ıif erik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gö~lükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. -

~ ? ı •' ' • • ,~ \ • .- " .. ,r 

lzmir inhisarlar Basnıüdürlüğiin
den: 
Başmüdürlüğümüz tütün kısmile tütün fabrikasınca 938 Mali 

yılı içinde yapılacak mamul yaprak tütün ve makina akıamile 
bot zuruf ve ıair malzeme nakliyatı 30-5-938 günü saat 15 te iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen nakliye bedeli 14868,S3muvakkat teminatı} 115,14 
liradır. 

Şartnamesi levazım fUbemizde görülebilir. isteklilerin 2490 sa· 
yılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat mektupla
rile tayin olunan saatten bir saat evvel bat müdürlüğümüzdeki 
komiıyona vermeleri lazımdır. 20--24 1645 (1052) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaaı No. Yeri No.su Nevi 

A. 207 /3 lzmit" Kokaryalı tram- 3 Panelli ahır 
vay caddesi ve arsa 

Depozitosu 
M2. T.L 

217 260.-

A. 207 /4 İzmİl Kokaryalı tram- 4 Parselli ahır 225 260.-
vay caddesi ve arsa 

A. 207 /5 lzmir Kokaryalı tram- 5 Panelli ahır 230 260.-
vay caddesi ve arsa 

A. 401 Kokaryah üçüncü Ka- Eski 237, 239 
rataf Halil Rifat pata caddesi 241 No. arsa 124.25 23.20 

izahatı yukarıda yazılı emlakin bedelleri pefİn veya taksitle 
ödenmek üzere 2 - 6 - 938 pertembe günü saat on birde ihaleleri 
yapılmak üzere pazarlıkla sahta çıkarılmıttır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini vezneml· 
ze yatırarak artbrmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğrafla 
nüfus tezkerelerini setirmeleri. 

17-24 1633 (1025) 



n ıs = ı a sıcsxzz us 

Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unut " ~ ,,,n-a7 

Bakımsızlıktan çürüyen di!lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza Te hatti. zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
•İ~ nenaıteni, ııtma Te romatiz
ma yaptığı fennen anla~nlmıttır .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu· 
mi vücut ıağhjuıın en birinci !ar· 
b olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
saranti edebilirsiniz •e etmelisi
niz. Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek dişlerinizi korumut olur-
ıu"uz. 

RADYOLIN 

açık 
ki: 

tle ditlerinizi ıabah ve uf&m her yemekten sonra fırçalaymız .... 

~-··· 
--- .. PERLODENT .: "dlt macunu \1 

~'-ren. edeceksiniz. 

~ıra-aDıııft bllcOmle" teraltl sıhhlyeslnl 
faalz olan bu macun dlflert çDrQmekten 
\oru,, dit ıtlerfnl ltunetlendlrlr, nefesi 
•erlnfeüg '' lnaantn g&rOnOf efeatnt 
-.rtırar. 

-·-~~--~·; .. . 1 .. t..r...t·~"'·"" ..... ;ıe... ~-
.,.. fl'lt ~~ ol-., ~.,,,.~ /rA4'&e -:~Q{..'9 ~ 

TURAN rabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

tuyafet sabunlarını, fraş sabunu ve kremi ile gllzellik krem· 

ferini L. uJlaoıoıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

tışlar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ~e j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Teefon 3495 ... 

Daimon 

I ;,. 9248 No. 9~ 
D A J M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır dağıtır ve toplar .. 
iki ~üz elli metre mesafeyi tamamen aydınlabr. Kat'iyyen bo-

Eulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

Posta Telgraf ve Telefon Umum 
müdürlüğünden : 

1- lzmir tehir dahili poıta nakliyat ve tofö~lüğünd~ ~ullanıl
mak üzere ,ehri altmıt lira ücretle orta ve ya ılk tahsıllı bet fO-
för alınacaktır. . 

2 - Taliplerin toförlük ehliyetnameleriyle m~tep dıplom~ 
larını müıtuhiben nihayet bir hafta zarfında lzmır P.T.T. mu-
dürlüğüne müracaatları. 

22-:-:-24--25 171 o (1066) 

A,,. DUC ....... -

TÜRKİYE 

DEUTSCHR LEVAN! Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
BREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE VENUS vapuru 29 mayısta beklen-
HAMBURG. A. G. mekte olup yükünü tahliyeden aonra 

ANDROS vapuru 1 S mayısta beki~ 1 Burgu, Varna ve Köstence için yfilı: 
niyor. Anvera ve Hamburır limanlarm· alacakbr. 
dıuı yük çanracakbr. SA TIJRNUS vapuru 30 mayısta bek· 

AKKA vapuru 24 maytlta beldeni- lenmekte olup Amsterdam, Rotterdan1 
yor. Rotterdaın. Hambuq ve Bremen ve Hamburg için yük alacakbr. 
için yük alacalıtbr. SVENSKA ORIENT IJNIF.N 

ARMEMENT H. SCHULDT NORDLAND motörü 6/6/9J8 de g& 
MARITZA vapuru haziran iptidala- lip Rotterdam, Hamburg, Cdynia. Dan· 

rında bekleniyor. Rotterdıun Hamburg zig, Danimark ve Baltık liman1an için 
ve Bremen limanlan için yük alaca.km. yük alacakbr. 
SERViCE MARr11ME ROUMAINE VINCALAND motörü 16/6/1938 

BUCAREST de beklenmekte olup Rotterdam, Ham· 
DUR05TOR vapuru 1 haziranda bekle- burg, Cdynia ve Daoimarlt ve Balbk Ji. 
niyor. Köıtence, Calatz ve Tuna limanla- manian için yük alacaktır. 
n için yük alacalc.tır. SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
DEN NORSKE MtDDELHAVSUNJE SUÇEAVA vapuru 6 / 6/ 938 de bek-

OSLO lenmekte olup Malta, Manilya ve Ce-
SAN ANDRES vapuru 26 haziranda nova limanları için yolcu ve yük alır. 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum ALBA JULIA vapuru 2/7 /938 dı 

limanlanna yük alacalttır. heldenmelcte olup Malta, Manıilya ~· 
JOHN5TON V ARREN LINF.S L TD. Cenova limanları iç.in yük ve yolcu altr. 

UVERPOOL . lli'ındalci hareket tarihleriyle nnluo-
INCEMORE vaparu 5 haziranda bek- lardaki değişikliklerden acenta meadia 

!eniyor. Burgu. Varna, Köstence liman· yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat içie 
larma yük alncalcbr. ikinci Kordonda FRA TEl.lJ SPERCO 

STE ROY ALE HONCROISE vapur acentalığına müracaat edilmesi n. 
DANUBE MARITIME ca olunur. 

BUDAPEST vapuru 23 mayısta bek- Telefon: 41tl / 4142 / 2663/4221 CUMHU RİYETI 

RAAt AN 
!eniyor. Tuna limanları için yük alacalc-

1 ,/!fB KASI tır. • TISZA vapuru 2 1 mayaata bek.leni· 

~~~~~ "~~rt~t-~~~deri~~~hu~ 
l ket t-deceltir. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

lf:MW • fil 6 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarıtın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve ıiTilceleri kamilen izale eder. 
Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. ' 

Krem BALSAMIN dört tekilde takdim edilir : 
1 - Krem BALSAMIN yağlı gece için penbe renkli. 
2 - Krem BALSAMIN yağıız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem BALSAMIN acı badem gece için penbe renkli. 
4 - Krem BALSAMIN acı badem gündüz için beyaz renkli. 
lngiliz K A N Z U K .. Eczanesi Beyoğlu lıtanbul.. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena ikıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün llbraplan da dindirir. 

tcabında /lÜncl• J lcau alınabilir 

nandakl hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Vapur acentası 
BiRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EUerman Lines Ltd. 

LONDRA HATl'I 

Daha fazla tafsilAt almak lçtn Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentale~ına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 
CARLO, vapuru iki nianda Londn 

ve Hull'den gelip yük çıkaracak ve a,y

- ... _..._!l!"_IC3im .. _Ull• ni zamanda Londra ve Hull İçin yük 

''um da 1,, um um i ruıı;~~~ vapuru 2 9 nisanda Londra ve 

deniz acentelig"" i Hullden gelip yük çıkaraca~ 
OPORTO vnpuru 28 nıaanda Uver-L td pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak 

• ve ayni 2amanda Liverpool ve Closgo• 
HELENtC LINES L TD. İçin yük alacaktır. 

HELLAS vapuru 13/ 15 maya ara- LESBlAN vapuru ı 7 mll718t& u,.e.r-
aında beklenilmektedir. Rotterdam, pool ve Svanseadan gelip yii.k çakaracak 
Hamburg ve Anvera limanlan için yük OPORTO vapuru 7 mayıs 1938 de 

alacalc.br. Uverpool için yük alacaktır. 
CRICORlOS C. il vapuru 23 • 24 ma· THE GENERAL STEAM NAVIGA· 

yıa aruanda beklenilmektedir. Rotter· TION LTD. 

dam, Hamburg ve Anven limanlan için ALBATROS 3 vapuru 20 mayuta 
yük alacakbr. l..ondra için yük alacaktır. 

.LINEA SUD AMERiKANA DEUTSCH LEVANTE • L1N1E 
RIO PARDO motörü 24/25 mayaata ACHAJA vapara limen.....t• olap 

beklenmekte olup Nevyork için yük yük çdcannaktadır. 
alacaktır. 

j ELiN. K. motörü 15/20 haziranda Tarih ve navlunlardaki değişlkllkler-
b ki L 1 N k . • "k den acenta mesullyet kabul etmez. e cnmeaı;te o up evyor :çın yu 
alacaktır. 

UNITED ST A TES AND LEV ANT 
LINE Lm. 

BACHDAD motörü 1 haziranda bek· 
lenilmtlte Nevyork için yük alacaktır. 

DANIO motörü temmuz;un iptidasın
da beklenilmekte Nevyork için yük ala
caktır. 

BALKANLAR ARASI HA TII 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. 

KOTOR 
Balkan itti( akı lktısat konferanıının 

seyyah, yolcu ve yük için teaiı 
hatta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 

ettiği 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehane.i : ikinci Beyler 

sokağında Fınn ftrıısmda (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

Lüks vapuru pazartesi 23 mayıs ııaat -------------
12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
Korfu, Adriatik limanları, Venedik, Tri
este ve SUNk limanlan için yolcu ve yük 
alacakbr. 

Gerek vapurların muvasalAt talrhlerf, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 
kında acenta bir taahhüt altına girmez. Muayenehanemi tkinıci Beyler ao
Daha fazla talsllAt almak için Birinci kaimda Halk fırkuı aırumcla 65 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) numarab evin birinci katına naklet
umurn! deniz acentalığı Ltd. mUracaat tim. Fransız haatanesile alibm yok· 
edilmesi rica olunur. tur. Sabahdan akşama kadar müra-

TELEFON : 3171 - 4072 caat kabul olunur. 
ıpy ?M ! 1 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Alaybeyindeki terıanemizde mevcut üç bin kilo kadar hurda de

mir ile bir tat ve mavuna enkazıbir haziran 938 çarf&IDba günü ıa· 
at on bette pazarlıkla aablacakbr. Her biri i~in teminat akçesi yir
miter liradır. izahat almak iıtiyenlerin Şubemize müracaatleri ilin 
Glunur. 21 - 24 1689 (1061) 
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Londrada endişe duyglisu bakidir 
lngiliz kabinesi -dün Pazar olmasına \J ragmen toplanmıştır 

Çekoslovakyada intihap 11spanya 
Sükunetle cereyan etmiş ve dün Rüzgar ve fırtınanın 
akşam da hiçbir hadise çıkmamıştır cephelerinde 

Diğer taraf tan hududun iki tarafında Çek ve 
Alman kuvvetle1 i karşı karşıya yeralmışlardır 

Paria 24 (ö.R)- Çekoslovakyada yapılan belediye faka beyanatta bulunacaklardır. Bu beyanat lngiliz ve 
intihabab dolayısile duyulan endİ§e tahakkuk etme· hatti dünya umumi efkin tarafından büyük bir sabır
miftir. Tehlike timdilik bertaraf edİlmi§tir. Fakat va- sızlıkla beklenmektedir. Başvekil ve H. nazırının aöy
ziyet nezaketini muhafaza etmektedir. liyecekleri sözleri her harfini ölçerek dikkatle hazırla· 

Prag 24 (ö.R) - Çeteka ajansı §U tebliği ne,ret- dıklan muhakkakbr. Zira Avrupanın geçirdiği fU va
miftir: İntihabat sükiinetle cereyan etmit ve dün ak- him saatlerde bu beyanabn çok geni,, belki de kat'i 
pm da hiç bir hadiae çıkmam•ftır. Pragda yollarda bir ehemmiyeti olacağını takdir etmektedir. Esasen 
toplanan ahali radyo ile bildirilen intihap neticelerini dün ~ kabine içtimaı da Çek meselesi kartııın
dinlemiflerdir. Batvekil B. Hodza nizam ve sükiinetin da lngilterenin hareket hattını tayin etmek için toplan
muhafazaaı için lizım gelen tadbirler hakkında bazı llll§tı. 
nazırlarla görü§müt, lngiliz ve Fransız sefirlerini de «Daily Telgraphıı gazetesi yazıyor: Buhranın halli 
kabul etmittir. Leh sefiri de hariciye nazırı B. Krofta- lizımdır. Ancak hakikati görmek iatiyenler tehlikenin 
nın yanına giderek bazı dostane sualler sormut ve al- geçtiğini iddia edebilirler. Fakat niabi bir sükiinet mev
dığı cevaplan kaydetm~tir. cut olduğu muhakkaktır. Buda yalnız Bertin ve Prag 

Prag 24 (ö.R) - Dünkü belediye intihabatına 258 hükümetlerinin sakıngan hareketine değil ayni zaman
nahiye ittirak etm~tir. Bunların 56 sında Almanlar da teminli bir hareket lehinde lngiltere ve Franaanın 
ahalinin ekaeriyetini t~kil ediyor. Bazı Çek nahiyele- yaptıkları te,ebbüslere atfedilmektedir. 
rinde ~er belediye izalıklarını namzedleri arasında «Timea» gazetesi orta Avrupada bir harp çıktığı tak
tevzi ıçin uzl,..tıklanndan intihap yapmağa lüzum dirde lngilterenin bu harpten hariç kalmasının filen 
kalmamqtır. Mevcut neticelere göre Çek nahiyelerin- imkansız olacağı hakkında B. Çemberlain tarafından 
de temayül açıkça Heinlein aleyhindedir. Sosyalist avam kamarasında yapılmı, olan beyanah hatırlattık
milli partisi batta gelmektedir. Bunu sosyal demokrat dan sonra ,unlan ilave ediyor: 

1 

harekata 

kasırga 
şiddeti harp 

oluyoı "" 
manı 

• 

çiftçi ve komünistler takip ediyor. " Bir harbin pek yakın olduğunu zannettirecek hiç 
Pragda verilen reyler ,öyledir: Milli Sosyalistlerl42 bir sebep yoktur. Meğer ki vahim hadiseler t!'k::,1' Baıtan btıfa harabeye dönen ispanyanın malum ve mazlum çacukları 

bin, Komünister 90 bin, Sosyal demokratlar 77 bin, milletleri ihtiras ve kin çemberi içine atsın. Bu • PARIS 24 (ÖR) - Bütün Te- ve hapishane hücresinde kendisi lardır. Dün aktam ve bugün batlı· 
Milli birlik .64 b~'.t, !'falkc;ı, 38 b~, . Esnaf .3~ bin/ .Milli dan Südet Alman}~ ~fi takındığı .~a!ır ve hareket- ruel ve K~stellon° harp cephelerin- için bırakılmıt bir tabanca bul- ca tehirlerde bu maksatla bin ka· 
cephe 29 bın, Çıftçı 19 hm, Hemeın partısı 15 bın ve le çok acınacak hır teaır yapmıştır. (Sukiinet ve sosyal d h f 1. t" k d K 
saire... nizam garanti edilinceye kadar) müzakereye girİfmek- e arp aa ıye ı pe az ır. a- mutlu. dar miting yapılmıttır. Bütün bil· 

ten sakınmak karannda iarar ederlerae Almanlar bu i•- ~ırga halinde eıen rüzgar genit LONDRA, 24 (ö.R) Valansi- yük amele merkezlerinden bu te-
INGlLTEREDE HEYECAN: de de dünyanın teveccühünü kaybedeceklerdir. Çek mikyasta hareketlere mini olmak- yanın asi tayyareler tarafından zahürler çok hararetli olmutlur.u 

. . .. . . hüküm<;ti n~ ve ~~kiine!i ~uhafazaya .t~ile tadır. bombardımanında bir lngiliz tica- Londrada da bu aktam Albert 
~nclra 24 .. <ö.R) - Nazırlar m~lısı dun .vazı~etı m~~ır oldugun~ g~sterm11m;. ~husus ~ milletler Londra, 24 (ö.R) - uEkçeneıt ret gemisine de bir bomba dütmüt Hall'de ayni mahiyette bir top. 

tetkik etmek uzere toplannı1'lır. lngilız umumı efkarı- statüıu hakkındaki muzakerelenn bır gayesı de Alman · C b ı·· k • "hb .. b .. k" · l 1 1 k il · ·· ··ı t ı 
nın vaziyetteki gerginlik dolayııile hissettiği end~e ahalili mmtakalarda nizam ve sükiinet garantilerini ta- a~~naı eNe uttarıı· tank ıstı w ar ve mureKtte attan! ukç k 'f'. ya~a an- lantı .~ laca htı~·ı· en d".'f\, ;~ a er 
dün alqam, pazar olmasına rağmen, kabinenin lngil- yİn etmek olacaktır.» e ıyor.: asyona ıat aynagıu· mıttır. arıtmaz ı omıteaı na- er fOY ece u aıa e ı e ı ır : ac 
teredeki adet hilifına olarak fevkalide içtimaile ken- «Manchester Guardianıı gazetesinin diplomasi mu- dan çıkan taYialara göre Nasyo- mına Danimarkalı bir delege va- panya cümhuriyetine gidecek ıi· 
dini göstermiftir. Batvekil sabah erken Londraya dön- harriri ,imdilik bir harp tehlikesi olmadığı kanaatinde- nalistlerin ileri gelen generallerin- purda bulunuyordu. !ahlar Üzerinden ambargonun ka~
mü,tü. B,..vekilette heman hariciye nazın Lord Ha- dir. Fakat Berlin ile Pr"i arasında çoktan beri beklehen den Yage ölmüttür. Dahili harp- Londra, 24 (ö.R) - lngiltere- dırılmaaı! Muhafazakar hükümet 
lifaks, sonra maliye nazın Sir John Simonu kabul etti. ihtilif ciddi bir ~kilde başlamıştır. Çek hükümetinin te mühim rol oynaınıf olan bu ge- de itçi partisi tetkilatı ispanya lngiliz demokrasisine ihanet edi. 
Lord Halifaka da bütün gününü Forayn ofiste geçir- ihtirazı realizıni ve ihtiyatkarlığı kartııında, keza in- l lt 1 1 h" d "dd r b" ümh • · d hl" ·· t dd' t 
mit, Fransa ve Lehistan aefirlerini kabul etmiftir. giltere.iliı enerjik gayretleri ve Fransa ile lngiltere ara· nerak ":.yal da.~! dın ehfı edt.•

1 
~r ~. d'?,"1yetıfnebyarh ılm ktezal ıru yord. spand!layal~d~ 1 ve manev 

sındaki sıkı it birliği sayesinde ümid beslemek imkanı nutu soy e ıgın en apse ı mıt ıçın un se er er a e onu muf· yar ım e ı me ı ır. 

SEF1RLERLE GöROŞMELER: vardır. Fakat bütün kan,ık bir vaziyetin akıbetinin ne 
. • olacağını evvelden söylemek imkansızdır. Ancak Lon- J 

Kabine ic;timaında Hariciye nazırı son hadiaelerı, dradaki intiba ,udur: 
~ve Fransız hükümetl~i'! t~~s!e!1ni, iki Prag ve Berlin arasında ihtilaf devam. etmektedir. apon 
h~et aras'!'da devam ec!e~w fikır ~~tilennı ızab et- Ve az c;ok tehlikeli safhalardan geçecektır. Almany~
mıttir. Umumıyetle zannedildiğlne gore nazırlar ara- nın en son tehlikeyi göze aldırarak Avrupayı barba su

·Pl8nı suya düşüyor 
smda bu gün de bir konferans yapılacaktır. Çekoalo- rüklemekten sakınacağı ümid edilmektedir. 
vakyada intihabat günü sükiinetle geçmqtir. Fakat ç• ı•ı •ı k 
esas no.kta!arda d~i.~li.~ yo!rt~· Sü.~et reisi B. ~~n: ALMANYANIN VAZiYETi DE<llŞMEDI: Jn J er gerı eme rad Heinleın Prag hukümetinin muzakere teklıfını 
redde iarar etmektedir. Diğer tarafdan hududun iki ta- Berlin 24 (ö.R) - Almanyanın Çekoslovakyaya 

şöyle dursun 
alıyorlar 

rafında çe!< ve Alman kuvvetleri kar§ı kar§ıyadır. Bun- kartı vaziyeti değitmemittir. Vilhelmstraue büroları k b tt • ki • J • 
ların ~i. ~evcudu. hakkında. m~lômat yoktur. iki ihtir~lı. bir tavır m~afaza ed~yorlar. Gazeteleri_n ifa- ay e 1 erı yer erı 
tarafın birbırme emnıyet etmediklen ve kartıhklı ola- delen bilhaua aerttir. Pazarteaı sabahı çıkan bır kaç 
rak taraasut vazi)'etinde olduklan hissi vardır. gazete Çekoslovakyada dün yapılan intihap neticeleri- _. ~-

• 
gerı 

Londra mahfellerinio fikrince ilk önce daha sakin ni kaydederken bunları Südet partisinin müddeiyatını ~ ~--. 
bir hava yaratarak Çekoslovak hükümetile Südet par- tamamile haklı gösterdiğini yazıyorlar. , · 
tisinin mümeuilleri arasında akalliyetler statüsünü ta- « Volkite Beobabter11 diyor ki: Südetlerin birliği . 
yİn İçin müZ11kere yolu açmak ve halli Çekoslovak ve karar vermek mevkiinde olanlar için bir direktir. Garp ı) ' .,., 
Alman hükümetlerini de muallik meseleleri hal için demokrasisi dünyanın en ziyade adaletine dayanan da- P ; 
müzakere safhasına sokmak lazımdır. iki hükümet ara· vası olan Südet davasını dinlemeği reddedemez. 
sında buna taalluk eden bir hüküm muahedesi de var- Londra 24 ( ö.R ) - Çek meselesi hakkında B. 
dır. İngiliz hükümeti bu makaadla iki taraf arasında ta- Çemberlain avam kamarasında yaptığı beyanatın ye· 
vassuta hazırdır. Diğer tarafdan Londra parisle sıkı le- niden hatırlatılmasını Ajana havasın kendi tetebbüsi
mas halindedir. Ve bütün kararlar mü4tereken verile- le olmayıp F orayn ofis namına salihiyetli bir zatın 
rek haberler de taati edilmektedir. matbuata yaptığı tebliğden ileri gelmektedir. 

Bu İş birliğinin devamına lüzum görülmektedir. Zi-
ra önümüzdeki iki pazar günü de Çekoslovakyada INGtL TERENİN TESiRi: : 
intihapta gececektir. Vaziyet nezaketini muhafaza etti
ğinden lngiliz hükümeti yeni hidiaelerin önüne geç
mek maksadile hiç bir gayreti eairgenıiyecektir. Paris 24 (ö.R) - Berlinden bildirildiğine göre Çek 

meselesi hakkında lngiliz sefirinin 36 saat içinde üç 
INGIUZ BASVEK1U VE HARiCiYE defa Alman hariciye nezaretini ziyaret etmit olması 
NAZIRININ YENi BEY ANA lLARI: çok teıir yapmıttır. « Temps» gazetesinin Berlin mu-

habiri 4unu yazıyor: Öyle anI,..ılıyor ki lngiliz hükü
Londra 24 (ö.R) - Çekoslovak buhranında lngil- meti, 1914 harbı arefesinde olduğu gibi Almanyanın 

terenin vaziyeti hakkında bu alqam avam kamaraaın- lngiliz siyaaetini yanlı• tefaiY ederek bir faciaya aebep 
da B. Çemberlayn ve lordlar kamarasında da lord Hali- olmasına imkin bırakmamak istiyor. 

General Mariç şerefin,e Şehir gazino
sunda dün akşam verilen ziyafet 

Dost ve müttefik Yugoslavya! ile saadet ve 'eref verdiklerini ar-,dost ve müttefik milletin refahına 
harbiye ve bahriye nazırı general zetmeme müsaade ediniz. Bu zi- ve madam Mariçle ekselansları
Mariç ve refikaları terefine Vali yaretin yalnız bize değil, bütün 1 nın 'erefine içerim. 
B. Güleç ve refikası 'erefine dün lzmir vilayeti halkına verdiği sü- General Mariç te vali B. Fazlı 
ak,am Şehir gazinosunda bir zi- ruru halkımızın yüzlerinde oku- Güleçin nutkuna hülasaten yazdı-
yafet verilmi,tir. Ziyafette sayın mak kabildir. ğımız a•ağıdaki cevabı vermi,tir: 
misafirlerimize Ankaradan refa- Ekselans, t<Türkiyeye geldiğimden beri 
kat edenlerle yüzden fazla davet- lzmiri ziyaretinizin bizde ve ananevi ve hararetli Türk misafir-
li hazır bulunmu,lardır. halkta bir bayram günü nefesi ya- perverliğine tahit oldum. Her ta· 

Vali B. Fazlı Güleç. ziyafetin rattığını samimiyetle arzederim.. rafta rastgeldiğim kardetçe teza
nihayetine doğru fU nutku söyle- Bu ziyaretin ayni zamanda millet- hürat ve hüsnükabulde, ekonomik 
mi,tir : !erimiz arasındaki dostluk bağla- sosyal ve askeri sahalarda Büyük 

Ekselans general Mariç, ~ayın rına kuvvet vereceği 'üphesizdir. Dahi Atatürk rejiminin yarattığı 
bakanım, bayanlar, baylar. Vilayetim halkının candan duy- terakkiyata tahit oldum. Göateri-

Şehrimizi ziyaret eden siz dost gularına terceman olarak size hot len hüınükabule ve sempati teza
ve müttefik devlet ordu ve do- geldiniz derken kadehimi Yugoı- hüratına tefekkür eder, kadehimi 
nanmaıının mümessili sayın orge- lavya kralı Majeste ikinci Piyer büyük Atatürkün sıhhatine ve bü
neral Maricin. bize bu zivaretleri ve Altes Pol ~reflerine kaldırır, yiik Türk milletinin saadetine ve 

LONDRA, 24 (ö.R) - Alman- mühim kazançlar temin etmitler- j plan~arı. ~ltüı.t olmu,tur. Çinliler 
yada iyi kaynaklardan öğrenildi- dir. Bu vilayette Japonların dok- Şansı vılayetınden Japonları ta. 
ğine göre Çinde bulunan Alman san bin askerli dört buçuk fırkası 1 mamiyle tardedince Pekin • Han• 
askeri mü,avirleri Almanyaya dö- varken timdi ancak iki buçuk fır- keu hattını ele geçirmeğe çalıta• 
neceklerdir. Almanyanın Çine as-ı ka kalmıtlır. Vilayeti Çin kuvvet- 1 caklar ve Lunghay demiryolunu 
keri yardımını böylece tamamiyle !erinden temizlemek için Japonla- da Hıman vilayeti içinde müessir, 
keseceği rivayet edilmektedir. Fa- rın sarfettikleri tiddetli gayrete lbir tekilde himaye edebilecekler• 
kat von Falkenhauaen gibi nasyo- rağmen Çinliler çekilecek yerde dir. 
nal sosyalist rejimine muhalif bir bilakis evvelce kaybettikleri ara
çok Alman generallerinin Berli- zinin mühim kısmını geri almıt· 
nin emrine rağmen Çin de kala-, lardır. 
cakları da söyleniyor. Japonlar Pekin • Hankeu de-

LONDRA, 24 (ö.R) - Hanke- ,miryoluna hakim olmak teşebbüs
udan bildiriliyor : Çin hariciye lerinde muvaffak olamamı,lardır. 
nezaretinin bir mümessili Çinde- Japonlar Şanıi vilayetinden Şan
ki harp vaziyeti hakkında fUnla- tung cephesine kuvvet gönder
rı söylemiştir : Şansi vilayetinde mekle bu vilayette bütün kazan
Çin kuvvetleri geçen aya nisbetle dıkları araziyi kaybettiklerinden 

sevimli bayan ve bay Fazlı Güle-ıbüyük nete içinde seyretmitlerdir. 
çin ,ereflerine kaldırırım. Güzel bir tesadüf eseri olarak ga· 

Bu nutukları milli zeybek oyun- zetemiz ba,muharriri bay lamail 
!arı takip elmİftİr. Hakkı Ocakoğlunun kain biraderi * bay Nurinin düğünü ,erefine de 

Sayın masifirimiz general M2'- Şehir gazinosunda bir ziyafet ve
riı; ve bayanları milli rakslarımızı rilmekte idi. 

PARIS, 24 (ö.R) - Çin kay· 
naklarından bildirildiğine göre 
Japonların muhasaraya tefebbüa 
ettikleri Çin kuvvetleri Tiyençiıı• 
F okeu demiryolunu geçerek or• 
dunun kısmı küllisine iltihak et• 
mislerdir. Kumandanlık kıt'alar• 
ten'sik etmekte ve yeni bir müda• 
faa hattı tesis eylemektedir. 

Sayın general Şehir gazinosunu 
terkederken büyük bir nezaket 
eseri göstermek suretiyle genç ev• 
lileri tebrik elmİflerdir. 

Aziz misafirlerimiz halkın cof" 
gun alkıtları arasında Şehir ' glll' 
zinosunu terketmitlerdir. 


