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Başmuharrir ve umumt neşriyat müdürü: 

HAKKJ OCAKOGLU 
- A 8 O N E Ş E R A 1 Tl 
DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik.. ... ...... . 1400 
Altı aylık .. . ........... . 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 
~ 

FtATl ( 5 ) KURUŞTUR 

il 

.. 
Ciimhuriyetin ~e Cümhuriyct e&CTtnın bekçisf, ıabahlan ~ık«r ail/(l3i gcı.ıet~fr 

ülcemal 
Seyyar otel haline 

konacak . 
lSTANBUL 26 (Huıuai) - Gülcemal 

Tapurunun enkazının satılmasından vaz
geçilmiJtir. Vapurun, plijlarda kUDanılmak 
üzere seyyar bir otel haline getirilmesi dü- 1 

.4ünülmektedir . 
F ~ 

YENl ASIR Matbaasında basılmııtır 
~'.~==~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~ 

Şam gazeteleri (Kaybedilen Sancak için ağlıyo-
ruz) diyerek partiyi kaybettiklerini bildiriyorlar 

.... 

aşvekililniz ve Hariciye Vekili 
Hatay davasını izah edecekler 

Dikenli bir 
Problemin 

' 

iç yüzü 

. .,. , "' 

Ziraat mette~i genişliyor 
Mektebe 600 dekar arazi 

ili ve edilmiştir 

inşa edilen 502 ev göç
menlere teslim edildi 

lzmir vilayetinde göçmen itleri, 
sevi~ilecek ~ir bale ifrai edilmlf
tir. 936 ve 937 yıllarında lzmir Tl
liyetine relen göçmenlerin IJepei 
de iıkan edilmif, bükümetçe ken· 
dilerine arazi, pulluk, hayvan ve 
ev verilmittir. 

Kıt mevsiminde Ahmetli, Çq
me, Kemalpafa, Çan darlı, Foça 
ve Şehitlerde İnfa ettirilen 502 tek 
ve çift kath göçmen evinin İDf&•· 
h bitmİf ve muvakkat kabul mua
meleleri yapılmıttır. 

~ Tat keıili, Kayaı ve Havuzb-.ı 
·ı köylerinde inta edilen göçmen ev

lerinin muvakkat kabul muamele
leri bu hafta içinde yapılacak, bu 
ıuretle intaat bitmİf olacaktır. 

Muvakkat kabul muameleleri 
ikmal edilen ve tartnameye uygun 
görülen göçmen evlerinden Dikili 
ve Çefmede inta edilmif olanlar, 
evvelki gün ve dün göçmenlere 
teslim edilmittir. Göçmenler, hü
kümetçe kendilerine tahıiı edi· 
len bu güzel ve konfurlu köy evle· 
rine girerken minnetlerini yüksek 
makamlara a.rzetmitler ve kendi· 
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Dallardan Sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Defineler, Cevherler E HAB LERi 'Dikenli bir 
Problemin 

Gün ıreçmez ki gazeteler yeni bir define arayıcısından bahset-

meıinler.. J m d B rb rler C miye i Toplandı 
On alb seneden beri yanırın yerlerinin delinmedik arsa ı, de- z r • 

iç yüzü 
tilmedik yolu kalmadı. 

Havadan zengin oluvermek cazibeıine kapılarak altın hülya- B • B b kt b • 
siyle rüya görenler yataklarmdan fırlayınca kazmaya sarıldılar. Verici Telsiz ır er er me e 1 BAŞTAllAFI 1 NCI SAHiFEDE 

Öyle zannediyorum ki bu kadar zamandan beri itliyen kazma- ---<>-- Alman ıöziiyle davanın bu ıre-
lardan yalnız ikiıi isabetli yere vurdu. Dijerleri hep hayal inki- • ı • t d • kilde mütaleası müzakere safha· 
aarınm açbiı yaralara tuz, biber olmakla kaldılar. Jstas yona yakında açı ması ıs en 1 11nda ıerdedecekleri müddei· 

Hülya ne kadar tatlı ve cazipse ıukutu da o kadar acıdır. De- faali '-'ete gec, ecektir yatın ne kadar ileriye: vara· 
fineyi - elleriyle koymUf ıribi - bulacaklarına emin olanlar, kaz. J b cağını ihsas ebneğe kafidir. 
malanna yalnız paslı bir teneke parçasının takıldığını gördük!&- Devlet Meteoroloji umum m~dür- Yeni idare heyeti U teşebbüs Bunun içindir ki Südet Al-
ri zaman ıuya düten ümitlerinin arkasında kim bilir ne hale ırel lüğü, memleketimizde ha\'a vasıta- ( k !hanlarına: a:ı:arll~ tavizat \'erifdifi 
mitlerdir. Tıpkı hatlarma devlet kutu konmutların araıına ırire- ~n~ın artma~ı ~~ sivil hava~~lığın etrafında ça IŞaCa fır takdir~e. b~I~ Pragla Berlin ara· 
ceğine - yüzde yüz - emin bekleyip dururken iyot miailliı açıkta ınkışafını te?1ın ıçın Meteoroloıı teı- . . • . . . ıındakı ibtılafın zail olacağı zan· 
kalanlar ıribi. kilitını genışlebneğe karar vermiş- lzmır ber~erler cemıyetı yıllık to!'"" nafının ihtıyacı olan lletlerı celbede- nedilemez. Çekoslovakya kendi 

Yanıruı harabelerinde muhayyel defineler aramak uinmda tir. Bilbasaa Türklaqu tayyarelerile lantıaı, lzmırde mevcut berberlenn relı: eınllla ucuz flatle vermesi mtı• mukadderatı üzerinde Alman nü· 
aarfettiiimiz emekleri adam oğullarının kafa taslarında ırizli sivil hava seferlerinin daha emniyet- iştirakile yapılırut ve hararetli konll§- •afık ~~rülmüştiir.. .. fu:tunu kabul etmedikçe bu dava 
kalmıt. mühmel cevherleri itlebneğe harcasaydık her halde kan- le yapılabilmesini temin İçin başlıca malar cereyan ebni4tir. Eski idare . Yem ıdare heyetı bu ?.'~:VZU uze- neticelenmiyecektir. Hitler için, 
mız ÜÇ, bet bin altından çok daha fazla olurdu. merkezlerde verici ve alıcı telsiz is- heyetinin bazı icraab etrafında aza· nnde çalışacı:k ve teşebbusun tabak- Çekoslovakya, Almanyanın ge· 

ihmal ve nisyan perdeıi arkasında kalmıf, arayıcıları ve koru- lasyonlan ihdas edileuktir. !arın tenkidleri tesbit edildikten son- kokunu temld. edece~lr. • • ni,leme politikasında bir merha· 
yuculan olmaması yüzünden aalıneye çıkamamıf, ne keakin ze- Bu meyanda lzmir lıtanbul An- be be _,_ _ l k" h d Yapılan seçunde ıdare heyetı bı- ledir. • • ra r r esnannm mes e .ı aa a a . · • 1.•. B H-'-'- K" ikin" 
kAlanmız, ne yaratıcı kudretlerimiz var •• Ahi Bu kimıeıizlik..... kara ve Eskisebirde birer verici istas- inki" f • . tedb" 1 hnm • t rmcı reıs ıgıne · llKl<ı ıper, - itte davanın aaıl karanlık ve 

48 ı ıçm ır er a ası ıs en- · · ı:::; B lbrah" Sabri Ş ··ı ' MURAT ÇINAR von teıia edilmesi takarrür etmi4tir. . . · cı reıı,..e · ım engu • vahim olan mahiyeti budur . ..._.-._..---.---..--.-- ••• .... ==------===----===.-.-......:.:-...; tzmirdeki iataayon en kıaa bir zaman mı;;: be 1 . tin" 1 . d b" azalıklara BB. Khim Atet, Kazım Çekoılovakyıının b8'ında idealle· 

A~alar Denıızı'n'ın ı·nc'ısı' ı ~=~~;:te::::ı~ bı:::::: «Be~rr;e~=~~e aç:as~:e:ın~ ~':n~:ı:~ı!kral ve Hasan i!~ev~~~:~t~eb:~~~;nH~~~sinsa~: 
bir ıurette verilecektir. ve berberler kooperatifinin ihyası Riyasete aeçilen B. Hakkı Kiper panya Uzak Şark hldiıele~'indcrı 

ı Sivil hava seferlerine yakında bat- aöz ıı_e~ş~ ~ilmiıtD:· Berberler koo- lçah,ka1! bir ~ttır. Muvaffakıyetler ders a'tmıflardır. Memleketlerinin 
lanacaktır. peratifmın ihya edılerek berber es- temmnı ederız. ~ istiklal ve mevcudiyetini mubafa· 

Kuşadası Plaiı 
bir hale 

modern 
kondu 

Bir çok kimseler Yaz mevsimini Ku
şadasında geçirmekte acele ediyorlar 

C h Go .. cmen ı'slerı' ihracatta za için ilkönce kendi kuvvetlerine üm uriyetin . . dayanmak lizım olduğunu bili-

0 b 1 l d "d · argılık va ambalaj mad- yorlar. Ayni zamanda 'una ka· n eşinci yı 1 yo un a gı ıyor desi olarak kullanılan ma- ni bulunuyorlar ki Çekoslovak· 

J · b BASTARAFI J iNCi SAHiFEDE vaddın ihraç mUddellerl yayı ya!at~bilmek için bizzat mil· 
zmırde azı müesse- !erine kartı gösterilen ihtimama G"--'-''- _ _,_, , k 6.___. cadeıleyı goze almaktan ha,ka ça· 

l • ı · / k . , U11JrU1< twuesı anwnınun mçı ktur se erın teme 1 atı aca tetekkiirlerıni arzebn19lerdir. ıntddesiniıı 10 ve lG mtı fı1aalan re yo • ŞEVK t 
Cümhuriyetin on befincl yıl dö- Hazi~an ayının ilk lıaftasında hllktiınleriıH siren viı mtıvakkat mil- E BiLGiN 

ümü bu imdi• k d t Ahmetlı, Kemalp&fa, Foça ve Şe- -c:..eta fibi oları zuruf ye .. 1anın iho -------------
n , tene t ye a ar raa -1 h" 1 d . d"( 1 d ·· •u7 ...., 
lanmıyan büyük halk ~tikleri için-

1 

ıt e~ e ınta.e J·i: k ,er e IJOÇ- tı1Çvıtlthalmticldet1eribakkmdaM.... lZMlR ASkERUK ŞUBESIN· 
de kutlanacaktır. Şimdiden halk par. meyn ere! tevzı le ı .. e tır • 1 • • liyı ve tldıaat V ekiletleri tarafmdan · DEN ı 
tiain i v h I apı an ev er, goçmen enn aı· itiraz olunan kararlarda yazılı müd- Ş . . , 

ce umum program azır allDllf- 1 le ve nüfusları nazarı itibara alı- detle la--' 1 - ubemızde kayıtlı bil umum 
•• tır Bilhassa gençlik gösterileri çok ., tun "0 .. 1 ed~k ba 1 k • !arın J • narak ihtiyacı kartılıyacak tipte 1 y li ah.ul iill . Y su Y ar vı as erı memur 
~· muazzam olacaktır. kild d" . - er m ve ?1~ ~ yoklamalanna 1 Haziranda bafla-

Dahiliye vekaletinden gelen bir ve
9
t
3
e
6 

e93ı7r. ll nd 
1 

• • ile dolu olarak çıluınlmak ~ın banç- mak ve Haziran nihayetine kadar 
. ve yı an a zmır vı- '"'--1 edil Dar ..... :.. • tamunde, 933 yılından sonra memle- li t" d . ._, d"I .. I ten'""' en çuva • z~,~·Y•gl l olmak üzere bir ay devam edecektir 

k_..,_,_,,_ 1 bü" •• • le . I 1 ye ın e 11 .... n e ı en ıoçmen e- _..:ıı~ t 1 bahk ariI1e • ih- • 
cum1U1e yapı an tun ış rm ede t . d"l k .. ı-· I .. .,...UIC,., U:t anm14 v n, Bu müddet zarfında yoklamasını 

edilen başarıların bir plançosunun çı- r~I evzı ~I ı k7e k~r\ uzun;;:Jıf:; racatta sargıhk ve ambelij maddesi ! yaptırmayan yedek subay ve askeri 
karılması, meydana gelen müesse- ru ~:. P? du ar l ~11!ı en olarak kullanılan mevaddın ihraç memurlar haklarında 1076 No. lu 
selerin tesbiti bildirilmiştir. Şehirler- ve p ıİtkl en ır:;, m~!ti~. b" t . üddetltri, ithaDeri tarihinden itiba- kanunun 10 uncu maddesi tatbik 
de ve kasabalarda başarılan işler ve- k" u ~d .. a~.ınd kvzt ııbn e z·ızzaF ıs· ren azami iki senedir. olunacaktır 
k"I l b"ld" ·ı •-•-'- 1 an mu uru o or ay ıya uat 2 - Diğer zuruf ve maddelerin • 

a e e ı ırı ece?uır. h b ı ·· ı 2 - Yedek subay ve memurlarııı 
Bu sene cümhuriyet bayramında baz~ u -~n.mutl ve l goç:::.e':J e!'e ve ev naklinde kullanılan hususi ter· klam lan h .. aaat 9 d 12 

tzınirde bir çok büyük müesseselerin 1 at aca ı tıyaç Ga~~ o uplo ahükı~~- tibatı haiz arabalar vesairenin ihraç r_od da erdıı-unk 12dean y• 
_ 1__ •• enleri l nı sormuttur. oçmen er, ...- iiddetl • •thalleri tarihind "tiba ,.. ar evam e ece ve n sonr• 

•."l.Ll.LWILı • tor 
1 

vktıre teme Ca!:1'1mha m~a-t metimizin yüksek alakasına te- mren azame~,b~r senedir en 
1 

- 4ubemizde defterler üzerinde ça1ıfı· 
sım erı yapı aca . u urıye k'-'" d b k b" · · 1ac - d klam ılrnı --•~ b d Ankarad lacak bü fe ıırur en at a ır tey ıs teme- (Zeytinyağı ihracında kullanıl- agın an yo a yap ya"""'"' 
~I'"amın .a "de a Yfe'ket· ~ diklerini sözlerinde tebarüz ettir- mak üzre hatiçten ıretirilen teneke- öğleden evvel müracaat edilmesi, 
Y"" resmı geçı mem ın . . miılerdir. I . tah dıkl d k 1 · 3 - Yedek aubay ve askerime· 
tarafından kız ve erkek 15000 ızcı ş· d" k d .. l b" erın ta san arı a tene e enn !ar -"'-.laJri aiki beraberle 
. f k ettirilec ld. ım ıye a ar goçmen ere ın uamelesine tabidir.) mur ll4o.x"' ves • 
ı§ ıra _e_ ır.__ iki yü:t elli iki öküz ve 60 at tevzi m 3 - Yerli mahaUl ve maınulab- rinde getireceklerdir. 

• 

Ziraat mücadelesi edilmi,tir. Bazı göçmenler kotum mızla dolu olarak c;ıkarılıo tekrar do- A - Nüfua cüzdanı ve elinde 
Güel KD. fO/ltUt hayvanı olarak atı tercih etmekte- lu veya boş olarak itMf edilen bira mevcut bütün askeri vetaik ve terbit 

Kı!fedeq 26 (Huauai) - Sevgili Yazık: . V_il~yet ziraat mü~ürü mücadele dirler. fıÇllan ve bira 4q.,lerinin ithal müd• kaiıtlan ve 6 X 6 ebadında batı açık 
ywdumuzuıı istikW aa'Bf11l(ia bara- Gibi cümleler bütün orayı ziyaret 1'1ennı tedkik etmek uzere Kemalpa- --=- detleri ihraçtan tarihinden itibaren iki adet fotoiraf, 
beye dönmüt tirin kötelerinden biri edenlerin sğızlarmdan hiç eksik ol- 4B v.e ~oça köylerine gİtmİf ve avdet Z İTaaf mektebt' azınni iki senedir. B - lhtiMs aahibi olan 7edel ıu• 
de K'ıqadaıtdır. Temiz bavua, bil1Ur 1 mazdı. etmı4tır. 3 _ OOer zanrfun ithal müddet- bay 'te askeri memurlar ihtiaaa ••İ-
aalan, takn:rım biil:ıüBeri ve tabii Fakat timdi Kuşadast tanınımya· J . - ' [ !eri azami 

0

bir aenedit. kalanm, 
gfizelJilderi1e Adalar denizinin mavi cak bir hale gelmi4lir. Yakanda gü- zmırda hastalık yok genlŞ e YOT S _ Kutuluk keresteler için ica- C - Raporlu olanlar raporlanm, 
salan. bakan bu tirin bebade ze ilderini aöylediğim plajlar değerli Belediyece yapılan tedkikler ve BAST ARA.Fi 1 iNCi SAHiFEDE blna göre mikdar ve ndiddet tayin D - Hüviyoıt ciizdlım olmıyan v• 
ipldMm rii:rıılumm aemumda uça- belediye reisi Bay Mitat Baysalın tutulan istatistiklere göre bu aene lar haziranın albncı ırioil bite. edı1ecektir. 1937 senesi aomtna ka- aoyadı almamıt bulunanlann yokla· 
4aD çdıım Martılu Y1lft lmrmUfhlr. bimmetile gayet modem bir '8kle yaz mevsiminde lzmirde aailık du- cektir. dar tesLit edilmiş olan mikdar ve madan evvel bu işleri hazırlumbın, 
Orada ™ ve bakilııi bir süze konmufhır. Şimdi orada yüzenler ramu. ırecen acneluden daha mü- Ziraat mektebi ikinci ve üçün. miidcfet hüldiınleri taUUk ettikleri 4 - Kayıt ve ıicil n~asım bil· 
vmrdıır. biç çekinmeden kumlar üzerinde ya- kemmeldir. Bulqm hııatahldar azal.. CÜ sınıf talebeleri kafile halinde maBar ve devrelııt ~ malıfaz tu- miyen \'eya ,lipbeıi olanlar elincN 

Kl .. Mam>m ~!enle aza- tabilirler çünkü plajın yolla olan ra- mlfbr. K1' mevôninde artma istida- on dört ~irand~ Kara;ca be>: ~a- tulmu,tur. mevcut ıuker1 veıaikin birer. tuntini 
nan eümilf renkli plajlan, .q.mı.... bıtası duvarlarla keailmi.ıir. dı gösteren iltihabı ııahaya kalmamıt- rasına gıderek bır tetkık ıezıaın- 6 - Zeytinyağı varilleri için bir yanlannda bulundurubmuı ılm olu· 
yİn grup zamanında gülün aşkıle kal- Bu giinlerde Aydın, Nazilli, S01ı:e tır... de bulunacaklardır. Gençler fCa. defaya mahsus olmak tizere ve 1/ nur. 
bini dikenlere aaphyan ve onu kana- bö~elerinden bir çok ziyaretçiler ya- --=- raca bey harasında yirmi sün ka- 1935 _ 30/11/1935 (dahil) devresi 1334 doğumlularm ilk yokla· 
tan bülbülün göğıü kadar kırmızı zı geçirmek üzere Kuşadasma gel- P a tİ O aj• tarak muhtelif ameliyatı bizzat esnasında ınuvalı:katen ithal edilmit malanna mahaua müddet Haziran 
olur. 0..ada grup çok muhtqem lrir mektedirler. Hayahn ucuzluğu ve is- ya~lardır. • olmak ,artile, tekrar ihraç müddeti 938 nihafıtinde hitam bulacaktır. 
ıeydir. tirahatlerinin temin eılilmi• olması Kültürparkta İnfaatı hitam bulan Zıraat mektebınde mevcut zira- üç aene olaıak kabul edilmittir. Henii:t ilk yoklamalarını yaptırma• 

Bütün yaz Ege bölgesi, kızgın gü- itibarile ziyaretçilerin adedi geçense- ~t~~ yeri 28 Mayıs cumartesi ıfi!· adtli.ll ~~rin:._ baz1ı ydenil~ ilave • d I b" "f m. olan )'erli ve :tabancı mükeleri"" • ~!~ 
netin altında yar,..ken oraya gelen- neye nazaan da fazla olacağı nü '."l"'ııcaktır. Fe~ en müsait e ~ 11!ıftir. ~en ~r e ~·r~t ve- canstan ~ aat.m a ın~n ır ç~ t lenıt beyhude~ g0~ y.-• 

ler üzerinde Kıışadan, Afrika çölle- ümid edilmektedir. ,eklinde yapılmıt olması miinaaebe- kiletinden tank sıatemı bır Lar- kısrakla hır çift traktor pullucu nüfua cüzdanlanle bırlikte Haziran 
rinde dola§llD ve ausuzluktan baiır· Aktam üzerleri deniz yorgunlu- tiyle ıençlerin istifadesi mubakkıık- man mk~inaaılmv~ ~irŞ~md··v~d- MBi- vderek;illetçeke _Ziraat mektebine gön- 938 n" yetine

1 
k~1dar heri gün ıube-

lan yanmış seyyabJuın kavıqtaklan iurıu, güzel çiçeldeıinDa r.aylhalı ve tır ·~ çer ma ına ıre ıftı. ı ı e a.- ı ec: tır. ye müracaat Art ı in o unur. 

bir v ... te.irini yapar. Kuıadası ~ ililıi kokularile giderecelı: park, mü- , 
serindir. kemmel bir tekle konmu,tur. 

Son zuı.nı..a kac:bır bu aevinıli Kuşadasının bu de~imi tizerinde 
yurdun ba giizellilcleri insanın lllal- pek iıi7ik t • !eri 0!1111 kıymetli il· 
binde bir hüzün bın.kıyOl"du. çefJııy Nail illerle çalışkan Şarlıe.y B 

- Niçin bu kadar tllbii giizellik- Mitat Baysala tükenmez başarılar •. 
!eri olan bu yurt b1lnmsız kalmıt- TARIK ALP 

::11ıııııııııııııııııııııı:ı::ı:ıııııııııı:ııııııııcııırıırrııııı:ıııııııııııııııııı11-.. .. .. -.. -:: •• •• = 
~ KULTURPARKTA ~ - -- -- -- -- -- -- -E 28 Mayıs 1938 Cıır.:arteai gününden § 
5 itibaren her gün saat 9 dan 24 de kadar 5 - -- -- -- -
§ P A TINAJ - MUZIK - DANS § - -E Biyik ufalt tımı üzerinde Bisiklet ve moto.ildet :S - -E En ~ GECELERiNiZ ora ıeçecrhir. Bile i - -- -- -= -fiatlai cayet uc:mdur : - -• r_ -= ""' mütdm.mit Bin1det ve motoıikletler Gazi Balvannda 17 : - -S No da K A U K f tic:aretla•• inde ! - -= = .. ıııııııııııı ırıııırıııııı:ıırıııı:ııırıııııı:::::::::::ııııııııııııı:::ıırıııııııı:: 

ye aevsı:i tezanuratı ' ...... ,.,,. - • 

TAYYARE SiNEMASI 2 FiLiM iLE 
• 

Yine bu hafta muvaffakıyet zafer haftasını yaşatacaktır 

ECE YARISI YILDIZI 
Danı ve VALS kralı 

CJNGER ROGERS 
Ve büyük AMERlKAN arti•ti 

VV l LIA M PO VV EL 
Tarafrıtdan temsil edilmi, Atk Vd Zarafet abideai ••• 
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Gazinocular 
Vatandaşların 

haysiyetleri ile 
oynayamazlar 

Menemende tanmmış bir zattan 
aldığımız uzun bir ,ikayette başından 
geçen küçük fakat manen çok büyük 
bir hadiseden bahsediyor. 

Şikayetin aslını ve merbut vesika-
P • 

26 
(ÖR)_ Bu gün en mü-ıiade edilirken deniz kontrolü de t~k:Jdahilinde geri alınd~ktan ~nra mu- ı larını bu gün belediye riyasetine tev-

. ahn..5d. k · lık .ı.:.li komite- viye edilmeli ve Frans1z hududu gıbı hasımlık hakkı verılecektır. Esaslı .fi edeceğiz. Bu vatandaş hulasatan 
hım a ıse ansmaz uı • d d d k 1 . d . b t t b. . ti l ıl . . . . . • d E ·ctima geçen ı Portekiz budu un a a ontro ıa elnıs e a ın şu sure e an aş ıyor. dıyor kı: 
sının ıçtımaı ır. n ıon ı E ·· ··ıı·· 1 fd b" j w ıene 

4 
son teşrinde yapılmış ve in- olun.malıdır. . . ~ ~z .~on~ u o an tara an on ın - Pazar günü ço.luk ço~ugumu 

T la b .. .. d 1 tler tarafından 2- ispanyaya beynelmılel komıs- gonullu, dıger taraf dan da bununla gezdirmek üzere lzmıre geldım. Be
gık bız Pl ed~ıl ?t~nB ev; ların esaslan yonun gönderilmesi gönüllülerin ge- mütenasip mikdarda gönüllü tahli-

1 
lediyenin Bahribabadaki sahil gazi-

a u ı mışh. u P an · · · F d'I kt• B kt So 1 'I 1 b" ı·kt · · L. rİ alınması netıcesını vermezse ran- ye e ı ece ır. u no ayı vyet nosuna aı eme ır ı e gıttim. ııte-

4unlardır1: d .ki t af nezdin- sa hareket serbestisini geri alacakbr. delegasyonu da kabul etmiştir. 1 yİ istedim. lki bira ve biraz meze lis-
d ~ -.. ~rt1Y~ a ~ ı:ası ve tah- lngiltere bu esaslar dahilinde Fran- ~ - ispanyanın Portekiz ve Fran- leye bakarak ısmarladım. 
.e • ~o!'ubeu erml ·ıyıı b" k misyon ·ıe mutabık kaldıkdan sonra diğer sa ıle kara hudutlarında kontrol, gö-1 Listede ıskara balık elli kuru§ ya-
lıyesı ıçın yne mı e ır 0 58 ı "11"1 · · 1 .. . · G .. "11··1 in geri h··k"metlerin mümessillerile de te- nu u erın gen a ınmasına memur e- zılı idi. Hesap görürken garson bu-
gondenlmesı 2 - onu u er u u d'I k k • f l' 1 

1
, h d ti d kon- girmistir. Bunlann ekserisi hü- 1 ece omısyonun aa ıyete geç- nun için yüz kuru, istedi. 

nlmması baş ayınca u u ar a masa . d be .. • . 1 
t r· . d · 

3 
_Tahliye esash bir kümetlerinden talimat istiyeceklerini mes.ın en ~nra ?n f .gun ıçmde ve Listeyi gösterdim. Hık mık etti. 

r.o ..:;.~al esı, ispanyada iki tarafa bildirmişlerdir. Bu sebeple komitenin yemd~n tesı.s. edılecektır. ~~t eğer! Balığın büyüklüğünden bahsetti. Ba
n:ı. ı u l ~ncaf tının tanınması. bu ~ünkü içtimaında ilk vazifesi di- hu l~~ı~~e~ ıtı~en otuz ~ zarfın- ğırmağa başladı. Gazinodaki bütün 
m asım .1 81 ~i bu tan tatbik .. er hükümetlerin kararını öğrenmek da .gonullulerın esaslı şekilde tahli-1 müşteriler gözlerini bize çevirdiler. 

O ıJ.akı~en ulmadı 4 S:ntefrin pla- !ıacaktı. Komite saat 13,15 ile 15 yesı başla~ı.ş .olm~a Fransa hare-1 Ejlenmeğe mi yoksa mahiyetini bil-
mev ıne aDo!!_d b kt ... bul nok- d ek . r> b kılan bir fa- ket ıerbestmm gen alacaktır. Ancak medikleri bir meselenin münaka,a-
nınm mu al\ a ıra ıgı arasın a yem ı ıra b t ahh·' l kn'k .. l··kJ d ·1 \ 
l81ard fikir yr 1ıklan çıkmı,tı. Bil- sıladan sonra a ve öğleden sonra .u e. ur e .. 1 guç u er .en ı e- smdan dolayı her kese dedi kodu 
hana ailri tU:fd~n gönüllülerin ayni bütün gün faaliyet halinde bulun- rı gelırs~ bu ~uddet daha on giin mevzuu olmaia mı gittiğimizi anlı-

ıf • • B.. .. d l l t uzatılabilecektır. yamadık Dakikalarca ıztırap çektik 
niabet dahilinde ve her ıın ıçm ayrı muştur. ulun . e ega~~on ar a- 4 K h d 1 d k - .• . • . • . .. . I • d ç" _ . d f 1 · - ara u ut arın a ontrolun Sonra gazınonun aahıbı geldı. Lutfe-
ayn yapılma~ı m~~ esı af; 1

• • ~':z mamdı ve baflarıynd~ Lo~ ra s; ır ;'"! iadeıile beraber deniz hudutlarının der gibi yetmi, beş kurut veriniz 
· kü akı.i takd~e "dır tark d~ Y;araf bulunuyo~u. k a dız b vl yed s .. e ırı müşahedesi planı da takviye edile- eledi. Bu muamele de hayıiyet,iken-
rnuharıpler gen gı er en ıger B Bayski Mos ova a u un ugun" cekt'ır di., ~'-! ·ı da ik . im' nl · mu- · .. · . LaKın aı em yanım en ne ya-
daha mühım o~an te ısy1: ı::nya- dan onun yerine sefare~ musteş~rı Komite gelecek hafl4 da iki defa pabilirdim. Garsona yetmi4 be, ku-
haf~ edecektı .. Bu sebep. ~l bile Sovyet delegasyonuna rıyaset etmış- toplanacak ve ispanyaya gönderile- ru§ aldığına dair puıulayı imzalat
ya. gırec~k ~omısyonlar ·ı~e-ş ltalyan tir. . • cek komisyonu tefrik edecektir. Bir tırdım. Belediyenin listesini de ccbi
edileınedı. B!r aralık Jngı .... ll .. lerin içtima sonunda şu haber ver~l~ı§- komisyon nasyonalistler tarafına, di- me koydum. Her ikisini de ıize gön
müzakerelen ııra•;n .a. g~nı~C:ı ce- tir: öğleden evvel ve sonra ıki er j?eri cümhurivetdler tarafına gön- deriyorum. Gazinocuların vatandaş
~~~ a~ma~ı ~e~e ;;7~n kt

16 
N~an saat süren iki celsede tali komite Is- derilecektir. Bunlar her tarafdaki ec- larm haysiyetlerile oynamağa bak

gı ~~ıd edılmıştı. t u tat- panyadan gönüllülerin geri almması- nebi gönüllüler mikdannı tesbit et- lan yoktur. Belediyenin nazan dik
lr:ıg_ılız • ltalyan ~~ ~ll~lasmınt f n- nı, hudutlarda kontrolün iadesini, tikden sonra ileride tayin edileçek bir katini celbetmenizi yalvarırım. 
bıki ispanyanın gonu u er ara ı · · · k • k.d b ,. l b' l'kt t l 111---. • lik d'I . d asıl deniz müşahede sıstemının ta vıye- mev ı e azı aza arı ır ı e op ana- B k .1. . fl .. 
dan tah!ı~esıı:ıe ta 1 .:re1t;111~:~er~me- sini ihtiva eden proje lngiliz bükü- caklar ve elde e~ti~leri rakamları kar- aşve r ımız ve aı 
m~~1e ıçın bır ha g metiıe alakadar dev.ıette~. arasında ,,_ıa,tırar~k her oo.t~rafm da taht~ye- ciye vekili Hata v 
m14tır. . . ..k.. t" b mese- haftalarca süren bır muzakereden nın ne nısbet dahılinde yapılacagını • 

~akat Jngı~~~u ume 
1 
... 7na razı sonra kabul edilmişti. Yalnız Sovyet tesbit edecekler~ir. Gönüllülerin tah- davasını ızah edecekler 

lenin daha zıynue uyum- b 1 · · l' · · · ·· d b' 1 kt 
14 t 

. tanının tat- hükümeti bunu ka u etmemıştır. ıyesı yır.,rıı gun e ır yapı aca ır. BAST ARAFI l iNCi SAf' IF EnE 
olmamı ' son eşnn P f ı, 1 .. ··11··1 · L d Pi th S t d l • biki için alikadar. devletlerle müza.- 12 say ayı Kap _1Y~ g~n~ ~ er~n ~~ or ymou . . ovye e e~esm- Suriyeye kamyonlar dolusu Er-

k 
· • • tir" Fransa tatbiki ka- ri .. alınması proıesı gonullulerı dört ı den bu şartların ıttıfakla kabulu kar- meniler welmekte devam ediyor •. 

crcye gır~mı• • O d d d hükü . . d b . o . bul etmi§, Fakat ıu şartlan ileri sür- ıınıfa ayınnışb~: .• r. u,. onanma, I ~~ın a metinin . e. ? pro e!e Antakya halkı notamızm tesirli 
anü,tür: hava kuvv.~tt~ .. ve mıl a_Ja~lar.. ! ı~tıhakını davet etmesmı nca etm • neticesini ıabıraızhkla beklemek-

ı _ Kan. budutlannda !kontrol 2 - Gonulluler esaslı bır nısbet tır... tedirler. Artık Garonun kuru va

işçi Partisi 
itlerine inanılamıyacaiı 'Ye kuv
vetli teminat istendiği kanaati 
vardır. Atatürk 

latanbul, 26 (Hususi) - Suri
Yuncİn gazetelerinin ye Ba:.ı:eteleri ve onların batında • ·ı • Elifba gazetesi (Kaybedilen San-

i 
·ı· H ·ı A hl a samımi temennı erı cak için ağlıyoruz) ıerlivhuı al· 

nCYJ iZ ava Si a anın - ~tina (M. »:? -. Vr~~ini gaz.e: t~~da he.zeyanla dol~ yazıda .. bü-
~ tesı yazıyor : Turkıye cümhurreıaı tun tezvır ve tazyıklere ra1ımen . kb • h d • Kemal Atatürkün guya hasta oldu- Sancağın iıtikliline kavutacağı 

Sini ta } e ıyor ğuna dair, bir Fransız gazetesinin artık tahrikçiler tarafından da 
. . verdiği haberi Anadolu ajanaı ya- anlatılmıt bir fey olduğunu ihıas 

P • 
26 

(ÖR) _ Londradan 1 Başvekil yenı hava na~ırı Sı~ lanlamı,tır. Hamdolıun Ate.türkün etmektedir. 
b'ld~.1~' • A~am kanıarasında Kingsley Voodu ve hatta sel~fı sıhhati çok iyidir: Yunan milleti bu ___ * __ _ 

1 • •rılıyo~ • t slihatı hak- Lord Svintonu medh ederek so~- haberi memenunıyetle haber alarak, R lf • • • 
lngıltere~ı~ hav.~~ ler olmuş-ilerini bitirmiştir. Yeni nazır Sır geniş bir nef~ almı,tır. Bütün Yu- UZVe ln maSejl 
kında ~uhı~ !11ı:.z t r:.h takriri 1 Kingsley Vood ta söz alarak lngi- nanhlar muazzam işlerini başarmak BA$TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
tur. l9çı partıaı ır ~· .1 idaresin- liz tayyareciliğinin teşkilatı, pilot üzere, Atatürk'e uzun ömürler te- har mahiyetindeki müracaati üze· 
vderkerekd~avb8: nlez~rle ı:~~r rezalet» mekteplerinin ve hava merkezi- menni ederler. rinden iki sene geçmiş ve mukar-

e en ı ta ır erıy e A kk d k 'k * "hl ·· · 
k d d 

layı umumi efkar- nin mikdarı ha ın ate m m.~- rer mu et munkazı olmuştur. 
çı ınasın an ° · · b.lh sa motor B d U • k l.k ş·ı· · k" d b .. t heyecan üzerme lumat vermış ve ı aı ergama a ~umı se reler ı ı ının çe 1• 
m~·ıni:··ıosl~rc:_~ kadar sür'atle bir fabrikalarının faaliyetinden hah- lecegı hakkında henüz bir müra· 
tahkik~~ 0ya;~masını istemitler- ıetmiştir. Neticede işçilerin tak- 7 •• •• caat almamıştır. 
dir. Bunu ehemmiyetli bir müna- bih takriri 144 reye karşı 208 rey- Kozak gu nu b' R?~~ 26 (ö.R) - Cenevreden 
k fa t k" etmistir. Başvekil bay le reddedilmiştir. ıldırılıyor : Cenubi Amerikada 
Çemb:rl~yn es~slı izahat vermiş Londra, 26 (ö.R) - Son kabi- kutla ndt ~~atem.ala .cümhuriye~inin mi~l~t-
\1e d · f k' . k yinde orta Avrupa mese- cemıyetınden çekılmek ıçın 

8!111 ~·ı~ · bombardıman ne ?n;e b k lngilterenin Bergama, 26 {Hususi) - Ker- verdiği preavinin iki senelik müd-
t « ız, . 1 assa dan dünyanın lelerın en aş a .

1 
··nase mesin Kozak günü büyük şenlik- deli dolmuş olduğundan bu hükü-

ayy.~~ele~ı ~akımın malikiz. Di- Meksika ve Japonya ı e mu • lerle geçti. Konsoloslar, lzmirli met rtık Milletler cemiyeti aza-
~n sur atlı cıhaz~a~:~i bizim yeri- betleri de g~rüşme ~evzu~ ?lmu~ misafirler, Bergamalılar milli lı.~ından çıkmıttır. Nikaragua 
g~r ~arhftah emı;11~ ka bir devlet 1 ve Lord Halıf aka Çı~ ;arbı ılel Is. oyunları, müsabakaları heyecan· cumhuriyetinin de ayni ,ekilde 
n:ız e er a~g~ .J:' ıarıınızın is-ı panyada karıtmaz ı. • mese esı lı bir surette seyrettiler. hareket edeceği ve bu istifaların 
otı"haa, l!aydyar~ft.ah rrıd:yar » hakkında izahat vermıştır. Bu oyunları seyretmek üzere dLatin Amerika devletleri üzerin-

sa ın en ı ı a · - e m ·· · 1 - d'I k . • d on ıekiz köy halkı toplanmıttı· . ueuır o acagı zan ne ı -me • 

d ı t •• l kr 1 ..... d ·· tedır 

K d e Onun e Parti gene ıe eter ıgın en gon- · ' o rea n u a a derilen ıesli ıinema ile bütün ıa- -=-
----------;:-----:-:.- fahat filme alın~··tır. Kanada 

lhanetl.nin hesabını verıyor Romanyada H arici siyaseti 
.. _ Kodreanu tutmak • suçur_ıd~n . mahkum edil- k l 

Bukreş, 26 ( ö.R) b" d l- mesini ıstemıştır kı bunun cezaıı /dam cezası im er hakkında baş ve• 
muhakemesi saat on ır e ~çı • 25 sene hapse kadar gidebilir. h kk d b "k 
rnıştır. Müdafaa avukatları hucu Müddeiumumi celselerde mü- a ın a tat l k ·ı· ._ h 
ma geçmitlerdir. Kodrea~u. tar~- dafaa etmediğini ve müdafaayı edilecek l 10 1Z3 atı 
fından Hitlere gönderilen ıkı de - serbest bıraktığını hatırlattıktan B"k 25 (AA) H .. k.. t Ottova, 25 (A.A) - Bafvekil 
tup müsveddeıi dosyada var ı .. •· sonra demiştir ki : u rCf, . · . - u u;e ' ~ebusan meclisinde Kanadanın 
Birisi Anşluı dolayısiyle tebrık- -.. Asla Romanyalı olmıyan, bü- 1J;1~ ve ~.al aıl~! ~frjdına. tr!ı 1 hıç değişmiyen harici siyasetini 
ler bildiriyor ikincisi Romanyada tün hayatı tahrikçilikle geçen ° u~~ gıkı ednel ~ ev et relıs erı· tekrar anlatarak her hangi bir 
nasyonal sos~aliıt ihtilali için bir Kodreanu 15 seneden beri Ro- nke, yu ıe 

1 
ev.ke tml emur akrınalharbe girmek kararım ancak par-

k ıd ,,, . . h t' · b zmu.. ve artı yapı an sut as ar ve eza lament b'l - • . .. 1 uvvet darbesinin yakın o ugu· manyanın ıstıra a ını o Y • ~ • • • • onun vere ı ecegmı soy e-
nu b ·1d· . d A katlar bu b et bir ideolojiyi memlekete ııyası cınayetler ve hırsızlık ıçın 1 mıt ve tunları ilave etmiştir : 

rnu
··• ıddırlıyodr ku: vunın hariciye ya lanetmek istemittir. Hükümet adam öldürmeler hakkında ölüm lngiltere her hangi bir ihtiliifo 

.. ve e er e ı yazı ma 1 k · t tb·k· · k 1 t ·· ··k · ... · 
b

. . · r geçmez mem e etın cezasının a ı ını arar af ırmıt-

1 
suru lendıgı takdirde Kanadanın 

nezareti memurlarından ırının başına geçe ... · "f k · t d h 1 b. - · A • • 

Y
az ld - .dd' tıni•lerdir. mniyetinin dayandıgı ıtti a ııı· ır. er a ıtaraflıgını ılan etmeaını 

ııı o ugunu ı ıa e 'I" e d · 1 · iaf b. k k. d F 
M

.. . A ddetmiş temini yıkacağını a gız em~m1•· • • •• • • ı ıyen ır ço ımse var ır. a-
uddeıumumı bunu. re . I k. I rına rağmen harıçten emnıyetıne hucumdan ıbarettı. Bu kat liükümet lngiltere ile daimi 

Ve bir saat süren bir ıthamn~me h~:h .n ar a alar aldığı muhakkak- sebeple vicdanım müsterih olarak temas halinde kalarak makul bir 
okumuttur. Suçlunun vatana ıh~· mu ~m :.ar ki~ilik bir hücum kıt'a- kanunun ona kartı liarfi harfine milli müdafaa pr"gramı takip 
net, umumi emniyete kartı . suı- tır.k ;m~:ıur ki maksadı devletin tatbikini iıterim. edecektir. . 
kaat ve devlete ait evrekı yedınde sı .u 

= = 
SO_N HA·a --ER 

' . . . . 

Şef lstanbulda 
Dün hareket eden Ata. 
türkü Başvekil uğurladı 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Atatürk bugün öğleden sonra 
saat 18.30 da hususi trenleriyle lstanbula hareket etmişlerdir. is
tasyonda Başvekil bay Celal Bayarla vekiller, saylavlar ve bir 
çok generaller tarafından uğurlanmıştır. 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Milli müdafaa vekili Kazım 
Özalp bugün lstanbula hareket etmittir. Istanbulda bulunmakta 
olan Yugoslav harbiye ve bahriye nazırı Mariçe mülaki olacaktır. 

Doğuda yeni zelzeleler 
latanbul, 26 {Hususi) - Doğu vilayetlerinden yeni zelzeleler 

hissedilmiştir. Termal köyünde 3 ev yıkılmıştır. Diyarıbakırın 
«Hani» mıntakasında da yeniden üç zelzele olmu tur. 

ihracatımız 
Bir buçuk Milyon 

lira olmuştur 
Ankara, 25 (A.A) - istatistik umum müdürlüğü 1938 seneıi 

nisan ayı harici ticaret istatistiklerini tamamlnmıştır. Alınan ne
ticelere göre : 

1938 niaan ayındaki ithalat kıymeti 14.565.000 ve ihracat kıy• 
meli de 9.408.000 liraya baliğ olmuttur. 

Bu mikdarlar 1937 nisan ayına nazaren ithalfıtta 6.201.000 li
ı • ve ihracatta da 1.552.000 lira arlı göstermektedir. 

eksika • 
syanı 

, .. k .. me vaz·:yete ha. 
kim asiler kaçıyorlar 

Sanantonio, 25 (A.A.) - Meluikadaki Cedillo isyanı parum
lık ve gönüllü tedarik edilememesi yüzünden akim kalmıttır. J>o. 
lqan bir rivayete göre Amerikaya kaçmakta olan Cedillo yaka
lanmak üzeredir. Kendisinin batlıca yardımcıları sergüzettin ni
hayete ermek üzere olduğunu hissederek birer birer Kardenu 

· hükümetine tealim oluyorlar. Çünkü Cedillo kendisine Amerik~ 
da tayyareler temin edecek olan Larldo ile diğer arkada~lannı1' 
tc"Ykifi üzerine ıon muvaffak olmak ümitlerini de knybetmi,tir. 

Mekıiko, 26 (A.A) - Cedillistlerden 400 kişi silahları ile be
raber Santa Maria Del Riodaki askeri makamata teslim olmut
lardır. 

Reisicümhur B. Kardenas teslim olan bütün asiler hakkında 
affı umumi ilin etmiştir. 

Federal kıtaat Sanla Maria Del Riodaki Cedillistleri hezimete 
uğratmıtlardır. 

San Antono (Teksasta) 26 (A.A) - Cedillonun taraftarları 
mumaileyhin San Lui Dö Potosi hükümeti dahilinde kain El Sal· 
to kasabasında bulunmakta olduğunu teyit eden haberler al 
mıflardır. 

Cedillo taraftarları köprüleri yakmak, demiryoll rım hozmalc 
suretiyle mukavemet hareketinde bulunmaktn berdevamdadır• 
lar. 

Milli Biri .k 
kaybolmuş 

Bundan Almanya istıfade etmiştir 
l 

"Mareşal Peten'in dikkate şayan s6zleri,, 

Pariı, 26 (ö.R) - Eıki muharipler birliğinin bir ziyafetindtl 
mareşal Petain büyük bir nutuk söylemiştir. Ba lıca f ıkralan fU"9 
lardır : 

- öyle anlatılıyor ki zafer ve refah Fransayı uyutuyor. 187CJ. 
felaketini takip eden milli birlik 1914 ilkbaharında kendini sa.. 
termişti. Fakat dört senelik ıstıraplardan sonra tabii hudutlanni 
değilse de 1871 de ana vatandan ayrılmış olan eyaletleri geri al
mıt olan Fransa gevtedi. Gerçi yıkılmıt vilayetlerin imarı, en· 
düatri ve donanmanın eski haline konulması, yeni istihkam hat• 
tının tesisi, Fas ve Suriyede sulh ve ükunetin iadesi ribi fewal• 
be~er bir it te gördü. . 

Faknt onradan harp hasletleri gevşemİftİr. Bir tek yabancı u. 
ker milli toprağa ayak basınca kendiliğinden husul bulacaiı mu
hakkak olan milli birlik kaybolmuttur. Almanya bundan latlfa
de ederek ancak zaferli bir harbin kendisine temin edebileceil 
faydaları ıulh içinde kazanmıştır. 

Fransnnın prestiji bundan sarsılmıttır. Şimdi ciddi bir TUie 
yetteyiz. Fakat henüz hiç bir fey kaybolmuş değildir. Taliin 71-
zünü çevirmek cesaretle tal.cip edilecek bir İf olmalıdır. Yapıla
cak ilk itte tek bir nıh yaratmaktır. 

--- ~ -----
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...... •••••••• .................... F hakkında bı• f tetkı• k Bu düşünce sinirlerindeki gergin- yuva önünde buluıtular. Kadın bir 
NAKLEDEN : : liği teskin etıniıti. Ayni ı~izlik kay- gün evvelden kalan ateıi üfliyerek 

! gıs1 içinde oradan çekildi. canlandırmaia çalışıyordu. Vidalin 
Nahide Orbay : - 1 - * · geldiğini gördüğü halde bq çevirmo-

'"'C'ııım~zz::zz:;!:Z.ıa:zz1.:z.,.z:r.-ZZ;j ..... 12~ ..... ,__..,.,,...... • : ._, • _._ k 1. ik' • 1 H .• .. .. .. S 1. • d H d Her sabah su doldurduğu yere di bile ... Fakat o bu erkek elbisesi al· • e;cz:cr~.:rJ.~..,~rz~ eauau n uın•uunu••nunu " Türauerın pe& ıymel ı muti quıas a· er nasusa uçuncu e ımm e anen e· ld' .. 
Siz hadiseleri filozofçaama Metrdotel onları kartıladı ve rından bulanan Dede efendi lstanbulda leri tarafından meıkedilmiı olan Lu ıarkı ge Bı. la ak ? tında saklanan kadın .:Uc':1~.unu ar-~~ 

kartılıyoraunuz. Maamafih ölüm- büyük bir saygı ile yer gösterdi: Şehzadebafı civarında dünyaya gelmif- musikiye fazla münhemik olan padi§ahm Banyod~· .~ :fYt F k t ~~rdf~~ralığt!arı, 0 ~di ellijı bulmtut. 
den bir mucize olarak kurtuldu- _ Buyurun doktor Miçel .. ta. Babaşı Manastırlı Süleyman ağa, Say- çok hoı\D\a gitmiı, bestekarmm saraya edb?_nl.ubuJutunmak 

1

1 
.. enemebz. faik.a ıçmE uh ka razı.ı • .., L-t..! 

B• d h f k !L'- 1 d ı·. B 1 c Ah elb' . . --L' V d K t Ah t t ır ı unm uzumu u ır- vet m a emesıne ragmen na1U· nuz. ır a a ıe er co di.xat i Bomuvar Miı Montroz •. Geleceği- a va ısı osna ı ezzar met paıanın c ı ıçın mu~ıp ar a os a me d • . • • d" Kad 1 __ b 'd' 
l b b • ·h - k'l d h 1 üh ..• d ik x.... d hal d ,,,L .. d il . t' M en vazgeçmesını ıcap ettır ı. ı- amt u ı ı. o manıza u ır ı tar tef ı e er. nizi bildigwim için masanızı azır· uzun zaman ar m ur ar en pqanm a5 .. er erga.ııa gon en mlf ı. usa· kiil' k'" d Zaafın kıza ak 

1 
__ ..ı: 

. . • • . b- nın mev e onun mev u ara11n a a r aes cuw: 
Kendinizi ve hayatınızı düfÜnme· ladım. kan dökmeğe meyyal olan hallerinden hip, Şeyh Alı Nutkı dedeye ıradeyı te f k d N ihf al ki .. d AJqam imadan b "tirilec:elc • 
niz lazım doktor.. ı Marinin kulağına eğildim. müteeuiren istiEa ederek lstanbula ıel· liğ edince Şeyh : ar. ~aı:. ı. l oveda kiklun on~e en l -:-- Y ok ıkı 1 ..ı_..ı:'4 

E t. d d . lht' tl h 1 d d' D k M' l dıgı·-· ··man ŞeL--deb•c.ındakı" (Acem- p d" ah • l • b .. tün" d r yermı guze cet er yapara ıeç· erım var. u arı ç yorum, ~ - ve • e ını. ıya a are- - tte, e ım. o tor ıçe ..... llUl ., - a lf m elllll' en at us e, e. . • Filhakika b 1 d w b' . .. L •• 
ket etmek lazım. Ben öyle inıan- bu adam.. oğlu) hamamını satın alm~, bamamcılı· Fakat Dervİ§ lsmail çilededir. Tarikatın mıJh. 1 u un uOrgu dyerk ır lp merdıvenden hnnanmaK• ~· 
1 k d h · b d d kal Her ! kapalı havuzu andırırdı. a a en· ladı. 
ar tanırım i onlar a eğer a- Mari hayret etti. ğ~ ba~~am.1flı. B~ müddet sonra da (Ru- ıca ınca gece lflll'l a amu. ld' . . uh l b' d.. k Kad ec1· 
yatlarına-bağla iseler tedbirli dav- _ Bu adam mı? Ben onu hiç 

1 
kiye) ısmınde hır kadınla evlenerek bu halde alqam ezanmdan evvel dergaha ısını m teme ır uımana ar§ı m cevap verm ı. 

lıd 1 ı • d' K b b d f d.. l'd' korumuı kolaydı. Yarın kadın ha!- Y ukan çıktı. 
ranma ır ar. böyle sempatik bir adam olarak ız ıvaçtan ur an ayramma tesa ü onıne ı ır. •-- • 1 1 l k • . A" • d b'l fikri' __ _ı __ 

Bu oı"bı' ı"nıanlar taA lı'lerı'nı'n nı·- ı d b' ·· d Ded ef d' d" O tJ D · I il' M __ L:P Var &a ı' e meşgu 0 ur en aynı yere gı- gacm üzerın e ı e VIWllll e taıavvur etmiyordum. f: en ır gun e « e en ı» Wlyaya sure e erv&J smaı ı UNUU • • I b' • 
hayete kadar kendilerine yar ola- -Evet .. Uzerinde sahte bir ma- gelmifti. (1772) .. Pederi bu münasebet- da Kosta Ahmet aiaya terfik edilerek ~ek boı!ı ~\:.:!:1em~kİa~ ır ~yr~ı~or.du. Hayalmde h~ ~.:.:': 
cağım zannediyorlar. Fakat bir ıuıİıiyet tavn var. Yanındaki ka- 1 le nevz:aduı iaır.ini cıhmail» koymıqtu. Tc., ·-rı ••rayına gönderilmiJti. 1 ! 0

-:. a ik .mf 1 u w• • ı. oz e.rı.odnu akara_y°,r.. u n. 
gün aldandıklarını anlayacaklar. d b k. ? İsmail sekiz yatma gelince, Hekimoğlu Dervİ§ lsmailin sarayda okudı.ığu bu· ı Şımdilik dutla ti a etmegı muva- onun ıe~ını uym. ııtiyor, on~ 

- Hakkmız var Jaıon .. Ve ben ın ac; ~ · t 1 ~." 1 b · k d Ali p~a camii yanındaki ( Çam&Jırcı) seli tark1 fevkalade beğenilmİ§tt Padi- fık buldu. Kauçuk kovaya ıu dol- bulund~u yerdeki havayı teneffüt 
de bir genç adam tanıyorum ki - Ma :d ~u;e 1~. a ~n .. t ilk meldebine devama baıl&ml§tı. Çocuk- ıah bu ıarkıyı tekrar ettirerek kendisine durdu. etmek ıslıyordu. • 
kendine vazife olmıyan •eylere d' - hit:p ~t~. ona ıs on roz larm mektebe bqlamalannda (ilahi) iltifat etmİf ve bir kese dolusu para ile 1 SofU!ldu. Saatler çabuk geçıyordu. 
burnunu sokuyor. Akıllı hareket ıye s·rod· h t l B k okumalarda sesinin güzelliği sayesinde taltif .ede:·"'k derhal derıiha göndermiı· Genç kadın banyosundan döner- Kadın at~i alevlendirmi§, av et· 

- ı ı a ır ıyorum. u a- . . . • . t' - ken kendisini çırılçıplak görecek leri güzelce kızartılmıfb. 
etmiyor. Bu delikanlıya bir ihtar dın Dian Montrozdur. Me~hur 1 mektebın (i1ihiciha§ı) ıı tayın edilml§tı. ı. 1 ·ı ..... aydan ı- ıkt;;., 'ırin derga"· miydi? Yukarıda erkeg ... in mütemadiyen 
yapıldı. Eğer söz dinlemezse ikin- .. • .. . O tarihlerde mektebin civarında ika- smaı .... _T ç 10 • r-· 

ci ihtar onun için daha feci ola- danıoz .• Anbarrı ku~.up~~ bırkaç ı· met etmekte olan musiki futatlarından ha akıam ezanından evvel yetİ§mek üze· 1B~ndu kil~mkinenni ~tmekteydi. l kçah.4tığmdı duyu~o.rdd~·1 Vidaed) dakulllari 
cak. Şimdi hunları bırakalım. Si- def": dansederken gordur. 1 (Uncuzade Kesedar Seyyit Mehmet k "a baılamııtı. Bir aralık yol çın e e ragmen onu nası esıyor, ester~ına ın enm en • 
.zl'n muhakeme ne oldu?. Dıan Montroz.. f d') 'l""'L' 'b k" -k 1 ail' • ~~ ?'dmak! . ., alid • •--pı iıtaaver bulmuısa genç kadının da lanıyordu. Niçin bu kadar yoruluyor-. . h 1 e en ı ı anıcı aşı uçu sm ın musı· uzerın e ı evıne ugramıt v esı 1U1 • • • • • • • , 

_ Bir ay sonra batlıyacak.. Bu ısmı ben de atıdıyorum. '_!d k'. t•d d takd. 1 ,_ 1 (h kendısını öylece bulmasını ısterdı. du? 
F k d ? 1U e 1 ıs ı a mı ır e aarıı &mlJ, a- yı açınca : E k klik • d • 1 ka -

Tam tarihi henüz teshil edilmedi. a -at nere e. mamizadeyi) kendi yanına alarak nefis - Anne! cHamamİ sattın. Parasını r e •• ~u talının en zıya- Niçin bu yorgun uğa tlanıyor~ 
- Mahkeme neticesi seni en· Metrdotel bize yakın duruyor- eserlerini ona eşk ettinni~tir. Dervqlere yedirdin.» diye bana darıl- de gayn ·~uru bır arzuyunk, 1•aıJ~ınlıkk du? k • a-.J:!!.1 

difeye sevketıniyor mu? du. Çağırdım. . . İsmail on dört ya§ında iken Uncu:ıa- t B k i te bana Pirim neler ihsan yaratan bır heyecanı de e,tınne Bu suale cevap verme 11~' 
- Hayır .. Çünkü dü,ünüyo- ::- B~ ~elen zat doktor Mıçel 1 denin del:Jetiyle muhasebe kalemine de· =~t~ı h:psişsenin olsun . .,. Demiı ve ... için buna ':11uhtaçtı. Dili itiraf ~tme- zaman muhakemesi onu anlayabffi.. 

rum olsa olsa nihayet idam deg"il degıl mı dıye sor. dum. · . vam ediyordu. Aynı zamanda derslerine, r d ldıg"ı parayı oldugu" mbi içeri se de kalbı gururunun muannıdane yor muydu? 
E d d M D M ay an a ... ' .. a h la d - Yah k - . bö l ima 

mi? Onu da umurlamıyorum ar- - vet.. c 1• 11 ?~n on.t~ 1 Pazartesi, Perşembe günleri. de Y enikapı atarak kapıyı çekmiı, acele acele hava ııya~m~ ragmen on an °• n ıgı- ~! ~ .. er egın Y e yoru • 
tık .. Maamafih beraet etmekliğim rozla h~raber ve sonra ılave eth · 1 Mevlevihenesine giderek (Şeyh Ali Nut- k rmadan dergahın yolunu tutmuıtu. nı soylıyordu. ımdan uzuluyor muydu? 
de heıapta dahil.. - Nıtanlanacaklarmdan bahs- ki dede efendi) den musiki m~kediyor- a~erv' Ismail tekkede bin bir gün lıtiraplarmda müsavat olması için Kolunu yere dayamq, çenesini 

GaraJ"ımın önüne aelmiı. tik. ediliyor. Vakıa henüz resmen bir du. .. .{ "ddeti.nin bitmesinden M>n· kadın da erkek adalesinin çekici kuv- avuçlan İçine alml§ düşünüyordu. 
• 1 suren çı e mu · • • if ed"lm. N b. ha l' k da k Durdum. fey ~ok ama herkesin dilinde.. Ali Nutki.dede Jsmailin günden cüne ra (Dede) unvanını almlflL vetmı, a~.1 ~ ı ıyen arzuyu ova ar ya ın ar um OfU• 

Miçe1: Hatta geçen hafta Stor mecmua-

1 

artan istidat ve kabiliyetine meftun ol· lsmail dede ardı sıra bestelediği eser· duymalı idı. _ yordu. 
- Kurtulmanızı çok arzu ede- sında Monden Kronik muharriri mu§tu. Ona bir evlat muhabbeti göste· t ı J tanbul muhitinde ıöhret bulmağa Silahını, mataruını, üzerinde ne Rüyamı görüyordu. 

rim, dedi. Fakat unut-a ... ·ınız k"ı p t p b • 1 · d · 1- ·-J 1 b 1 ı bear leamı•,.tı . Bilhassa .· varsa hepsini birer yere attı. Gürültü Kimi düfünüyordu? ~ ~ e er ram u nıı:an mese esın en I nyor, o~uı ı 8'masma can a aş a ça ııı· ı '% akta 
akıllı hareket sizi daha evvel Ö· üstü kapalı bir tarzda bahis bile yordu. Bu fartı muhabbet dolayuiyle cıkararak biraz ötede yıkanın Ne düşünüyordu? 
lümden kurtarabilir. etti. kalemden istifade ederek Mevlevi tnri- Ey çe§mi ahü hicr il tenhalara saldın beni ı olan kadının dikkatini çekmek isti-** Storun hangi sayısında 1 katine girmişti. İsmail çileye girmesinden Çok N8fe bağrım hun edip sahralara sal· yordu. ~ Et fazla kızarmıştı. Biraz daha 

Birkaç gün sonra idi.. Diye ıordum. bir müddet sonra pederi vefat edince dm beni hte çıplaktı. Afrika güneş~in dikkat etmiyecek, biraz daha dalgın• 
Mari ile beraber Karlton dans - Zannederim Per embe sayı- Çavu§ hamamm1 satmış, parasiyle ziya· Ey kameti servü semen salınmada i11erle 1 bronzlaştırdığı erkek çehresi, arkaya lığında devam edecek olsa ilk defa 

salonuna gittik.. sında .• Esasen Peter Praum bura- fctler, nyinicemler yapbrmıştL Bu israf sen taranmı§ olan siyah, parlak saçları olarak yemeği yakacaktı. 
Maıamız, antrenin yakınında nın daimi müdavimlerindendir. içinde paralnr çabuk tükenmişti. Hatr olalım dedikçe ben ferdalara sal- biçimli ıportmen vücudu bu bakir X 

idi. Önümüzden doktor Miçelle Bu akşam buraya gelirse size ha- Bu sırada bestelerni, olduğu (Buaelik) dm beni 1 ormanın dekoru İçinde onu vahıi ŞEHVET 
çok güzel ve genç bir kadının geç· her veririm. makamındaki : ı cennetin genç ilihı gibi gösteriyordu. Damarlarında şehvet alevi vardı. 
t;ğini gördük. -BiTMEDi- Zülfündedir benim bahti &iyahım Hicaz nalqi musiki aleminde yeni bir Nova bu halile onu görürse kendi dü- Onu yenemiyordu i4te ... Mücadele--

Sende kaldı gece, gündüz niga.bun eser san'atın daha doğduğunu göster- şündüklerini düşünmekten, kurtula- sinin tesirsiz kalmasından utanmak· 
fncitinni§ seni meğer ki ahım mişti. mazdı. ta idi. lki gilndür Novayı havuzd. 
Sende kaldı gece, gündüz nigahım Uçüncü Selim lsauıil Dedeyi tekrar Acaba görüyor muydu? çıplak gönnüştü. İki gündür, kendi~ 

Şarkısı 0 kadar üstadane dü}müıtü ki saraya çağırtmııtı. Bu vesile ile evvela Belki o da kendi yaptığı gibi dal- sini ağır bir disiplini içine koyduc 
Taziyet yine mi karışıyor 

mıı~iki mebnfilinde derhal taammüm haftada iki defa saraya giderek fasıllara lar arasından gözetlemeği daha mu- Fikren bir hayalin esiri olmağa bq.. 
_.•.ŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 1 büslerin :sulh için birinci derecede bir eden bu şarkı birçok musiki müntesiple- i~tirak ediyordu. vafık buluyordU_; . • ladı~nı anlayınca en ağ~ işlerle er• 

ültimatom gönderdiği hakkında biri ehemmiyeti vardtr. İngiltere müşkil rinde • eserin bestekarı olan Dervi, Is· Bir müddet sonra uhdesine (Musahip Ba§ından •gı bır kaç kova ıu keklik arzularını yenmege, unutma• 
faYİa çıkmıştır. ltalyan ıiyasi maha- bir anda üzerine düşen meıuliyeti maili gönnck arzusunu uyandınnııh. ıehri yari) tik ve çok geçmeden ıer mü· dökündü. Suyun serinliği vücudu- ğa çalı,tı. Günler olmuttu ki saatler• 
fili bu haberi esassız telakki etmekte yüklenmek iktidarını göstermiıtir. ezzinlik hizmeti verilmişti. na taze. hayat veriyo~u. Ona bu bir ce g?~le~ ufukta bu. cehennemden 
ve Almanyanın Çekoslovak-vaya ül- ÇEK TA yy ARELERt ALMAN mek kararındayız. Eğer Südet mese- Dede efendi 1897 senesi sonlarında buse, hır 4ehvet busesı kadar tatlı ge- kendısını kurtaracak bır tayyare bek· 
timatom göndermek niyetinde ol- TOPRAô.I OZERINDE lesinin Çekoslovakya için dahili bir bir saraylı ile evlendiği zaman artık der· liyordu. liyordu. Şimdi o düşünceye bir yen~ 
madığmı zan eylemektedir. UÇUYORLAR: mesele mahiyeti muhafaza edilirse gihtııki hücresini bırakmıt, (Ak bıyık) Acaba görüyor muydu? sini ilave ebniftİ. 

Romada, Çekoılovak ihtilafında Berlin 26 ( ö.R} _ Alman mah- bizim hüsnü niyetimiz sebebiyle me- ta kiraladığt bir eve ıeçmİ§tİ. Yalnız mu· ** Bu sabah kendi kendine telkin 
aklı selimin nihyet hakim olacağı ve fellerinin fikrhtce vaziyete hususi selenin halli kolaydır. ke.bele günleri dergaha devam ediyordu. Birbirinden hiç ayrılmak istemi- yapmağa çalıştı: 
meselenin sulh içinde bir uzlaşma ile bir karakter vermemesi Çek hükü- Anayasamız çok alutikidir. Bu ıe- Ali Nutki dede velat edince üstat çok yen, fakat zaman zaman kindar bir - Nefret ediyorum ... Ondan nef~ 
halledileceği ümid ediliyor ve Avru- metinin bile bile tahrik hareketlerin- beple Almanların istedikleri rejimin müteessir olmuıtu. Henüz teenürü üze· dütüncenin tesiri altında dü4111an ol- ret ediyorum .•. 
panın merkezinde, lıpanyada oldu- de devam etmesidir. Bir Çek tayyare- halli için le§rİi tedbirler kafi gelebi- rinde iken üç yaımdaki oğlu (Salih) te duklarını habrhvan iki ilene aıma - Devam Edecek -
ğu gibi, yeni bir yangın ocağının ha- sinin, bu defa Avusturya _ Çele hu- lir. Bu rejime de muhtariyet demek- ölünce yası büsbütün arlm'lb. Ve kendi- Ey tah Melek hu haddi balayı ferihatı Bestesiııi okudu. ESer biter bitmez de• 
ati olmıyacağı kanaati kendini göste- dudunda, yine Alman arazisi üze· te!l ziyc.de «Kendi kendini idare» de- sini dilhun eden bu elemden aldığı iJ. Vechinde muhener 11enin imzayı ferhü· de efendi ıakirdleriyle beraber : 
riyor. rinde uçtuğu bildiriliyo:r. Doyçe Al- mek daha muvafık olur.» hamla : nak Figan eder bülbül bahar görmüştür 

gemeine gazetesine göre Çekoslovak Bir gonce fcmin yaresi vardır ciğerimde Teırif kaddimun teref efzayi ferhünak Benim gibi o da bir gülizar görmÜ§tÜr 
LONDRA ENDlŞEDE: tayyarelerinin hududun öte tarafın- Londra 26 ( Ö.R) - Hariciye ne· Ate§ dökülürse yeridir eh ıerimde Cennet gibidir İşte bu nevcayi ferhünak Nedir hu hüsnü ve Melahat nazirin ol· 
Roma 26 (ö.R) - Londradan da Alman arazisi üzerinde uçmaları zareti orta Avrupa dairesi ,efinin Her lahza hayali duruyor didelerimde Eseriyle ba abmm (Eviç) ten olan madığı 

bildirildiğine göre Çekoslovakyada Alınan ahaliyi heyecana düşürmek- Berlin - Prag ve Pariıe giderek bu Takdire ne çare bu da varmış kaderimde ferhünalunı da izah ederek tanburi Zeki Efendi gerçi kulun çok diyar görmüştilr 
intihabattan ileri gelen gerginlik hali tedir. Çekler hudutta bir çok tnhki- hükümetlcr merkezdindeki İngiliz Mürebbaını bayati mak~miyle pek ya· Mehmet ağadan bu yolda bir peıreY ve Besteaini okuyunca Şakir aza hayret• 
devam etmekte ve vaziyet Londra mat yapıyorl&r. Halbuki Almanya sefirlcrile temas edeceği teyit edili- kıcı ve hüzünlü bir surette bestelemiıti.. kemani AU aiadan da bir au semaisi ten hayrete dütmekte iken yine Dede 
mahfelleri tarafından cndi$e ile ta- tarafında buna benzer hi-; bir faali- yor. Sir Vilyam Brond dün Berline lamail dede oğlu Salibin vefatından yapmasını ve bu eserlerin de gayet mah· ve ıretikleri : 
kip edamektedir. yet yoktur. Ve gazete ilave ediyor: hnreket etmiştir. Londradan gaybu- üç sene ıonra validw (Rukiye) ham· rem tutulmaıau arzu etmişti. Del biçareyi mecruh eden tii nigahındır 

Huduttan Alman kıtal.ınnın geri beti 10 gÜn sürecektir. Bu seyahat mı validesinden iki acne sonra da benü.a Dede efendi her nasılsa kendi aleyhi- Beni sevdalara dU§ eyliyen zülfi ıiyahm• 
FRANSANIN TA VStYESt: alınmasından bahsedenler bile bile çoktanberi düfünülüyordu. Fakat alb y:ı1mda bulunan ikinci oğlu (Mwta· ne çevrilen bu entrikadan haberdar ol.. dır. 
Roma 26 (ö.R) - Çekoslovak- yalan söyliyorlar. Zira Almanya ta- Çek meselesinin vahameti ıebebiyle fa)yı n daha sonra henüz on ü-; yqla· m11f ve gizlice dinlediği Şakir aianın Koyup evvel bu ıt> 

yanın pari.s aefiri B. Oziski Fransız rafından hudutta asli talı4idat yapıl- talik edilmi,ti. Geçeceği b~ fehirler· nndaki km (Ayıe)yi kaybetmifti. yaptıiı femünak makamındaki eserleri- zalim .. 
h'.ikümetinin itidal tavıiyelerini bil- mış değildir. de Sir Vilyamın hükümetlerle temas Uçüncü Selimin ölümünden sonra da nin seyrini ve lidİfİoi kavradıktan sonra Senin bu çektiğin curu cefa kendi g{ina· 
~:rmek üzere Praga hareket etmiştir. ALMAN TA yy ARELERI önceden dü,ünülmüJ olmamakla be- sarayı terkederek im:iYaya çekilmiı, Nut· o da derhal bu makamdan yaptıiı bes- hında 

ÇEKOSLOV AK TOPRAK- raber böyle bir temas imkan harici de ki dedenin halefi {NasD" Seyit Abdülba- lelerini gizli olarak kendi ıakirtlerinden Ağır ıemaiainJ okumağa bqladılar .... 
AMERiKA BiTARAF:. LARI OZER1NDE: görülmiyor. Vaythal mahfellerinde ki dede) den neyzanlık öğrenmeğe bat· bulunan Dellil zade lsmail ve Çelintıir· Bu da bitince dede, Şakir apya mini· 

• ~~n_ıa 26 (Ö.~~ - Vaıın~ondan P!ag 26 (A.A} - Neşredilen bir kabul ediliyor ki ln.giliz bükümeti 1amlfb. zade Ahmet •ialara mcıketmifti. c:la.r bir balclfla : 
bildmlıyor: ~~~ıye nezareti .Alın~ teblıide ıon ~ gün urfmda yani Südet rnıntakasmda belediye intiha- . ** Günün bu.inde ikinci Mahmut, buzu· - Buyurun der. Sua ıi%o geleli.. Bu 
Çekoslovak ıhtılafında Amerıka bır- 20 Mayısdan 25Mayısa kadar Alman batmın serbestliğini takip etmek üze- ikinci Mahmut yeniçerileri kaldırması· nında bir fasıl yapılmaıını irade ile En- sefer de Şakir •i• : 
le4ik devletlerinin sıkı bir b"taraflık- askeri tayyarelerinin Çekoslovakya re müşahidler göndermek ihtimalini nı müteakip dedeyi saraya celbederek derun su takımını istediii vakit Dede Bir dilbere del dü~til kj mahbubu de· 
dan aynlmıyacağını bildirmiştir. hududu üzerinde uçmu, oldukları göz önünde tutmaktadır. Salahiyetli musahip tayin eylcmifti. Dedenin bu ıu· padipha bitıtben : · !emdir 

tNGIL TERENiN BERLiNE bildirilmektedir. daireler önceden hazırlanm14 bir retle sn raya alınmasını hoı görmiyen ve - Müeuin batı Şakir ağa kulunuz Ref tarı güzel kameti nr ar bedlemdir 
lH~ ARI: Paris 26 ( ö.R} - Prag hükümeti plin omamakla beraber İngiliz hü- sarayda üstat geçinen bu1 musiki mÜn· cFerhünak» namında yeni bir makam Yeter nige gamzesi ger eylese tesir 
Parıs 26 ( ö.R) - Sosyalist Po- tayyarelerinin hududa ~ kilometre- kümelinin Südet meıel~ile ortaya tesiplerinin canını sılmu~tı. Ezcümle En· icat ettiler. Ferman buyuruluraa... Canımda ne\•le hayli zamandır emelimdir 

µulaire gazetesi Çek meıel~si hn~- den fazla yaklaşmamalarını emret- çıkan vaziyeti islih etmek istediği derundaki ıer müezzin (Şakir ağa) le$i- Demesi üzerine Şakir ağa, dedenin bu Yürük ıemaisini okuduktan sonra ke-
~da fUnları y~yor: l~lt~·en~ mi~tir. . . . bildirilmektedir. nİ!I cüzelliğine ve musilddeki bilgisine I yarr.an muazzipliği kııtfısmda bayağı mani Ali ağanın saz semaisiyle fasla nİ• 
~ukeı:rer ~~ ene~~ik teşe~buslerı mu- Prag 2ô {ö.R) - B. Heınleın Avam kamarasında i§Çi mebus B. çok mağrur bulunuyordu. Dedeyi her sendelemişti. Padişahın iradesinden son- bayet verilmişti. Bu müsabakaJ1 musiki 
hım bır pısıkolo1ık tesır yapmıstır. Daily Mail gazetesi muhabirine Al- Noel Baker Çekoslovak - Alman bu- hangi bir vesile ile ikinci Mahm~dun hu- f ra evvela Zeki Mehmet ağanın peşrevi sürprizini dinliyen ikinci Meıhmut : 
Motosiklet hadisesinden aon.ra. Al- manyanın çekoslovak Almanlarını dudunda. bildirilen hadiseleri tahkik zunında küçüle düşürmeği tasarlamııtı. 1 çalmm1fb. Arkasından Şakir ağa &'Üzel - Şakir. Demişti. Dede musikide bit 
manya her teYe karar vermıştı. Fa- kurtarmak İçin müdahaleye mecbur için beynelmilel bitaraf bir komitenin O zamana kadar ismi bilinmiyen sesiyle : anavardır? Sen onunla gürqemezsiıı ... 
kat lngiltere hiç şüpheaiz 1914 deki kalmuı ve bunlan kendi hudutları gönderilmesini hükümetin da.ünüp (Ferhünak) makamı yeri:ı~ (E ... iç ) oku· Meyleder bu hüzünle kim görse ey kül- (1828) 
~atayı t~kr~~ etmek İste?1edi. ~e~~ine içine alması ihtimalinden bahseder- düşünmediijlni ıormuı, Hariciye nurdu. Şakir e.ğa dedenin malümatı ol· fem seni lkinci Mahmudun bu tarzda soğuk bir 
iht~ etti kı .. aon haddme getirılırae ken Sqvekil B. Hodza da Paris-Soir müıteşan B. Buttler bundan bir fay- madan ferhünak makamından besteledi- Taze eenbilzare döndürmü~ siyah per- teşbih ile yaptığı takdir dedeyi müteessir 
İngiltere buna likayt kalmıyacaktır. gazetesine ~u beyanatta bulunmuş- da çılmııyacağı için böyle bir t~- fi eserlerini kendisine refakat eden tan· çim ıeni etınİ§ti. Yeis içinde aeçirdiii bir sen• 
~an ~aay~nal ~ aoıyalistler üze- tur: büıün hatıra gelmediği cevabını bmi Zeki Me1İtnet aia Ye kemani AlilBimisil bir hüsne malksin li ey kaşı hilal zarfında blr küçük prkı bile bes!elenı&-
nnde derın bır tesır yapan bu teıeJ>- « Uzlqma yolunda ,ok uzaia &!t- vennjıtir. apya da geçerek ezcümle ı Birbirine ıösterir çok mah nev &lem seni mitti. 
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bombardıman 
edilecektir 

Sebastiyano kadına lanet okuyordu 
I" adın yüzünden başına gelen bu bela bu eski kurdu 

şaşırtmıştı. Şimdi ne bilmiyordu ... 
yapacagını 

Sekiz gijndenberi ilan edilmekte olan 1 
hava ailihlanması hakkmdaki müzake- f 
re avam kamarasında yarın ba§bya
caktır. B.Çemberlaynın sıhhi vaılyetinin 

bu müzakerenin tehirini icap ettirmiyeM 

ceği umuluyor. Yeni hava bakanı B. 
Kingsley Vud da müzakerelerde hazır 

bulunacaktır. B.Çemherlayn, 1935 ten 
beri a.keri havacdık sahasında yapılmış 

Sebastiyano ne yapacağını şa- bile fedadan esirgemem başmet-ı tün kadınlara lanet okuyordu. 
tırmıf bir hale geldi. meap.. V asil, Sebastiyanoyu dütünceli ohun, lngiliz hava kuvvetleri, yeni mÜ§· 

Arkasına bakmadan giden im- - Bilirim Sebastiyano .. Şimdi görünce hayret etti. külat çıkmazsa 1939 sonunda icabı ka· 
parator Vasilin sözleri bala ku· beni dinle .. Ben, Prensea Teklaya - Ne var .. dedi. Yoksa bir ge- dar yeni tayyareye sahip olacakbr. 
laklarında çınlıyordu. Vasilin bir bir ceza tertip ettim. Cezanın bi- celik vuslet seni Teklaya çok mu Saydığımız tiplere o zaman ıunlar da 
planı olduğunu anlamı~tı. rinci kısmı onun koynuna seni bağladı ki onun hakkında tatbik eklenecektir. 

Fakat bu plan nasıl bir plandı? sokmak suretiyle tatbik edildi. Bu edeceğim cezadan müteessir gö- l) Ağır bombardıman tayyareleri 
Niçin onu bu gece Prenaes Tek- auretle onu asalet gururunun en rünüyorsun. Merak etme .. Tekla- - •Anmtrong Vitvort Vitley•, iki 

la ile beraber kalmağa mecbur et· İnce yerinden darbelemiş oldum. nın dayak yediğini bir kendisi bir motörlüdür, cHenley Peye» !erden biraz 
mitti? Şimdi cezanın ikinci kısmı kaldı. sen bir de ben bileceğim. Haydi daha yavaı olmakla beraber pek fazla 

Neden bu sabah ve bizzat bu-; Onu haremde, bütün cariyelere dündenberi hazırladığım planı miktarda bomba bıfıyacak ıurette techiz 
raya gelmitti. Eğer maksadı ça- kırbaçlatacağım ve bu İfİ de biz- tatbika gidelim. edilmittir. 
ğırtınak idiyse her hangi bir utak- zat sen id.ıu-e edeceksin. Bak .. Burada büyük bir çuval.. 2) Hafif bombardunan tayyareleri 
la haber gönderebilirdi. Sebaatİyano afallattı. lmpara- Bir İp, bir de bez tıkaç var .. Bu - cVikre• - Velinııton• lar çift motör· 

Koskoca bir imparatorun, .hele torun ne demek İstediğini derhal çuvalı, bu ipi, ve bu tıkacı al, pe- lildiir, cVeoley• !erin ağabeyisidir. ltal· 
V asil gibi tetrifata meraklı bir anlamıt ve foyaaının meydana çı- tim sıra gel. yanların S..voya - Marketti'lerine cevap 
İmparatorun upğının ayağına kacağı korkusu eski haydudu sa- Sebastiyano, makine gibi bu olan itleri tafıilatiyle izah edecek ve bu- 2000 e kadar tadilat yapmak icap etmİf· teıkil eden bu tayyareler 12 bin kilo-
gelmek gİbi olan bu hareketi yap- rartmıttı. emre itaat etti. Çuvalı, ipi, tıkacı ıün tahakkuk aafhuında olan muuzam tir. metrelik bir uçuf sahasına sahiptir, vaaa· 
Dllf olması Sebastiyanoyu ürküt- Vasilin, emrine kartı gelenlere alarak İmparatorun arkasından ail&h procramını anlatacaktır. Bu proı- 2) Senede 60 tayyare imal edecek ti ıiirati 285 kilometredir. 
müftü. çok merhametsiz hareket ettiğini yürüdü. ram, ÜÇ sene sonra, Jnııiltereyl askeri tffilde cihazlanıtllf olan fabrikaları, ıe· 3 - Avcı tayyareleri - cSuper Ma-

llk defa olarak elindeki tarap ti- bilirdi. V asil.. Teki anın dairesinin isti- havacdık ih1ıariyle diinyanm en kuvvetli oede 300 tayyare yapacak hale ıetir- rin Spit - fayn Azami oiirati 576 kilo· 
fCSİnİ dudağına aötürmedi. Şimdi ne halt edecekti. Geceyi kametini tutmuştu. dnleti yap..,.J,tır. mek icap etmitti. Bunun için, wırn- metre ve seteri sünıtl 520 kilonıetredir. 

Onu muanın üstüne bıraktı. Prensesin koynunda değil de Zoi- Sebastiyano heyecan ve korku- 1935 te, lnglliz hlikümeti, hava ai- gelen makinaları ve cihazları yeniden Diğer taraftan cHavkenin tezıalıta ye· 
Yatakta ve yüzükoyun yatan, uy- çenin koynunda geçirdiğini impa- dan çatlıyacak gibi olmuttu• Wılan h-daki zaafmm memleket kurmak ve yeni mütalıassıs İfçiler hazır- nl bir av tayyaresi olduğu ve bu tayyare· 

lrusuzluk ve yorıunlukla geçen ratora söylemek imkansızdı. Oda kapıaının önünde idiler. için ne biiyük bir tehlike teıkll ettiğini lamak ic:ap etmittir. ııin çok daha yiikaek vasıflara malik ol· 
bütün gecenin acısını timdi derin Zoiçeyi uyandlrmadığına timdi imparator kapıyı açmıttı. içeride .. birdenbire anladL Bir kaç ay içinde, ha- 3) Nihayet lüzumu kadar ham madde duğu söyleniyona ela brakteriatilderl 
bir uyku içinde çıkaran Zoiçeye çok pİfman oluyordu. Teklanın yatakta Zoiçe hala yüzü koyun va bakanlığı teknl.yenleri fabrikalar ta- ve bilhaısa duralumin bulmak kolay ol- henüz bilinmiyor. 
baktı. dayak yemesi Sebaatiyanoyu asla yatmıf uyuyordu. rafından •erilen plinlardan bir kaçnu mam!ftır. lnciliz hiikiiıbeti, son mali takdirlerin· 

Onu uyandırmak, Teklanın ya· alakadar etmiyordu. Şimdi artık her,ey meydana bbul ettiler. O ıWnan bu tekliflerin na· lngı1iz hava kuvvetlerinin, imkan nls- de, muazzam hava antrepolan İn§aaı için 
nına göndermek, gece yaptıklan Onu üzen tek nokta timdiye çıkacaktı. zari kıymetlerine iıtinat ederek, prota- betinde doğru bir tekilde, buııünkii va· alb milyon sterlinlik bir bütçe tahaiı et· 
dalverenin çakılmaması için vazi- kadar sadıkane çalıftığı Vasilin Sebastiyano, imparatorun ayak- tiplerin tecrübesi ııafhasmdan geçilme- &İyetlerini ve muayyen zaman ıonra ala- miştir. Bu antrepolar neye yarayacak· 
yeti düzeltmek İatedi. maiyetinde ve ilk defa olarak onun !arına kapanmak, yaptığı işi söy- den, ciiretk&r bir bereketle, bir ıiirü yeni cağı genifliği öğr.,nmeye çalıştık. Bu an· tır? Tayyare imaliıb 1939 sonunda du-

Fakat Zoiçe o kadar tatlı ve de- emrine muhalefet etmek ve bu ha- !emek ve yalvarmak istedi. tayyareler ISJllBl'ladılar. ket pek te kolay olmadı. Harp bakanlı- racak değildir. Fabrikalar ayni ıüratle 
rin uyuyordu ki.. reketin meydana çıkması idi. Bu kararını tatbik etmek üzere Parlamentonun karan mucibince hun- ğı hu hususta çok k"tum davranmakta- tayyareler imal etm.,kte devam edecek-

Sebastiyano ona kıyamadı. içinden kendi kendine küfürler idi ki V asil fU emri verdi : !ardan 1500 tanesi, tamamlyle yenil.,.- dır. ler ve hizmet halindeki tayyarelerin ~ç 
- Daha erken.. dedi. Baka- savuruyor ve kadın yüzünden ba- tirilmit lngiliz hava lnıvvetlerinin ön ıa· Buııünkii vaziyette, lngiliz hava kuv- miali bir yedek vücuda ııetlrecelderdit 

hm İmparator hazret1eri yeni ne tına gelen bu bela dolayuiyle bü- -BiTMEDi- fını t"§kil edecekti. vetlerinde filolarm son model tayyare- Bu tayyareler parça halinde antrepolara 
emir verecekler. Dönütte Zoiçeyi 1937 de, bu rakam 1 750 ye çıkarıl- lere sahip olutu ıöyle hulisa edilebilir: yerleıtirilecek, harp halinde, bu parçalar 
11yandırmm. o da gider Teklayı s ey d. k .. B . . f .. v • 1 • dL Ve son ııünlerde, lnciliz ordusunun 1 - Aiır bombardıman tayyareleri bir kaç gÜn içinde monte edilerek 7500 
kaldırır. Kimse farkında oJnıadan ) 0 y eşı Il CJ SJ 0) ogreDCJ erJ 2500 muharebe tayyaresine ihtiyaç ol- - •Hendley Peye Harrov• çift motörlü, kadar tayyare lngiliz hava kuvvetlerinin 
Prenses yerine, Zoiçe de odaaına Şehadetnamelerı"nı" aldılar duğu oöylemneğe baıladL Deniz aıın iil- taknlıi ıefer siirati 275 kilometre. Sabit emrine imade olac .. ktır. 
gider. kelerin müdafaası için ıösterilen 450 bir oiabet dahilinde imal edilebilen ye- Diğer taraftan, hükümet, latihsal aüra· 

Diye dütündü. tayyare ile, donanmaya bağlı 450 deni.z gine tayyarelerdir. tini artırmak için, cyardırncı fabrikalar• 
Odadan çıkarak imparatorun '· ·, '.1:"'Jf. - w f tayyaresi bu rakamların dıtmdadır. 2 - Hafif bombardıman tayyareleri yaratm,.tır. Bunlar umumiyetle otomobil 

dairesine doğru yürüdü. Eğer Se- , ~fo- Son zamanlarda bazı istlsalılara ver· - l 00 den fazla cBlenhaym• dünyanın karoaerisi ve motör yapan imalathane· 
bastiyano Vasilin planını bilmit .ı "' ""• diği cevapta B. Çeınberlayn, mevcut bu neviden tayyarelerinin en aüratlisidir. !erdir. 
olsa idi Zoiçeyi uyandırmakta te- '.J tayyare filolaruıdan ekserisinin nizami Seferi hızı saatte 424 kilometredir. Bir Böylece, lnııiliz hava kuvvetleri, her 
reddüt etmezdi, Fakat insanları miktarda yeni tiplen tayyarelerle teçhiz kaç tek motörlü •Velesley» : daha ya- sene artmaktan geri durmayacakbr. lkl 
idare eden mukadderatları idi ve edilmit oldujunu teyit etmİ§tİr. Böyle vaı, fakat pek geni§ bir aksiyon sahaıına sene sonra, lngiltere, Avrupııcla eıi ol· 
bu mukadderat ne kadar tedbirli olduğu halde enclifeler neden dağdma- aalıiptlrler. Seferi sürati 390 kilometre mıyan bir kuvvete sahip olacaktır. 
hareket edilirse edilsin muhakkak llllfhr. Sualler ve tenkitler neden yağ· olan cFayri Betl'lerden küçük bir mik- '"---
yerini bulacaktı. makta devam ediyor, ve nihayet neden tar. Kütüphanecinin 

imparator Sebastiyanoyu bek- lnııiliz hlikii.ıneti, birleıik devletlerle Ka- 3 - Avcı tayyarcleri - cHavker 
liyordu. nadaya, hu memleketlerden elde edebi- Harriken• tipi, 650 kilometrelik fasta•· küJhanbey/ig"' İ 

Bu sabah üzerinde büyük bir leceği harp tayyarelerinin miktarını öğ- tik bir vaaati ile Londra • Edimhurıı yo· 
nete vardı. renmek üzere heyetler ıöndermek Jüzu. !unu 48 dakikada alml§br. Filolarda - BAŞT ARAF1 5 INCl SAHlFEDE -

- Nasıl koca herif .• dedi. Bu munu hissetmittir. mahdut bir miktarda görünmeye bBflan- duruyordu. Kara sakallı adam po· 
aeceyi eyi geçirdin ya.. Çünkü, plin mucibince ısmarlanmlf llllfbr. Kanatların hücum bordaıma yer- lise doğru kottu ve polisin arka· 

Sebastiyano, yaptıklan dalave- olan tayyarelerden ancak yüzde 20 ıi ha- leıtirilroiı elektrikle mücehhez altı mit- sına saklandı. Hızla ko,makta 
renin gözlerinden anlaşılmaması • va kuvvetlerine teslim edilmİftİr. Hiz- ralyözü vardır. olan Çabun köteyi döner dönmez 
için batını önüne eğerek cevap Seydiköy befinci aınJ öğrencileri metteki diğerleri, en az dört oeııedenberi 4 - Keıif tayyareleri - cAvro An- bir polisle çarpıttı. Kovadaki au• 
verdi. Seydiköy, 26 (Hususi) _ Seydi- rebnen bay Veli Ertan ve öğretmen kullandmakta olan alelade tipten tayya- son• lar iki ıenedenberi bizmettedir, ve lar poliain üstüne batına döküldü. 

- Sayei tahanenizde aaaleı köy ilk okulu dera tatilini yapmıttır. arkadqları okuldaki mesailerinden relerdir. lngiliz hava lruvvetlerinde bunlardan hü- Ertesi gün bütün gazetelerde 
meap... , , . . ~inci sınıfa devam eden öğrenci- L--ka Se dikö ballanın kültür ib- Demek ki bir gecikme vardır. Sebep- yük bir miktarda vardır. Hatta Kanada atağıda yazılı olan havadis çıktı: 

- Daha vazıfen bıtmedı. Gö- ler tamamen muvaffak olmtqlar v ~ Y Y leri tunlardır: ve Avusturalyanm hava orduları da bun- Bay Çabunun külhanbeyliği 
recek mühim bir İf d~ var .. On- •ahadetnamelerini alml§lardır. Sey- ti!.~ını tatmin için de ellerinden gel- 1) Tatmin edici neticelere varıncaya larla cihazlanıu,.tır. Bununla be•aher «Karmelit caddeainde 11 numa· 
dan so~a benden ne dıleraen onu diköylüler ilk okulun muvaffakıye- dıgı kadar çal)4maktadırlar. Halk kadar, eksperleri talebi &zerine, tama- bunların İn§aaı ela yeni prorrama dahil- ralı evde, gelene geçene pençere· 
yapacagım.. tinden çok memnundurlar Mekte- genç öğretmenlerin mesaisini tak- ınlyle yeni p!Mlar dairesinde ısmarlan- dir. den su dökmekle gönül eğlendiren 

lradelerinizi ifa için canımı bin dört yüz öğrencisi vardır. Bqöğ- dirle kar,ılamaktadır. mlf olan prototipler üzerinde, haz.an ihtiyacı iater 1750 ister 2500 tayyare kütüphaneci Çabun oturmakta• 
dır. Dün de, evvelce kendiaini bir 
dela ıalattığı, fehrimizin tanınmlf 
doktorlarından Volneri, bir defa 
daha ıslatmaya te,ebbüı etmiıtir· 
IJe müahale eden polisin üzerine 
de aynı fekilde elindeki kovayı 
bofaltm.,tır. Çabun tevkil edil• 
mif ile polia direktörlüğüne ae11/ı• 
edilmiftir.» 

Halk masalları 
Ayva 
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hamamın duvarları ikiye bölünüp' sayuını bilmezlerdi. Gel zaman dedi. Annesi de ı 
meydana üç dervit çıkarak birisi git zaman bu kız on dört on bet - Aman oğlum bana inanmaz 
der ki, kızın ismi muradına ermi- yatına girdiğinde cihanda efSİZ isen sorar, soru9turur, anlarsın, 
yen dilber olsun ve birisi de bu ve emaalaiz fidan boylu çekici dedi. 
kızı yıkadıkça batından altınlar gölü, keman katlı, dudakları teker Tellalları çağırıp sorduğu za
dökülsün ve güldükçe yanağında kokusu Fujer, cilvesi nazik ... Böy- man bunlar da hayret eylediler. 
güller bitsin ve ağladıkça gözün- le bir güzele malik ki kar91sında- Meğer içlerinden kızı gören var. 
den İnciler dökülsün ve yürüdükçe kileri sarhof ederek göz kamattı· mıf. Hemen ileriye gelerek: 
yerde çimenler bitsin dedi. Ve bi- rıcı haliyle odanın içinde sanki -Şiıbzadem, ben gözümle gör-

Padi9ahım itte ıetirdim, de- ne .oturacak ve ne de kalkacak risi de tu bileziği koluna bağlasın bir güne' doğmuf ta aydınlanm19. düm, vardır. deyince, tabzadenin 
yince padiplı dahi: Y~rı .varmıf. Bu h.atun kocasından ne zaman çıkarırsa o zaman kız Her taraftan duyan bu kızı görme- artık fÜpbesi kalmadıktan sonra 

- Aferin oğlum, ziyadesiyle hamıle olup vakti tamam oldukta vefat eder ve kolundan bilezik ğe can atıyorlardı. Bunlar burada annesine giderek: 
hünerdar imitsin, senden ala kime kocasına hitaben: . çıkmadıkça birtey olmaz. Seneler- otura dursun, biz gelelim Yemen - Sevgili anneciğim yarınki gün 
vereceğim kızımı, dedi. -Koca t~radakı hamamcı Ay- ce 'ömrü olur diyerek hamamda paditahının oğluna.. gemiye binip 0 kıza görücü gider-

Dekrbal nikahları kıyılıp ku·k te ~ollaya gıt, karımın doğuracak bileziği bıraktı ve bu üç derviş Bir gece bu kızı rüyasında gö- sin, eğer kızda hakikat bu hal var. 
gün ırk gece düğün dernek etti· yerı yoktur hamamd b b' d k ·w·ı V l 'd · b' 
le Ond Ş h 

• _ a Of ır yer ora an çı ıp gı er. a ı esı ı- rüp elinden a,k 9arabını içti. Sa- sa derhal oradan nısanlıyarak alıp 
r. an sonra a zade bura- varsa orada dogursun de d d' ) ·•· k k 1 b "I ·· b • • · · • · ' dan bu kızı alıp doğruca kendi B .. . k • • e 1' ezıgı ızın ° una ag ayıp ve gu- ah oldugu zaman kalkıp dogru getıresın dedı. Nıhayet sabah ol-

! k un~n.uzerın~ ~ası Ayşe molla- zelce kızı yıkayıp ba9ına su dök- annesine gelerek dedi ki: duğu zaman hatun oradan bir ge-
mem eB etine, babasının sarayına Y~ gıdıp key!ıyetı nakleyledikte tükte batından altınlar dökülme- - Ey sevgili anacıg"ım Tanrım miye binip yola çıkar. Bir kar gün 
gitti. a~ından geçenleri birer bi- 1 1 r oglum y l ' d • b l d O d b h b " guze o u . arın g~ •ın e ge at a ı. ra an u atun a- hayırlar versin. Bu gece rüyamda geçtikten sonra o kızın olduğu 
rer anlattı. Orada da yeni bastan otura~ de.~ı. Orad~n fakır adam mamcıya bir miktar altın verip kı- bir memlekette bir kız gördüm, memlekete gelir. Gemiden çıkıp 
kırk gün kırk gece düğün yapt;lar. ~anesıne do~erek boyle~_e ~arısına zını da alıp o yıkık evine geldi. Bir bala hayali kartımdan gitmiyor. tehre girdi. Orada sorutturarak 

Onlar ermiş muratlarına darısı ıfade eyledı. Ferdası g~nu hatun kaç gün geçtikten sonra bir bü- Hala onu isterim, dedi. aradığı kızın evini buldu. Bu ha-
dostlar batına... kalkarak hamama geldı. Hem.e~ yük konak yaptırdı ki dille tarif - Ey oğlum onu ne yapacak- tun gelip kapıyı vurdu. Ve kapı 
Muradına nail ol- Ane molla hamamın halvetını olunmaz .. Hatun bu kızı kö,ke çı- sın. Falan yerde bir kız vardır, yı- açıldı, İçeriye girdi. Merdivenden 

açtı: . . k~rıp orad.a !atı.~ .~~lka~~'"..Kız kandıkça batından altın dökülür, yukarı çıkıp o kızın olduğu köf-m ı yan dilber Buyurun sultanım ıçerıye, bu- agladıkça ıncı dokulur guldukçe ve güldükçe yanağında güller kegeldi.Kö9ktebirazoturduktan 
. . rada doğurunuz dedikte, hatun yüzünden güller açılır ve yürüdük- açılır ve a~ladıkça inciler dökülür sonra kızın annesi ile konufmağa 

E-;e~ zamıı:n ıçınde k8:lbur sa- içeriye girip o saat ağrısı tutarak çe yerde çimen biterdi. ve yürüdükçe yerde çimen biter ba,ladı. Onun asıl muradı ise kı-
man ıç~nde ~ır varmıt b~r yok- neden sonra nur topu gibi bir kız Nihayet bunlar bu kızın yüzün- deyince oğlu: zın bu itlerini denemekti. Kıza: 
mut, bır fakır adamın bı~ karısı evladı _z~ur eyledi ki yüzüne 

1 
den öyle zengin oldular ki halayık - Aman anneciğim söylediğin 

varm••· Bunlar tı"ayet fakır olup bakmaga ınsan kıyamaz. O saatte ve cariye ve paranın kıymetini ve rüya mı? Bu. olmıyacak birfey" -BiTMEDi-

Bu vakadanberi Çabun aklııı• 
oynatmıt ve gelenin geçenin ba• 
tına pençeresindeki küpe çiçek• 
!erini atmaya batlamıttır. 

Şimdi o tehir dıtındaki Bognit• 
se tımarhanesinde çalıtmakta vı 
çiçekleri sulamaktadır. 
,,.,,..UZX/J:r/?777/77.///~ 

Satılık ~ 
Az kullanılmıt fakat yeni " 

haline getirilmit BtR TRAK
TÖR, B 1 R B A T ö Z el· 

verişli tartlar ve tediyatta ko
laylık gösterilerek satılmak· ~ 
tadır .. MiMAR KEMA· 
L E T T t N C A D D E StN· 

DE No. 35 B A Y F R A N· 
Ç O 1 S C U t D t C 1 Y E mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
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~ Mikt Fiatı elli kuru4luk muvakkat te~t ~e- 934 Tevfik Ziya Kömürcü Tilkilik C. 183 18 75 15 90 29 3 

Cin . K·ı ar Lira K. ya banka teminat mektubu ıle soy- lzrnir Kültür Lisesi 4 üncü sını- y k "'l il Ko··mu··rcü Tilkilik C. 187 20 37,50 7,50 45,00 " 4 11 1 0 

t ·· ld - dik · ._ • a up og u yas 129 8 42 1 68 1010 5 ___ lenen gün ve saate encumene ge- fından a ıgım tas nameyı ve a- Latif Kolonyacı » 382,1 , ' ' " 

ince tek 1500 27 lirler. mir Öğretmen Okulundan aldığım : Haıan Yemifçi » 290 131
1
3 87,50 13,12 20,12 120,74 ,, 6 

S d ... tt 850 90 15-20--27-31 1619 (1018) orta ehliyetnameyi nüfus tezkeremi » Kadriye Aşçı » 384 131,5 7,28 1,70 9
1

98 " 7 
&., • yag 950 36 .. • . , kaybettim. Yenisini alacağundon es- lbrabim oğlu Kasım Araba T. Kemer C. 183 182 13,26 2,09 3,07 18,42 • 8 
Be un 3.. On üç bin dokuz yuz elli alh bra kisinin muteber olmadığını ilin ede- • Mehmet Kalaycı » 187 184 8,88 1,78 10,66 

0 

9 
z !:,';mir. = 3~ seksen Ü~ kuruş bedeli. k"j;ifli dBa- rim. : Cemal oğlu Halil Benzinci Kiğıtbane e. 131 413 52,50 10,00 63,00 • 10 
E e anesı ?O yuıdırlık sahasında Refik ay am B. Asutoy » » 21,SS 4,31 25,86 ıt 11 p~?tra makam11. 2

9
4

60
00 27 caddesinin Dokuzeylul meydanından0 Çivici hamamı No. 6 ~ Has:n Bani• Kahveci » l Sl 420 42,00 6,30 9

1

66 57 ,96 ,, 12 
.~~ç 14 Montrö meydanına kadaı: olaGn 39. l 768 (2007) » 159 
PlfllllK. • 

35
35

6
0 25 metre boydaki döşeınenın ram1t 12 70 2.S4 15,24 ,, 13 ırınç unu parke ıaşlarile dösettirilmesi kapa ı ( L A » » • » • " " ' 19 84 1 ~ 

Un (Buğday) 200 13 zarflı eluiltmeye konulml14tur. Keşif N • lamail oğlu Hamdi » • 38 443 14,37 2, 16 2,31 , 
5 

• lS' 
p .... ~ .. - 2200 1 · 0 kuru b d ) muka » Faik Atçı » 90 470 9,79 1.46 2,25 13, O " 

-..u... ve 4artrıameaı 7 ş e e • Kah · 9 O 2 86 4 93 7 56 45 35 16 Donıatea aalçuı 150 16 bilind B üh dislikten tedarik lrgad pazarında 68 No. lu helva ve » Arif vecı » 10 51 ,4 3 , , 
1 

, " 

Horoz fuulyuı 500 14 edilir.eT ... :!:i1an ~:iyenler posta üc- tahin fabrikasında ~ayan Hanife » Saban » • 96 510,6 15.17 3,03 18,20 " 17 
Nohut 400 14 .. d -s •. d elidirler Kapalı Servetle olan ortaklığımızı bu kerre » Mustafa Atçı » 90 510,7 8,33 1,25 1

1
92 11,50 " 18 

Mercimek 400 20 :fl.1 ~ 1 g~n ;/:,1938 Satı günü bilriza fesh etm~ olduğumuzdan » Musa Kahveci ,. 96 510,17 13,56 2,71 16,27 ,, 19 
ince hız. 500 4 saat alG daaesıBelediye encümenin.de ~ezkur fabri~a ile a!akam k~lmadı- » Hasan Atçı » 55 510,18 50,00 7

1
50 11,50 69,00 " 20 

Kuru erik 200 40 1 _1
...... M kkat teminat mik- ğmı ve mezkUr fabrika eski ortak » lbrahim Kahveci » C 246 510,19 12,60 1,89 2,90 17,39 ,, 21 

" 20 17 yapı acııuuır. uva b H 'f Se t id » M. Rifat Hancı Kemer · 62 356,3 138,17 27 63 165 80 2! l'ı..UfU üzüm 7 darı bin kırk altı lira seksen kuruştur. a?'an anılde .., rve .• ;:ıamedm~ are H Kepekçi » 410 • 2 ' " 
Soda 250 latı·rak edecekler 2490 sayılı kanu- edılmekte o ugunu ıuın enm. » aıan h . 64 356,4 , 0,8 4,92 ., 23 S 400 3 

-r K d 43 N d Hacı Sabri Ka vecı ,. 77 356,6 36,57 S 49 8 41 50 47 24 oğan ıar·f· d · esinde hazırlanmış tek- estane pazarın a o. a mu- » d , , , " 
Çay 20 400 nlifun .:ı ı jır ihale günü olan kim lrgad pazarı 68 No. Helva tahin » Eyüp oğlu Ali Haydar Kun uracı » Iıt 356,8 12,06 1,81 2,77 16,64 " 25 
kibrit Kutu--400 1 SOl 316j:38u~ ~·nü saat 15 e kadar imalathanesi eski ortaklarından Nwi » Oıman Kalaycı » 181 356,13 12,01 1,80 2,76 16,57 " 26 

Yukarida cins, miktar ve muham- encum·· en r~sligugwine vermelidirler. Kaptanoğlu 1769 (2009) ,. Hacı Mehmet oğullariA DbebTbağ K~ell~zSc. B, 611 33,60 6,702 40,32 " 27 938 Ha.an Og"'lu Yunuı ra a · 0 te 1 0
• 2 674 28,00 5 6 33 60 28 inen fiab yazılı çocuk yuvasının 15-20-27-31 1620 (1017) » ı • " 

yılı ihtiyacı olan 22 kalem~ A • HEYECAN VE NE- • » » ~ » ., 28,0(}1 4,20 6,44 38,64 ., 29 
heyeti umumiyeai üç bin üç yuz alt- Çocuk yuvasının 938 mali yılı ih- YARA TM' AK » Ahmet Celep » ı2 771 108 16,20 24,84 149,04 ,, 30 
DılJ aekiz lira on be• kuruf muh. anı- tiyacı olan sekiz bin kilo birinci nevi ŞE ..f't. » M. Ali oğlu Yatar Bakkal Hürriyet So. lS 1 681 0,79 16 0.95 ..

3 

3

2

1 
k · 1ild ki t ı kuruşta » lsmail kızı Hatice Ebe 1 ci Sokak 30 787 48 9 60 57 60 29 rnerı bedelle veba, atip e f.~.: ekmek beher ki osu on · n se- Doktorlarımız tasdik eder ki, Abdullah og"'lu Mehmet Debbağ Sinekli lOl,2 808 57,42 11 148 68190 33 

namesi vedıile 3/6/938 c~ gun~ kiz yÜz lira muhammen ~elle ~e hastalıklarımızın çoğu ruhidir. • '72 '33 " 34 
ıaat 16 da açık eksiltme ile ihale edi-ıbaş kitiplikteki ~esı veçhile Zaaftan cesaretsizlikten, korku- » ~:::nyi:!1g1:1E,:fa Bakka:İ Güli:ar So. B~ AS 8813~ ~·61 1 80 ıı'so " 35 
lecektir. lıtirak etmek istiyenler ~52 3/6/938 'tuma gilftü uat on ~ltıda dan m~linkoliden, ümitsizlikten • ~ 35 2'07 12'42 " 36 
lira 65 kurutluk muvakka.t temmat açık eksiltme ile illale edilecektı_r. İş- dog-~r. Menı,ei ise, heyccansızhk » » » akk :ıtl y » "'I ,. " 9 l,' 101 60,00 ,. 37 

ba ka t ek k · · ı 1+-•• ı alık » o .. aman oğlu Necati B a apıcı og u l 07 7 52 50 , ,. makbuzu veya n temına tt m • link etme ıs~yen er w.-- ır ve netesizliktir. 7,50 11 ,50 69 • 38 
tubu ile sö>:lenen gün ve saa e en- muvakkat .temmatktba •1~. 1veya Bugün hastaneleri botaltacak ·. •. Hüse;;n of.~. tbrahim Manifat.!acı Ha: Ali C. 

33
;,

4 
869 ~~.50 2,70 16,12 ,, 39 

eümene gelirler. banka temınat sne .. u u 1 e s~y enen yegane ilaç: Heyecan ve neş~di.a:, Halil Kömürcü lt 

63 916 
9 1 80 10 80 · 40 

13, 20, 24, 27 1591 (99
4

) gün ve oaatte encumene gehr1'1· Bir hastaneye gidiniz, bastala- • ' ' " 41 

Yeni yapılacak ve tamir edilecek 2 - Darülic'."'e?in ?3~ ~'!i yıl~ nn elemlerini, enditelerini güler : Abd:Ilab N':ın A;ı M:lcz C. i
6 9

2
8 

~:~~ ~~ ~·~~ • 42 
yoU.. için ince kumluları tercih ihtiyacı olan sek~ hm kıl~ ı: n;: bir yüz ve itimatla kaldmnız, der. • Abdullah oğ. Ömer Bakkal Çayırlı bahçe 83,14 942 12,50 2,50 15:00 : 42 
edilerek aLnacak yüz elli .bin adet ekmek, beher. kdosu sekiz ı..J U hal yataklarından kalkarlar ve ev- • • 12 50 1,87 2,57 17,24 " 43 
granit parke tatı 13/5/938 tarihin-ıalbbyüzk~k1!,1:a ~uh:::;:i ve:hi~ l~rine koşarlar. : . Hasa: oğ. Süleyman Berber » B." 943 11:so 3,50 21 ,, 44 
den itibaren on be• gün müddetle ve aş atıp ııue ~~ .. al: I~te insan makinesine bu kuv.. » » » » " ,, 17,50 2,62 4,02 24,14 " 45 
kapalı zarflı eksiltmeğe konulmuı- le 3/6ık/938k ~}utma ·guı ı:"~alsa~:Cek vetleri vermek, hayab saadetlerle : Osman oğ. Nazım Bakkal » 3,1 944 10 2,00 12 " 46 
tur. Muhammen keşif bedeli yirmi bda aç. e sı me .

1 ~ 1 
e - geçirmek her tetehbüs ve azimde » » » » » ., " tO · t.50 2,30 13,80 .. 47 

bir bin iki yüz altmış iki lira elli~- ~ l~şthlck etın! ı:t;;:t:t ::at.:~~ muvaffak olmanın. sırrıd~~· . » Hüseyin kızı Fatma Bakkal » 9 947 12 2,40 14,40 ,, 48 
ruttur Belediyenin talebi üzerıne ıra muv 

8
• kt b .1 Bu da her mevsım degıtmesın- » » » » » ,, ,, 12· 1,80 2,76 16,56 ., 49 

..... ··t ah·h.tihalebedeliüzerindenay- zu veya banka tcmınat me ~. u ıe l de kanın küreyvah hamrasını ta- lbrahim og"'. Hüseyin » » 101 949 67,71 10,16 15,57 93,44" 50 
qaU e 1 w •• J gün ve saatte encumene 1 • v l akl ) s· • » 0 3 
11ca yüz bin adet ta, daha vermege 

60~ enen zeleyıp çoga tm 8 0 ur. ır şışe » Mehmet oğ. Mustafa » • 7 957 2,50 ,50 ,00 ·,, 51 
mecburdur. Keıif ve şartnamesi baş gelırler. 24 27 1592 (992) (FOSFARSOL) bu'hayat kuvvet- » Mehmet oğ. Mustafa Bakkal » 15? ,, 2,50 37 57 3,44 ,, 52 
miihendislikt~n ücretsiz olarak te- 13, 

2
0, ' lerini bir hafta içinde temin eder. » Cemal oğ. Şükrü ve Kemal Kunduracı Arılanlar 7 985 14.40 2,88 15,28 ,, 53 

darik edilir. Taşradan istiyenler pos- y d' b" b .. l'ra bedeli mu- · (FOSFARSOL) kan, kuvvet, ve » » » » J> ,. ., 14,40 2,16 3,31 19,87 ,, 54 
l·d' l K lı e 1 ın eş yuz 

1 1 • "h L"' l kal · b H S 
ta ücretini gönderme 

1 ır er. apa h nı· t l acak bir adet it- ı~tı ayı artırır. azım 0 an orı Cemal oğ. Ahmet Sa ocı amam o. 3,1 1026 10,80 2,16 12,96 ,, 55 I 38 lı ·· ·· amme 
1 

sa ın a ın 1 · · · · S · · b.. » 62 2 48 4 90 56 zarfla ihalesi 31 /5 .9 sa .. gun~ sa- faiye tini komple Arazöz kapalı zarf- ı ve enerııyı verır. ınır ve asa ı » » » » ıt. " " 10,80 l, ' 1 ' " 
at on alktırtıda Vbeledıye -~~c~em~d~ la eksiltmeye konulmuştur. Fennijhı ~ranflardad°: .. ~talrı~, uykusu.zd. » Seyfettin oğ. Süleyman Eskici ,. 21,1 1032 2.40 48 2,88 .. 57 
yapılaca • e muvQ.Aa emı~a l" rt amesı· makine ve elek- ugu, ena u'unce erı, muannı ,) » » » » ,, ,, ,,,40 36 55 3,31 " 58 --!ı...... b. b ·· d ka d"•rt lira ve ma ı şa n k b 1 ·d · ·· d d · ~ 88 59 UUKtarı ın ef yuz o an o ~.'..!'- •. h i)• ı•w• d tedarik edilir . a ız an gı erır, vucu u aıma » l\jehmet oğ. Ömer » » 31,1 1034 2,40 . 48 2, ,, 

• L-- kur t 1 ~=-ak ecl k ll'lK mu enoıs ıgın en ·ı d" M ddA K K S 1 6 60 yetmı• "'""" uş ur. '"" .. e~e • Muvakkat teminat miktarı bes yüz genç, ınç tutar. a ı ve maile- » Veli oğlu Durmu' ömürcü ocatepe o. . 6 1042 5 " 
fer 2490 .ayılı kanun'!" tarifi daıre- alım iki lira elli kuru,tur. Kapalı vi yorgunlukları alır: Bilhassa bel- » Mehmet oğ. Davut Bakkal » 

45
,
1 

l050 9 1,80 10.80 " 61 
ainihdelhazır .. lanm •• lıt 3telk/lif5/m93e8~Plılangu··-- zarfl: ihalesi 7/6/938 sah günü saat yükge •• vşeklliği ve açde .. mnki·i·kdtid.arda b~- » A, Dilaver Otel Dibek So. 37 1109 163,33 32.67 196,00 " 62 

an - Ahmet og". su··ıeyman Ko··mu··rcu·· Kocatepe 
14 

1044 9 1 80 nı a e gunu 
0 

•• 16 da belediye encümenindP yapıla· ro oynar. u u aıma uzvı- » , 10,80 " 63 
nü Aat on~ !'adar enc:wnon re- caktır. lttirak edecekler 2490 sayılı yetimizde nete ve heyecanlar ya- • » » » » " " 9 1.35 2,07 12,42 " 64 
isliğine vermelidırler. 991 kanunun tarifi dair .. inde buırlan·ıratır. Her eczanede bulunur. » Sabriye Umumi ev Sürmeli 

35 
lll3 31

2 
46,80 71,76 430,56 " 65 

13, 17, 24, 27 
1594 

( ) mış teklif mektuplarını ihale tarihi -------.:...______ » Hayri kızı Fatma » » 6 1123 266,50 53,30 319.80 " 66 
- - 938 IA h ih- la 7/6/938 salı gÜnÜ azami saat IZMtR MEMLEKET HASTA- »- » ıt » » 13 35,10 5,26 8,07 48,43 ,, 67 .. 

• Çoculank yuvadiıİ7 kilo m~J1 sütü ~5 : kadar encümen reisliğine ver· NESi DAHiLi HASTALIK- » Mehmet Kahveci ÇayırklıhahCçe B. 1121 17 ,50 2,62 4,02 24, 14 ,, 68 
tıyacı o ye ın .. . . LAR MUTAHASSISI » lsmail Hakkı Bakkal Kara apı • 23 1120 12,50 2,50 15,00 " 69 
beher kilosu ıekiz kuruştan beş yuz mebdırler. 1711 (1067) DOKTOR » O 87 2 87 17 24 70 bed il b 22 27 31 3 » )) » » " " 12.2 1, 1 ' u altınq lira muhammen e eve aş ___ ' -'--' ------ c 11 y t » Hasan oğ. Hasan Tahmiı Kemer C. 94 255 37,50 7 50 45 00 71 
katiplikteki prtnames~ve3bileçık7/~ tzMIR tKtNCI HUKUK MAH- e aA ar ın » Hasan Tahsin Kepekçi » 100 258 45,50 1 45:50 : 72 
938 sah günü n:at on ~ 8 

8: e - KEMESlNDEN: 936 Hüseyin oğ. lbrahim Manav 2 çefmelik 155 72 1,25 19 29 1,73 29 85 
siltme ile ihale edilelira~ektirlık. lıtir:tı::; lzınir Birinci Kordonda Doyçe 936 Avram kızı Luna Pansiyon 1 ci Sakarya 2 36 21,00 3,15 4,83 28,98 28 2 
rnek. iıtiyenler 42 muv • ör ent bank Driestner bank şubesi 937 M h t " Ali ve Y aı:ar Kunduracı inkılap 34 7 371 2 60 39 60 3,59 11 48 t _ı_L banka temı Y a mu og. T ' ' O eınınat meu\Uuzu v1eya .• - memwlanndan ve lznıit Göztepe Muayenehanesi : ikinci Bey]er 937 lsmail öz Gök Fırıncı Tilkilik C. 204 113 4.51 90 5,41 27 4 
nttat ın~u ile solir:y1enen gun ve sa- hane 20, Cilt 22, Sahife 107 de ka- sokağında Fırın kartıımda (25) 937 Mehınet oğ. Hasan Şerbetçi Alipafa 90 29 8,65 l,30 1,99 11,94 9 6

9

t>
6 

a e encumene ge er. . lı l M hmet Ziya oğlu Osman ta- numaradadır. 936 Hüseyin kızı Muazzez Terzi Giritli So. 22 27 9,00 9 3,21 21,21 24 
2 - Darülicezenin 938 mali yı. yı~d e mabkemey; verilen arzu- TELEFON : 3956 937 Hüseyin kızı Muazzez Terzi Giritli So. 9,00 1,80 10,80 24 97 ihtiyacı olan bin iki yüz ki!." ~a ~tı ~e-"Va!ide ve kardeşinin soyad- EVi Göztepe Tramvay caddesi 937 Hüseyin kızı Muazzez Terzi Giritli So. " • 6,60 t,29 J.98 11,87 14 20 

beher kilosu 25 kuruştan uç. "."li!: lan &rgman olduğu halde kendi so- No. 1018 TELEFON 2545 937 Hasan Kemendere Patikçi Çavdar jj 45 5,75 86 1,32 7,93 14 30 
muhammen bedelle ve başkatıp d t ·ı dilirken Yazmacı olarak------------ 934 Nediine Umumi ev Armut So. 8 591 566.80 113,36 680,16 28 21 
ki Şartnamesi veçbile 7/6/~38 't ya ;lınescı b:dunduğundan Yazmacı ne tevfikan dôvacı Oımanın tescil 934 Saim Otel Tilkilik C. 232 486 1230,83 246,171477 32 42 
~Ünü saat on altıda açık ek.sıltm~ .e yaz dış Bergman olarak değiştiril- edilmiş olan Yazmacı soyadının 934 Nuriye Umumi ev Sürmeli t 51 543 42,47 6,37 9,77 58,61 28 18 
•hale edilecektir. btirak etmek ıs~- aoy~ mı;: verilniesini istemi§ ve Bergman olarak değiştirilmesine 3/ Ş36 Refika Sultan » Lale So. 26 189 135,63 20,34 31,19 187,16 27 qs 
Yenler 22 lira elli kuru~luk muva ·;esme ar~r talebi muhik sebebe 5/1938 tarihinde karar verildiği yu- 936 Hüseyin oğ. Sait Tütün vesaire Türk pazarı 1 171 18,05 2,71 4,15 24,91 9 79 
kat teminat makbuzu veya ba~ te- ":~7'~b ~ nınuş olduğundan me-lkardrl madde hüf;müne tevfikan ilin 934 Etref oğ. Münir Tamirci Kemeraltı 188,6 80.1 13,07 1,96 3,01 18,04 nıinat mektubu ile söylenen gun ve md u~ Kenı u 2u6 mcı maddesi hükmü- olunur. (2006) » M. Tevfik Tütün vesaire Tilkilik 194 470,1 26,56 4,48 6,21 37,25 
•aatt ·· li 1 enı • nun ik C 6 25 94 1 A4 8 63 eem~mepr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ ~ Ha~ettm Köfi~i Til~ı· . 14~1 5~ , ~ , " 3-Çocukyuvaıının938nıali~- » Fettah oğ. Tevfik Kahveci 2 çcı;me1ik 22 568 98,34 13,70 22,34 134

1
38 ., 

L ihtiyacı olan 1900 kilo koyun e~- • Mehmet Ali Çardcçı » 76 594,1 7,50 1,12 1,72 10,34 ., 
nin beher kilosu 35 kuruşdan 665 - » Salih Kahveci » 116 614 53,96 8,09 12Al 74,46 ,, 
ra, 730 aded koyun dalağının bebe- » Münür » » 118 615 175 40.25 40,25 215,25 " 
ri 50 santimden 3 lira 65 kuruş ınu· » Milnür » » 

0 

,, 33,S3 5,02 7,71 46,25 ,, 
lıammen bedelle b8$kitiplikteki "'rt· » S. Osman Berber » 25 663 33,64 S,05 7,74 46,43 .. llanıeıi veçhile 7/G/938 sal~ f!®ıü » Yuaef ve Muiz Kasap • 57 678 3,83 77 4,60 " 
•aat on altıda açık ekailtme ile iha e » Liya Saramo Müskirat bayii • 143 713 32,50 4,87 7,47 44,84 ,, 
edilecektir. Istirak etmek istiyenler Hoıı·stı·na )) Hayiın oğ. Mayer Makmacı inkılap 83,l 1185 4,14 4,62 95 5,71 ,, 
elli lira. yinni beş kuru§luk muvakla:t • Sarine. Abif Terzi Gelincik 5,1 1372 36 7,20 43,20 " 
teminat makbuzu veya banka tem.ı- » ,. » » » " ., 36 5,40 8 .28 49,68 ,, 
nat rnektubu ile ıöylenen gün ve sa- Boyaları » Süleyman oğ. Remzi Kahveci Kahraman 20 1407 2,57 39 59 3 55 " 
Zltte encümene gelirler. >) Liya Çikurel Terzi Budur Ali 11 1453,1 9 1,80 10,80 u 
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> ı d k k lzmı·r Defterdarlıg"' ından·· Elbiselerinizin rengi kaçmasından ve kir cnmesin en or ma· 

ıırt:'ti~::~: v=!, itl::::=: yınız. Dünyaca tanınmıt yünlü ipekli elbiıe boyasıdır. Rengi kat- Basmane şubesi mükelleflerinden yuka..ıda isimleri, ittigal isimleri ve ticaret maba~eri. y~zılı 10- mükellef 
Or. ta ..... ektep mezunu olup ta asker- iyyen solmaz her eve. l~ımd~. d . D S luh . namına tarh olunan ve her birinin isimleri hizasında gösterilen kazanç, buhran vegılerı ıle zamlarının bu 

._... B" kerre tecrübeSIDI tavsıye e erız. epOSU U an CIVafl ük • t• t ~L ·1ca tg~L dr 1 • • d 
l!r b• · b • · l 1 1/6/ ır ı m"' elleflerın· bı"ldı"rdı'klerı· adreslerın· de bulunamamalarından ve yem ıcare g40 ve ı ~e ıuı a es ennı e ug ~etıni itırmış o an arın No. 28/9 HOSNO öZöDD_liŞL . .. b l b 
~ri~e~~e•~~mü- .~~~~---~~----~----~------~~~~iş~~~Mm~w~w~~~~~~kQ~~~~~l~l~23şu9S 
racaatleri. ilin tarihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde ver~in lazimültahsil bir ~a e. aca~ı . 

24, 27 1725 (1001) lzmı•r vilayeti muhasebei hususiye sayılı kanunun 86 ncı maddesi de1.Bfetiyle hukuk USUIÜ muhakeme}erı kanununun 141 ~Cl maddesi MUCl-

bince tebliğ ınakamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
Bin dört yüz on dokuz lira dok- d J •• v •a d -------------------

&an beı kurUJ bedeli keşifli Bayın- mÜ Ür ugun en: SAUHU tCRA MEMURLU- mağla 27/6/938 Pazartesi saat 14- kalacaktır. ipotek sahibi alacakhlar-dırlılc sahasında Refik Saydam cad- S d"köy nahiyesine bağlı, develi, akçaköy. Efem çukuru, San- GUNDAN: 15 de Salihli laa Dairesinde açık 111. diğer alitkadarlarrn evrakı müsbi* 
desinin Dokuzeylül meydanından d. 2'.·1~ükler Cumaovası, Y eniköy, Dereköy, Karakuyu, Kısık Y ıuuf ve Kadri Ekeye borçlu Ye- arttırr.ıa curcti.e satıfo.:alrtır. Aı ıtır- telerile 20 gün içinde icra daire~~· 
Montrö meydanına kadar olan 390 v~ o:ğirmendere nahiyeıine bagkvll~ Kk:sr

1
e ~~ Burna~a nh~~yes~et ,il Kavaktan Hüseyin oğlu Mehmet ma şartnamesi bu güıı.len itibaren bildirmeleri aksi takdirde tapu sıcil· 

nıetre boydaki yolun iki tarafına kes- bağlı Betyol, küçük Sarnıç çiçe ~ oy erınıknd~razd~lta krırınetlaı Dursunun Y ~ilkavak çiftliğinde açık bulunduğundan tayin edilen lerih sabit olmıyan iddia ve hak sa-nıe taşlarla kordon "ekihnesi Ba§mii- tkik "k ı d"I k komısyonca ta ır e ı en ıyme er 1/931 T. ve 90 numaralı 110 hek-ıgun·· de aatı• tutarı ınuhammen kıy- hip erinin saha bedelinin pay1-*tna· h . . s • • itiraz te . ah ı ma e ı ere ah . . . . 938 l" '.'I' "I' MI§ endıalikten bedeli mukabilinde te- kat'iyyet kcsbetmİf olduğundan t rır netacesının d;;ıa. ı sen~~ tar 2800 metre murabbaı tarladaki metin o/o 75 ıini bulmadığı takdirde smdan hariç kalacaklan fazla izahat 
darik edilecek ketif ve şartnamesi ainden itibaren tatbik edileceği kanunun onunc

0
u ma eı(20ı m1u01~~- 140 lıiaaede (14) on dört hiaeaini arttırma 15 gün daha temdit edile- almak isteyenlerin 705 numaralı dos· 

~er;h.ile 3/ 6/938 Salı günü saat: 
1;~~-~l lb~in~c~e~i~li~n~o:l~un:u~r~. -----~--~1~ 77:_~-:=~~=' ~_:l.fO~=pr=· •::=!9zm~==~===•a=k=dir~id~i~lm~lllL.~~gJ~ ... ~c.Ak~.n~~.lQ~~~-~HlrAlmL~~~~~~· d~il~~ki:.,:· ~BDUZ!!!!!.• .!mti~ra~c~t~"'LIHiUl.Jmuım......ı.::. ___ _.. !il• açık ekıiltme ile ihale edilecek~!. 



. 
SAHiFE& 

Otllflfll 
ı·T 

ile öl ilrünüz 
Uıııusıl ...... : 1. llrufl•, fıCıohl, Celıta. ftJtM• HU 1 
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Motosiklet Merakh1arına 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

VICTORIA 
MARKA 

ioo - 150. 200 - 250 - 350 - 500 Santl.metre Küblik Suppaplı 
ve Suppapsız MOTOSiKLETLERi Büyük f e~aki.rlıklarla 
ŞEHRiMiZE GETtRILMIŞTIR 

V l C T O R t A marka MOTOSiKLETLERi 
GöRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINTAKASI Umumi ve Reımi Ac:entası 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi . 

E 

A L t O T T 1 B t R A D E R L E R Telefon : 2801 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi : . 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI ... t Z M 1 R , - . ' UMUM SANA YI ERBABININ-
Nazarı Dikkatine 

Men,ucat makinaları ve tez.giihları bilumum sanayi makina
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler 1Je1aire .. 
cPLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek p'arçaları. 
Pamuk presel!'ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryollara intaa{ malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çeliklerİJ 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .. 
TIT ANIT sert maden takımları. · 
Bu ihtiyaçlarınızı a,ağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No.13 - İzmir 

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

DAIMON CEP VANTILATlJRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir ıa

atte bir kuru,Iuk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çanta~ında, baylar cebinde tatır .. 

Herkesin yananda bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civarmda No. 28/9 öDEMtŞLt 

HOSEY1N HOSNO ticarethanesi .• 
~..................................... ti 

lzmir vilayeti muhasebei 
müdürlüğünden: 

hususiye 

Yangın yerinde 62 inci adada Mehmet lnceciie ait 16 aayılı 
anaya tadilat komisyonunca 1137 lira kıymet takdir edilmittir .• 
Sahibinin a'1 .... ; belli olmadığın<lan keyfiyet ilanen teblii · olu• 
nur. · 1766 (2008) 

leTR'f "llC'--·--' -·---.~~-

Fenni gözlük için -, 

1 

KE ıAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZ NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıif erik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, haı baga ve ıellüloid çerçeve· 
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

- Afil Q W !A ıpg WF O • 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kansız kalmıf hastalara kan vermek üzere Kızılay Cemiyeti 

tarafından tesiı edilen muhtelif semtlerdeki istasyonlarda bu 
iti yapacak kan verici DONöR ~ranmaktadır. 

Bu gibilerin sıhhat vesikası almaları ve tescil olunmaları ve 
sıhhatleri kan vermeğe müsaitse: elindeki veaaikiyle birlikte KI
ZILAY A müracaat etmeleri ve her kan veritlerinde kendilerine 
mühimce mikdarda nakdi mükafat verileceği ilan olunur. 

25 - 26 - 27 - 28 -29- 31 1739 (1088) 

s;; -

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla iişütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alawetlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
nlmak lazımdır 

-
21 MAYIS CUMA 193& 

l 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
MARKASf GİBİ TANITiı.Mis DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYV A TUZU " sonderece teksif cdilmis 
bir toz olub, ,r;anüle şeklindeki mümasil müstahzarlar· 
dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO "MEYV A TUZU " almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

. 

. ~· E.· .. N' .o. INGILTERENIN HMEYVA TUZU!' 
. . .. " .FRUIT SALT" 

.. . .. 

. 

~ n 

~rMı4'· 
Opp.~ 

.\ l<'rıwtt f .tı ıfc:ı 

T![Qp ANE Terazileri 
'Itlrkiyerıin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

' TakliUerindtn Sakımnız 

ENGÜRÜ BOY J .. EVİ 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, ıair 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki oktıyan MADENi eşyalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır .. Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç beliniz bir hn.le getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EVIMlZ : Memleketin duyduiu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar.. . 
FJA TLERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri-

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. _ 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müesseselerinde çalıtmı, bir 

T O R K gencidir. 
IZMIR : Cümhuriyet Caddesi : (ikinci Kordon) lnbiıarlar ha, 

miidürlüğü kartısında (111 ) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054) 

Kumatlarınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyayınız. Tam renk 

verir, dalga yapmaz, solmaz. Ko-

)ay bovaraınız. 

(ARTI) den bafka isimli boya-
NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 
icabında günde 3 kafe alınabilir 

lara kulak vermeyiniz. 
;;;:w;;iiii;;;;;;;;;;:;;;;::;Sii:;zjQI-

Cİidinizi bozmayacak en . 1ı ı tJ. 
güzel tıraş bıçag·ı ·.,o 'ff-L 

l/Xl/S 

NV'/4 LUXUS BIÇA ~LARI TI HA~ 

MERAULILARININ HEPSİNİ MEMNUN 
ETTİ • f>İR HE RE ~ULLANINIZ !. . 

1)( POSU Kemeraltı Horokol kar~ ısın do 

~ao MAZHAR ÖNGÖR 

Depoau : MAZHAR öNGöR.. lzmir Kemeralh Karakol 
kartıaında No. 80 

TAZE TEMİZ . 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

(ARTl) fennin aon yenilikleri-

ni daima ta~ıyan biricik boyadır. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
OV..ZZ.Ar..7~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER l .OTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg6 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

ihbar ilanı 
T.C. Ziraat bankası lzmir şubesin· 
den: 

Torbalıdan Hasan pata zade ölü Hüseyinin Bankamıza ipo· 
tekli mallarını 24/5/938 tarihinde yapılan açık arttırmada ceman 
235 lira bedelle keza Bozyakadan Organcı Ali karııı ve Oıman 
kızı Aytenin İpotekli mallarının da ayni tarihte 50 lira bedelle 
Bankamız uhdesine ilk ihaleleri yapılmıthr. 

ltbu ilan tarihinden itibaren on bet gün zarfında faiz ve maa
raflariyle beraber bütün borçlarını Bankamıza tediye etmedikle· 
ri takdirde kat'i ihale kararı alınmak üzere satıf ~vrakının icr• 
hakimliğine tevdi kılınacağı borçluların varislerine ilanen teblii • 
olunur. 

17'12 (2011) 
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TURKJYE 
cUMHU RİYETI 

• 

.BANKASI_ 

Balrumızl.ıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatti zatürreeye yol açtık
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide hummuı, apandi
ıit, nevrasteni, ııtma ve romatİz· 
ma yaptığı fennen anlafılmıfbr .• 
;'femiz ağız ve 1&ğlam ditler umu. 
mi vücut aağlığmın en birinci tar· 
ti olmuıtur. Binaenaleyh dif leri
nizi he~ gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
saran6 edebilirainiz Te etmeliai
ni&. Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek dit lerinizi korum ut olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 
Ue ditlerinizi sabah Te akpm her yemekten sonra fırçalayınız .... 

- ıaı.. ... •vwww 

Sevincin bir ifadesidir. 
Gazel ve sıhhi ditler her htsant 
aile memnun -eder. 
Gazellik ve sıhhattnızı ntUhafaıa 
isterseniz siz de emsals-z olan 

.. PERlOOENT" 

etme" 

dtf macununu kullanınız. Bundan elde 
8decetiinlz milkemmel neticeden çOk me,... 

ftun otacalı.sınız . ~c .. •UJO&A. ol- ~,..,. .,,..... .. -...~.~.Ji4- _.._.._-..... 
°'l"l& .,.. llllıif6w ~ i/.°"rc• w• .jioa.c:{M 

d A ı zamanda Taran 
TURAN r abrikalan mamaJlh "· ~ •

1 
...n ellik krem-

t b ve kremı ı e 2' .. ı 
uvalet sabunlannı, fraş '98 ODU k d y tnıı toptan sa-

1erini kullanınız. Her yerde .satılma ta ır. ad acen· 
... _ 1 d 25 numara • uDM.Jm 
"'flar İ"İn lzmirc:le Gazi Bu varıD 8 d' · 

~· H . e müracaat • ınız. 
telilc Neri Ai<yazık ye J. C. emsıy Teeton 3'e8 

Poata KuL a24 

, 

y1o~l'JI ASIR 

Çünkü ASPİRİN seneler~, 
denberi her türlü soğukal·~ 

"' gınlıklarına ve 
tesiri şaşmaz bir 

isbat etmiştir. 

ağrılara karşı 
t 

ilaç oldu~unu 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

Ejj mar; 
• 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

DEUTSCHE LEVANI Fratelli Sperco 
TE • LINlE 1 Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEY ANTE • LINIE, A.G. 
HREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE VENUS vapuru 29 mayısta bellcn-
HAMBURG, A. G. meltte olup J'Ükünü tahliyeden eonra 

ANDROS 15 ta b ki Burgae, Vama ve Köstence için yük 
L vapuru mayıs e e· 

• A H b r· T alacaktır. nıyor. nvera ve am urg ıman arın-

. dan yük çıkaracaktır. SA 11JRNUS vapuru 30 may191a belı:-
AKKA yapuru 24 ma,.ıata beldeni· lenmekte olup Amsterdam, Rottcırclam 

1or. Rotterd"m. 1-lamburs ve Bremen n Hamburı için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT UNIEN 

ARMEMENT H. SCtn.JLDT NORDLAND motörü 6/6/936 de ge-
MARITZA vapuru haziran iptidala- )ip Rotterdam, Hamburg, Cdynia. O.n

rında beklcnJyor. Rottcrdam Hamburg zig, Danimark ve Baltık Jimanlan içWı 
VI'! Bremen limanları için yük alacaktır. yük olacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAINE VINGALAND motörü 16/6/1936 
BUCAREST de bcıklcnınekte olup Rotterdam. Ham-

DUROSTOR vapuru 1 haziranda bekle- b Cd i D · k B ltık ı· urg, yn a ve anım&r ve a ı· 
niyor. Köıtence, Galatz ve Tuna limanla- 1 · • ük al k 
n için yülc alacakbr. 

man an ıçın y aca tır. 

DEN NORSKE MtDDELHAVSUNJE SERVtCE MAR.tT&ME. ROUMAIN 
OSLO SUÇEAVA vapuru 6/6/938 de bek. 

SAN ANDRES vapuru 26 hazinlnda lenmekte olup Malta, Manilya " Ce. 
bekleniyor, Dieppe ve Norveç umum nova limanlan için yolcu ve yük ahr. 

limanlanna yük ~acalı:tır. ALBA JULIA npunı 2/7 /938 Cle 
JOHNSTON VARREN LINF.! LTD. beklenmekte olup Malta, Marsilya ve 

· UVERPOOL Cenova limanJan için yiilc ve yolca alır. 
INCEMORE vapunı 5 huiranda bek- ilandaki hareket tBrihleriylc navlun· 

!eniyor. Burgaz. Vama, Köstence liman- lnrdaki dcği§ikliklerden acenta mesuli· 
farına yük alacakhr. yet knbul etmez. Daha fa:r.la tafsilat için 

STE ROYALE HONGROISE ikinci Kordonda FRA TELU SPERCO 
DANUBE MARITIME vapur acentalığına müracaat edilmesi rl-

A BUDAPEST npuru 23 mayıata bek· ca olunur. 

BAYER ' leniyor. Tuna limanlan için yük alacak- Telefon : 4111 I 4142 / 2663/4221 
E tır. ~ . .,,...."-~-.._~!'!!il• 
R TISZA vapuru 21 rna}'J9ta beldeni- oı · . v ş .. 

Saç Eksiri 
Saç1arın dökülmesine ve kepekJenmesine mallİ olar. Komojea 

saçlarm köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii .renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf ea811elene ıtriyat mağazaJa
nnda bulunur. 

Kula Mensucat 
F ABRIK ASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
yeni renklerdeki 

KumaJlarını görmeden elbise yapmamantz 
menfaq.tiniz iktizasındandır 

Her ö_lçü her renk ıve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KOROONl)A 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şirketi 

Vllrlnle rinde teıhlr edllrnakteCur. LUtfen zlyare 
edtnlz. Sallf leptan va perakende 

yor. Port Sait ·ve Iskcınderiye için hare- JVJ e Ufe. 
ket edecektir. LıMITET 

IlAndakJ hareket taıihlerlyle na~ 

lunlardaltl detl§1klikluden acenta me- vapur acentası 
suliyet kabul etmez. 

Dahi fazla ıa&ıat almak için sırın- 8'RINCl KORDON RF.ES 
el Kordonda V. i'. Helll")' Van Der Zee BiNASI TEL MO 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra· FJlerma11 Liee9 Ltd. 
caat edilmesi rica olunur. 

LONDRA HA'ITI 
Tel. No. 2007 n 2008 • 

.,a-~ •=• x Ull? DESTRO vapuru 7 haziranda 

"Umda~ umumi LiTerpool •e s.,.anseadan aelip 
,, yük ıkaracak 

deniz acenteliği c1VALLO ~apura 7 haziranda 

Ltd gelip Londra ve Hull için yiik ala· 
• caktır. 

HELENIC LINES L TD. • 
HEU..AS vapuru 13/ 1 S maya ara· FLAMJNJAN vapuru 22 hazi. 

81Dda bddenilmekted.ir4 Rotteıdam. randa Liverpool ve Svameadan 
Hamburg ve Anvcrs limanlan için yük gelip yük çakaracak. 
alacaktır. DRAGO 25 h . d 

GRJGORJOS C. il :nıpunı 2.3 - 24 ma- vapuru azıran • 
y.ıa aruında bekleo:ilmekıedir. Roller- Londra, Hull Te Anveratea gelip 
dam, Hamburiı n Anvera limaalan için yük pkaracaJc Ye ayni za-.acla 
yük alacaktır. Londra ve HaU içia yiilr alacakbr 

LINEA SUD AMERiKANA Tarih ve navlunJardald değişikli~ 
RIO PARDO motörü 24/25 mayısta den acenta mesuliyet kabul .:tmez. 

beklenmekte olup Nevyor.k için yük AW ftZH ••MLU:w 
alacaktır. 

ELiN. K. motöril 15 /20 haziranda KIRKAOAÇ ASLiYE H~UK 
beklenmekte olup Nevyork için yük MAHKEMEStNDEN: 
alacaktır. Eau : 1938/10 

UN1TED STA TES AND LEV ANT Kırkağacm tlyaslar köyünden 
LINE L TD. Mehmet Ali oilu Al.net Akça t. 

BAGHDAD rnotörü 1 haziranda bek- rafından divah Kırkaiamı O,..Ju 
leıu1ınekte Nevyork için yük alacaktır. köyünden olUi> hall.!ll .ikametwilııi 

DANIO motörü teml'DUZUn iptidasın- malum olmıyan lauıail km ...... 
da bekleDilmelcte Nevyork için Fiik ala- Fethiye aleybir,e açbit bot•mne .. 
cakbr. TUUUD cari dunqmuı lıll'Um6ı 
BALKANLAR ARASI HA 1TI Davalının ikaaıetgilıırun malôm ol-

ZETSKA PLOVIDilA A.D. mamumdan 19/4/938 tarila •e8836 
~OTOR aayıh lzmir Yelli A.u aaz.etmaile iJi. 

!Wlcan ittüab fldu.t koalaan.nın nen teWiğat Y••hlliı lmWe clivah 
ecyyah, yo1ca ve yük için tesis ettiği duruşmaya gehnemİf ve bir güna iti-
hatta mensup Yugoslav bandıralı razda bulunmamıf ve bir vekil de 

L O V C E N göndennemit ve yine ikametgihı 
Lüks Tapuru pazartesi 23 mayıs saat meçhul kalnut oJdaiund.a 13/5/ 

12 <le lzmirden hareket edecek Pire. 1938 tariıl celıaede dinil haldmad. 
Korfu, Adriatik limanları, Venedik, Tri· gıyap karannm ilinen tebliğine veril. 
este ve Susak limanları için yolcu ve yük mİf olduğundan divaLnın 10. Hazi. 
alacaktır. rmı. 1938 tari1İne miisadif Cuma 

Gerek vapurlnrın muvasalat talrhtcrl, günü saat 9 da Kırkağaç Asliye 
gerek Yapur isimleri n navlunları hak- Hulnılc Mahkemesine ya bizzat gel
kında acenta bir taahhüt altına girmez. mesi 'ft y8hut müddetinde itiraz ede
Daha fazia tahıillt almak için Birinci rek bir vela1i kanam göndmnesi alr
Kordonda 1.&e nmnarada (UMDAL) ıi takdirde Mr daha maldleı:uey.e ka
umumJ deniz acentalıjtı Ltd. mUracaat bul edilmiyeceii H. U. M. K. 405-
edilmeıl rica olunur. inci maddetli macibince ilin olanar. 

TELEFON : 31'11 - '°72 (2005) 
~,.,,...,. . .._. 

~~~~~~----lm!!ll------------~~~...,,.

ihf, ~~~~°far ~"'"' 
Cildinizin tahri• edılmemesini 

lıterıeniz 
' -myanın her tarafından aeve left kuüaadan ve 

cildi lraftan IODl'A pamuk fİbi yumUf&tan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 



e era ra açıkça 
• 
ıra ediyor 

"Eğer ]tal yanlarla Almanlar çekilecek. olurlarsa ben harbı kaybederim,, 
- - - - - -- --- - ::z::::s 

Karışmazlık komitesinde inde son harp vaziyet· 
Verilecek olan bu seferki karar Ja- Japon kabinesinde eğişiklik oldu 
ponya içharbine müessir olacakmış Çinliler Nankine çok Yaklaştılar 

Paris, 26 (ö.R) - ufigaron gazete- Tokyo, 26 (ö.R) - Hariciye, 
ai general Frankonun riyaseti aJtanda ya· maliye, ticaret nazırlarını~ istifa-
pdan -ve 6 • 7 uat ıüren mühim bir İç· aiyle kabinede yapılan değitik-
tiına hakkında ıu ta.failah veriyor : lik neticesinde timdi kabinede 5 

ispanyada harekatm devamı üzerin. general vardır. Bunlar harbiye, 
de çok tesir yapacak olan meseleler ıö- bahriye, hariciye, dahiliye, maa· 
nqülmüJtür. Alman ve ltalyan kuvvet- rif nazırlarıdır. Yeni kabinenin 
)erinin mümeuilleri de içtimada bazır harici siyaaeti Çinde harbe tiddet-
bulunuyorlardı. ispanyadan ıönüllülerin le devam, Haiıkeu üzerine ileri 
aeri alınması meselesini müzakere ede· hareketi ve Çan - Kay • Şek aley-
cek olan kuqmazlık komitesinin içtimaı hinde taarruzun en ıon haddine 
müzakere meYZDU oldu. kadar azami tiddetle devamıdır •• 

General Franko açıkça bildirdi ki eier 'Diğer taraftan bazı devletlerin, 
lta1yan gönüllüleri ve Alman teknisy.en- bilhaasa lngilterenin fili bitarafh· 
leri geri aJmacak oluna kendi lnrnretıe- ğı temine çalıtılacakhr. 
riyle harbi kazanmağı aklına bile ıetir· Dahilde prenı Konoye idareıin-
ıniyecektir. ltalyan mümet"1i Londrayı de halli disiplin temini istihdaf 
memnun ederek lta1yan • lngil.i:ıı anlat· edilecek, fakat diğer taraftan ba-
nuwnı tatbik mevkime seçirmek ve K _,_L k . . d .. h. . l . l l .1. b k·ı· 8 zı fa9iıt taraftarı aakeri ve sivil 

arlJmauıR omıte•ın e mu ım tuır erı o an ngı ı.z ClflJe ı ı • ah ı·ıı · t "il · • ti 
FJ .. r::-deilne~~;~eb=!~~~~erkıle: Çemberlayn ve karuı ve ltalyanın Londra •eliri B. Grandi ve karuı ~ ha akı ennk edmayudenl?b

1 neı· ce-
,.._. aJÇCICD muma.un dır. Fakat muhakkaktır ki Almanya ec:· •Ordre• pzetesi timdiden bu muhte- !ız ır aca erece e ı era ızm 

mak için sönüllülerin hiç olmazsa kısmen b"' uh . 1 • • _,_____ .,,. mel b' • ~ -~ ıle hareket olunacaktır. • . .. .. .. .. Faka ne ı m anp enn gen aıınmaıımı 1-Y ır manevraya Jf&l'.:& ouayor ı 
tahliyeune taraftar gonmmiiftür. t bırakmak için elinden gelen her feyİ ya· cÇekotlovakyadaki Alman manevra- Londra, 26 (ö.R) - Almanya-
Alman telmiayenleri buna taban tabana pacak mesela döm fıkdanı sebebiyle larmdan az evvel g\inün meselesi olan nm Çindeki aakeri mütavirlerini 
ıat bir mGtaliada bulanduklarmdan bu bu tahliye hareketinin finansmanına itti· ve ıazetelerin baflıldanru biiyük harfler· ve teknisyenlerini geri almaıı mu
aörüt aynhimm halli için Berlin ve Ro- rak edemiyeceğini bildirecektir. iki .e- le ifgal eden yine bu karqmazlık komi- kabilinde Japonyanın Çinı • Tao
ma hülriimetıerine müracaate karar ve· be 1 b tabi' · -'-----... da Al t . . · ... :..... 1 . d. 0 _,_!t te daki ıabık Alman imtiyazlı mın-. . p e u ayenın yapwnanuuıı... • esmm ·~--~ mese esıy ı. VlllU • .... • .... 

rilmİJtir. , l manyanm menfaati vardD" : Bir taraftan Franaa ve lngiliz aiyasetlerini birbirin- takaaını ıade ebnegı vaadettıgı 
llngiliz. ttaJyan anlaşmumm çok çabuk den ayırmak için Berliı\in tetebbüsleri ıöyleniyor. Japonlar bu haberi 

KARIŞMAZLIK KOM.ITF.StNDE ' tatbik mevkiine girmesi Almanları mem- dikkate çarpıyordu. Bu manevra kartı· tekzip etmitlerdir. 
Londra, 24 (ö.R) - Karqmazlık TaJi 

1 

nun etmez. Diğer taraftan gönüllülerin mazlık komitesinde tekrar edilecektir.. Hankov, 26 (A.A) - Bir Çin 
komitesinin bugünkü içt:imamda hpan· geri alınması ve kanımazlık Iİyuetinin Bunun önüne geçmek liznndD'. Fransa manbaından verilen haberlere gö
;,adan gönüllülerin geri çekilmes~ gÖ· ııkı sıkıya tathiki generaJ Frankonun va· ve lngilterenin mümessilleri ümit edem re ıeyyar Çin müfrezeleri Nanki
nüllüleri sayacak ve tahliyelerine DeD· ziyetini tamir edilemiyecek tekilde teb- ki buna ~lf&caldardır. nin 24 kilometre cenubi tarkisin
ret edecek beynelmilel komisyonların likeye dii§ürecektir. Bakalun Almanya- Pariı, 26 (ö.R) _ hpanyol harbi de bir noktaya varmıtlardır.. Bu 
sönderilmea.i ve hudut kontrolünün İa· nm bu muhtemel oymıu kartısmda de- baklanda gelen haberler tunlardır 1 Ka, noktada muharebe1er devam el
desi hakkında müzakere cereyan ede- mokrat devletler aJdatılmağa b&la razi taJonyada Cümhuriyetçilerin taammı mektedir. 
cektir. Bu meaelelere ait lnsiliz planınm olacaklar mı? devam etmekte ve Pirene cepbeainde Diğer haberlere nazaran. Çin k!- .. . .. Çi~li a.kerler 
tatbik teldi hakkında lngiltere ve Fran· cHumanite• komünist gazetesi böyle bul muvaffakıyetler ka.ummakt.adır.Bu- taah geçen hafta Vuhu tımendı- ıuvarı alayından murekkep hır ı ediyor. 

arasmda anlatma mevcuttm. Ancak 1 Jeyte Jealle ile vakit geçinlme.inden, bot na mukabil Teruel ile deniz ara1mda fer hattını geçmitler ve Nankinin Çin ordusunu mağlup ederek 30 Tokyo, 26 ( ö .R) _ Kabineck 
diier alüalı devletlerin ve İspanyadaki yere vakit kaybedilmesinden biç mem- naayona1istlerin taarruzu devam etmek- cenubunda harekat icra etmekte otokar ve iki yüz mitralyöz aldık- esaslı deği,iklikler yapılmı,br. Ge
iki tarafın da bir güçlük çıkarıp çıkamu- nun görünmiyor ve ımılan yazıyor : te ise de bükümetçilerin mukavemeti olan diğer Çin kıtaatı ile iltisak- larını bildiriyorlar. neral Ozaki hariciye nazın olarak 
yacaklan komitedeki müzakerelerde bel- cBir defa daha Roma ,... Berlin de· bunu yerinde tutmaktadır. larını temine muvaffak olmutlar- Pariı, 26 ( ö.R) - Çin kayna- B. Hirotanın yerine geçmiıtir. Ce-
li olacaktır. ı mokrasilerle göz göre alay edeceklerdir. Trempo önünde hükümetçiler Estar- dır. ğın.dan öğrenildiğine göre Japon neral Araki maarif nazın olmakta-

1 Zaten bütün hesaplan altüst eden, İfİ ya manashnnı ve bir tepeyi qgal ede- Roma, 26 (ö.R) - Şanghay- bahriye piyadeleri Hongkong ile dar. Bqvekil prenı Konoye İmpara· 
öVR GAZETF.StNE GÖRE V AZ1YET 'neticesiz bırakan daima demolaatik dev· reL: 720 esir almıtlardD'. Balquer köp- d~n b.ild~rildiğine göre ~uç_c:_u b~ Şang~ay ~rasındak~. Boaço • bey- tor tar~ndan kabul edilmiftİr. Ye-

Paris, 26 ( ö.R) - cOeuvreıt ııue- 1 Jetlerin zaüıdD'. Şimdi ıon bir tqebbüs rii batma ıw,1 hücum devam etmektey- zımeti Çın ordusu içm agır hır nelmılel lımanına hucum etmıtler- ni kabıne bu akşam saat 19.30 da 
tesi yuıyor ı Karıpnazlık komitesinin 1 yapılıyor. Fakat ıerçekten ıonuncu ol- ıe da nasyonalistlerin mukavemetini kı· darbe olmuttur. Şimal ve timali dir. Çinliler enerjik bir mukavemet vazifeye başlıyacaktır. -Bu değişik· 
bugünkü İçtimaı hususi bir ehemmiyet 

1 malıdır. Bu teıebbüsiin de neticesiz ka- ramamlfbr. NasyonalUtJer bu cephede- tarkiye çekilmekte olan yilz bin- gösteriyorlar. tikler kabinenin bam başka bir ma· 
kesbedecektir. Muallak meseleleri kat'i lacağından eminiz. Fakat o vakit demok- 796 esir aJmıılardır. lerce aıker geçtikleri yollarda bir Hankeudan Röyter ajansına bildi- hiyet alması manasını ihtiva etmek· 
olarak ta,afiye etmek fikri vardır. Şu tak- 1 rasiler artık ileri atılmalı, ıimdiye kadar Teruel cephesinde Oalomo ve Valde- çok ıilah, mühimmat ve erzak bı- rildiğine göre Çin kuvvetleri Nan- tedir. Hükümet Hankeu iatikame
clircle kanfrnazlık siyasetinin entrikasız, il ancak Frankonun itine yanyan bu İin!nç ıilo mevkilerini ifgal ebnİflerdir. Moske- rakmaktadır. Lunghay cepheıin- kin tehrinin on bef mil cenubi ,arki- tinde harekata devam etmeğe karar 
tahditsiz, riyasız olarak tatbiki icap ede· komediye nihayet vermelidir. Amerika- relJa cephesinde hükümetçiler makabil de Japonlar yedi fırka ve on dört ıine varmışlardır. Mücadele devam vermiştir. 
c:ektir. hpanyada harp eden ecnebi kuv- da bitaraflık kanununun muharriri olan taarruzla Alto de Goı dağını seri alDllf· ·------..:'----------------------------------- -
vetlerin diratle ıeri aJmması tart ola- senatör Nay bile karqmazlık siyasetinin lardır. 36 aal tayyaresi Alikante üzerine 
caktır. Eaaaen ttaJyan • 1nıi1iz harbinin bir taraflı olarak tatbik edildijini kabul pek çok bombalar almlflardD". 160 ölü 
tatbik mevldine ıirmesi de bana baib- ediyor. '"bin yaralı Tardır. 

Haylayn.'ın mühim sözleri 
Südet meselesi ancak Çek Almanları
nın Almanyaya ilhakile halledilirmiş 

Cümhuriyet kuvvetler· 
ileri hareketlerine 

emniyetle devam 
yavaş, faka 

ediyorlar 
Paris 26 ( ö.R ) - İıpanyada dir. Elli ev yıkılmıştır. Sivillerden 25 mukarrer şiddetli taarruzlarına rai· 

cümhuriyetçiler Tremp mıntakasın- kişi ölmüt ve yaralanmıştır. men cümhuriyetçi hatları muka-ve
da arazi kazanmağa devam ediyorlar. Alikante 26 (A.A) - Araların- met göstermektedir. Hükümetçller 

Roma 26 (Ö.R) - Muaagerolve orada İngiltere aefiri Sir Neville ben bu müzakerelerde ellinden gele- ileri hareketi yavaş, fakat emniyet- da Fransız ve lngiliz konsolostan da müdafaa ediyor ve ayni zamanda 
gazeteli Çekoılovak vaziyeti hakkın- Hendenon ile görütecektir. Bu dip- ni yapm14 olmamak ithamına maruz lidir. Esasen barbın henüz baflııdığı bulunan 28 konsoloı Alikantin dün- mukabil taarruzlarda da bulunuyor. 
da bir makalesinde tunları yazıyor: lomat Berlinden Praga geçerek ora-

1 
kalmamak kararındayım. biui vardır. Ancak dağ mmtakasın- kü bombardımanı gibi bidiıelerin Gudar ve Moratilla dağlanndald 

t:ğer Çekoslovakya ile Almanya ara-ıdaki lngiliz aefirile de görüşecek vef 3-Eğer Südetlere iıtediğimiz 4e- da nasyonaliatlerin mukavemetini tekerrürüne mani olmaları için bü- mevzileri ele geçİnnİ1 olan asiler 4id
ımdaki ihtilifda hadiseler acele ile Pragdan Çek meselesinde ltalyanın 1 kilde muhtariyet verilirse Çekoılo- kırdıkdan ve onlan Segre nehri ıa- kümetleri nezdinde tetebbüslerde detli bir mukabil taarruzda geri abl
birbirini takip etrnemi41e ve eğer vaziyetini anlamak üzere Roma ya vakyanın hudut lan timdi olduğu gibi hilinde ovaya attıkdan sonradır ki bulunacaklannı nabk bir nota imza- mQlardır. Bu mevziler hükümetçile-
Südet meselesi Pragın tedbirleri üze-• gidecektir. lngiltere bu ıuretle Südet ' kalacak ve merkezi hükümet birliğin Cümhuriyetçiler plinlannı tam ola- lamı.şiardır. rİn elinde kalm14hr. 
rine bir niıbet almamlfla bunun me- meselesinin uzİqarak halli için bü-

1
1 bütünlüğünü alakadar eden bütün rak tetbik edeceklerdir. Konsoloslar u notayı ıivil valiye Moskueroela mıntakaamm mer-

ziyeti yalnız Alınan yaya aittir· Filen yük bir gayret sarfına devam et- sahalarda otoritesini muhafaza ede- tevdi ederek tehrin ıivil halkının kezinde cümhuriyetçiler düımanın 
Almanya Sü~et meaeleıinin ıulh mektedir. cektir. Devletin harici ıiyaseti ve bü- Barıelon 26 (ö.R) - Aıi tayya- bombardıman edilmesinden mütevel- fevkalade tazyiki alhnda biraz geri-
içinde, tabii adalete müıtenid bir te· tün abaliaini mü,tereken alakadar e- reler sabah 10,30 - 10,45 aruında lid infiallerini izhar etmişlerdir. lemi4lerdir. Ve hatlannı tashih et-
kilde hallini terviç ebnekten biç bir HElNLEtN'tN BEY ANA TI: den işlerin Prag tarafından idaresine Alikanteyi bombardıman ebni41er- Baraelon 25 (A.A) - Asilerin mektedirler. 
zaman geri kalmamQtır. Bertin ,im. devam edilecektir. 
diki halde bir bekleme vaziyeti ta- Londra 26 (ö.R) - Daily Mail 4 - Bu talepler reddedilirse Sü- nın Paris ıefiri B. Oziski Sqvekil kıtaatını Südetlerle meakôn mıntaka- İngiliz müşabidler gönderilmesi 
kip ediyor. Eier Sovyet dostu gaze- 1 gazeteıinin Prag muhabiri bu şehre detlere fU ıual sorulacaktır: Çek B. Hodza ile görüıerek Franıız bü- lardan çekıneğe icbar etmeii istih- meselesi mütemadiyen münakaşa 
leleri~ ve çekoslovak bükümetinin 1 dönmÜf olan B. Konrad Heinlein ile vatand--ı olmak mı yoksa Alman- kümelinin telkinlerini bildirmiştir. daf eden tabiyevi bir tazyik olduğu- ediliyor. lngiltere hükümeti baz.ı mu-• . ~ , 
tahrikleri devam ederse vaziyet bam' bir mülakat yapmıştır. Sü~~tlttin re- yaya illıak etmek mi istersiniz? Böy- Diğer tarafdan Londra sefiri B. Ma- nu ümid etmektedirler. avinler)e birlikte lngiliz ateşemilte-
~ka. bir ş;kilde. ~nkiş.af ederek va-1 isi ':~iyeti şu esaslar dahılınde izah l~ bir pl.ebisit A~anyaya. illıak I~· zaı:ik de lngiliz h~kümetin°! t~klif- Diğer bazı maha~il ise bed~in ~a~- rini göndermek fikrindedir. . . 
hım bır şekil alabilır. Bılhaasa Çekos- elmıftır: . . . hmde yuzde 90 hır ekserıyet temm len hakkında malumat vermıftır. ranarak Alman efkarı umumıyeıının Prag 26 (A.A) - Alınan sefm 
lovak tayyarelerinin Alman toprak-1 1 - Çek hükümetı genış tav~zler·ıedecektir. mütemadi surette heyecan içinde tu- Çek tayyarelerinin iki defo Almnıı 
lan üzerinde uçması gibi fevkalade '. de bulunmazsa Südet mesel~ı. an- J 5 - Diğer taraf dan eğer Çek hü- ALMAN GAZETELERtNtN tulmumın vahim netayiç tevlid et- arazisi üzerinde uçmalarından şika-
t~ik vakaları .e.n fenn neticeleri bile : cak Cekoslovakyanın Alman dılı k~-j kümetinin tazyiki d~vam ed:Cek ALEYHTE NEŞRIY ATI: mes~den korkma~ ... adır!ar:.... .. yet _etm.ek üz~r~. ~~riciye nezaret~ si-
mlİmkün kılabılır. lnuşan mmtakasının Almanyaya bag- ,oluraa Almanyanın dogrudan dogru· Dıger tarafdan ogrenildıgıne gore yası daıre muduru B. Kmoyu zıya-

lanmasile halledilebilir. Bunun için ya harekete geçmesini istiyeceğiz. 
1 

Londra 26 (A.A) - Diplomasi lngiltere Çek kıtaatmın hudut mın· ret etmi,tir. B. Kmo bu bapta hükü-
INGtLIZ JESTiNIN TEStRI: çok zaman geçirmeden bir hal sureti f Hulasa bizim taleplerimiz Çekos- nıahafili Alman gazetelerinin ıon takalanndan çekilmesini teklif etmek mele malfımat vereceği mukahele-

bulmak İcap eder. lovak devletinin ,imdiki teklinin ta- tayyare hadiseleri münaaebetiyle şid- fikrinden vaz geçmiştir. Zira Prag- sinde bulunmuştur. 
Londra 26 ( ö.R) - İngiliz hükü- ' 2 - Çekoslovak ba vekili Dr. Mi- mamile deği§mesi ,eklinde huli&n detini artımu, olan Çekoslovakya dan bafka bir netice vermiyeceğini Öğrenildiğine göre Alman sefiri 

meti Çekoslovak meselesinin sulhan lan Hodza ile benim aramda ~lı- ' edilebilir. aleyhindeki neşriyatı dolayisiyle en- açıkça göatermektedir. Ve böyle bir Çekoslovakya tarafından ittihaz edil-
halli için yeni bir jest yapmıştır. Fo- yan müzakerelerin muvaffakıyeti il FRANSANIN TELKINLERJ: dife İçindedirler. tedbir Çeklerle Almanlar arasında miş olan askeri tedbirlerden bahset· 
myn ofis yüksek memurlarından bir için çok ümid mevcut olduğunu söy- Bazı nikbin mahafil bu neşriyatın ıükôn ve huzur tevlid etmeğe de ya- memİştir. Pek yakında resmi tebliğ 
zat bu srün Berline hareket edecek lemek henüz mevsimsiz olur. Fakat Prag 26 (ö.R) - Çekoslovakya- daha ziyade Prası hükümetini askeri ramıyacaktır. nesrec:lileceiH tahmin edilmektedir. 


