
44 - GAZt BULVARI 1ZMIR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERA1T1 

DEVAM MODDET1 Türkiye için 

Senelik... ......... 1400 
Altı ayltk . .. ••. . .•. • .. .• 150 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 
,_ 

FlATI ( S ) KURUŞTUR 

--

Büyü~ 

2.8 MAYIS CUMARTESi 1938 
www 

Ciimh,uriyetin ve Cümh.uriyet esttının lıek~, abahlan '1-kar ıwasi gazetedtr 

DEVLET ŞURASI~ 
lstanbul valisi hakkında 

lüzum muhakeme 
kararı verdi 

lSTANBUL27 (Hususi)-Zencirliku
yu asri mezarlıiuun aahn ahnmasında yol
suzluk yapıldığına dair mülkiye müf ett.i§le
rinin raporları üzerine Devlet Şurası Vali 
Muhittin Oıtündağ hakkında lüzumu mu- ı 
hakeme karanın vermi,tir. ..................................... -.....ı 

YENi ASIR Matbaasında buılm11br 

elimiz Atatürk lstanbulda 
Mareşal f' evzi Çakmak da lstanbu.lda ÇEK HARİCİYE NAZJRJNIN BEYANATI 

Halk Büyük . Şefi emsalsiz "B.iz _Milita~ist de~~liz. Fakat hürri~ 
. h 1 k 1 d wetımız tehlıkeye duşerse sona kadar 

hır eyecan a ' arşı a 1 kendimizi müdafaa edeceğiz •. ,, 
-T-ürkiye General Marıç Trakyada da askeri r K -.k 
lngiltere 
Münasebetlerinde 
Karşılıklı itimada 
Dayanan bir inkişaf 
elde edilmistir 

.# 

tetkiklerine devam ediyor esı 

1 

1 

Bir kadın 
.Memesi 

---0--

1 Şerefsiz bir 
ten daha 

. 

hayat ve esaret harp· · 
büyük bir felakettir 

Lehimli bir kutu-
1

1 

da ve deniz 1 

üstünde bulundu 1 

Yarin 
•• 

Odemişte 
ilk Kurşun 
ihtifali var 

lfgal kuvvetlerine karız, ad
su; kahramanların ilk kurfu
nu sıktıkları yerde, ilk kw
fUn abidesi bQfında pazar 
günü büyük bir ihtilal yapı
lacaktır. 
~azar günü iJdemiften ve 

cıvar kcualardan birçok kim
seler ilk kurıun abidesi önün
de toplanacaklardır. lhti- j 
lalde VQli B. Fazlı Güleg te 
hazır bulunacaktır. 

----0--

And 
içecekler 

Kahraman Mehmetçikler bir tank önünde 

Nisan devresinde askerlik mükel- ları tarafından tezahürat içinde kar
lefiyetini yapmak ilzere davet edilen şıJanmı§lardır. Askerliğe sonsuz bir 
delikanhlar büyük bir DeJe içinde kı- sevgi ve alaka gösteren delikanhla
talanna iltihak etmifler ve arkadq- - SONU 2 tNCl SAYFADA -



MtfA :Z 
\ 

Halk evimiz 
Çok faydalı· bir yurd 

hazırlıyor • • 
gezısı 

ŞEHiR HABERlERi Türkiye 
lngiltere 

Sanayi Zehirlenme ve yaralanma vak'a/arı Münasebetlerinde 

B d k Karşılıklı itimada 
Müesseseleri hakkın- İr a am atJOlll Ür me- Dayanan bir inkişaf 

Halkevi gezi komitesinin pek ki halkevlerinin delaletiyle turis- da bir karar • 1 d •• ... •• ıd •• elde edilmiştir 
yerinde çalıtmalarından sırası tik ve kültürel bakımdan faydalı Tetviki sanayi kanunundan is- sıy e uşup 0 U --o-
geldikçe bu sütunlarda baluettik. ziyaretler yapılacaktır. tifade edip te bir tehir içindeki BAST ARAFI l iNCi SAHiFEDE. 
CiYar köylere yapılan çok istifa- Proaram tekemmül edince ge- sanayi müesseselerini bir mahal- Realitelere kıymet veren, maan· 
deli sezilerin tafsilitmı verdik. ziye ittirak tartları gazetelerle den bir batka mahalle nakleden- M / d k l • J lardan uzak bir politikayı ana pren-

Tatil mevsiminin yaklattığı bu- ilan edilecektir. lerin lktısat vekaletinden müsaa- ene men yo Un a lZ mese esınaen sip olarak baıa alan Cümhuriyet Ula· 
ııünlerde gezi komitesinin d_e pek . ~<Çok ~ezen ı;ni, çok yaf~!-~~ '?;1ı ' de almadan nakil keyfiyetini ~a~· I b • k J ., J d resi gözleri kam84tıran inkıliplar ae· 
mühim olduğu kadar çok istıfade- bılır?ıt dıye hır atalar so~umuz maları, sanayi ruhaatnamelerının ır gene ar aaaşını agır yara a ı mile yepyeni bir devlet vücuda ge-
li bir yurd gezisi hazırlamakta ol- vardır. Bu sözde çok gezenın çok iptalini intaç ediyordu. Nitekim • tirdi. 
duğunu öğreniyoruz. fey öğreneceği İfaret edilmekte- bu aekilde bazı müesseselerin teş- Dün Cumaovasi yolunda ölüm- üzere köyünden ayrılmıt ve yol- Yeni Türkiye cihanın itimadına 

Temmuzun ilk haftasında haf· dir. Di~er bir. at~ söz~müz ~e viki sanayi kanunundan istifade le neticelenen bir kaza olmuttur •. da Mahmut oğlu Yatara rastla- liyık bir varlık olduğunu da ispatta 
lıyacak olan bu büyük yurd gezi- e<Görmıyen hır qık, goren hın ettirilmemesi vekaletçe kararlaş- Cumaovaama gelmek üzere Oğ- mıftır. geç kalmadı. On bet yıl içinde yenfi-
ai Trakyaya kadar uzanacakbr. ifık» hükmünü vennittir. mı• ve kendilerinden vergi tar- lan anası köyünden abyle ayrılan Yatarla Sezginin aralan bir ği imtihanla ban4 lehinde ihmal edil-

Hazırlanmakta olan program- Filhakika. yurdumuz~n ~~~- h.~- hedilmitti... Mustafa oğlu Dumıut isminde bir kız me.eleainden açıktı. Bir kıs- mez bir kuvvet ve kudret olduğuna 
da uğranılacal: tehirler tesbit edil- cağını aeverız. Fakat gordugum~z Ticaret matbaası sahibi B. Ra- adam, atmı yolda koftururken ar- kançlık meselesi mevzuubahisti.. yalnız lngiltereyİ değil bütün cihan 
mittir. Buna nazareen geziye itti- ve içinde bir kaç z~n Yatadıgı- tit Halil hakkında da tatbik edi- kasından yetifen motosikletten Mahmut oğlu Ya~ar, çıkan kav· umumi efkinnı inandmnağa mu
rak edecekler (Afyon, Konya, mız toprakların sevgısı muhakkak len böyle bir muamele üzerine fU• hayvanın ürkmesi üzerine atından gada Mehmet Sezgini ıol böğrü vaffak oldu. 
Mersin, Adana, Ankara, Eakişe- ki çok fazl~ olur .. ~iz Halkevimi- rayı devlette idari bir dava açıl- düfmÜt ve ağır ıurette yaralan- altından kama ile ağır ıurette ya- Artık Türkiye bu gÜn eski osman· 
bir, Istanbul ve Edirne) gibi se- zin bu bü~ g.e~ı&ıne her feyd~~ mıf, dava mükellef lehine intaç mıftır. Motosiklet B. Mehmed is- ralamış, yaralı Memleket hastane- h İmparatorluğu gibi bir barut fıÇ111 
kiz büyük vilayetimizin merkezi- önce yurd bılgıaı ve yurd sevgısı edilmiftir. Şfıray1 devlet kararın· minde bir zata aitti. sine getirilmİftİr. Yatar yakalana- değil bir barış imilidir. 
ni gezecek ve göreceklerdir. bak_ımı~dan önem .veriyo~~· Bu da, kanunen ihbar mecburiyetinin Yaralı on dakika içinde, ifade rak adliyeye verilmiftİr. Onun kuvveti, onun prestiji barıı 

On bet gün devam edecek olan gezılenn daha genıtlemesını, hat- derpif ettiği nakillerin bir bölge- veremeden hayata gözlerini yum- BiR ZEHiRLENME kefesinde ihmal edı1mez bir varlık· 
bu seyahatin be' gecesi trenlerin- ta yu~d h_udutlarmı afmasını te- den bir başka bölgeye nakli sure- muştur. Yapılan tahkikatta moto- Bayındırın Uladı köyünde bir tır. 
de, birer gecesi Konya, Mersin mennı edıyoruz. tinde olduğu, ancak bir fehrin bir siklet sahibi B. Mehmedin hadise- zehirlenme hadiaesi olmUflur. Türkiyenin kuvvetinin artması 
ve Ankarada, ikİF gecesi Adana * mahallesinden, ba,ka bir mahal- de bir kast veya ihmali olmadığı On üç yatlarında Hamit oğlu Ali barı•ın kuvvetlenmesi amilleri ara-
ve lstanbulda, üç gecesi de Trak- _Dü? aktam toplanan gez.i .... k?- , lesine naklinin kanun mevzuatına anlatılmıftır. isminde bir çocuk yanlıfhkla, sa· sındadır. 
yada geçecektir. Trakyaya üç gün mıtesı yukarıda haber verdıgımız uygun olmadığı kaydedilmekte- KIZ MESELESi bun kaynatmağa maluus katranlı Bu hakikatin lngiltere umumi ef-
aymlmaaı, imkan bulunduğu tak- büyük yurd gezisi progra~ı. üze- dir. Bu itibarla, bu yolda iptal Menemen yolunda bir yaralan- sudan bir mikdar içmit ve zehir- kinnca da anla,ılmı4 ve kavranmıt 
dirde Edirneden maada Kırklare- rinde çalıfJDakla beraber ıkı h~~- edilmit olan muafiyet ruhsatna- ma hi.diaesi olnıuttur. Menemenin lenerek ölmÜftür. Yapılan tahki- olmuxhr ki son anla4mayı yapmak 
li ve Tekirdağı ,ehirlerinin görül- ta sonra yapılacak Ayv~lık g~~sı- meleri iptal edilmiyecektir. Çukur köyünden Şerif oğlu Meh- katta Alinin aklen malul bulun· imkamm vermiştir. 
meai ve Çanakkale ,ehitlilderinin ainin eaaalannı da teabıt ebnıftir. met Sezgin Menemene gelmek ' duiu anlatılmıfbr. Artık fngiltere - Türkiye münue-
ziyaret edilmesi arzusundan ileri Programa göre 11 haziran cu- Memleket hastanesi betleri kandıkh itimad esuma daya-
ıelmittir. Bu imkanın verilmeai marteai günü otobüslerle Hal~e- • ı · B • _J • • nan bir inkişaf yoluna gİnılİ4tİr. Bu 
Trakya umum müfettitliiinden ri- Tinden hareket edilerek Ay-1a1ıga genış ıyor fr aenızcı aranıyor inkifafın çok yakında daha·büyük 
ca edilecektir. gidilecek mehtaba tesadüf eden Memleket hestaneainin tevsii için semereler vereceiini muhakkak sa· 

Dört bin kilometreden fazla bir o gece A~alığın bin bir güzelliği vilayetçe yapılan hazırlıklar son saf- yıyoruz. 
hat üzerinde yapılacak bu gezi içinde geçirilecek. Ertesi pazar haya gelmiştir. Hastane civarındaki y f: h Ad • ' k ., iki memleket arasında yakin tari-
için devlet demiryollannın on bet günü tehil' ve civan ile Ayvabğın iki evle bir garaj istimlak edilmekte- USU ' Q lBe gecesı ayıgı hin fena intibalaruun silinmesi Tüt-
günlük halle biletlerinden istifade methur adaları görülecek ve ak- dir. Dün iki evin ferağ muamelesi ı'çı'n Jen kaybol -1.U kiye - fngı1tere dostluğunun inkişa-
edilecek ve gidilecek tehirlerde- ,am lzmire dönülecektir. yapılmq ve tutan viliyetçe sahibine a~ aı fma mini olan engellerin ortadan 

ödenmiştir. Garajın tapu muamelesi Karantinada, Mıaırh caddesinde bir daha haber abnamamıftır. Yapı- kallanaaı demektir ki bu netice de 
Memurların nüfus vahaları . hakkında 

Dahiliye Vekaleti mühim 
bir tamim gönderdi 

de bugün ikmal edilecektir. oturan Ahmet oğlu Bekir isminde bir lan tahkikatta kayıkta Yuıufa ait son anlaşma ile elde edı1miş bulunu-
v :--Ot-b .. / zat zabıtaya müracaatle kardeşinin bir tek ayakkabt bulunmtıf; fakat di- yor ... 
ı enı o us er akıbetinden ürktüğünü, kardeşinin "'er a akkabu or anı ve kendisi HAKKI OCAKO~U 

Alm d B.. . t b"" .. d •_.J •• • ..... h be g y ı, y g 
an ya a ussıng o o us mues- enızue tegayyup ettiğim a r ver- bulunamamııtır. • 

1 
h •kf p 

sesesi fahrikalannda tetkikat yapan miıtir. Yusufun hidile gecesi aarbot ol- ırıe metcı er azar-
belediye makinemü1ıendiai B. Hur4it Bu zahn ifadesine göre kanleıi d ... --L-luk tailmaile c\eniııe t · Ü ünden itibaren 
avdete~. B. Hurıit Almanyada Yusuf, geceleri aanClalda yatmakta- ~ ve s~ .., . ası g n 
belediyenin satın alacajl bazı maki4 dır. Evvelki gece saat yirmi üç sula- duşerek ~ldugu sanılmakta l9C and icecek(er 
ne ve elektrik vuıtalan etrafında nnda kayığını dolmada bir demire de btmu teyıd edecek emareler yok- • . 
temaslar yapml§br. Belediyenin ıi~ bağlıyan Yumf uJUID&ia yatmıf, tur. Zahtta tahkikata bqlamışbr. BAST Afl.AFI. l .'lfCI ŞA.HIFEDE. Memurlara ait nüfus kayıtları müntazaın . ttiğ' otobüa1e. ilk partisi ya- nmrz, 1ıir sanmnayet .e Dnteta 

ve seri bir şekilde işliyecektir ::;:aetzm~e ı;!elece:r. Halk ve idare Konsoloslar Ber• ~~ ~=~ 
Askeri auba .. ve memurıarıa l hazanbiraileninnüfuskayıtıarını Temsil esnasında • gamadan do··ndu .. : ... 1an1ar. ennıyapnnya a-

mülki memurl:nn nüfus vakaları bir araya toplamak imkanı elde e-
1 bir hadise Güzide bir dinleyici Pazartesi gününden iti.aftn onla 

hakkında iç bakanlık nüfuı ida- · dilememektedir. \ Yiğitler musiki kolu Tepe köyüne Kozak;;;;/;j; dünya kadromuza yeniden illhk eden de-
relerine mühim bir tamim yap- Bu yüzden bu ailenin aylık bağ- 1 giderek Mete piyesini temsil etmİ4- huzurunda verilen likanWar and içecekler ve cümhuri-
mıfbr. Memurlara ait nüfuı kayıt- lama iti senelerce uzıyarak aefa- llerdir. Temsil esnasında klüp bina- konferana cenneti olduğunu yete sadakat yemini yapecalrlndır. 
lannın muntazam ve seri bir fC- letlerine sebebiyet verilmekle be- 1 aınm arka pençereaİnden sahneye .. ı · l And içme törenleri İçin Miyilr hazır. 
kilde itlenmesini temin edecek raber yeis ve ümibizliie diifen giren idris ve Muzaffer adlannda iki Şehrimizde bulunmakta olan SOY 1 yor ar hkler yapdmışbr. 
olan bu tamim tudur: öluüzlerin Te dallann yükaek ma-

1 
ki,.i, temsil heyetinden bir bayanı profesör Bay Sıddık Onar dün sa- Kermes ~ Berpmada büyük 

cEmekliye ayrılan askeri me- kamlara müracaatle aızlanmala- tehdit ebnişler ve motosikletle kaç- at on yedide Halkevinde Halk ve muvaffaloyet ıçinde denm etmekle- TATBiKAT: 
murlar ve subaylar mülki memur· nnı ~ucip olmaktadır.. .. .. llUflan:br. Suçlular aranmaktadır. idare mevzuu etrafında mühim dir. ~ ~ ~ olmua mii- .. • • _ _ _ _ 
lanmıza ve bunlann ökıüz ve dul- lfı yolunda ve vaktınde gorup bir konferans vermittir. naaebdiyle bugün büyük tenlilder Cümhurıyet im emtitusa uç, dört 
lanna aylık bağlamak hususunda beyhude muhaberelere kapı ~ç- ~~nd~eainC: ~e ilm~ber v_ey!° Konferansta Vali, belediye re- yapıla~. .. . ... . ve t.e.in<=! nnd talelJeleri ~ aıbah 
güçlük çekilmemek ve zaruret ve mamak ve bunlann_ ~efaletlerm~ il~ omeklennı alan nufus m ... ud~- isi, hüimler, Avukatlar, bankacı- . Vali B. Fazh G:,uleçm daveti tiz: kafile~ Hilile ~'-zır. 
sefaletine meydan verilmemek İ· mahal bırakmamak ıçın her ha~gı I ru v~ memurlannm Te .. ha~ .~ıt lar Te daha bir çok zevat hazD" rme .Berg~aya giderek K~~ eg: h!' deni ~etmenler•. B. Ommnla 
çin bunlara ait muamelelerin il- bir subay veya memurun Tazıfe ol~ugu ~all~ veya ko~ kütük· bulunmu,lardır. leneceldıerinde bulunan ~ki birlikte giderek ubrtik la~ 
gili Yekiletlerce her ne kadar çok icabı bulunduğu mahalde nüfusa 1 lenne geçırmeaıne ehemmıyet ver- H ti H lk . d fh ecnebi dmetler lmnsolOllan dun sa- bulunmu,lanhr. Kız talebenm mer-
çabuk ve zamanında sonra eritil- taalluk eden doğum, ölüm, evlen· meai ve maat bağlama itinde her I a .P ha I v~ 1 ar~ me um- hah avdet ~terdir. Konaoloalar Iiğe hazırlık dersine ve yurd müda· 
mesine çalıtmakta ise de bu isin me ve bOf&nma vakalan bildiri- 1

1
hangi bir taraftan istenilen kayıt annı ı~ad ~em~, ;.e du ı:evz;k! Vali ile birlikte Kozak çamlıklanna fauma taalliik eden bahislere göı-

ıona erdirilmesi ilkö~ce nüfus ka- len mahallin nüfus m~dürü veya I ömekl-:_rini~. okunaklı .'.!'azılar!~ aeçmesın e .•e e 1 
• e. u ~ giderek cidden zevkli dakikalar ya- terdikleri alaka ~ genİ!f:İr. 

yıtlarmın toplu ve hır arada hu- memurlannca gereken ıf yapıldık- , yazılı omegmde keza nufus mu· mefhf~ ım;dc: çokl ıyıdan\qıl 4B1D1Jlardır. Komoloslar Bergama- -
ıunmamuına ve çıkarılacak kayıt tan sonra aıakadarlann esas nü- dür ve memurıannın resmi mühür ~·•ve 11 ı e~~r e:kcan ~ i" b-1' dan aynlırlarken çok memnun kal- Konferans 
örneklerinin hemen gönderilmesi fus kütüklerimizde yerli olarak l ve imzası üstüne hangi kaza !_lÜ· 0 m~sına bag am. s~etiy e ~ - dJdanm, ilhuaa Kozak çamhimın Şehrimizde bulunan latanbul bu. 
ne bağlıdır. kayıtlı bulunduklan mahaller nü- 1 fua müdür veya memuru oldugu- gem~z hakkın~~ temız duygu ~- bir eşini şimdiye kadar ge7.dikleri kuk f kültesi rdinaryüa profelÖl'le-

Bunun temininde ise bir çok fus müdiiT ve memurlanna valat nun öz ve soyadlariyle behemehal 1 r~~ ıfade etmiftır. Sayı~ profeıo- yerlerde görmediklerini, Kozaim bir rind • B Sıdd:k Sami Onar dün ak
güçlüklerle karsılatarak aylar ve geçirmeksizin vaka ilmü haber ve yazılması ehemmiyetle tamim ve j run konferansı hararetli alkıtlar- cennet k&esi olduğunu söylemişler- ~ &evi salonlarında adnci kon-
hatta senelerce' uğratıldığı halde ya ilamlannın tasdikli örneklerini tebliğ olunur. la karfılanmıttır. dir. V~ B. F.Zh Güleçle Emniyet mı a rmi4tir. Konfenn11 ka-

, 1 ' müdürü B. Salihettin de dün Ber· l~birvM · · kütlesi takip ct-
d d.. .. ı-.l' ... yacı 

. gama an on.m04 auır • mİ4lİ1'. Konfenmauı mevzuu halk ve 

TAYYARE SJNEMASJ 2 FiLiM iLE Terfi eden =:..:-a~=~Tı!:: 
' öfretmenler ,.1ı..nm11br 

Yine bu hafta muvaffakıyet zafer haftasını yaşatacaktır bmir Olli oblu öğretmeni Rifat E~l· -,.*:--
. Tayla, Torbalr Kizlm pap okulu g en ının sonu 

GECE YARISI "YILDIZI =~!:ı.,T~.J:= eu!'::..v:':.,!!i,~ 
Danı ve VALS kralı 

CJNGER ROGERS 
Ve büyiik AMERiKAN artisti 

VV l L f A M P O VV EL 
Tarafından temıil edilmit Atk ve Zarafet ibideai ••. 

· ..... Dam • Musiki • Atk ve İhtİf81D 

AYRICA: 
Diinyanm en büyük yıldızları 

ALBERT PREJEAN • DANIEI ı E DARRIEUX • LUCIENNE BAROUX • ALiCE TISOT ...••....•........... 
Tarafmdan tem.il edilmit • • •• 

YATAKLI VAGON KONTROLORU 
Bayılıncaya kadar güldürecek derecede eğlenceli Ye neteli 
9.20 YATAKLI VAGON 5 VE 8 DE ..... . 

Komedi. .. SEANSLAR : GECE YARISI YILDIZI 3,15--6.20 
• 

Jet Sarpman, Urlamn Kanak köyü bai kulesinde bir kaç ulmda4 bılın
öjıelıoeni Salih Oran, Sakarya oku- 1ı bir eğlenti tertip etın~lerdir. SD-
la öirelmeni Hadiye Lndmnan: ha kadar devam eden eğlenti aonun
Menemenin Tmpdlu köyü öjıetme- :fa çıkan kavgada lbnhim isminde 
ni Fehmi ipekli, bmir Tmeztepe öğ- Mri kolundan yaralannuP. SaçJaler 
rebDeni Hamdiye Bilsin iadem müd- hakkında takibata bqlanm14br. 
detlirini dulıı:hadaldua ve nzifele- -=-rinde..._. a&taA1eri icia Kiiltür Köpeklerden fikôyet 
............ clerue terfi etti- • 
,,"!nlılr .... Ba -• eleıiaa b1em Karpyabda L T . .Akpmu.::: 
nmlen Eylilde ... ...._ ol.cebr. siyle aJdıiumz ~ir.~ bir --" == lubas 'H zencınlD bqa UU9 ~ 

B J ..J köpeklerin K.rıı,.b eoı.ldand . ayınaıraa doldurdaiu•...Lan fik&Jet .........., 
bır yaralanma belediyeaiDbu~IPra.~el 

Baymdann lmrd meh•IJ.inde otu- toplattırmuı iatenmektedir. 
nn Emir <:otar İlmİııde bir adam, Ayni mektup sahihi Gazi. t..-ı 
ayni ...a.Bede otw.. on altı yqm· ve Feni P8f& bulnrlan ~ 
daki llnhimi biçalda yaralamıttır. oturan çingenelerin tehrin .W. ke
Suçlu Nkkında tabkibta teveaül nerlanna lmldlnbw muvafık ol-
edilmittir. mazını? diye sormaktadır. 



Srrinci Sa)fadan Mabaat 

İrao . Veliahdi 

HARİCİYE VEKiLiMİZ sÖ·y LÜYOR 

Hatayda vaziyet vahimdir 
Kral Faruk'un hem
şiresile nişanlandı 

BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE 
met müşkül mevkie dii4miiJtür. 

Paria 27 (ö.R) - han veliahdı
nın Mısır kralının kız karde$İ ile ni
sanlandığı resmen öğrenilmektedir. 
Bu izdivaç Mııır ve İran arasında 
dostluğun kuvvetli bir tezahürü ola
caktır. 

Hakkımızdan ve davamızdan • 
emın 

-------------------------------------------olarak son neticeyi bekliyoruz Mareşal Fevzi Çak
mak /stanbulda ----------...... ~~~~------~~~~~----

ANKARA, 21 (Tele/onla) - cu~- MHURIYET HUKUMETI BAŞTARAFI 11NCI SAHiFEDE 
Bugün Büyük Millet Meclisi vari- çok muvaffalayetli olan ab'1annı 
dat büt,ui müzakeresini ikmal takdirlerle takip etti. 

etmiıtir. Bugün, 80~ ?larak. kabul Bu mı'llı"' meseleyi kat 'i ve iyi bı'r General Mariç subayları ve erleri 
edilen bütçeln harıcıye, ıktııat, çok takdir etmiftir. 
&iratıt bütçeleridir. Bu münasebet- l k • Yugoslavya harbiye nazırı akşam 
le vekiller kendi vekale~lerine ait hal Suretine İsa e arar Vermıştir hususi trenle Edimeye hareket et-
meaeleler hakkında uzun boylu ti Misafirimiz Trakyada askeri ma-
izalıatta bulunmaflar ve hatip~e- d I t'habat bin bir türlü taz.- davamızdan emin olarah Hal.ay- hiyette olan tetkiklerine devam ede
rin mütalaalarına cevap vermış· ~İ n .' "nde ~ereyan ediyor. Va- daki kayıl iılerinin .tona ereceği ceklerdir. Kendilerine Milli müdafaa 
lerdir. >'! ~r .,~~imdir. Cümhuriyet hü- yakın neticeyi bekliyoru%. vekilimiz General Kazım Özalp refa-

fftıTİcİye vekili Dr: A:1~•anlba ve- zıküymeetinin bu milli meseleyi behe- Hariciye vekili, Fraruız harici- kat etmektedir. 
·ı 'l h · " · timı:zı alan _ 

" • 
1 

• tıTıcı ''!,;j l hal kat'i ve iyi bir hal mretine ye nazır.ının Pariı ıelirimize yap- ---
l>eH yanalıtnda mıd'-·'k";::,.~.,i: :i~ ~ etmek humnındaki karan tığı vaitlai yazdı beyanat ile te- Kesik bir kadın me-

ataya ema• e ... .. ,.. d M d l · 
1 

• y • • - l · il A • 

- Halayda tiiyln ürpntici bir ma_!ıimunu:z ur.. uta ımu: o an Y.ıt et ıgını •oz erıne ave etrnıı.. mesi lehimli bir kutu. 
t«Jh • cm laüküm lama- aogakkanlılıkla lıaklumu:dan ve tır . 

• , man:ıar da denizde bulundu 

Mecliste çok hararetli 
müzakereler oldu 

Söz alan bir cok hatipler F ransanın aldatıcı ve 
' 

oyalayıcı politikasını şiddetle tenkit ettiler 
Ankara, 27 (Telefonla) - Bu- dıt politikayı idare edenlerin Tür- . - .Fra~s~zlar Türk k~ylülcri

rün Mecliste, hariciye bütçesinin' kiyeyi hali bir ku.~et olarak say- nın dıtl~rını kı~ıy~r!ar. ~ız ~Ura
m '"zakeresi esnasında bir çok ha- madıklannı ve mallı arzusunu ta- da on mı iyon koylu ıse dış lerınıizi 
ti;ler ıöz aldılar. Bilhassa ~illi h~ka~uk etti~ebil~c.ek .. bir d~vlet b~ley~r~z. Elbe~ biz de onların 
davamız Hatay itine temas ettiler. telakkı etmedıklennı soylemıtler, dı,lerını kıracagı:ı. 
içtima salonu hararetli tezahürle- Fransa ile beraber ve birlikte Ha.. Müzakere aletli bir ıafha al
re aahne oldu. Söz alanlar arasın- tayda ıükônun tesisi lüzumuna mtfb. Bafvekil bay Celil Bayar 
Cla Yuauf Kemal (Sinop), Rasih ipr.et ctmiflerdir. Fransa bunu kürsüye çıkarak şunları söyledi : 
Kaplan (Antalya), Beı::ç Türker k bul etmediği takirde yalnız ola- - Şüphe yok ki mebuı ark -
(Afyon), Seniha (Trabzon) late- rak müdahale ederek Halayın em- dll.flarımız kanaatlerini kema i 
mat (Eakitehir) Halil (Mentete) niyet ve istiklalini temin etmek serbesti ile söylemek ıalihiyetini 
yardı. Hatipler Hatay meselesin- lizımdır, demitlerdir. haizdirler. Her mebusun söyledi-

~ de Framanın bizi oyalamıt oldu- Sivas ıaylavı Mehmet fUnları ği ıözler ancak kendi tahıi meıu-
junu tebarüz ettirdiler. Framada ıöyl~mittir ı liyetleri altındadır. 

General Mariç Diyor ki: 

Tenekenin batmadığı me
raklarını mucip olmu, ve ya
nına yaklaıtıhları %Oman bu
nun içi hali/ ve her taralı le
himlenmi' bir tenelıe olduğu
na göı-müflndir. 
Bu teneke kutuyu açtıkla

rı zaman da içinde kesilmif 
bir tek hadın memeai görün
ce hayrete düşmüalerJir. 

Derhal poliıe haber verilen 
bu mesele hakkında tahkika
ta başlanmıştır. 

lngiliz 
başvekili 
Avam kaınarasında 

Türkiye ile kreili an
laşmasının imzalan

dığ11u söyledi 
Londra, 27 (ö.R) - BafvekiJ 

B. Çemberlayn avam kamarasın
da lngiliz • Türk kredi anlatma
ımın imza edildiğini resmen bil· 
dirmittir. 

Kodreanu 

SON HABER 

B; M. Meclisinde 
Bütçe alkışlar arasında 

kabul edildi 
Başvekil B. Celal Bayar Kamu· 

tayda kısa bir söylev verdi 
ANKARA 27 (Telefonla) - Bugün Meclis saat 14 ten 21.10 a 

kadar yedi aaat on dakika fuılasız devam etti. Bütçe, 342 azanın 
ittirakiyle ittifakla kabul edildi. 

Meclis reisi Abdülhalik Renda, reylerin neticesini bildirdiği 
zaman Cümhuriyetin on beşinci ve Bayar hükümetinin birinci 
bütçesi devamlı surette alkıtlandı. 

Müzakere sonunda ba,vekil B. Celal Bayar kürsüye çıktı ve 
tunları söyledi : 

- Yüksek meclisiniz bu içtima devresine ait en mühim ve 
esaslı vazifelerinden birini ikmal etmif i bulunuyor. Yeni bütçe
mizi daha iyi ve daha mütekamil bir hale •okmak suretiyle ka
bul etmİf bulunuyoraunuz. Bütçenin bu ıuretle kabulünü hükü· 
melim için bir itimat nişaneai olarak kabul etmekteyim. 

Ba9vekil, alkıflar arasında kürsüden aynldı. 
Bütçe müzakeresi bittiği için meclisin her gün içtimaına lüzum 

kalmadı. Reis pazartesi toplanmak Üzere içtimaa nihayet verdi. 

Almanlar şimdi delsviç-
reye mi göz diktiler? 
Bern, 27 (Ö.R) - «Gazelte de Lausanne» Pan Gennanistlerin 

lsviçre aleyhindeki tahriklerini ifta etmektedir. Alman muallim• 
)eri arasında dağıtılan bir büyük Almanya haritasında laviçrc
nin hemen tamamı büyük Almanya hududu içinde gösterilmek· 
te ve yalnız dahili bir idari hudutla şimdiki Almanya.dan ayrıl· 
maktadır. lsviçredeki 3 milyon Alman büyük Almanyaya iltihak 
etmek istiye-n bir halk gibi flÖsterilmektedir. Nasyona) Çaytun• 
gun 1 O nisan tarihli nüshasında da buna benzer bir harita ncşre
dilmittir. lıviçre gazetesi ~u mukabelede bulunuyor : «Berlin bil
melidir ki lıviçrede bu hususta ittifak vardır ve millet her feda
karlıkla bütünlüğünü ve istiklalini korumağa hazırdır.}> 

AMERIKADA 
Alman casusları 

Nazi şeflerinden biti B. Ruzvelti11 
kurşuna dizıleceğinden bahsediyor 

NEVYORK, 27 (ö.R) - Birlefik devletlerde ecnebi ideoloji
lerini yaymağa çalışan propagandacıların hareketlerinin tah • 
kik İçin huıusi bir komisyon tetkil edildiği malumdur. Bazı ha-

Türk ordusu dünyanın birin
ci sınıf orduları arasın.dadır 

berlere göre Amerikadaki nazi teflerinden biriıi ıöylediği bir 
nutukta reisicümhur Roosevelti kurfuna dizmekten "bahıetmit
tir. «Nevyork Sun» gazetesi son zamanlarda Amerikada ketfedi• 
len bütün casusların ya Alman, yahut ta Germen ırkına mensup 
Amerikalılar olduğunu yazmaktadır. Bu gazeteye bakılırı-a 938 
tubatında Johanna Haupman adlı Alman manikHrcü kadınının 
bir Alman transatlantik vapurunda tevkifiyle ortaya çıkan genit 

1 o sene kalebent ce- casusluk tebekesi iti aleni safhaya girdiği zamnıı, va,ington ve 
Berlin arasında vahim bir münasebet gerginliğine sebep ola• 

zasına mahkum edildi caktır. Bir cok • 
ittifak 

sebepten Türkiye ile bir devletler bu 
akdetmek arzusunu duymaktadırlar 

Bükref, 27 (A.A) _İkinci ko- Nevyork, 27 (ö.R) - Haber verildiğine göre Reisicümhur B. 
l d Roosevelt cenubi Amerikanın garp sahilleri boyunca yapmağı or unun askeri mahkemesi 210 ı 
d k'k dütündüğü seyahat projesinden vaz geçmemİftİr. B. Rooseve t 

a 
1 

a süren bir müzakereden 1 bu temaslarından istifade ederek muhtelif Amerika memleketle. 
sonra saat 

3
.
3

0 da Kodreanu da· ı ri arasında ekonomik münasebetlerin inkisaf ını temine çalışa 
l. tanbul, 27 (Hususi) - Gene· ve hakkımdaki teveccühleri tab- leri her keıçe malumdur. Türk vası hakkındaki kararım vermis caktır. Reisicümhurun müşavirleri de onun dikkatini yeni dünyıı 

ıal Mariç hareketinden evvel ga- minlerimin üstündedir. Bu ıeya- okrdusuhnudn, batb.kumak~danl8:rına ve dört günden beri devam ede~ üzerinde tutarak 9imdi Avrupada baf gösteren vahim hadiseler 
artı u uta r e ve nan '?uhakeme bu suretle sona ermit-zetecilere olan beyanatında de- hatim Türkiyenin her sahada el- b 1 k ulzdukıl ' v 1 

.. d'.1 tır. üzerinde her hangi bir te~ebbüse girişmesinin bu suretle önüne 
. t" ı_• d ·~ · t akkı"yatı es eme te o arını gor um. k. t" 

1 mıt ır Ki : e ettıgı muazzam er G 1 b d T" k Kod k 
1 

b 
1
. w geçme ıs ıyor ar. 

-«M~kbti~ ~~~~. .. . m•~~ m~, ~~~~ ~ re~u~~e ae~ıge~~---~---------------------
bu dakikada Türkiyede geçirdi- bızzat gorerek .tudır. et .. • . ordusunun dünyanın birinci sınıf altı sene medeni haklarından J k b . . J J d • 
... .. ı . .. 1 hatıralarını bnı bana verdı. Yenı Turkıyenın orduları arasında bulunduğunu, malıruın kalmağa ve 200 ley mah- , apon a 111es1nae yapl an SOn fa l• gım gun erın guze h .. d h" T" k d k . T- k' kern fı d hk 
g"tü ktey'm Her tarafta sıcak canlandırıcı ve ayat verıcı e a- ur or usunun uvvetı ur ıye e rnasra ö emeğe ma um / 

1 
f · l · • d k? v: s::~. bi

1

r kabule mazhar ol- il her yerde açık olarak görül- ile bir çok devletlerin ittifak arzu- olmuştur. at Japon sıyase ıne es1r mı e ece • 
dum. Türklerin misafirperverliği 1 mektedir. Türk askerinin meziyet- sunu yarattığını ıöylemittir. -------

0 smancıkta bir Pnris 27 (ö.R) - Japon kabine-ızın sıfatile japon gençliğinin idaresi· 

Trempcephesinde 
r~asyonalistler v 

agır 

Muğlada zelzele bataklık kurutuldu ·~nde yapılan deği4ikJik en ziyade ı ni eline .alr:nıştır. Maliye nezaretine 
Muğla 26 (A.A) _ Dün sabah dıl--~ate çarpan noktası beş generalın geçen Mıtsın bankası ve devlet ban-

saat 4 de Muğla ve Marmarisde biri ~onun 26 (A.A) - Senelerden kabınede toplanmış olmasıdır. Ka-J kası eski genel direktörü hükiimetin 
hafif saat 15 de ve saat 4,30 da ikisi ~~~ Os~ancık h~!'ı?.1 ıı~a musa- ~iney~ giren yeni şahsi~etler bir~r totaliter tedbirlerine fin~ns aleminin 
4iddetli olmak üzere üç yer sarsınbsı · 1' tehdıt ~en buyük bır. bataklık ı~arettır. General Harakı ve Ogakı- müzaharetini elde etmege çalışacak-
olmu,tur. v~.1 ve kaza ıdare adaml~~ halkı?J nin biri ordunun liberal temayülünü, hr. Hulasa yeni kabinenin cine kar. 
_ -~ _ . b!uıt~relt .. çalı4malan neticesı ol_arak diğeri mufrit temayülünü temsil edi- şı en şiddetli bir tarzda harbe devam 
nasyonalistler iki mevki ve 240 esır ıç bır muesseseye masraf tahmıl et- yor. Her ikisinin birden kabineye k ·ı harek t edec w• J 

1 1 k ıd J m d ku im · ..:ı_. • aygası e e egı an ası ıyor, • t • • ahm,l~dır. e en .. rutu uş, bınlerce yurt~ girmesi hükümetin artık ordudakı Bunun neticesi olarak taarruz hare-zayıa a çe ) } er Parı~ 27 ( ö.R ) - Fransa.nın ııtma beluından~rtanlmıştır. temayüllerin hepsine birden daya- ketinin bir kat daha şiddetlenmesi 
Serber ıatasyonunun lspanyol tayya- nacağrnı göstermektedir. J kt 

B l 27 ( ö.R ) - Tremp Teruel mıntakasında da fiddetli hü- releri tarafından bombardımanı Pa- Oh d Dahili siyasette ise general Hayıı.ıi 0 aca ır. . . . • 
ce barı_e ;n hükümetçilerin aldıkları j cumlarına rağmen asiler hedeflerine riıde heyecan uyandınnı4 ve diğer yo Q ve Peruzi tarafından temsil edilen ım!:ye~~an.g hezımetının a.~1~~·11 ~-m:v:ı:~i=tirdat için nasyonalistlerin varamamı,lardll". taarruzların önüne geçmek için ted- nisbetcn liberal temayül yerine •İm- ak ıçın Japon ordu u b~ıyu!. bu 
muk b'l h" otomatik silahların ! Paris 27 (ö.R) - ispanyada hü- birler alınmı~tır. Harbiye nezareti 13 V h · di general Hugaki harici siyaseti eli- gayret sarfederek Suceuyu ı.şgd et-
at .a I~ ;c~m':rn br Nasyonalist- kümetçiler Tremp mintakasındaki üncü mıntaka kumandanına bizzat Q lm grev er ne al-nıştır. 1931 senesinde bu ge.-ıe- mif ve Lunghay demiryohmu kes-
i eşı ~ ın 

8 

• nntla haış ek t hatlarına,hücumlannda muvaffak olarak şeb- hadise mahalline giderek icap eden V AŞINGTON 27 (ö.R) - Oh- ı·a] Kore valisi iken Mançuri seferine mi, bulunmaktadır. Şimdi çin mıt'ra· 
er agır :zayıa r e ·ı · k"l f im· 1 tedb · 1 · 1 · · d l · 1 h · · B d · · · 1 LJ k dönmüşlerdir. Alka1a de la sevlar do-,r~ ı a ı ometre 1;11esa eye ge. ~er- ır e.nn a ınm~ını e~etınıştır. ko e'! ehnde vahi~ grev hare: lcayıtsız müza are~ etmıştı .. ~ u a v~metımn mer~ezı o an ı- an "uya 

ra d · be sd iddetli bir m!ıba- dır. Buna mukabıl tankların ~ımaye- Baavekıl B. Daladıye bahrıye nazın etlerı olmuştur. Yuzlerce grevcı japonyanın artık çme ve dıger dev- hucum edecektır. Mareşel Çankayşe
reb e b'·lh rop~ '·ıı ve Godas ıi alımda Balaguer köprü batına yap.. B. Compinchi ile görüsmüştür. Hi- "?'•le bazı iıçilerin fabrikalara (etlere karıı B. Hirota zamanında lü- kin Alman askeri mi4avirleriuin yar
rn •; kı I as•~ ~ n as diyor Hü- bkları hücum neticesiz k.a~tır. di,.nin vuku bulduğu sahil mınla· gırınelerine mini olmağa teteb- zum gördüğü ihtiyatL hareketi ta- dunından mahrum edildiği bu 11rad• ı.;;n 

8

t ; """: d~ ı°vam k e em~t edi- T eruel ve deniz arasında nasyonalist- k.aaına F ran!lz harp gemileri gönde- büı etıniılerd ir. P oliı kuvvetleri maınile terk edeceğini göstermek- bu hueketin ciddi bir tehdit olduğu 
y je çı ı),ili 4' •::..~av mıııtnka- !er muvaffakiyet kaz..,_lard ... rilecektir. Sarki Pirene valisinden göz Y•ıartıcı bombalarla müda- tedir. muhakkak!. ... Bununla beraber lngİ· 
,':,ı ar. il ~ f8r ı. a• .. t""nlüğü Nesyonalistler 2 köy ve ısı .. ir al- bomboıdunan hakkında beklenen haleye mecbur kalmıılar ve bun· General Arakiye gelince, 1936 se- !iz mahfelleri ud partinin oynanma
•- a aad enn k~la . e?1te huihs u m-- dıklarını bildiriyorlar. Cümhuriyet- tafsilatlı rapor alınnıca ve hücum ya- lardan iki yüz kadarını atarak n~inde ordunun genç zabitleri tara- dıiı kanaatindedirler. Çinin muka •artısın a mev ı ennı as e ..... z1 P d ta 1 . b.. . • b. ed' ·ı . ·ı . 1 d' y·· fı . . ku . 
b\IJ' kalan hükümetçiler mukabil ta- çiler mukabil ud~-a enkil~o!~ t.a- panlin h~~~ ennt . uvedıyeti t~-~~ lanı- Grrrevcı. erı gl erı etmıf erltmır. h uz d ank ~dalıyıke n~lzınncakmk kdatlı ıır~•m: vldem~t d dret~. tü~~nmez derecede 
uruila p · · enubun- ğının cenubun a ~ mev erı il ır· ce uaume ıcap en &anr evcı yara anmıt ve a ıtı a.a- a le au e ç arı a a ar vazıyeti o ugun an ıurprızaerle karşılasmak 
el. :!L. erarbo!a tepes.ınınlmc lardır ..ı_t ~tmiılerdir. Sahil mıntakuında Yerecektir. . taneye lcaldırılmıatır. mufrit görülmiiltü. Şimdi maarif n.a- daha ınümkündür nıu.uım ır teoeyı a 11 • JUi • 
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a Casusları Ha ......................................... 
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Suçlu Değildir! 'zamanında Türk musiki-
.,././J.L/.LL/Z/. 1Aİ b ld 1 

Yazan: A. Maşar 

Büyük Zabıta Romanı 
-29-

................................. : sı·nı·n ı·r yı iZi o muştu Sanki hatıraaında yll§ıyan çıplak - Haydi acele et... Onu bugün. 
NAKLEDEN: : bir vücudun tesirinden lrurtubnakis- çıplak gönnekten mahrum kalacak~ 

: ter gibi ayni ıözü tekrar ediyordu: sın ..• Acele et ..• Diyordu. 
Nahide Orbay ~ - Nefret ediyorum. Nefret edi- Vidal bu M>n davaya boyun eldi-

: - 2 - yorum.. Suyun kenarına kadar koıtu. Birı(in 
mmı::ım~ı;ı::;;ı7..ı2:2::z:.ı::m:ıcı~rz:zzz::a:;ız;arz •••••••••••••••••••••••••••••••••'" tkinci M.ahmu.t t 829 da lıtanbuJcta .Evvel nazarın sinei auzanıma geçti AJJahın mahedinde, Lu kadının evvelki yerden onu seyre daldı. 

Ertesi sabah Star'ın Per,embe dedi. Randevu mu almak iaiyor· ı ı:uieli görülmemiş bir düiünl• ~üş~r-1 Bestesind':'. aonra Dede .• şakirdi b!l· ~nind~n kendi.aini kOl'wnası için • Manevi v~Jıiındaki bu değiş}ldi· 
aa711mı buldum ve Pet Pramm aunuz? lerden Halil Rifat paşa}'l sahnyetıne lunan (Eyyubı Mehmet •ıo-) 7• lıeo· dua edıyordu. ge hayret edıyonlu. Memleketinde 
bahsedilen yazısını okudum. - Evet.. Ne zaman gelir? alıyordu. Padişah Dedeyi. pek oevdiii telettiği : Ne diin, ne de buaiin Nov..dan iken böyle bayağı bir d~ünce hab-

Maruf Kronik muharriri şöyle - Konaültasyon saati ikid':'1 huııelik makamından • bazı yeııi eoerlor Yarimi gördüm bugiin dünya g6rünrnu yardım i.stemedi. Zaten genç kadın, nna bile gelmezdi. Kadından uzalC 
diyordu: b~e kadardır. ikiden evvel hıç beotelemeğe memur etti. Bir müddet dideme erkeğin nasıl bir haleti ruhiye İçinde kalmak bu kadar cett.nı-t bir lah• 

a:KuTI'etli bir fAYİ.aya göre Ri· gelmez. isterseniz sizi ıaat üçe •onra düğün gecesind" ilcinci Mahmudun Pertevihw:pdi nur ef.ıa. ıı:örünmcz; di· çırpındığını hiuetmİ§ gibi ağaçtan rap mıydı ki insanlığı deli!iyordu. 
verton doktorlar muhitinin en kaydedelim. laminiz? huzurunda ıu .,.erler çalınmış ve okun· deme inince ondan u:r.alc kalmayı tercih * 
m•ur simalarından biri maruf - Kabul.. ismim .Frank Gra· muştu: (Ha,.,-iya) iimımayn etıem nol• hu· etti. Sillhını yanına koyarak otlar Ne görüyordu? 
danıö:ıı Dian Montr~a tiddetli bir h.am .. Teşekkür ederım. Suri şabl eyledi Alamı tay handan üzerine uzandı. Sazlardan bir şapka Kadm havuzdan çıkmıflt. Dik gÖo 
a,k ile tutulmu,tur. Altın saçlı Doktor Miçelin ikiden evvel ka- N.ğmesaı oldu gönül hey yar hey Ol periden ı•yriai ula görünmez dideme önneie koyuldu... ğüıleri hafif bir rüzgirlll titretiyor-o 
danıözte •arıtın doktor arasında binesine gitmiyeceğini öirendik· flu donanmayı ferluade cihan ikinci bcsteoi ve anı müteakip : Vidal bu çekingenliğe pşmadı. du. Duru,unda mevhum bir lttki 
bulunan bu &fkın sağlamlığından ten sonra hemen kabinesinin bu- Nc~ooinden ciı, eder manendi oey Bir dilberi nadide bir kameti müstesna Novanın hauasiyetini ilk defa ola- bekliyen bir kadının hali nrdı. 
ve önümüzdeki son baharda dü- lunduğu Medikal Buildinge kof· Asümandıon ıô. bu sılıun ııeyrine Ankayı dilü canı oaydcylcdi biperva rak tecrübe etmiyordu. Ve eğer ken- Vida) derhal soyundu. lıte oray11 
iüııden bahıedilınektedir.ı> tum. On ikinci kata çıktını. Verdi Hurşid encümü nabidi pey Gel kandcsin ey mehru feryadım i~it ya- di iç duygusu ile lüzumundan fazla koşacak, icat.ederse zorla onu koDa-

Gazetenin bu parçasını keserek Klodya beni görünce uçradı. Dem bu demdir zevkü tcvkinden gönül hu m!!Jgul bulunmasaydı iki gündenbe- n araıına alacaktı. AnAZm iradının 
cebime koydum. Sonra bir umu- Hayret etti. <Kau a ô.ğaz eylesin manendi ney Göz ya.,ım ile her su oldu yine bir deryll 1 ri genç kedının kendisine karşı da- duruşunda bir batkahk huıl oldu, 
mi telefon köfkünden Star idare• Ayağa ~alkarak kekeledi. Kô.ri ile : Nakış oemaisinden sonra: 1 ha yakın, daha alakalı olduğunu his- Silahını eline aldı. 
hanesine telefon ederek Peter - BonJur doktor Jason.. Old k . b k .1 . t Bu gece b"n yine bülbüleri hamoı eltim sedecekti Zahiren ondan uzaklat· Vahşi bir haynn mı gömıüft(i? 

N li b. la = u yıne u şev ı c ınesruru ıneserre- \ • akHt rek b• 
Pramla konutmak iıtediğimi söy- e,e ır tavır : I L b . . .. . dil" • . 1 Ahü feıyat ederek llemi beylıu, ettim mak istediii halde bile kalbi yalruz Vidal derhal onu t ede ır 
!edim. - Bonjur Klodya, dedim. Pan-

1 
Ael rıdzı •kurdur ctkb 1 ıdıun medserref d. Takı cfla'-' resit oldu yine nağmci ah 1 onunla me•guldü Yemek zamanın- ağaca siper aldı. Etrafı dinledi. Şüp-. ı· • · b d b• d k em e e er ama ı sayen e e en nn • • . I • • . • 

- Ben, dedim, sizın hararet ı sımanım ıçın ura a ır o tora 1 H .d.. b.d. Bülbül aoa gece la auplıa ıcadu C"f etbm da daima buluşurlar birlikte yemek he edecek bır şey yoktu. Belki ken-
karilerinizden biriyim bay Pra.m.. gelıııittim. Esasen her gün geliyo. e~ ruz~ sdaı u şc 1 ırd nll~rul mdcserrl et .1 Yürük semaisi terennüm ve son eser 1

1 
yerlerdi Halbuki genç kadın bu gün disinin çıkardığı giirü)tiiden ıüphe-

'--·- B .. } d · · • ocstesın en ıonra e a za e smaı . .. . • .. • • • • 
Yaı:ılarınızı seve sev~ -~·uı:~ rum. u!"'n ha!tr a ım, uzı :ıııya· , efendinin aksak oem.W okundu. ve mü- olarak Zekı_ Mehmet agan'.n ~ semaı· yemek payını ahnca Ol'adan ayrıl- lenm~ti. ~ur-:ıfa ıh~~~ca bır ha-
Son günlerde ufak hır zühulunu- ret edeyım dedım. -'- "b d d . b . siyle fruııl hıtam buldu. !kıncı Mahmut. wn•b. reketı tehlikeli olabilirdi. Kadın dal-. On . ek y l d • d l tc•ıu en e erun meş ur. . . b b ......,. 
ze raatgeldim. u ı'aret etm - ara an ıgımzı uymut um. z··ıfü· ded. L_ • b h • ahı son derece memnuniyetını cel eden u * ların oynamasından şüphe etse bir . . . I . G . I . d• I ? u o ır cemm a b sıy m f I .. . D d . ıçın sıze te efon ettim. eçmış o sun, ~ım ı naat sınız · _ L b ferahfeza ası uzerınc e eyı yanına Bu kadının nesi vardı? vahai hayvanın kendi üzerine atılma-

! Ş.rlooi ve onu lıu<İ en: ... 
- Hangi meseleden bahset- - Çok eyiyim. Siz ya nız mıst· çağırarak kendisine nipn ve ak.bıyık Geceleri beraberdiler. Karanlıktan ama mani olmak için ateş edebilirdi. 

7 ? Oehr olmada bu 9Ur ile mamuru meserret -~ _ ,_ 
rııek istiyonunuz ruz. m~hollcsinde bir de ko...,. verdi. bqb onlan teerid eden bir§ey yok- Ayni ı;•manda Novanın burada k~ 

E Yürük semai~i ile fMla hitam verildi. lk M h d f d 
- Per,embe günü doktor Mi - vet... . . . . b' d. . .• inci a mu un ve atın an sonra tu. disini görmesini de istemiyordu. Ge-

. 0· M hakk K t d Padı,ah ıkıncı Mahmut ır vec ı ıstıg· Abd··ı . t h k ı Sa d . 1 V'd l . d. - d h' . d·· • ih . A 1 • • eli ... ı ve Mıs ıan ontroz m- artısına o ur um. . . . .• . ik f 1 d u mecıt a ıa çı mıı -'· ray • yıne ı a Novayı ken ı yanın a ıs· rı onmeyı tere ettı. ce e gıym 
.- E ı· d d' · b. · rak ıçmde dınledıgı bu buse! asın an h f .. 1 . d D d . . . . . . . . . da bir fıkra yazmtfhnız. - vve a e ım, sıze ıraz sı· ı ed .1 a tanın muayyen gu enn e c enın rı· aetınenın heyecanı ıçinde idi. Elını ve uzaklaştı. 

d •· H · b na t lef son derece malızuz olmu,ıu. D e ue . l d f il 1 d . • . • , . • •. J N 
- Evet hahrlıyorum. tedm ekecti' ~gımA. t kanı .• d te ldon rüfekasını atiyelerle taltif etti. Bu mü- yasActbıd~ltın ~d. ••Dı adr Y•Pkı ıyor u. ..h uzat~a o~u tutabılırdi. Bır kabus gibı Akşam yemegınd~ ~uluıtu ar. ~ 

B f k d d kt d e ece nız. r ı eyı os O u- . . D d u mecı ın c eye artı teveccu varhııını ihata eden arzuları yenmek va yemeğini aldıiiı gıbı oradan uzak• - u ı ra a o orun an- - tm' tim. nascbetle ıltıfata mazhar olan e e, .1 "f b d 1 ld b b b. • • . . . , 
- 1 b h d d""'• l · gumuzu zanne tf • • . . 1 ·k· · M h ve 1 tı atı er evam 0 ma a cra er ır ıçm nefsıle mücadele edıyordu. Ka· la~ak istedi. Fakat Vidalin ses( 

l . k d d" D k - a a yıne eyı oa egı . • .• b. tara tan garp musı ısme e rag et gos- ranhia alıf&n gözleri her soluk alı§• uzakl~ıma mini olduı 
soz e ıon a ar a ugun erı yapı- F k t • • d t d ··ı 

1 

(Ferahnak) faslı hadıscsıy e • mcı a · f ·k· · d "b ·· 
acagmı ay e ıyorsunuz. O - • • ? muda kar'' lı:albınde sakladıgı ıg ırarını d ..... . .•.. 

tor Miçelin evli olduğunu bil mi- mıyız·· · kısmen izale edebildi. tcriyor u. la kadının naı~ goguı geçırdıgını - Burada kalınız ..• 
d . - Öyle ama .. Bır ak~m bera· ı Dede efendi 1843 ocncsindc Abdül· farketmekteydı Nova yanında yatan Hayretle IOl'du· 

yorsunuz zanne enm. her çıkmağı vadetmistiniz. Padi~ah ikinci Mahmut yine bir aralık mecitten izin alarak Hicaza gitti. Rcfa- k •• b" ~hia k t ek • N' · ? • 
- Biliyorum. Fakat karısından Oooh .. O günü. ben size bir Kağıthanede (Çağlıyan) da dinlediği katindc güzide §akirtlerinden Dellalzade ~ti.~_, ı~ çOnı .. le seli~ e dm tmılk - B ıçdınha ibti. ti 1 

l l b . d f l J 1 b ı·k 1 .. k. · · ı.a yoruu. a oy ge yor u. - u • ya ı o ayrı a ı ır sene en aza o uyor. çok teyler de aöylemistim Sonra· Arazbar useı fasınımutca ıpatıyenın lsmailefendiileMutafzadeAhmctcfen· 1 de f la kad U ak d ••ı.• • iri "'- --z d d d • b h · · 1 .• • d !ık d - gece er aaı ıız uyuyan · ın - z ta egınınız ... nramız• - anne ersem, e ını, u u- dan izah ettim ya O zaman ak· ıevzıınden sonra nezdın c • oy ugu di de bulunuyorlardı O sen" Hicazda • di .. 1 • • d da L. .._ f ola--•· ' 
ıd B · b'I ·· . . . 1 • '1ID arasıra goz ennı açıyor u. ...,, me ... ., meaa e """'·· 

s~~~a a .~nıyorsunuz.. enım ı - ~m .ba!ı~da değildı. Ne soyledı· ı Dedeye' iddetli kolera hast.Jıiiı baş göstermişti. Hangi gizli endi'4! onu böyle müte- _ Be4 metre aynlmann IH1e teli-
dıgıme g_?re doktor Mıçel karısın- gimı bılmıyordum. - Dedem, der. Bu gece bu enfes Dede efendi tutulduğu koleradan kur- yekkiz olmağa aevkediyordu. Yanın- likelidir. 
dan he~'!_Z .b~nmamtfhr.. - Hakkınız var .. Fakat dok- 1 tas1.ı dinlerken kendimi cenncıte zannet• tulaınıyaYak Zilhiccenin onuncu günü dairi erkeğin kendisine karşı gittikçe -Silahım yanımda... · 

- Bılakıs sız hata edıyonu· lor Miçel ile aranızın bozulduğu. , tim. Şimdi bu kaıır için (Ferahfeza) ma· (Sina) da vefat etti. Namazı büyük bir derinleşen alakaaını anlaml4 mıydı? _Burada kabnız dedim. 
nuz. ~oktor Miçelin .~bık. karısı nu duyduğum zaman ben kendi kamından (Serdab) m ııu zarif halini kalabalıkla kılınarak (Haticctülkübra)· Bazan cengelde di4i bir kaplanın Kadın İsyan edecekti. Sonra J'U• 

eksikada, Vera-Kruzdedır. Bo- hesabımıza ümide dü•mü.tüm. 1 tasvir eden bir t Kan ile aynı zamanda nın merkadinc defnolundu. erk •· · kı ad tt•-· • bild• d 
k H . · t egıne ın y e ıgını ~en ses- muşa ı. 

şanma ararı. geçen sene . azıran· . -. Ço~ naziksiniz. ~akat ben 1 bir faoıl . meyda~a ~eti~mcn ".'atlubuşa· Şakirtlcri~~n .. H~c~en lıtan~ula avdet· leri dinlerken Vidalin de bir vah§İ -Peki istediğiniz gibi olaun dedi. 
d.a v.e ~ •ehır mabke~nde V~ aız~n benıml~ n~den ala~~~ar ~·-ı hane~~"· Haydı goreylm. •~nı .. _ lermde bu buyuk olum haberı duyulunca hayvan olacağı geliyordu. Vidalin yanında oturdu. 
rilmı!tir. Mahkeı;ı:ıe ilamının hır du~n~ bılmı.yor. degilım. -~uı lkıncı J\1a~ud~n. ~usilcıye ıfrat d"~ ~•.de~in musikideki kudret ve. kıyıne- Bu dakikada vücudunu ateıli ve -DEVAM EDECEK-
ıuretı de bendedır. . benı. degıl: ~enım sıze verecegım recede meclubıye·tı·ru bilen Dede efcndı tını bılenler pek ziyade m.üte"8Sır oldu- hayvani bir arzudan ba§ka birşey il- --------------

- O halde dedim. ben yanıl- malumab ıstiyorsunuı;. ferahfeza faslım 1hna ıle hazırladı. Fas• !ar. Garip bir tesadüftür kı Dedenin do· g:ilendirmeyordu. I 
nıtfım.. Affınızı rica e~erim.. Derhal itiraz ettim. _ .. .. lın yapılacağı gece (Serdap) kasrı tan· ğumu da ölümü de Zilhiccenin onuncu Nihayet iaabı yorgun düşüp le Japonya ya 

Tdef.onda sert ser! ıoylendt. - Ne kadar .yanlıt d!!.funuyor- tanalı bir surette tenvir edıldi. Dede ve gününe rastlamıştı. gözleri kapanınca okadar lııarıtık rü- Militaristler tamamen 
- Sız bana malumat mı ver• ıunuz.. Halbuki ben.. rüfekası birer birer huzura girdiler, fasla H•mamizade lımail dede merhum yalar içinde çırpmıyordu ki Nova bir , 

mek_ istiyorsunuz, yo'?8 . be~~e~ Bu ~ırada k~pıya ~d.u. (Kemani Riza) efendinin taksiminden (Dıni) mu•ikiye ait .. yarattığı k,'Y"'.e'.li aralık gözlerini açtı onu dakikalarca hô.kım 
malumat mı almak.. Sız kınısınız. lçerı .g~ç hır adam gtl'dı. •onra (Zeki) nin pc,reviyle ba,landı. <Serle~ hanç olmak uzere (gayrı dmı) seyretmekten kendini alamadı. BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Cevap vermeden telefonu ka- Ellen tıtreyordu. Müteakiben nefis ve muvaffakıyetli bir musık.i sahasında (50) kad.ı.r muhtelif Ayın solukıpğı ahında onun at.,.. - . Asker" • , 
pattım. Saatime baktım. Yüzünün çizgileri karmakanşık heste olan (Kasrı cennet. havzu kevser .. ) makamdan ve mecmuu (200) ü bulan li dudaklanna kendi dudaklarını ya- t~~uk ı;decektı. ı ~: 

On birdi. olmuttu. kan okundu. Badehu : Kar, Murabba, Nakı,, Semai ve ııarkı· pt§ltrarak bütün varlığını teslim et- dı. kabınenm en esash nezare • 
Doktor Miçelin telefonunu aç- Boiuk bir sesle inledi: Ey ka§ı keman tiri müjün canıma geçti !ar yapmış ve yaşadığı müddetçe Türk mek İltiyOl'du. Fakat iki gururun I&· •.linde t~~aktadır. ~rlı;: t dahi-

lim. - K~odya:. _Do~~or !ok mu?. Peyklnlannın her biri bir yanıma geçti musi.~isinin rakipsiz Lir yıldızı olarak te- vaşı devam etmekte idi. Arkasını çe- liye,. harıcı~~~-.t~~; ' r ıye ve 
Kar,ıma Klodya V alley çıktı. AllaJı rızası ıçın ıoyleym.. Onu Bu geç nigehe oabrü tahammül nice mayuz etmişti. . d" .. !eri • ıkı ka adı bahriye nezan:uen ır. 
- Doktor orada mı, diye sor- muhakkak ve derhal- Şimdi gör- mümkün HAYRI YENIGON vır 1

' goz nı •;• P · 1:0~0 ~? (A.A) - R?yter mu-
dum. Tabii kendimi tanıtmadan .• mek ihtiyacındayını. - . habiriniıı ıtımada f&J&n bır menba· 

Doktor bu saatte bulunmaz, -BITMEDI- Atatu·· rk K Sabah_ ku§la~ •.eslenle ~yandılar. dan öğrendiğine göre japonya harbi-up a Si Kadın agaçtan mdı. Derenm yolunu ye nazırı Sugiyama istifasını ver· 

Ç k JI, Tı• · N b t tuttu. Sabah banyosunu alacaktı. mı.ıı· tir. c a cıye a2:ırının eyana ı Şimdi Vidalin biricik diqiinceai onu 

------------------ yine çıplak ~örmek arzusuydu. Kutuptan dönüş 
Ş f · bı'r hayat v f h } p Fakat vıcdaru buna muhalefet ere SIZ e esare arp• s b t •• eş ediyordu: Moakova, 26 (A.A) - Buz de-

ten daha bu"yu"'k bı'r fela"'kettı'r er es gur ere azar «Gitmiyeceksin...Gitmiyeceksin .. nizindemahıurkalanS.dkoSedof 
Medeni insan sıfatına liyakat kes- ve Maligin buzkıran vapurlarında 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE doğru seyahatine devam edecektir. gu•• nu•• başlanacaktır betmeye çah, •.. Kimil bir insan ola- sefer yapan üç deniz tayyaresi Mos-
terelc kanuna riayet etmeğe mecbur- Daİına imkin dahilinde olan hadise· rak tehvani duygularına galebe et ... » kovaya dönmüştür. Uç ay ıüren bu 
dur. Hiç bir demokratik devlet bir lerin mesuliyetini tayin için Bohem- Soyunan kadının hayali gözleri vazifeleri esnasında tayyareler her 
umumi fikir cereyanının diğer bir yaya bitaraf m.ü...ıncııer gönderilme- ULU önderimiz AT ATORK'ün Grup birinciliği müsabakaları önünde dolaşıyordu. Şimdi havuza biri 22 bin kilometrelik bir mesafe 
umumi fikir cereyanını kuvvetle or- ai hakkında bir lngilU projesinin ba- güret sporunu te,vik için verdik- 29 Mayıs Pazar günü biri aabah girmiştir. Geç kalırsa birtey ııöreıni- katetmiş ve en müşkü~ prtlar altın
ladan kaldırmağa te.ebbüs etmesine zırlımdığıııdan Londrada iararla bah- !eri emir üzerine tertip edilen bu saat 10 da diğeri öğleden sonra yecek.. da buzlmanJarın murettebatllldıın 
müsaade edemeyiz.> ııedilmektedir. Bilhusa önümüzdeki müsabakaların, grup birincilikleri 16 da yaptlmak üzere iki devreli Vicdanın sesi: «Gitmiyecebin.. 184 kişiyi tahliye ederek ka~ da 

« Biz kabine içinde Heinlein parti- iki pazar günü Çekoa.lovakyada be- 29-S-!>JS Pazar günü Kültürpark olarak yapılacaktır. Her hangi Gitmiyeceksin ... » Diyordu. iki senelik yiyecek ve mühımmat 
ıinin mümessillerile itl>irliii yapma-ııediye intihabatı devam edeceiinclen gazinosunda ba,lıyacaktır. devre sonunda lzmir grubunun 7 Şehvet duygusu ise : götürmüıtür. 
~ ~eı;ı:ıenni edi ·oruz •• ~~ bunu~ bunların~. ~cliseler~;°ep olması Bütün Türkiyenin en yüksek sıklet Üzerinden güre~ f&mpiyon· :1111111111ıınıuııııı11111111111111111111111ııın111111111111u1111ıu111111111nıı: 
"~. ~ ş~ vardır. _Bırıncısı. merkezı oıulıtemd gijriilmekt · amatör serbest gürefçilerini mey· lan taayyün etmİf olacaktır. : : 
"~~"tn:!· devletin hayatı m~n!a· ~ .• dana çıkaracak olan bu mwaba- Bu müsabakalar için Kültür· = • • • • A KTA = 
atlennı .~~adar eden her .m~ Prag 27 (ö.R) -. Bu P~ ~~ kalar cidden ehemmiyetli ve o nis- park gazinosu hazırlanmııtır. Ga- § KULTURP R S 
~ese~ ~zerınde karar v~eıı:e ııa~- Cek<>Akvalıyada ~ ~ye ~- beue de afaka ile kartlanmak· zinonun gen.it salonu ortasına gü- : ;: 
hiyetlı bir te,ekkül oldugımun tasdı· babı vardır. 275. nahiye ıntihaba q- tadır. reş minderleri kurulacak, &eyİr· i5. : 
kidir. Bu 4art demokrasi rejiminin tirak edeceklerdir. Heinlein Südet Izmir grup birinciliğine, Aydm, ciler için minder etrafına kafi ; 5 
esasına taallUk eclez. partisinin namzed çıkardıiı nab·ye- - 28 "111 1938 C • N Ü el -

« kinci .,.rt da ~ur: Devletin lercle tek liste ile buna mukabele et- Denizli, Manisa, Muğla ve lzmir mıak·ktarda &andalyeler hazırlana· § ır1ayıs umartesı gun n en § 
kendisi için tayin ettiği harici siya- mek içjn Çek partileri anlaı~lardır. vilayetl~ri g~re~çil~_i iştir9:" ede- c tır. --= itibaren her gün saat 9 dan 24 de kadar_ 5 
ıet hatb kabul edilmelidir. Bu siya- Geçen pazar günü yapılan· ibabat· celderdır. Cıvar vılayetlerın seç· Bu mühim ve heyecanlı müsa· _ _ 
set her yolla i§birliğine dayanır ve ta tatbik edilen ayni emniyet tedbir- kin güretçileri fehrimize gelmi.- bakaların her kes tarafından şey- :S 5 
hiç bir devleti bu İl birliğinden hariç !eri bu defa da tetbik edilecektir. lerdir. Bunların içinde çok kuv· redilebilmesi için her devreye 25 :S p A TINAJ • MUZJK • DANS : 
tutmamak gayeaini takip eder.» Dün batvekil B. Hodza Çekoslo- vetli gençler az değildir. kurut duhuliye bileti alınacaktır. § § 

vakyanın Londra ve Parla sefirlerini -- -- : Büyük asfalt turu üzerinde Bisiklet ve motosiklet : 
Roma 27 (ö.R) - Hariciye na· kabul ederekSüdetlerin reisile giriJ_lreiai Beran IÖylediği bir nutukda cJe. rakmak için tedbirli davranmamız 5 En nefeli GECELERlNtZ orada geçecektir. Büfe E 

zırı kont Ciano Alman sefiri baron tiği müzakereler trafında g~-ııru.tir ki: icabeder. 5 5 
Yon Makenzeni kabul etnn.fu. Bu tür. B. Heinlein Südetlerin talepleri-f Şimdi Y&f&~ olduğumuz ~ _Pr.aıı 26.5A.A) - N~r~en reıı- 5 fiat!eri gayet ucuzdur : 
konuşmanın Çek meselesile aliiı:ad;:.r ni bir muhtara halinde B. Hodzaya lardan daha vahan anlar yqamaga Dll bır tebliğde ıon bet gun ıçinde 17 : En mütekamil Biıiklet 'W'e motosikletler Gazi Bulvarında 17 :i 
01~'!1s ~~~~liy~orayn ofisin bildirmiftiı. l~Z::~~ ~~ ==: ~~ta::=.,~~1:.ı ız= ! No da K A U K 1 ticarethanesinde ~ 
orta Avrupa daireııi reiıi Berline va- Prag 26 (A.A) - Hiikümet par- ıniyoruın. Fakat ı:ümlıunyete kartı boJUnda ııçtuiu teyıd olunmakta· 511nun111nuunnı11u1111uıı11ınıunuınınunnnwıanuuuuwuuı:: 
ııl olmu,tur. Buradan Praa ve Pariae tiai olan ı:üm1ı ;m :ııiirra ~i_y~ılan her huıai tet:ebbiili akim bı- ılg._ 
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ANKARA RADYOSU 
Öğle nefriyab : 

D k : : Macerası : 0 forU : 5 - · ....................... : Saat 12.30 da kanıık plak neıriyatı, 
•••••••••••••••••••••••• 

1 R d' 
12.50 de plak: türk muaikisi ve halk pr· 

Aşkım1z namına söy e ozamon • ı~:.~~~· ~.::~m ve harici h.be .. 

Sovyet Rusyada 

Sosyal sigorta .. · işçi ve 
çocuk sanatoryomları ... 

Gece r'
•l• yana gı·reD erkek bana ffil benziyordu yoksa Saat 18.30 da çocuklara karagöz(kü· Moskova (M.H) - lzvestia P· ekonomi yapilabilmiftir. Ekonomi 

küç Ali), 19. 15 te türk muaikiai ve halk zeteainde Sovyetler Birliği meslek edilen miktar 23 milyon rubleyi bul-

h ld b• ı ı • • şarkıları (Servet Adnan ve arkadqlan) birlikleri merbs t6rUınm SoYyetler m.kbuhr. Asal ...le fiipheaiz ld 
başakasına mı? Bunu her a e 1 me ıyım.. 20,00 de saat ayarı ve arapça neşriyat, Birliği halk komiserler konseyi Ura- bu ekonomide değildir. Aad esu 

. , . . 20.15 te türk musiki ve halk ,erkılan fmdan tasdik olunan 1938 aeneai nokta, bu ekonominin hutalanma 
- E't'et hakikati ana old~iu duymamtftl. Kocaaına acıyan bır Bu çok ~ena vazıye~ ~ID hır (SaWıittio ve arkadatlan), . ~I·? de l wyalıigortabütçailwkkmdaki'-t keyfiyetlerinin ~ ~ye 

ıibi aöyliyeceğim.. yemin eclerım. gözle baktı ve: h~talık m~krobunun .ruzgarla .,e- Ankara ilkbahar at yanılannın ikincı haf. , makalede bu huauata ezcümle ,öyle daireleri ;.lerinin iyilefllll' olduğunu 
_ Peklli sece rüyada ,ördü- _ N01trad~üa, hutalandm hırden fehıre geçmesıne ıebep o- taaanda kotuya iftirak edecek atlar ve denilmektedir: ve Sovyetler Birliii iKilerinin geçin-

iGn erkek bana mı benziyordu, aanıyorum! declL luyor~u! .. , kazanma ihtimalleri hakkında konupna: l cSovyetler Birliiinin halk iktiaa- me seviyelerinin yüksehnit bulundu-
Joba bir bafkuma mı 7. Bunu ** . . Şehırden kırlara ~o~ ılerlen- (Abdurrahman Atçı), 21. 1 S te stüdyo cfi,..b yeniden lmraJduiu 't'e takviye iunu ifade etmesindedir.» 
her halde bilmeliyim. Atkımız na- Müneccim ~e ~ıp Noatrada- d~çe. manzara vakıa bıraz ~aha salon orkestrası, 22.00 de ajanı haber· ! bulduğu derecede aosyal 

1
• orta da Bu makaleye göre, 1938 senesinin 

llUDa il I Rozamond ! müa ataiıYa ındıgı vakıt, daha duzelıyordu, fakat korkunç bır ıa- leri, 22. 1 s te yarınki program ve istik- _ • • ıg da b devlet IOlyal ıigorta bütçesinin mu-
R 1 e, d N tradamüse niha- oturmaia vakıt bulmadan kapı- ıızlık yolculara dehfet veriyordu. ıaı mUfL t~veuu etm; ve a~ ~~ u raf lmmı S.900 milyon ruble olup 

'et rilozamond ' Ol d watan erke- nın vurulduiirnnu duydu. Karı11 Eskiden insan kalabahğana yer IST ANBUL RADYOSU: ıagortanm birçok ~ vucut bul- __ ---e -·--- h- .- .__: 
yum a yanın a J ·- o ec1· • • o tur 1 O ı:~ So eti B" ·=~ 11-Y-H ~H-J ·---~ ....-. .. • cak k I ok kapı açmak için ılerl ı. olan buralarda 'ımdı bınlerce kar- öğle ne§riyatı muş • ~IZUJCuı VJ er lfaqı;uı- ,.mde 17 niabetinde bir fazJ.•k nr-::e. W:: ~6i!'\:~etli i,"ir ı,d~li- Kapıda~" alb ki,iden mürek- gadan ba.ka ~İrfey yoktu! . Saat 12.30 da plakla türk musikisi, de ~ıy~ bertaraf «!illti•. So't'- dır. Muhtelif ......U maddeleri için 

lranJı ı..C. .. af etti! kep bir kafıle vardı. Bunlar, en Nostradamuı, yolda bu vazıyet 12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk yet hukümetine ammenın gittikçe tahsisat da bana mütenuip bir ıu-
B ~zah u •t_U' N tr• elam::• ihti-• ıörünen adamın idaresi al- ile biraz alakadar olmak iıtedi, rnuıikiai, ı 3. 30 da muhtelif plak neşri· artmakta olan taleplerini kartılamak -- -..a-•LL..L.... M--U L.-::."Ll!L u ı at üzsine Ol a ·- J- - - 1 d f k 'h . d . . •~- -•- .. _L_: __ ... _........___,_ ~u:ı ..-.... _........-. -. llllllllUella 

çılsm "bi bir halle: bnda gibi görunuJ'!" ar.'· a at ı byar a am:. . . . y~tı. ~çın "UIZllll ı~. ıao.~ IUUlrlllllll,... duima .......Aua, 1937 senePn-- J'..
1 

iblis vay! dedi. Nihayet ihtiyar adam, eelam bıle verme- .. - Pap~ hazretle~ı hızı dört Aktam ne,riyab: ımkinını vennıttir. Yapmanın esu deki 785,6 milyon ıaWe,e brp 
L--'-- d den: gozle beklıyor. Vakıt kaybedecek Saat 18.30 da plakla danı musikisi, membaı olan it balda artık berbir 991,S milyon rub'-e bdu artmalı· 
...ua OJUDU tam oyna L B" A · da l"yoruz h ld d ~ · ı· E l" P h l .. · · • _..1:1-:. L-- 'sı;y Genç bd bid" · hakiki - ız vınyon n ıe 1 • a e egı ız. vve a apa azret- 19. 1 S te konferans: üniversite namına muatabdem IÇlll temm ca~ uu- tadır. latirahat nlerine ve IUM'tar-
minaıını ve ;:klini ~iyordu. Papa hazretleri haatalandı; Veba- lerini tedavi ec:ecek~in. Bundan tıp fakültesi profesörlerinden doktor lunmaktadır. Sosyal ıigorta devlet yomlara gönderilmelrte om i.p ve 
B l • d k bu aözle- ya tutulmUf olmuından korkuyo- sonra da halkı• dedı. Akif Şakir Şakar (deniz kıyılarının insan tar fmd m'•-"-Ldemine gösterilen memulrann ........ 348 bin arttınl-unun çın e ocaaının . b" . p .. 8 .. 1 b' k 1 .. a an UR1111 :r-
rine bir mina veremedi. Ve: ruz Bızzat ızı . apa, sana, ıon- o~ ece ır ço ıaat er aure~ vücuduna fizyolojik tesirleri). 19.S5 te munzam ve ayni zamanda gayet mü· makta, pioner kamplan ait teni edil-

- Ne oluyorsun böyle? diye derdi; senden fıfa umuyor. a!~ı hır. yolculuktan sonra, erteıı borsa haberleri, 20.00 de Necmeddin him bir yardım teklini ahn1'hl'. melde ve bu kamplarda kamp hayatı 
IOl'lnaktan kendisini alamadı. Sa- Dedi. .. .. gun Avın~oy~ v~dılar. Riza ve arkadaılan tarahndan türk mu· I ç.ı....,... kabiliyetinin muvakkat geçirecek çocuklann l&Jlll 398 bine 

lattıkl b• rü dan b•a. ihtiyar bulundugu yere,. 'oyle Sehre gırdıklerı vakıt, Papanın aikiai ve halk prkılan, 20.48 hava ra· bır' zam · • •-~!L.....--· -:ı..:ı-_ ib~:::. _..J!ı __ ...... _~ır I'!~ eerae 
na an anm ır ya -T • dik N tr ''ld" - .. h kk d b' · k 1 ı an ıçm -,,.--..11111aı .:rıııu.ua• -. euuıuallCU• • ~ 
ka bir .. J deiiL Rüya dolayıaiyle bir l(ôz gezdır ten ıonra os a- ? . ugu .a ın a ır !ayı.~ çı ~lf ı poru, 20.48 de ömer Riza tarafından den yapılan ....ulanla i• defa kamplarda 309 bin çocuk bahm-
kııkanmak duyullDUf birteY deiil- damüaa: . . . ı~ı. Hakı~8:~ Pa~a 01?1~· degıl- ' arapça söylev, 21.00 de Bclma ve arka· l t937 1ene1inde oldukça mühim bir muttur. 
clir! L ___ "ad el ~ez! -~~~~~~~~~d~hbt~m~~~L d~~~~~~~~~ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....... ruy a n er •-- b k • b'l' · Sen N t d ·· f · d l Su · h 1... 1... l ? Ei• bu kadm, kocuınm kendi d.u~u en ço. eY_• l •ı:ım. - Ol ra .~muı, ~on ne esın e o_ - farkılan, (saat ayarı), 21.45 te orkestra, rı ye aııiııati an ıyor mu. 
bn.nu teJtana aatauf oldujunu ••m.dıye kadar ~ıç bır hekı?' ve ta· duguna hu~~ı~en Pa~~m ag. 22.15 te ajanı haberleri, 22.30 da plak· 
bilmit oba da. Hiç fiipheaiz bu bibın bulam~dııı esrare~ deva- zına esrarengız ılacından UÇ danı. la sololar, opera ve operet parçaları. 
aözleri aöyl~! Ve, bu hem yı da bul~ugundan h~~-:ı .. Tar. la d~lattı. Bundan ıonra uıuırl 22.SO ~e son haberler ve ertesi günün 
acı, b d "rkin pazarlığı ve Bu de't'a oyle kun"etlı bır ıliçhr mucıbınce de Papanın ayaklannm programı. bakik::- :-1:~ N01tradamüı ta ki, yirmi dört aut evvel ölmiif ucunu öptü. Ve bu ıırada Papanın AVRUPA ISTASYONLARJ: 
büıbütün ~ dÜfÜDüyordu. o~ları bile yeniden canlandırır! tözleri açıldı. .. SENFONiLER: 
Şiddetli bir sinir ıerıinliii içinde declı. Papa Noıtradamuae: ı 1.05 Bratislava : Çek fiharmonisi. 
laboratuvarı bir haftan bir haf& Hakikat! Noatı:~d~ü~ yirmi . -Noatradam~ı, dedi. ~·te ikin- HAFiF KONSERLER: 

Mecliste manda memur
larına hücumlar yapıldı 

dolqıp duruyordu, ve birdenbire: dört aaat evvel olmu• ımanlara cı defa oluyor kı sen benım haya- 7. ı o Berlin kısa dalgası, küçük kon· 
_ Şuçıplakomuzlarmıvegöğ- yenid~can~erenb~iliç.bulmut- tamı km:ta~ıyonun. Vakıa b~n ar- ser. (8.15 devamı), 9.30 Berlin lusa Şam-Mebu~mecli.sini~ıon huta.b~lunduğum ıöylendi. Ve 

IÜDÜ ört Allah qkma! dedi. Ve tul Bırçok kımaelerı yenıd~n. ~a- tı~ çok ıhtıyarladım, fakat tukran dalgo.sı : Hafif musiki. 10.30 Plak kon· 1 toplanbsında Cezıre vazıyeti tek- şunu ıatıyonım, manda memurları 
ıonra ,unları da aert bir tavırla yata kavut~~~· ola~ ~u .ılaç, bısleri kalbimde ~ala vardır, hali. 1 seri. 12 Berlin kısa dalgası: Neşeli hafta rar mevzuubaha edilmit ve mecli- nın müdahalesini menetmek çaı· . 
ilave etti: çok esrarlı bır ılaçtı! hıç bır kımıe yaşamaktadır. Eger bu eyalet hal- ısonu konseri. 13 hafif musiki ( 14.15 ıe yazdığı bir mektubu alayla kar- ıine bakılmalıdır. 

- Ha,.di &f&iı inelim. Sen de ~u ilacı~ n~lerden mürekkep oldu- kını da bu korkunç dertten kur- devamı). 17.45 Berlin kısa dalgası, iş ~nlanmıt olan Şam Mebusu Fahri Bazı mebuılar bunu reddetmif 
bura,.a bir dala& ayak basma.. Se- ıunu bılmıyordu. tarınan, sana çok büyük eyilikler sonu konseri, ( 18.50 devamı), 18.30 Banıti bu celsede hJLZır bulunarak iıe de mecliıte büyük bir eberi-
Dİll bu odaya girmeni kat'i ıurette Papa tarafından gönderildiği yapacağım! Roma kısa dalgası, karışık musiki, 19 fifahi izahat vermiftir. yet Franıız manda memurlanna 
yasak ediyo~m! ded~ anlaşılan heyetin reisi ihtiyara- .. «H~r:e.y<!en e~vel seni ~aterin 1 Peşte: Çigan orkestTası. 19.17 Bükret , Fahri Baruti Cezire hadisele- muhal~feti~i izhar.etmitlerd~ •• 

Noatradamuı, bu ugurıuz yer- dam: do Mıdıçıye tavsıye edecegım, ıe-j Askeri bando, 19.15 Berlin kısa dalgası, rınden Franaı& memurlarmıa ve Kabınenın çekilerek yem biı 
den bir in dalla eTvel kaçmak, gü- Ha,.dil dedi. Papa hazretleri ni aarayına alacaktır. Bu sayede ı k çük ko.... 19.20 Praa: Bando ma- dola,.W,.le bu memurların men- kabinenin it batma ıeleceii ve 
sel karumı kaçırmak. istiyor ai~i bekliyor. He~ ~e. çabuk! . evi~ ~nlerini altm doldur- zib. 20. Berlin ba dalauı: Nqeli Jaaf. ı aup haluadaiu Frannz manda huarflnldl iç vezirin yerine altı 't'& 
bir telltla kansını elinden çekti. Nostraclam~ı ıç .. m bu ~D ~- mak ımkanmı bulmUf olac•kım.• ta sonu nepiyab (Nont!>p). 21.19 u .. malram1aruun meaul olduğunu zirlik kurulacaiı hakkıncfald ha. 
Ve beraberce liborabavu kuleain- a'ine hareket imkamızdı. Hıç bır Papa, bunları IÖJ'lecliktea aon- ypzitr 20.20 Praa: PopÜJer prognım.20. 1 aöyli,.erek mektubunda da bildir- herler tekrar kuvvetle dolat'Ni& 
den &f&iı bta inmeie hazırlandı- feY aöylemeie lüzum ıörmeclen ra, kendisine kiiıt ve kalem pti- 20 Floram, Napoli: Orkeetra kon.eri, 1 diji aibi Franaa bitaraf kalclıiı bqlamıfbr. 
lar. yolculuk huırlıima bafladL Ve rilmeaini emretti. Bu kljıda: cTa- 20.30 Roma, Bari: Kantdc musiki. 22 takdirde JOs jandarma ile orada- Veqileria yizde 50 niaMtiade 

Genç kadm hayret içinde, ya- hazırlandıktan aoma süzel Roza- bip ve müneccim, hizık ve büyük Belgrat: Büyük radyo orkestrası, 22 . .fS ki vaziyeti ulalı etmeii taalda6t artınlacaiı h•klnndüi haberler 
nm bir tebeuümle: monda: kabiliyetli Noatradamüae her y•- Btikret: lokantadan konser nakli. 23.30 edecejini urarla tekrar etmİf ve Suriyenin her tarafında fena 

- Çok tuhaf bir haldeain, Nos- - Allaha wnarladık. Senden de her vakıt en büyik kolaylıklar Prag: Plak musikisi. 23.30 Uypzig: Ce- demiftir ki r akiıler ayanclnmıf ve birçok ,.e .... 
tradamüı! dedi. Senin için çok çok rica ederim, yukarıya ne ~ gösterilmesi• yazıldı. ce musikisi. - Mecliıe bu teklifimi bildi- lerden hilldimete protato telsrafı 
lapaetli olcluiunu sandığım ilicı beple oluna olıun çıkma! dedı. Papa bu kiiıdı N01tradamüae OPERALAR. OPERETI..ER: ren mektubuma yazdığnn ıırada gelmiftir, 
~~~~•~an~ ~~~~~~~~n~~·~~~ 12.IS~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
İl inmek Utiyoraun! lika burada ziyaretçiyi de kabul etmemesmı mndan da opti: dan biı- perde. 21 Pette: Opera piyesinin T k •• "d lariithif bir yangm fellbtine uira· 
baralmaua cihanı Vebad•n nuıl aöyledi. Papanın tedavisi için li- - Allahın yardımı ve ina,.eti nakli 21 Prag: Strauwm cReiteren ı. aş oprU e mqtı. Cahıbn Tqköprl ..... ha 
kurtancaiwn? zımgelecek iliçlan da aldıktan üzerinde olaun ve her ıittiiin yer- Umli opereti. 22 Roma, Bari: Verdinin 0 felaket izini orbıdan bldamak için 

Baabitia ıinirlenen ıihirbaz ve IODI'&, heyet ile birlikte evinden de Vebadan eaer kalmaam l dedi. «Bir ına.keli balo• opera& v . u lk • b • • binalar maiaza1ar yapbrlmllar-
tabip Noatradamüa, kansını "'e aJflldı. • - 4 - DANS MusıKtsa: ı enı na eoı ıncuı ~ Caddel:_. ~-
iliç titeaini kapbjı gibi merdive- Şehirden ~·tarı çaktık~ za. Noatra~amiia, Papanm .. !anan: 11 Bertin - dalguı: Keman. viyo- yapılacak 
ne abldL Ve. Merdivenin daha man, çok fecı ve korkunç bır man- dan çıkbgı zaman çok dUfUDCeli lonael ve piyano triyo.a (Brahma), 1 S: s 1 k 
birinc"b~aikenarkuın- zarailebrtılaftılar: Her tarafta idi.Vebaöylekorlnuıçbirfekildeııs Triyo (Brahma) 17.IS Roma - Tqköprii24(H-8)-llddn atı) 
elan b'u.uinm kahk•ha ile pldü- ölüler vardı, ?'~zarcılar, bu ceaet- hüküm ~rüyordu ki ölenlerd~ dalgam: Oda maniüıi kameri. !"el lutmetli ·~ Avni ~ 
iünG duydu. Hem de nasıl bir leri gömmek ıçın vakıt bulamıyor- bafka bmlerce muıap vardL Elin- RESrr AU.ER: pn yanmda tnynllw.dWe IJçem1M 
kahkaha?.. tardı! Hepsi de Vebalı olan bu ce- deki fU küçük fite iliç bU haatala- 13. f S Rorna ba dalgaa: Halit tar· pldiler. Bir yd nnl açalan Halkeft 

Kanama: eetlerin çoiu gömülmekten ~- nn ~ç~ ~~mı eyi edebilecekti? 1 kd~n. 18 Peıte : PiyanO reütali. 20.20 ~'"'!".~ .. ~imi.ile 
_ Böyle çirkin çirkin 't'e kah- rum kalıyor, böylece açıkta çuru- ilaç bıttıgı zaman ne yapacak, 1 Bnıno: Bulgar halk tarkılan. 21 Belıırat faaliyetini göatermege ımlrin hala-

k•halarla plen de kimdir? Duy- yorlardL Zaten mezarlar da uaul- ne diyecekti 1 Bunun aJDIDI yap-

1 

halk Prlulan mıyonlu. 
DUJor musun?. Ark•mızcl•n birisi auz ve ancak bir kant derinlikte mak kudretine malik olmadıkça, DANS MUS1K1Sl: ilçenin mühim ve miibhım olan 
dlüyorl dedi. kazılıyor, ıömülen ceaetlerin taaf- elde ettiii bu harikuli.de ilicm l 6.4S Berlin laaa dalaw. 21. ıs :Biik- bina ihlİJllCllll ..... ..._ •ıwi-

Rozamoad böyle bir k•hak•ha fünü yine havayı bozabiliyOl'dul hiçbir kıymeti ,.ok demekti! rew: 23.20 Belgrat J'Din 938 ,.&a .. Ilı • d- aıawmit 
, ' • • • B tahmtla t•bnin edKeiiıni _..w,.. 

Aa kaflamlmlf fakat yeni 

haline ptirilmif.aıR TRAK· 
TöR, BiR BATÖZ el-
veritli prtlar ve tediyatta Jm.. 
la,.bk sa.terilerek aatılmak
tadır •• M 1 M A R K E M A
LET T 1 N CADDESiN-

Kesik Elli 
AD A M 

-= 
benım tecriibelı atkımm ilmıye- u cevap Mahmudun meralmu ilba HdEevi lııiftumm _... ,. 
cek eseriıin.. tahrik etti. ÇGnldl çok lütikli bir .,.ı!.. icabettiiini tetkik elli.,. mi- DE No. 35 B A Y F R AR-

Ve onu daha ııln kucaklaclı •• ,cevay pb. nasip s&düiG yerlerin f........ Ç O l S G U l D 1C1 YE .a-
Düdaklanndan lptü. uaafa yanına çaiırclL m ve laoldaini aldlrch. racaat eclilmeei rica eluw. 

Maamafih aizmdanr Harem •iuı ıwezeUii ~ ,. ••'[~·:•:a.·:i111:,,:"~ .. :ınm.::...!ıo:.!yd~e=nel~:.::==========~ 
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YAZAN 

HANRY 

DE 
Monlredl 

- Seni ae•iıoa mn.. ı verdi. Hele eklerinin dinlenmit 
Sizi çıkmıJGl'cla. Bu ahi aarfe- olmasını g& mel bu moroia te-

clemiyordu. 1 ~ndirdi. Bir akflUll effelki A'l'f&" 
Bu sırada idi iri Mahmut, da- IUll aelifini anlatma;. b&flath. 

yancJıklan traça balkomman al- Bir in bu •erifi koilDak, mk
tmcla bir ,alpnin lnnuldadıjını ~ aözl..UU duymamak 
sördü. iatecli. Fakat kalbinde hlli kam-

Onu tamdı.. J&D sizli yarumı saran esrarı bir 
Bu, ihti1arlaaut emeldi harem u ol.un aydınla._.k iateji clUa Ha,.._ tuyor, onun UıÇlumdan inriırr edm ajuı Yuauftu. ziJ"de hakim oldu. 

O birdenbire valiyi aukutu hayale güzel kokuyu c:ii-lmiw bd.. te- Ona wleadi. Emine ise itin farkına varmıtb. 
cliitürmelden ,... bu yüzden haris ih- kenk IDllltoluyanlu. Niçin? - Haydi.. Gidelim artık.. 
tiJara inme mm.incim lrorlanuttu. Mahmut bu ıaatte, ba inda laeaa Belki bu 9lld emektarla ela ... Diyordu.. 

l>iier tanfdan bUp tehL1ce.i çok müteeuir, hem merhametli 't'e dalatmak için.. • Fakat Malumat, eol eH ile um. 
nlmıdı. hem de ifıkb. Belki de tiliiD aehiinma eUnja yar Yaaufun elini bir menaene p. 

Mabmuclun 't'Uifeai Maaanuun Gayri ihtiyari olarak dudakla· sevki ile... bi batarak onu bekledi. 
cenup buclutLumda müdafaa terli- nndan •u. kelimeler ~~ldü r • 7 ~ada bizi mi beldiyonun..

1 
Sualler eorclu. Cevaplar aldL 

'-t.m nearet etmek ve Danph ka- - Emme ••• Ben tundı,e kadar Bazı ma muhafaza ecli7oreaa Yu-IAJ.-in bir sece evel nud aeldi-
hileleriai toplenudm hayabm~~ hiç... Hiç • b~ kadım auf... ~i, ne aö7lediiini, .....ı sittliiai 

Bu vaife tehlikeli deiil fakat ıi- eevmemıtım. Bunu tundi anh10:: Dedi. öirencli. 
nai bir ftZife idi. rum. öteki aadece bir ıençlik kap- Gil•ek söylenen bu alere ı Emine be timcliJe kadar Ane-

Ölaaek ihtina,e& yok amma •• Ma- riıi imif. Geçti aitti. Yuauf &f&iıdan fU cnabı ••diı niD daha enel pldljiai, mm br-
lanadan unlrLıflDl'u linnvh. Emine, kalplerinde daima bir - Eftt.. Sizi beldir~ Sizi ı tarmak için uinfbiuu ealdadtis 

itte 0 bu ıece bunda, bahçenin 9üpbe kurduoun kuyruju OJDIJ&D muh•fm ediyonaa.. ıiçin Yicdan azabı da)'UJordu. Ma-
~-- ıiizel Emine ile veMlat- kadın kapriıi ile aordaı - Kimlere karta YUIUf? amafih kemli kwU. bir tmellial 
.._ için bulatmuttu. - Ya beni?.. - Saadetini !::Jr.ma kadm- l varclL Şimdiye kadar bm aö,le-

F.n.ine,i yine kollan uuında tu- - Sen.. Sen baeb E•ine.. Sen lara kartı.. -BiTMEDi-

Artık düşünmeyiniz! 
Yubk elbüe .......... _.,dm ahHlnıti-i-' Yirer T-

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

P8fle••lcalar: E•naf Ahall Banka•• cıvarında 
E•kl Bura.ad meıazas1nda bul·ı•n 

HACI AL/ ZADE ABDULLAH 
ticaTetlıanaini bir kere ziyaret 

etmeden lıumaı almayınız 
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lrlanda Milli takımı Lehistana, Cenu· 
bi Almanya takımı Italyaya mağlup., 

Sarayın Harem bahçesinde .. .- Pariste yapılacak olan Dünya kupası futbol 
takımlar hazırlanıyorlar 

maçları 

Yüzden fazla cariye sabahın bu erken vaktinde, 
gözlerinde uyku mahmurluğu papatyalar gibi yeşil 

Çin1enler üstiine serpilmişlerdı 

Mili • • 
ıçın 

lrlanda - Lehi•tan: 

- Haydi, içeri gir. Teklayı, Sebastiyanonun ağzını bıçak aç- yalnız Bizans sarayının haremine 
ses çıkarmaması için tıkaçla .. Çu- mıyordu. mahsus olan cünbü' zevkini saray 
Yala koy .. Sımsıkı bağla .. Ben bu- ilk tehlikeyi atlatınıt olmakla dı,ına tatımak suçunu itlemi,tir. 

Varşova (A.A) - Geçen gün 
Çekoslovakya milli takımı ile be
rabere kalan lrlanda milli takımı 
Lehiıtana &O mağlup olmu~tur. 
ltalyaB. - Cenubi Almanya muh
teliti: 

rada bekliyorum.. sevinirken bu itin sonunun ne ola- Şimdi burada, hepinizin gözü ö-
Ve seni seyrediyorum. cağını da dütünmekten kendini nünde kırbaçlanmak suretiyle ce-
Sebastiyanonun gözlerinde bir alamıyordu. zasını çekecektir. 

ümit ıtığı çaktı. Zoiçe yatakta yü- Yapacağı artık verilecek emir- Onun bu akıbeti topunuza den 
zükoyun yattığı için imparator lere bir makine gibi itaatten iba- olıun. 
onun yüzünü görmiyordu. Arka- ret kalacaktı. Bu sözleri yüzden fazla cariye-
ıındaki elbiselerle onu Prenses önde imparator, arkada, ıırtın- nin derin ve korkulu bir sükiltu 
Tekla zannediyordu. daki çuval ile Sebastiyano kori- sardı. 

Bu vaziyetten ve fırsattan isti- dorlardan geçtiler. Çuvalda bir kadın vardı. 
fade etınek lazımdı. Merdivenden indiler. Ve bu kadın kırbaçlanacaktı. 

Sebaıtiyano, çuvalı omuzuna Harem dairesi bombottu.. Kimdi bu kadm?. 
attı. Her sabah burada cıvıldatan, Prenses Teklanın saraydan giz-

Elinde tıkaç yavat adımlarla kaynatan cariyelerden bu sabah lice gaybubetleri, bütün ihtimam 
yatağa yaklattı. Zavallı Zoiçe, ba- burada eıer yoktu. ve tedbirlere rağmen cariyeler 
tına geleceklerden habersiz mıtıl Nereye gibnitlerdi? araıında ve dedikodu halinde ma-
mıtıl uyuyordu. Sebastiyano, İmparatorun arka- lumdu. 

Eğer uyanacak ve yüzünü çevi- aında sarayın harem bahçesine Bütün dudaklardan tek soluk 
recek olursa hertey mahvolacak- çıktığı zaman vaziyeti anladı. halinde bir iıim çıktı: 
tı. Seri kararların değerini ancak Cariyeler hep bahçede toplan- - T ekla •• 

Roma (A.A) - ltalya B. milli 
futbol takımı ile karfılatan cenu
bi Almanya muhteliti 5-0 mağlup 
olmuttur. 

Almanya - Slaı>ya: 

Münih (A.A) - Münib spor 
kulübü futbol takımı ile Çekoslo
vakyanın Slavya takımı arasın
daki maç 10 bin seyirci önünde 
yapılmıt ve 3-3 berabere netice
lenmİftir. 

Çeko•louakyada: 

Prag (A.A) - Bu hafta yıplan 
Sparta - Pilıon 1-0, Slavia-Pres

ton Northend 6-1. 

Dürıya kuptuı: Çek milli takımı 

bunların ıüratle tatbikinde gören mıtlardı. Vasil bu iami duydu. Duyma-
şüpheıiz Vasil daha erkenden mazlıg"a geldi. Prag (A.A). - Fu.tbol. fede .. raı-Sebaatiyano için tereddüt zamanı k k k d 

çoktan geçmitti onlara bu emri vermitti. Yere uzatılmıt çuval ise iayan- yonunun te nı • ~mıtesı, .• uny~ 
imparator, kapının önünde H.e!'~i de genç, güzel ve i~tiras kar ihtilaç hareketleri ile kıvranıp kupası m.açları ıçın yekdıgerlerı 

hem bekliyor hem de hareketleri- atctı ıçınde !~ran ~u kız'kar ı~ph- duruyordu. ~?d~;:~~t~u!~.;.~u:;~i ~:~'::~!: 
ni kontrol ediyordu. ratorun emrı ı e er en er en a · -BiTMEDi- gidecektir. Geriye kalanları lü-

Bir hamlede yatağın üatüne aıç- çede toplandıkları bu sırada böyle zum görüldüğü takdirde Fransaya 
radı. bir emrin neden verildiğini, ne o- T •• h f J • sevkedileceklerdir. Seçilen oyun-

Elindeki tıkacı Zoiçenin ağzına lacağını merakla kendi kendileri- enezzU ren eri cular tunlardır: 
lıkadı. ne ve birbirlerine soruyorlardı. çok rag"' bet Kaleci : Olaniçka - Slavia -, Bur 

Genç kız bu lni tecavüzden ııç- Sabah mahmurluğu ve ıabah kert - Zindenice -
nyarak uyandı. Batını kaldırmak kıyafeti onları daha ziyade güzel- •• •• Müdafiler : 
.. tedi. lettirmitti. goruyor Burger • Isparta-, Davçik -Sla-

Kuvvetli bir el enaeainden bas- Önde Vaail ve arkasında da sır- via-, Ort . Bratiılava-, Çerni -Sla-
brmıftı. tında bir çuval tatıyan Sebastiya- Devlet demiryolları sekizinci it- . 
Bağıramamak için açtığı ağzını noyu görünce fıaıldatmalarını kes- l~!?'h ~dalkinin bu··İıene tjrt!p e~- vııtMuavinler : 

tıkaçla tıkamıfb. tiler. tigı a ta ı tenezzu tren erı pe' Ko~çalak - Isparta -, Buçek -lı-
Tecavüz edenin yüzünü göre- Şimdi hepsinin de gözleri Se- haklı olarak halkımızca büyük bir parla ., Kopecki _ Slavya ., Nora-

miyordu. baıtiyanonun arkasındaki çuvalda rağbete m.azhar olmaktadır. ':.~1- veç - Pilsen-, Kroyta. Pardubice-, 
Sebastiyano kendialni göater- idi. nız iç turızm bakımından degıl, Kolski - Isparta -, 

memek için onun batını çevirmesi- Bu çuvalda ne vardı? soysal hayat bakımından da fay- Muhacimler : 
,.e mani oluyordu. içinde bir insan bulunduğu çu- dası atikar olan tehirler arası se- Riha • Isparta • Simünek _ Sla-

Bi_r hare~etle. yastığın yüzünü valın teklinden anlatılıyordu. Bu yahat ıeferleri ekonomik ba~.ım- via-, Bradoç • Sla~a ., Ludel -Vic-
'ektı ve Zoıçenın batına aardı. İnsan kimdi? dan da faydal~.olm~tadır; ~u~el toria Zizkov ., Nejedli • Sp~rta ., 

Bu auretle ııörülmiyeceğine da- Kadın mıydı? Erkek mi 1 yurdumuzun guzel kotelerını goz- Hermanek • Paradubice _ Senec-
ha emin olduktan ıonra kızcağı- Genç ve meraklı kafalarında lerimizin önüne sermek fırsatını eki • Sparta • Zeman _ Sparta • 
zın kollarını ve ayaklarını iple yer bulan bu büyük iıtifhamın ea- veren bu yolculukların tek bir gü- Puç • Slavya .: Rado _ Sparta. ' 
ıımaıkı bağladı. rarını çözmeğe uğratırlarken Va- nün kısa yolculuğu içine sıkıttırıl-

Zoiçe arbk hareket etmiyor, ıilin seıi yükseldi. mıt senit zevk kaynakları olmak- DONYA KUPASI : BREZiL YA 
edemiyordu. - Herkes, çimenler üstüne .• tadır. Bu hafta yapılacak tenezzüh MiLLi T AKiMi 

Bu vaziyette onu çuvala koy- Şimdi hepinize ders olacak bir ce- treni ödemite olacaktır. ltletme Paris (A.A) - Dünya kupası 
du. za ıahneıi göstereceğim. Sebaıti- idaresi ödemitte Pazar günü ya-ı maçlarına istirak edecek olan Bre-

Yataktan iner~ kapıya dö~~ü. yano .. Arkandaki çu':alı .. ?,rla~~ pıla~a~ (llkkurtun) i~tifali. için ~ilyalılar, :iJ oyun~q, feder~yon 
imparator Vasıl, kapının efıgın- koy .. Havuz batındakı buyuk ıo- lzmırlılere bu suretle guzel bır fır-ı azaları ve gazetecılerden murek

Cle Sebastiyanonun bütün hareket- ğütten kalın ve sağlam ve uzunca sat ta lemin etmit olmaktadır. Ma- kep otuz kitilik heyet halinde Pa-
lerini dudaklarında bir memnu- bir dal kes getir. mafih sekizinci itlebnenin bu te·ı riıe gelmitlerdir. 
niyet kıvrımı ile takip etınitti. Sebastiyano, çuvalı boylu boyu- nezzüh seferlerini yalnız lzmir vi- Brezilya oyuncuları arasında, 

- Aferin Sebaatiyano, dedi. na yere koyup ıöğüt ağacına doğ- layeti hududu içine hasretmeyip j cenubi Amerikanın en mükemmel 
Gık bile dedirbnedin. Yaman a- ru giderken kızlar da yetil çimen meıela Balıkesir gibi vilayetleri-. futbolcularından biri olan Zenci 
damım vesselam. imparator Mi- tarhı üzerine papatyalar gibi ıer- mize kadar kıymetli iki vilayet 

1 
Domingoı ile methur muhacim

teli öldürürken yaptığın acemiliği pilmitlerdi. arası halkının da bu ihtiyacını te• 
1 
!erden Herkül de bulunmaktadır .. 

Mitelin kız kardeti üzerinde göa- imparatorun sesi tekrar yükıel- min etmİf olacaktır. Halkın da is- Şimdilik St. Cermen de ikamet 
termedin. di. teğine uygun olarak bu cihet na-: eden heyet, Lehlilerle kartılat-

Şimdi sırtla çuvalı da pefim ııra - Bu çuYalda bir kadın var .. zarı dikkate alınacağından emi- mak üzere bir kaç güne kadar 
ıel.. lımini alSylemeğe lüzum yok. O, niz. 1 Strazburga hareket · edecektir. Bu 

• .. ; it;!-;1 · . ,, ,~~.Jl l' - ' . 'f'. 
' • ,; .. : -, ~-./:,:ifi, . 
. ~ '·-.4" ~ . ~ 

Max Scmeling ı>e Joe LOuia bir tıbbi muayeneden geçiyorlar 
maçın galibi Hollanda - Çekoılo- kartılatacaktır. 
vakya maçının galibi ile kartıla- Berlin (AA) - Almanya fu~ 
pcaktır. bol bölge tampiyona maçları ,U. 

DONYA KUPASI: FRANSA 
MILUTAKIMI 
Pariı (A.A) - Futbol federas

yonu Franıada yapılacak olan 
dünya kupası maçlarına ittirak 
eden olan Fransız Milli takımının 
oyuncularını seçmittir. 

Talum fU oyuncular arasından 
ayrılacaktır : 

Aıton, Agnas, Burbet, Nikola, 
Jasero, Pavolni, Benbouali, Za
telli, Bastien, Deffur, Hayıerer, 
Dö Rüi, Vandoren, Brüso, Lens, 
Veynan, Diyan, Jordan, Kurtua, 
Dilerto, Kaeenave, Matler. 

Bu takımda bulunan Viyanalı 
oyuncular Povolni ile Jordan 
Fran&ız tabiiyetine geçmitlerdir. 

ALMAN MiLLi T AKiMi 
Bertin, (A.A) - Franaada ya

pılacak dünya kupası maçlarına 
ittirak ebnek üzere ayrılan Milli 
oyuncular tunlardır : 

Ruhlof, Jakob, Raftl, - Münzen
berg, Şmavs, Straytel - Galdbrü
ner, Kitzinger, Kupfer, Skonal, 
Vagner - Gavtel, Gellet, Lehner, 
Noymer, Pesser, Sifling, Ştro, Se
pan. 

Alman milli takımı ilk maçı Pa
riste lsviçre ile yapacaktır. 

Alman milli takımı galip geldi
ği takdirde istirahat ebnek üzere 
tekrar Almanyaya avdet edecek 
ve dömi final kartılatmaaını yap
mak için 12 haziranda Lilde bu
lunacaktır. 

hayete ermittir. Galipler Şelke O'\ 
Fortuna, Hamburg Sportferayn 
Hanover 96 ekipleridir. 

BOKS 
AMERIKADA 

Nevyork (A.A) - Dünya faDI' 
piyonu Joe Luis ile yapacağı karo 
tılatma için antrenmanlarına haf' 
lamak üzere Şmeling, burada~ 
SOO kilometre mesafede olan Spk· 
rilııtora hareket etmittir. 

Şmeling normal ağırlığını iki 
kilo atmıt olduğundan ilk haftası • 
nı uzun yürüyütlerle geçirecek v~ 
tedricen antrenman programını 
tatbike ba,lıyacaktır. 

FRANSADA 
Pariı (A.A) - Fransız hafit 

siklet boka tampiyonu Marae1 
Gerdan apor palasta Ogüıt Omeri 
ile yaptığı on ravuntluk bir maç• 
ta rakibini altıncı ravuntta nakavt 
ederek mağlup etmi,tir. 

ATLETiZM 
ALMANYADA 

Berlin (A.A) - VayıYaser'df 
tertip edilmit olan atletizm müa&
bakalarında çekiç atmada Olimo 
piyat ikincisi olan Alman Erviııi 
Blask 54.60 metreye çekiç atınıt 
tır. Blaık diski 43.96 metreye, gül· 
leyi 14.51 metreye atmııtır. 

HAVACILIK 
ALMANYADA 

Berlin (A.A) - 15 haYa lima• 
nından Alman uçutuna batlan· 

MERKEZi AVRUPA KUPASI mıttır. 
Prag (AA) - Merkezi Avru- Bu UÇUfların mecmuu üç milyon 

pa kupasının ilk turunda fc. Mili- kilometreyi atan bir mesafeyi 
no ile Milanoda, Slaviya, Hatk, bulacaktır. Uçuta 300 tayyare it· 
yahut Gradyaniaki ile Zagrebde tirak etınittir. 28 mayısa kadar 
Zidenice, Ferensvarot ile Pettede devam edecek olan bu müsabaka 
Kladno, B. S. K. ile Belgradda Viyanada nihayete erecektir, 

Halk masalları 
batladı. Şahzade artık dört gözle - Kız hınzır ıürtük lSbür gö- lriilürmüt, yürüdükçe yerde çi- vaben: 

·······~········· · ············· ······················· 

Ağlayan Nar ile gülen 
·. 
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Ayva 

kızın yolunu bekliyordu. Bunlar 1 zünü de çıkarırsan veririm dedi. menler bitermit·· Böyle lSvdük- - Ah baba hiç ıorma halimi 
burada olıunlar, biz gelelim kızın' Biçare kız ne yapıın yüreği ııayet leri kız bu muydu? ... llu kız- takdiriilahi böyle imit, aabrebnek 
tarafına Yalidesi kıza ağır elbise 1 yandığından mecburi olarak öbür da hiç biriıi vukubulmadı diye lazımdır, dedi. 
Ye mük~mmel sırmalı olarak bir! gözünü de çıkarıp cadaloza verdi kendi kendine derin dütüncelere . O~adan kızın elin.den tu_ttu, in
bohça hazırlayıp yol tedariki bitti- ı Ye o da biraz au verdi kızcağıza. daldı, ıonra kıza: cılerı de alarak dogru evıne r&. 
ğinde, kızın süt ninesini çağırıp 1 Kız ıuyu içti ama iki gözü gör ol- - Sultanım ıen güldükçe yü- türdü. Etine hitaben: 
kızımı alaıın ve güzelce bakarak du. Sonra bindikleri gemi bir zfinde güller açarmıf, fakat gül- - Bu kızı incitıneyip güz~ce 
Yemene götüreıin. Bir kaç gün- memlekete yanattıkta, acuze ora- dünüz ama açmadı. Bu nasıl tey- bak. Sevabı vardır, dedi. Niha~t 

- Ey kızım aana zahmet ama ı rurıunuz dedikte, hatun ona fU ce- den ıonra ben de gelirim. dedi. da kızın üzerinden gelinlik elbi- dir dedikte, kız: bunlar meseleyi kıza ıordular. Kız 
bir ıu verıene, dedikte, kız da vahı verdi: Ordan ıüt nine bir miktar para ıelerini alıp biçareyi bir dağa gö- - Efendim o, senede bir kerre da batından geçenleri anlattı. Ey-
ayağa kalkıp su getirirken ayağını - Sultanım ıizlerden kızımı yiyecek ve sair~ hazırlayıp kızl~ türüp bıraktı. Orada, cadı karı el- açar, dedi. _ vah yazı~ o.~~~t biçare de~iler. 
bastığı yerde bir karıt çimen biti- eı~ger miyim, bat üıtüne, Allah birlikte yola koyuldular. O ııün biseleri kendi kızına geydirip ku- Haıılı kelam sabah o.ldugu za- Kız g.?ldugunde .!~nagından 
yor. Hatun bunu böyle görünce mub.arek eylesin, dedi. Oradan kı- aktam oldukta gelinin kamı acık- tatıp doğru yemen paditahının man Şahzadenin anneıı kızı ha- o ıa~t gul açtı. Kız gulu makaıla 
hayrette kaldı. Bardağı alıp içince zı nıpnlayıp tenbih eyledi ki: tı. sarayına gider ve saraydan bun- mama götürüp yıkamağa batladı. keati: 
yaYatça kızın bir tarafını ııktı, - Ben gideyim, ıonra siz kızı- _ Anne bana turadan biraz ı ları kar,ılıyarak yukarı aldılar. Hatun bunu tecrübe etmek için - Baba, al bu gülü de bir zen· 
ağlamak derecelerinde iken bat- nızı alı~!~leainiz,.z~r~ biz.de o ta- ekmek versene dedi. Süt nine de l Şahzadenin annesi kıza dikkatle batına su döktüğünde batından bile koyup Şahzadenin sarayının 
ladı yüzünden atağı inciler dökül- raft~ dugun jedarıkı ıle ugra,ırız. kurduğu hileye mebni tuzlu pas- ! bakınca hayret etti. içinden orada asla altınlar dükülmedi. Hatun da önünde vakıtsız gül satarım diye 
meğe, ıonra hatun gülecek birtey dedı. Oradan aultan hanım kalkıp tırmayı bölerek kıza verdi. Biçare ' gördüğüm kız bu değildir. Bunda merakta kaldı. Nihayet oradan kı· geçersin, sonra ıeni çağırıp kaç 
ıöyledi. Kız ıabredemiyerek gül- yola koyularak bir müddet ıonra kız pastırmayı yeyince yarım saat 1 mutlaka bir it vardır, bakalım so- zı geydirip kuşatıp doğru saraya paraya verirsin derlerse sen de 
dü. O ıaat yanaklarında güller a- Yemene .gel~i. Sarayına gelerek sonra hararet basarak aman anne:nu nereye varacaktır diyerek otu- getirdiler. Kız bir köfeye gidip para ile değil, bir göze veriyorum 
çıldı. Nihayet hatun yaklaşarak ,ahzadeyı çagırıp : bana biraz ıu versene dedikte rup sohbetle metgul oldular. Ak- oturdu. Bunlar burada oturmaktıı derıin dedikte, adamcağız: 
kızın batına au döktüğü zaman - Oğlum gitti~, k~~ı gör.düm. kocakarı cevaben: itam olduğu zaman Şahzadeye ni- olıunlar biz gelelim dağa bırak- - Pek güzel olur kızım dedi. 
kızın batından altınlar dökülme- Kızda bu hal var. Bır goren bır da- - Kızim bir gözünü çıkarırıan kahlatıp terbetler içtiler. O gece tıkları kıza, iki gözü kör durma- O gece yatıp sabah oldukta bu 
ğe batladı. Hatunun kalbinde ar- ha göreyim der. Böyle güzelliğe ıu veririm, yokıa vermem deyin-jŞahzadeyi gerdeğe koydular. Şah- yıp ağlar ve ağlamasından önün- karvancı gülü bir zenbile koyarak 
tık fÜpheıi hiç kalmayınca kızın hayran olarak derhal orada ni9an- ce biçare kız ağlıyarak bir gözünü zade kıza hitaben: de bir boy inci birikmitti. Öteden oradan çıkıp yola koyulur. Ta
anneıine hitaben: layıp geldim dedikte, ,ahzade bu- çıkarıp acuzeye verdi. Nihayet biri - Biraz gülsene dedikte kız bir karvancı gelip onu orada bu mam sarayın önüne gelince vakıt-

-Bu kızınızın güzel ismini itil- nu anlayınca aklı batından gitti az daha yol ııldip kız tekrar ıuaa·ı' gülmeğe ba9ladiyıe de alametten halde görünce müteesair oldu. Ya- sız gül satarım diye bağırdıkta 
tik. Allahın emriyle ve peygambe- ve eli ayağı titremeğe batladı ve dığı zaman acuzeye hitabenı hiç bir eaer yoktu. Şahzade merak nına gelip ı saraydan kız bunu itilip annesine 
rin ıünneti terifiyle benim tahza- oradan anneainin elini öptü. Bun· - Anne ıuaadım dediğinde yl- edip kız güldükçe yüzünden gül- - Ey kızım ıenl bu kıyafete hitaben: 
de ile evlendireceğim. Ne buvu- lar bu taraftan dililün tedarikine ne acuze: 1 ]er açarmıf, ağladıkça inciler dö- haııııi yezit koydu deyince kız ce- -BiTMEDi-
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SAHiFE 7 

YAVRULARA G 1 DA 
; 

pirinç unları 
ılmıftır ... . 

Rer GiinBir UifuiY4_· . . . ~ \,.~'*'· .. 

Kadın hırsı bu .• 

Aleni teşekkür 
1 25/5/938 salı günü altşamı ıece 
! yarısından aor.ra bir ıahsı meçhul 
j t..-afından a§ll'llan e§yamın sariki 
müsteana bir kahiliyel \le tnoaai&lle 
Türkiye cümhuriyetimitin faal ve 

. . y 1 1 · ıayyur u.bıtası tarafından yirmi dl>rt 
Yirmi alb a ında Arnerıkayal ltlerım pek çok. anız gece erı , • . 

sitti. o zam.!'ı ~rbk töhretli bir bot vakıt bulabiliyorum. Eğer ka- na
1 

t aıbi peBk khıaa bır :ı:ama~~· yab-

h P • t 1 -·~ 0 zaman birbirimizi arımı,tır. u ususta meaaıı me~-
kadmdı 'fiyatro ayatma ar11 e rım o u. ~·· • ""-''l K ak b k . _, 
filfiiraıı. • , .arak baflamıftı• Bat J daha aık &Örmek imklnını bulu- re&ı •"" .. en &rfıy a a, O~ı 

# 177.n.ULU.Z.i'ZZJ!'Zz..llıD.z:u;ı:;z.ai'Zzır:ı!':a 

, Bayanlar 
Kız ıtvlitlatıhızın tam bahar çağında sağlıklarını zehirleyici bir çolt haat 
O AYLIK TEMlZLIKLER1NDE kullandırdığınıa iptidai 'l mikropl 

neticesidir. 

lıklarlı ujra,ması hep 
n .,.m. tamponların 

s j z L ERDEN R j c A M 1 Z: Yamıt•rtnlıilı uvlytll 1 tekamül 

devresine eirerketı daitnaFEMİL ve BA(;LARIN alıttırınıa. Vı bu ııllhi, gayet lcul

lanı4lı ve en ince elbiseler altında bile ıezilmeyen idealle sağlıklarınızı ve yuvanızın saadetini ıiıorta 
ediniz. 

döndürücü cazibesi Ye keskin ıı:e- 1 ruz. • . . ~ :ralls:ıakkı ~~ş,~om!kıer HEk ECZANEDE VE TUllAFl'YE MAcAZALARINDA BULUNUR ... 

~lpek~par~~~ ~ın~~~·~~ıy~~n~ ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ıy e ça H k 1 k ld -d . miaer muavini Bay Salih uğur polİı ..,,,ra:z77 /.////7Y7.LU7.Z7J/J!T./77=122'.LJllGM~t/...<Z1!3'27.1:1 t1'Zl bir büyük kusuru vardı. er es e, nı a ı ı. . . . , 
her le durmadan mücadele edi- - Beni tanıyol' musun 1 Kım 1 meıtturu Mahmut K~~tal ıle Kar- IZMIR StCtU ncARET ME-MURLUöUNDAN ı 

fCY 1 b tt b l n tdu ·umu biliyor musun? •tyaka tube merkezı polıs memurla- . . . I . . . . 
yordu. Norma ay.~ .~ 0

t a.: 0 gB'l' A d k' a"an- rına tamimi ve kalpten dog"an e d • Teacil edilmiş olan ltmır ve cıvarı dar lzmır be edıyeıl"i bizzat beledıye Nafıa vekaleti celil ile edilmil 
d T" tro mudurıyle reJı· - 1 ıyoruın. vrupa a 1 J ı n e T 1 f T'" k A · ş· k f · 23 · · Be · la im ; - tnb;""l mı yor u. ıya • ' 1 hakk d malumat topla- rin tukranlarımı arzeylediğimi mu· e e on ur nonım ır e ının reısı doktor hçet Uz ve L. M. Erıc- o n satın a • muave Y 

'?rüyle, ~adat~arıyle. ve ırazre~ ;:ıı~:ı~ı emr::ı~ tim. Aaldığım teber aazeteniz ile ilanen ne§rini di- /5/938 tarihind~ fevk~lade olar~ sson şirketini bllvekale Avukat Nuri bütün merbutat Y~ • yl\terlnhı ay 
cılerle mutemadıyen ugramaktıyo. • 1 b' d ' 1 !erim toplanan umumı heyeti zabıtname11 Fettalı Esen temıil etmi•tir Cümhu- nen kabul ve tasdil.iıı YI satıı 
hep · e birden galebe çal ıçın cevap ar ce ım e.. · · ' hii'-" 1 • IS • • ' • • ti d · tll 110 

• k · b Dildı: t din, ben tehlikeli Kar41yaka Kurtuluı sokak No 1 tıcaret Kan Unu t<Um erırıe g re 1• riyet hükümetİni temsilen komiser ım yazın evrı • ttıuame 
çırpmıyordu. Bereket _venkın d.''. u b' -k d al e 1 evde Müfeddal Olken . dlin 2292 numaruına kayıt ve tescil sıfatile lzmir telefon tesellüm heye- mevzuu kalmaml§ olan •irketin f 
tarzdaki mücadelelerın en ıaıne ır a ınım dild':<ı ·1· 1 h' ta fi • A ııkat N 

d • k Ç k mük mmel e 'il' ı art 0 unur. ti reisi bay Niyazi Tezer bulunmuş- ıne ve • ye1tnt!l Yt Y 
layık bir ıiıtem olma ıaının pe - 0 e • 1 z b tn E 'l Dolrt Halinı B · t 

d - Kumar oynatım ve mülhit lZMlR BEU:DtYESlNDEN• - ~ 1 ame, tur. .sen e or ~ye'!° 
çabuk farkına var 1

• • • • • • • • • • • 2 - Hniedarlar cetveli. • d . k . fıye memuru olarak tıtınlerıne 
Ti•atro hayatından çekıldı. Bır kaybederım. 1 Huıran 938 tarihınden ıtıbaren t . . I f • k t' b l~timaa avetın anun ve nızam- . k t' b"tlln l d tı 

1 l d" ı:- ·1 ı · e hk bir zaman d kırk b 1. .. 1 f zmır ve cıvan te e on 4ır e ı e- k m1e • 1 k şır e ın u emva v m vcu a kumu fabrikatöriyle ev en ı. - -·&" ence erın .. ay a eş ıra ucret e en daire- ., t• • . 23 M 938 "h • name hü il rıne uygun o ara ya- n'ın ve he b tıl11n tufi- tnemurl 
-.. .ı.. ··zı • · 1 . b' d 1 ,e ı umumıyesı ayıa ,.....ar • b' ed . sa a ,_ 

Hayab büıbütün ba""a &"O e manı o mam. . . S mıze ır oaya memuru a ınacağın- t . {i .. l O b ukta l ınird pıldıgı ve tnevcut ıu aranın nı- rına devir ve tevdi Ye l lllhine itti 
görmeğebatladı.Çokcesurvecü- - Erkeklerım~hvederım. on- dan a.-iıdaki ~raiti haiz olanlann Se111 ~ukaalea' dnKuçd' l hz de zamnantevekanunhükümlerinegö- fakla karar verilml•Ut 

ikb ld k km or d ..-üler ııeçerım '"h d' liğ" tah · .. 1 aman ıs e sın • ar ıça ı anın a .. • retkirdı. laf a en or ıy • ra a • . . • . • . k d mu en ıs e rıreıı muracaat eri. 65 d kllıı • k k • d re mukteıi ekaariytl teşkil ettiği gö-
du - Tam benıın ıatedıgım il ın. 1- Orta mektep me:ııunu olmak 'd numarali ~ . d fır ~t.~e~ ezıfn e ül' d"kt 'd li . • . Z t dut K 1 vuruyor _ Korkmıyor muaun 7 L" l ih ed"I kt' ı are mec 1111.ıtı avetı uzerıne ev- r u en aonra ı are mec sı reısı ap a uy11un . 

1 ocaaınınfedp~a adrınıAl~ı ay irin: Kuvvetliyim! Sen korkma!. « 2-ıse mAezlunul"kerc"dd !lnecie.,~.ııl kalide olarak toplanmıştır. lamail hakkı Surun riyaseti altında Umumi Heyet R lal Hüküm 
çı gınca ıar ıyor u. .. ster ı mu e, huna el- td li . !ar ·'- b • h .. ed ılı• 1 • 1 H kkı S 
d •-·--· f b 'k t u attı F ab- Bal ayı seyahatinden döndüler. · b 1 k , ate mec sı aza ı vt! mura.ıı:ı ın umumı eyet ruznam e yaz ış erı . a ur 

e ... ......,. a rı ası op · mı, u unma · h b 1 d • b • tim" d h' 'l " ak · ti" ed Niyazi Tez rikatör, bu kadar kısa bir zaman- Kad~n her gün sokağa çık~yor ve 3- Sinni 30 Y&4U\dan fazla olııi.a- azır ~un ~gu u ıç a ~ ıde- sırası ~ mu.z ere etml§ ve ne c e. . 
da yalnız onun keyfine seksen bin •ehrın en tanınmıf otomobıl acen· mak. ' lzrnır Vtt cıvan Telefon Turk Anonim $irketinln 23 Mayıs 9~8 Pazartesi gllıtil saat on oht:tda fevkalade 
fran kaarfettiğini söylediği zaman talarına uğrıyarak lüks otom~~il- 4- Dilktilo makinesile iyi yaza- olarak yaptıiı umumt toplantıda hazır buluna!\ hiıtedarlar celvtll. 
Yetil sözlerini hayretle açtı. Bu. !er satın alıyor. Me,hur kilrkçuler bilmek. · VıkiUerinin Temall ettikleri 
- Jrüıtahbkb böyl~? Ne demek, nadir hayvan dericilerinden ~~~- 28, 30 1789(2023) 
onun &"ilzetllii ıeben bin frank lı kürkler ısmarlıyor, kıymetı yuz Sıra No. 

tkaıtıetgahlart Hisse kt}' 
Hissedarların adları ikametgahları Hissedarların adları Adedi Adedi imza 

ta deimez miydi? O boy pos, o binleri bulan elmaslar seçiyordu. 
bacaklar, o renk, o koku, o gözler Kocası bütün bunların bedelini 
aeluen bin franktan daha mı kıy- gözünü kırpmadan ödiyordu. 
metaizdi? Aptallık 1 Onun bir ku- Otuz bin dolar İsliyor, kocası 
calday,.ı, bir hareketi milyonlar altmuı bin dolarlık bir çek veri
değerdi. Kocası bütün bu Hadete yordu eline. 
pek ucuza konmıİftu. Gene de Bir sabah evden çıkarken, ka-
takdir edemiyordu. Sekten bin rısının yüzünü oktadı: 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESt DAHiLi HASTALIK

LAR MOT AHASSISl 
DOKTOR 

Celal Yar~ın frank! Aman yarabbim ne küçük, - Bugün öğle yemeğine gele
ne aülünç bir paraydı bu! Fahri- miyeceğim. Sana iki yüz bin do
katör, .. imdiye kadar hiç •üphe· !arlık bir çek yazdım. Yazı ma- Muayenehanesi : lkinci Beyler 
ıiıı: kl böyle ehemmiyetıiz bir pa· samın üstü11-e bıraktım. Kafi gelir ıokağında Fırın karşısında (25) 
ra ile bu kadar kıymetli birtey al- mi? dedi. ! numaradadır. 

1 İzmir belediyesi 
2 L. M. Erikson T. Şirketi 
3 t. Hakkı Sur 
4 A. Halim Bayer 
5 Yngve Rapp 

Umumi heyet reisi 
t. ltakkı Sur 

lzmir Dr. Behçet Uz 
Stokholm AYukat Nuri F. Esen 
hınlr (idare mecllai batkanı) 
lzmir (idare meclisi üyesi) 
lzmir (idare meclisi üyesi) 

lzmir 
l1mir 

21498 10 
17748 10 

2S0 ıo 
250 10 
250 10 

Hisse yekiinu .. . • . • • . . . . 39900 
Hazıt bulunan rey yekUnu •.... 50 

Musaddaktı:r. 
Yazgan 

Dr. B. Uz 
F: Esed 
r. Hakkı Sur 
Y. Rapp 

HükUmet kom~ri 
Niyazi Tezer A. Halim Bayer 

mamıttı• · Ertesi sabah kadın uykusuzluk- TELEFON : 3956 Tarh Senesi ihbar- Kazanç % Bı:ıh- Mevkii No. 
Bu dütünceler, genç kadının ka- tan kızarmıs, ıı-özlerle kocasının EVi Göztepe Tramvay caddesi N N L K. 15 C l•ı' M"kellcfin b o. name . • • • ran , ,. 

aAf*ınbdahsaka lkt bir fikir yaratmK.ıştı. odasına girdi. Yazı masasının kar- No. 1O !8 T ELE.FON 2)4) L.K. L.K. hmi 
ca a i İ değeri' ne idi. aç tısındaki koltuğa kendini attı . 419 934 6/10 39 08 ismet P. Bo. 25 KahYeci Iaıııail O; Etem 

para ederdi. Bu s114l beynimi ı.:.;r. - Aktam kulüpte rulet oyna- Ba.ını avuçları araaına aldı.HA.. 422 934 6/22 5 25 1 05 Mimar Kemalettin O Terzi Sami Katmak 
calayıp duruyordu. 

1 
dım. Hiç ~ansım yoktu. Dün ver- la ıalrindi. "Kelimeler ağzından ,4.42 934 6/2,8 19 83 3 97 1 ci Kordon 178 Kahveci Hamit O. izzet 

Kocasından ayrılmağa karar di~im iki yüz bin doların hepsini dökülüyordu: , 383 934 6/34 83 44 16 68 Mimar Kemalet 42 Tüttin Kavalalı Ahmet 
verdi. Muhakemeleri devam edi- kaybettim. - Pençereden dıtarıya bak. tin t tüccarı Hamdi 
yordu. O gene aynı te:vi dütünü- - Eyi eğlendin ya! Sen ona Sokaktan geçen bütiin bu insan• 6 934 6/38 49 78 9 56 1 ci Kordon 40 Berber Lütfullah oğlu Hüsnü 
yordu. Acaba kıymeti ne kadardı, bak. Jar, ameleler, memurlar, avukat• 441 934 6/47 115 00 23 00 O. No. lu So. 8 Tücc.ar Oıman Nuri 
kaç yüz bin -.leya milyon frank Kadın ertesi aktam dört yüz lar, doktorlar, bunların hepıi pa-ı lSG 934 6/48 23 27 4 65 ismet P. Bo. 26 Eaki elbiseci Ahmet O. Mehmet 
ederdi?. Bunu öğrenmek, hem de bin dolar daha kaybetti. Kocası ralarını benim milesae~eleriırt~ 482 934 6/55 28 00 5 60 Rıhtım han 2 Mimar Kemal 
kat'i bir rakamla bilmek istiyor- hiç oralı değildi. Bir ba!ka ak~am doiru ko,turuyorlar. Bir kerre, 2/1 934 6/58 2 33 47 1 ci Kordon 66 Tütün vesaire Necati 
du. tam bir milyon doları rulet masa· l "'b · · ı,· ,_. d 1 lık b nk - 426 934 6/90 11 63 2 32 Girit han 39 Maranaoz Mehmet Hulusi 

B .. '"k b' b k K k'" '"k b" ecru e ıçın ır oın o ar a • 
uyu ır an anın umum mü· sında eritti. ocası en uc~ . ı~ ·notun üzerine itaret koydum ve 507 93<J 7 /7 42 75 8 54 Gazi bolva. 12 Ardiyeci E. Yiter 

dürüyle evlendi. Umum müdür teessür bile göstermeden elıne ıkı pençereden sokağa attım. Bir ay 42 934 6/27 150 00 30 00 2 ci Kordon 97 itimat matbaası Ömer ve Osman 
aynı zamanda bankanın en ileri milyon dolarlık bir çek tutuştur- b · ti" 448 934 7 /55 7 /43 1.11 1 48 Şükrü Kaya bulvarı Kahveci Osman O. Muıtafa 
ıelen hiaaedarları arumda idi. du. Bir rece icinde bu iki milyon dsonrla ud ıtabr~ .'bparayı · vd~zne-- 457 934 7/56 5 05 75 1 Ol ismet P. Bo. Kahveci Sabri 

· d 1 d .. k'l · "tf ar arım an ırı ana getır ı. 
!_~dıva~larınınb!li~ldö?~münde ~ani- , oBar kadoteb~.e~knkyanbınakgıd ı. 1 Yüz bin dolarlık bir çek yazdı. 6 934 6/26 140 00 28 00 1 ci Kordon 110 Berber Süleyman O. Hüanü 
aa tedıye ka ı yebnı tamamıy e u a ar uyu ay a a ının . . . l8 934 6/1 2 73 55 1 ci Kordon 32 Atçı Ömer 
k b . b' h 1 ld" y · "f • b d d d yanamadı - Al yavrum, tecrübe ıçın bu- 407 S ay etmıt ır a ege ı. anı ı • asa ı ayanma ı, a · • . 934 1/24 9 99 2 00 9$ l"l P t Ni.-ncı Mehmet O. üreyya 
laa etti. Kadın, bu bir sene içinde ! Hastalanarak yatağa düttü. Siniri nu sokaga at, ~edı.. 416 934 1/25 350 00 70 00 1 er Kord::ayı :36/1 Kahveci Adem Sabri ve Recep 
tam iki milyon franııın abndan gi· t buhranları geçiriyordu. Kocasının S K~_dı~ın f?zl~~-ı kbarmıfh. 416 934 1/26 138 05 27 61 1 ci Kordon 136/1 Kahveci Adem Sabri ve Recep 
rip üatünden çıkmıttı. yüzünü ilk defa olarak endi,eli kain ı; Soca l ırl u'.!ya atınahyı- 468 934 1/29 19 35 3 87 B. Tuhafiyeciler 96 Ozüm Til. Ali Ziya 

E k ki b . b" 1. ,. '"rdu·· ı mı,tı. ene er e ugra,mıs ve a- 468 h Al" z· r e er ırer ırer ge ıp ge.,- go · h" b" k" . · 934 1/30 6 00 1 20 B.- Tu afiyeciler 96 Ozüm Tü. ı ıya 
tiler. Aralan gibi &"eliyorlar, kedi - Yavrum ne oldu aana? Ah, ya;:a ıç ırh ıms:lın ;nund~~s: 525 934 1/44 350 00 70 00 1 ci Kordon 164 Kahveci Mehmet Ali 
gibi gidiyorlardı. O, gelene de, bütün kabahat bende, günlerle r'.': anknıt; ta ~~mTu ed~f e ı~ını 470 934 1/80 28 68 4.30 6 60 Bil. Tuhafiye 14/1 Komiayotıcu Muatafa Karuca 
mdene de alnız tebeaıilm edi- uykuauz kalmana müşaade etme- gorme ıstemı~h. era ~ ~n ar• 109 934 5/65 5 23 V ı K p 1 Kı"ta""I Bes,laf Dimitrakl 
:· d y rnel·ı ı"d'ım. ( •ı•ı. na çıkan bu erkek bulun hul- 26 19 a i azım · "" 
_,or u. ı b' • d 1 · · t' ll3 934 5/68 7 98 1 60 Bü. Tuhafiye 110 Afçı Sait Ali 

D .. t · · d b f f b....:ı..- Kadın yatakta kıvranıyordu.j ya arını ır an a a tüat etmıt 1' 158 934 / Hurdacı Hafız Mehmet Tevfı'k or sene ıçın e, e a ,...., ş· d" k d' · --•· il b 1 . 5 80 6 38 1 27 Müzayede Be. 33 
liç banka ve bir yapur kumpanya- Kocaıının sakin haline Ye teselliı ım ı en mı """' zava ı u u- J 
•• tarihe karıstı eden sazlerine büsbütün öfkeleni- yordu. • zmir Defterdarlıg" lodan 

Defter tuthudı.. Afağı yukarı yordu. O, iatiyordu ki, timdi ko- Hele ko~asının YÜ~ndeki mag• : 
yaptığı hesaba ııöre, dört &ene cuı kızaın, bağıuın, çağırım, hal- rur tehessum onu ~ıleden çıkarı· Yeni Maliye fubesi mükelleflerinden yuk~r~da. ~imle~i, _ittieal ne~ileri! Ye Ticaret mahalleri y~zı. 
içinde erkekler onun uğruna yet- buki, bu adamın dünya umurun- yord~; K!'nını beynı~e .•ıç~atı:ı:or· 1 ~ ~6 miikelld namına tarholunan ve her birının ısımlerı hızasındagoslerılen kazanç, buhran verııle
mi, milyon frank batırmtflardı. da değildi. Gözlerini kısarak ko- du, yuz bın dola~lık çeki ehyle ıte-- rı ıle ıı:amlanmn bu mükelleflerin bildirdikleri adreslerinde buluna mamalarından ve yeni ticareqah 

Onun kıymetini bu miktar da acaına baktı, sonra: rekı . adreslerini bildirmemif olduklarından matruh versi ve zamlarının kendilerine tebliğine imkan bu-
teabit edeın~i. Acaba hakiki de- - Çok akıi taliim varm!f. Bir . -. Iaten_ııyo~. Dedi. .Artık! lu~amamıthr • . ~thu ilan tarihinden itibaren 30 sün zarfında itiraz edilmediği takdirde verginin lazı
ieri ne kadar ederdi? iki ay içinde on, on bet milyon hu; bırtey ıstemıyorum. Senı gene : muttahıil bir hal alacafı 2395 sayılı kanunun 86 ıncı maddesi delaletile hukuk usnlü muhakemeleri 

Yirmi altı 7&flAda idi. ED sii- dolan sokağa attım. Seni de mah- mahvedeceğiin. Hqn de taaarnı~. J ~an~un 141 inci maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
zel, en cazibeli saiına selmifti. -..ettim. dedi. yaparak. 1799 (2017) 
Bayıın hakıth Jqil cözleriıııde Reis sülümıedi.. ·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~··••••••••• •••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

teytani biı tehlikenin ıttiı yam- - l>iifündüğün feye bak hele. A R A Z J S A T J Ş f 
yordu. Şairlere, alimlere ne mutlu Bu parayı bu kaybı ben duyma-
idi. Onları, kendi çağlarının in- dım bile. Aslını arasan aenin bu T c Ziraat Bankası lzmı"r Şubesinden• 
sanlan takdir etmeseler bile, ar- sarfiyahndan kar bite ettim. Amo- • • • • 

!'.k~b~~fer~~k~;: ~~ed~~!:ıea~~:'ı:ıe'::.y~:: Gayri menkullerin Tapu senetlerinde yazılı evsafı 
siiıı:elliii anc.ak nıe-vcut bulı~ndu- oynad~ğı~. kulüpte benimdir. . Senet No. ~öyü . Borçluu~ adı Mevkii Nevi Mikdarı Hududu . 
lu müddetçe bir kıymet ıfade .. Y ~tıl gozler, ııene haYl'.ett~n hü- 142 Retadıye Süleyman oıılu Oanıan Çakal Bağ zemini 6.433 Şarkan ve timalen Çoban l~rahım Kör Mustafa bağla-
ederdi. yudu. Kocası olqıyan hır lısanla dereai rı Garben tarik, cenuben Kahya O. lbrahim oğlu Halil 

Geç kalmamaH için, acele et- sözüne dev~ .~t~.i: b~ğları. . 
lllesi lazımdı. Merdİ't'enin base- - Sen hıç uzulme canım! ~a- 207 Çiğli Oıman O. Zaptİ· Toma:uı Tarla 9.190 Şarkan Kara Ahmet Garben Bayraktar oğlu Ahmet Şı-
lllaklarını teker teker çıkmaia ta• rayı benden aldın .kulübe verdın. .• . ye Mehmet Ormanı malen Gülfen oğlu Mehmet tarlaları cenuben Tarikiam 
Lammülü yoktu. Kulüp senden aldıgı par_a!ara b&f" 215 Çııli Kıratlı lbrahim Delikli tat Tarla 55.140 Şarkan Ali Ağa tarlası Garben tarikiam, Şimalen la-

Fakir Avrupayı terkederek kalarından aldık~nı ılave ed~ O. ~met kender Cenuben Hasan ağa tarlaları. 
Amer'k 'tti rek gene bana verdı. Sakın kendt- Bankamıza vadelerınde borçlarını ödemiyen yukarıda adlari yazılı borçluların tapu kayıtlarına nazaren adları hizalarında 
Vodfai~ gı. d b' tröıt reisile ni müteessir olarak müıriflikle it- ııöaterilen malları 3202 numaralı kanun hükümleri dahilinde açık arttırmaya konulmustur. 

lanı~tı R ı~mı~ e bırf yatlarında ham ebne! Piyasadan fazla mik- ilk ihale 12/7/938 salı günü saat onda bankamızda yapılacak, alıcı çıkmadığı veya 'sürülen pey borcu tamamen kapatmadığı 
tok gö.zlil eıs h uz ı:tli hir adam- tarda elmas satın almaklığım, el- takdirde arttırma müddeti on bet ııiiıı daha uzatılacak ve ikinci arttırma 28/7 /938 persembe günü ayni saatte yine Bankamızda 
dı. Tıpk ,daıı: ~r· 1 ine be"zİ· mas madenleri tahvillerinin fiab- yapılacakbr. Arttırma tarbıameleri Bankamızda ııörülebilir Batka ipotek sahibi alacakİılarla diğer alakadarların bu gayri men-
)ordu. 'y_:~~ üçüncü nı yükseltti.. B~ ta?ville~ kuller ~z~rindek~ h_aklarını ve ~ususi~le faiz ve ~ası·afl~!'. dair o~ iddialarını evrakı m~~iteleriyle yirmi gün i~inde Banka-

ftaıınd b j . 1 intizama yüzde doksanı benım elımdedır. mıza bıldırmelen lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu aıcilıyle ıabıt olmadıkça &atıf bedelmın paylatmasmdan harıç kalacaklar• 
loyına • k lk u~;:ıa arıN Otomobillerini aldığın acenteler dır. Mevcut tapu kayıtlanna ııaıı:aren yukarıya ~ıkarılan malii.mabn arazinin hali hazır vaziyetine tevafuk etmemeainden dolayı 

- s~:ııit 1~i~ • dedi • sün- benim fabrikalarımm acenteleri· alıcılar Bankaıttıza kartı bir hak lddiaıında bulunamazlar, Bankama dilediği takdirde ıatııtan aarfınazar edebilir. 
· dU:derf seninle lıuluıamıyacafıı:n. dir. Kürkçüler de iS.rle._ ~ 1787 (2024). 
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·SAHtR a 

D_\IMON 

No. 9268 No. 9368 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve iiç pillidir. Ufak camlıdır.

Yapılıt itibariyle camlanndaki huıuıiyetle •erdiği ziya yirminci 
aann harikulade icadı olduğu tüpheaizdir. iki pilliıi üç yüz, üç pil
liıi bet yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
edini2. 

Umum depoları : l:ımirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
ödemi•Iİ ·· 
• ~~~ __..,..,. ·.., .......... rv- ,.. ~..., 1'.""·~ .. ~ 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 
Bedeli muhammeni 
Lira K. 

Numaraıı Cinai Yeri 

1200 4 Ev Ali ağa mahallesi 
yağcılar ıokak 

ldarei huıuaiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinai yazılı 
akarın mülkiyeti aatılmak üzere 24/5/938 gününden itibaren 
15 ,Un müddetle açık arttırmaya çıkarılmı,tır. Satıf tartlarını 
öjirenmek iatiyenlerin her gün Muhaıebei hususiye müdüriyeti 
Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günil olan 
9/6/938 pertembe günü ıaat 10 da yüzde yedi buçuk depozito 
ınakbuzlariyle birlikte Vilayet Daimi encümenine müracaatleri 
ilin olunur. 1760 (2015) 

1 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Muıtafa Kazımın eski yıllar emlak taksit bedelinden olan bor

cunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval yaaasına gör'! 
haczedilip 1875 lira üzerinden talibi uhdesine ilk ihalesi yapıl
mıt olan Yol bedeıtanında 61/63 ıayılı dükkanın tarihi ilandan 
itibaren on gün sonra kat'i ihalesi yapılacağından müzayedeye 
iftirak etmek ve arttırmak istiyenlerin 7 /6/938 salı günü ıaat on 
betle Vilayet idare heyetine müracaatleri. 1749 (2016) 

r:- ~ ..... .,.,..,. .. .a ....... .._ ... .__.ro,._..,..,._.,...,,...~-~""'..,..·· . 

lz mir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Alaancak ilkbahar ıokağında Bahartina ait 13 numaralı arsa
ya 300 lira ve Marya, Roza, Rafail Göre, Domenikoya ait 15 sa
yılı arsaya 220 lira kıymet takdir edilmi,tir. Sahiplerinin adreı
leri belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

1792 (2022) 
( c .... a _ ·~™· .. !e.·AL C 

lzmir Vilayeti Muhasebei H'ususiye 
müdürlüğünden: 

Ahmet ağa mahallesi Keten Ç&rfııında Zahide Rizele ait 12 
numaralı arsaya arazi tahrir komisyonunca 85 lira kıymet takdir 
edilmittir. 

Sahibinin adresi belli olmad ığından keyfiyet ilanen tebliğ olu-
nur. 1793 (2020) 

mr. ............................... ~-----------
lz mir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Hasan Hoca mahallesi lımet pa•a caddesinde Hakkıya ait 21 
numaralı arsaya arazi tahrir komisyonunca 400 lira kıymet tak
dir edilmi,tir. Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ila-
nen tebliğ olunur. 1791 (2021) 

lz;nir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüaünden: 
lami Sokağı No. Nevi Kıymeti 

Lira 
Abbas Ok Eken 1-22 Arsa 270 
Kel Mustafa Poyraz 4 » 440 
Mehmet Ok Eken 6-22 » 200 
Fehime Uray Cad. O » 450 
Ahmet Gelinse! 1/5 » 220 
Zelil Ok Eken 3-22 » 270 
Mehmet Cemil Sava• 1-9 » 1120 
Ayte » 2 » 520 
Ziya Gazi bulvar 9-60 » 900 
Mehmet Sava• 10 » 420 

lamel kaptan mahalleıinde IO mükellefe ait arsalara arazi tah
rir komisyonunca takdir edilen kıymetler aynen yukanya yazılmıt
br. Sahiplerinin adresi belli olma.Jığından keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur. 1791' (2019) 
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lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

Çiftçilerimize 

A ...... 

. . 

TOPANE Terazileri 
Tih·kiyeniıt En Bltinct Tel'azi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

TakliHerindtn Sakınııuz 

•• •• • 

ENGURU BOY laEVI 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, •aiı 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki okfıyan MADENi etyalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır •• Cila verilir, bo
zulan kııımlar tamir edilerek hiç beliniz bir hale getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyaııdır. 
BOYA EViMiZ : Memleketin duyduiu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar .• 
FIA TLER1MIZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müe11eselerinde çalıtmıt bir 

T O R K gencidir. 
IZMIR : Cümhuriyet Caddesi : (ikinci Kordon) inhisarlar bat 

müdürlü/iü kar9ısında ( 111) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054) 

d l'. 

Kwnatlarınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyayınız. Tam renk 

Sovyet (Tehnoeksport) fabrikalarının ziraat . d 1 im K 
verır, a ga yapmaz, ıo az. o-

maki neleri sağlam, ucu;; ve kullanışlı olup 
her hususta rakipsiz makinelerdir lay boyarsınız. 

Ekin biçrueye mahsus en son ıiatem tırmıklı ve dolaplı orak maki
naları, traktör ve HAYVANLA çalı,an biçer ve bağlar makinala
rı, muhtelif ebadda Elvatörlil, ıaman toplu, bilyah en ıon model 
buğday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler, çayıra 
mahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinaları, 
ot ve bafak toplamağa mahıuı beygir tarakları, bağ ve ha,erat 
mücadelelerinde müıtamel ve her keseye elverifli dayanıklı Pül
varizatörlerle ıüt makinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhasaa ekim ve çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni
versal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pullukları, bunların bilumum aksamı en kuvvetli, çeliklerle ya
pılmıt olup her kese tavıiye edilmeğe değer. Bilhaasa Ege mınta
kasında kullanılan ve aranılan Ozüm kalburları metanetiyle ta
nınmıt olduğundan ihtiyacınızı adresimize bildirmeniz menfaa· 
tinizi mucip olacaktır. 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi Perçemli ~o
kak Numara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOôLU ... 

lzmir fUbesi Halimağa çarflll No. 20 
1- 13 949 

lzmir Defterdarlığından: 
fcar No. Lira 
341 Birinci Kordon Balıkhane altında 23 taj numaralı 

dükkan 135 
342 Ceza evindeki bakkal dükkanı 400 
343 Abdullah ağa çiftliği hendek Karakolu civarında 

51 adet zeytini havi 15 dönüm mikdarında tarla 20 
344 Çe,meli zade çiftliği yağ çayı mevkiinde 53 adet 

zeytini havi 20 dönüm mikdarındaki tarla 25 
345 Burnava Kürt Ömer S. 12 taj numaralı dükkan 18 
346 Tepecik Aktam S. 32 taj numaralı ev 36 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle mü· 
zayedeye konulmutlur. lhaleıi 2 - 6 - 1938 tarihinde perfembe 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müraca-
atleri. 19 - 28 (1039) 1674 

Kula Şarbaylığından: 
1 - Manisa ilinin Kula kasabasına yeni bir içme suyu getirile

cektir. 
2 - içme ıu projelerinin ne suretle hazırlanacağına dair 14 

eylul 935 tarihli talimatname hükümleri dahilinde proje ve he
ıapları yapılacaktır. 

3 - Bu kasabaya ku, bakıtı üç kilometre ve su isale güzerga
hı da tahminen 4/5 dört buçuk kilometredir. Su kasabasının gp.r
bi timalisinde ve Kula kasabasından tahminen 200 metre yükıek 
olan Kavacık köyünün içindeki yerden alınacaktır. 

4 - Kasaba için tevziat plim evvel yapılmıf olduğundan ya· 
pılacak proje yalnız kaptaj yerinden dahili tesisatına suyu bağ
layaca olan yere kadar yapılacak ve buradaki yerlerden icap 
ediyorsa depo ve saire tafıilitı tamamen hesap edilip projeleri 
buna göre ihzar edilecektir. 

5 - Müteahhit : Mevcut projeyi tetkik etmit ad ve itibar olu
nacağından mevcut kasaba dahili tevziat planına göre 9ebekenin 
boru kuturları değitmek icap ederse muıluk ve çefme yerleri sa
bit kalmak ·~rtiyle yeni tevziat tebeke hesaplarını da yapma
ğa mecburdur. Ancak bunun ic;in mevcut projelerden iıtifade 
~~ . 

6 - Taliplerden hangisi az bedel talep ederse 2490 numaralı 
kanuna göre bu müteahhide ihale edilecektir. 

111s c;o2a) 

(ARTt) den bafka isimli boya-

lara kulak vermeyiniz. 

(ARTI) fennin ıon yenilikleri-

ni daima latıyan biricik boyadır. 

BRISTOL-
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
ızzı=:ırzıır;aı:ı 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
öMER LUTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eıe 
halkına kendiıini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
htanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

ödemiş C. müddeiumumiliğinden: 
ödemit Ceza evinin 938 mali yılı için bir senelik ekmek ihti· 

yacı kapalı zarf usulüyle 21 - 5 - 938 tarihinden itibaren on be.ı 
gün müddetle eksiltmeye konmuftur. 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 224 - 280 
adet ekmek verilecektir. 

istekliler her gün mesai saatlerinde f&rtnameyi müddeiumu· 
milik ve Ceza evi dairelerine müracaatle görebilirler. 

Muvakkat teminat mikdarı 700 lira olup teshil edilen 960 
gramlık ekmeğin Rayici 9 kurut 12 santimdir. 

lateklilerin gösterilen mikdar üzerinden bir ıenelik ekmek ta
ahhüdünü ifa edebileceklerine dair Ticaret odasından veıika ib
raz edeceklerdr. 

ihale tarihi 6 - 6 - 938 günü saat on beşte olduğundan bir saat 
evveline kadar 2490 &ayılı kanunun 32 inci maddesine uygun te
kilde teklif zarflarını o gün ödemit Müddeiumumilik dairesinde 
müte,ekkil komisyon reisine vermeleri tarttır. ilin olunur. 

25-28-1 -4 1729 . (1084) 
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TAZE 
ucuz 

TEMJZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Nüzhet Hamdi 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



• 
Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 
Bakımsızlıktan· çürüyen ditlerin 

dif ter it bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ait, nevraıteni, 11tma ve romatiz
ma yaptığı fennen anlafılmıttır •• 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu
mi vücut ıağlığının en birinci tar-
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur- t 

RADYOLIN 
ıunuz. 

açık 
ki: 

Ue ditlerinizi sabah ve akpm her yemekten sonra fırçalayınız .... 

7!Juua[et 
a'bunfarz 

TURAN 
TURAN l"abrikaJarı mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuYaJet sabanlarını, fraş 1abunu ve kremi ile gOzeJlik krem
lerini kulJanınız. Her yerde HtıJmaktadır. Yalnız toptan sa
htlar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 349& 

-
Kumbar~~bini 

TÜRKİYE 
CUMJ.w RİYETI 

• BANKASI 
W& --

Dima sabit daima tabii 

--------~------~ ... ~--~~~lmsı .... 2:mt GRIPIN Juvantin saç boyaları 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRtP VE EMSAU HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDtR 

Terkibi ve teairindeki ıür'at itibariyle emsalsiz olan GRJPIN'in 
· 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmu~ ~lurıunu. 
icabında günde (3) ka,e alınabrlır 

Taklitlerinden •akınınız oe her yerde 1.STcula Gripin iıteyini:z 
~ n .ça c-· ---

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kamız kalmıt haıtalara kan vermek üzere Kızılay Cemiyeti 

tarafından teaiı edilen muhtelif aemtlerdeki istasyonlarda bu 
iti yapacak kan verici DONöR aranmaktadll'. 

Bu gibilerin ııhhat veaikaıı almaları v.e teac_il. olu~a~ı ve 
sıhhatleri kan vermeğe müsaitse, elindekı v~aiJ?yle bırlı~te ~1-
ZILA YA •· t tmeleri ve her kan verıtlennde kendılenne muracaa e ... •

1
.. l 

nıühinıce mikdarda nakdi mükafat verilecegi ı an o unur. . 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 1739 (1~) 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vn.ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini babteder. 

Juventin saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
1zmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczaneai 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu~. kokuculuk 
alemini p§ırtnuı bulunmaktadır. 
Hilal eaaneaini cezacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
Yalanm İzmirlilere ıorunuz. 
Yalan ve benzer iaimlere aLl•nma
maruz için titeler üzerinde Kemal 
lamil adını aörmeliainiz. 

... uru w:z EL 
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DEUTSCHE LEVAN 1 F ratelli Sperco 
'fE- LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. 1 

ANTE LlNIE AG ROYAL NEERLANDES ATLAS LEV - , · · 
HREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE VENUS ~apuru 29 mayısta bcklen-
HAMBURG, A. G. 1 Lt 1 •. k.. - hı· 

b kl • me~ e o up yu unu ta ıyeden aonra LARIS.SA vapuru 28 mayısta e enı· V 
Burgaa, arna ve Köstence için yük yor. Anvers, Rotterdam, Hamburg ve l kt 

Bremen limanların için yük alacakbr. a aca ır. 

SOFIA 31 t b ki . SA TURNUS vapuru 30 nı yısta bek. · vapuru mayıs a e enı· 

A B H b 1. lenmekte olup Amsterdam, Rotterdam yor. nvera, remen ve am urg ı# 

manlarından yük çıkaracakhr. ve Hamburg için yük alaca.kbr. 
CHlOS vapuru 8 haziranda bekleni-1 SVENSKA ORIENT UNIEN 

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen NORDLANO motörü 6/6/938 de ge· 
için yük alacakbr. l' R H b Gd · ~O 

ARMEMENT H. SCHULDT ıp otterdam, am urg, ynıa, an· 

MARITZA ı lı · d b '- zig, Danimark ve Baltık limanlan İçin vapuru azıran a eıı;· 

1 . R d H b B yük alacaktır. enıyor. otter am, nm urg ve re· 
men limanlarına yük alacaktır. VfNGALAND motörü 16/6/ 1938 
SERVJCE MARffiME ROUMAINE de beklenmekte olup Rotterdam. Ham· 

_ BUCARF.ST burg, Gdynia ve Danimarlc ve Baltık li 
DUROSTOR vapuru 31 mayısta bekle- manları için yük alacaktır. 
niyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak
tarması Tuna limanları için yük alaca.kttr. SERVJCE MAR1TIME ROUMAIN 

DEN NORSKE MtDDELHAVSLtNJE SUÇEAVA vapuru 6/6/938 de bek· 
OSLO lenmekte olup Malta, Marailya ve Ce-

SAN ANDRES vapuru 26 haziranda nova limanları için yolcu ve yük alır. 
bekJenİyor. Dieppe ve Norveç umum ALBA JULJA vapuru 2/7 /938 de 
limanlarına yük alacaktır. b ki k 

JOHNSTON V ARREN UNF.S LTD. e enmc te olup Malta, Marailya ve 
UVERPOOL Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 

AVIEMORE vapuru 3 temmuzda bek· ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
!eniyor. Liverpool ve Anvers limanlann-

1 
lnrdaki deifüikliklerden acenta rnesuli· 

don yük çıkaracak ve Burgas, Varna, lyet kabul cbncz. Daha fazla tafsilat için 

Köstence, Sulina, Kalas ve Braila liman· ikinci Kordonda FRA TEU..l SPERCO 
lanna yük alacalitır . 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

vapur acentalığma müracaat edilmesi rf. 
ca olunur. 

SZEGE.D vapuru 8 haziranda bekle# Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 
niyor. Port Sait ve lakenderiye limanla- 9!!!:."f'!l'!!!!!!!!l!llr:ııı!!!!!:ipıı!!ll~!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!a_. 
nna yük alacakhr. 

TISZA vapuru 1 O haziranda beklenİ• 
yor. Tuna limanları için hareket ede· 
ccktir. 

TIAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilAt almak fçin Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

Olivi Ve Şüre. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
BiRJNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EJlerman Lines Ltd. 

LONDRA HATrI 

DESTRO vapuru 7 haziranda 
Liverpool ve Svanseadan gelip 
yük çıkaracak. 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
gelip Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

BELGION vapuru Hamburg, Rotter- FLAMJNJAN vapuru 22 hazi. 
dam ve Anversten gelip 31 mayısta yük randa LiYerpool Ye Svaıueadan 
çaaracaktır. gelip yük çıkaracak 

GERMANIA vapuru 9 - 1 O haziranda • 
beklenilmekte olup Rotterdam. Ham· DRAGO vapuru 25 haziranda 
burg ve Anvera Jimanlan için yülı: ala- Londra, Hull ve Anveraten gelip 
caktır. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

LtNEA SUD AMERJKANA Londra ve Hull için yük alacakbr 
ELiN K. Motörü 15 /20 hıu:iran~a Tarih ve navlunlardakl değişiklikler

beklenmckte olup Nevyork için yulc den acenta mesuliyet kabul etmez. 
alacakhr. 

UNITED STATFS AND LEVANTE @@2~~~ ... ~~--11:m:--
UNE LTD. AlAŞEHtR ASUYE HUKUK 

BAGDAD motörü 1 haziranda bek.- MAHKEMESi KALEMtNDEN. 
lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. Doa N Ss 

DANIO motörü Temmuz İptidasında ya o. 1 
beklenilmekte Nevyork için yük alacak- Davacı: Alqehirin Y enİce ma-
tır. hallesinden jandarma karakol ku-
BALKANLAR ARASI HATTI mandana Osman Nuri yanında ömer 

ZETSKA PLOVIDBA A.D. kızı Kadriye vekili Hilmi özmut. 

KOTOR Davah: Adananın Kadirli kazui Balkan ittı'fakı lktı••t ko fe a 
- n r nsının Anberh"ki k" •• d Ad rı __ h 1 "le · · · ·~· a oyun e em ı:.arenı. seyya , yo cu ve yu ıçın tesıs ettigı 

hatta mensup Yugoslav bandıralı Dava: Bopnma. 

L O V C E N Taraflar arasında yapılan muha-
Lüb vapuru pazartesi 23 mayıs saat keme sonunda 9/7 /936tarih ve155/ 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
216 

1 k J M kan 132 
K f Ad · 'k 1. 1 v d'L T • aayı ı arar ar • unwı or u, rıatı aman nn, ene ı-., n· • • • • 
este ve Susak Jimnnlan için yolcu ve yük ve 142 ıncı maddelenne tevfikan 
alacakhr. boşanmalarına ve davalının ikamet-

Gerek vapurların muvasalAt talrhlcri, gihı meçhul olduğundan tarihi iJin. 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- dan itibaren on bet gÜn İçİacle da.vah 
kında accnta bir taahhüt altına girmez. ahk k 1 • .. 1 'lA 
Dah f 1 taf ·ıAt ı k • 1 a· . 1 m eme a emıne muracaat e ı am a az a sı a ma ıç n ırınc 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) ıuretini alarak kanun yollarma mil· 
umumi deniz acentalığı Ltd. milracaat racaat etmeai lüzumu tebliğ mab-
cdilmesi rica olunur. nıma kaim olmak üzere ilin olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 (2028l,. -------lltrQ 2 w::ı 
lzmir Vilayeti l\~uhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Akdeniz mahallesinin Y ah cadde.inde Civani Karacya kızı 
Emiliye ait 10 numaralı arsaya arazi tahrir komisyonunca 1000 
lira kıymet takdir edilmittir. Sahibinin adreıi belli olmadığından 
keyfyet ilanen teblii olunur. 1794 (2018) .. ........................ ~ .................. ... 

lzmir inhisarlar Baş müdürlü-
ğünden: 
938 mali yıla içinde Çamaltı tuzlaaından Merkez aabf depoaq. 

na getirilecek 6500 - 800 ton çuvalh kalın tuz ile 1000 • 1200 ton 
torbalı mutbah ve 300 • 500 adet sandıklı sofralık tuzun tattan 
depoya kadar nakil ve iıtif hammaliye iti açık eksiltmeye konul
muftur. 

Mıwakkat teminab 194.44 liradır. Muhammen fiaderle f&rlna· 
meai Levazım tubemizde görülebilir. 

isteklilerin 7 /6/938 günü saat 15 te bllf müdürlü~üzdeld 
komisyona gelmeleri ilin olunur. " 

?B-31 1750 (~14\ 
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atbik edilirse ... 
Karışmazlık komitesinin • 

vermış olduğu vericidir • 
netıce 

• 
memnunıyet 

Valansiyada bir hi<lise çıktı 
vapurundaki ltalyanı Nasyo· lngiliz 

nalistler 
Paris, 27 (ö.R) - Gazeteler 

karışmazlık komitesinin dünkü 
celselerinde elde edilen neticeyi 
umumi olarak memnuniyetle kar
tılıyorlar. Yalnız komünist « Hu
manite ıt gazetesi sakıngan görü
nüyor. Bu gazeteye göre karıt
mazlığın fiili olması için sadece 
gönüllülerin esaslı tekilde geri 
alınması kafi gelmez. Zaten on 
bin gönüllünün geri alınması da 
netice üzerinde hiç bir tesir yapa
maz. cHumaniteıt demokrasilerin 
yeni bir hezimete uğradıkları ka
naatindedir. Bilhassa, •üpheli ga
rantiler mUkabilinde, Fransa - is
panya hududunda beynelmilel 
kontrolün yeniden tesisini kabul 
etmekle Fransa bu vaziyete düt
ınüstür. 

neden tevkif ettiler? 

... 
Muııolini nutuk aöyliyor .;Oeuvre» gazetesi Bn. Genevi

eve Tabouis imzuiyle yazıyor : 
Londrada iyi i' görülmüttür. vel bu limanda nasyonalist tay- j tarih!~~. i~~ba~en. otuz. gün zarfın

Şu tart ile ki hazırlanan plan na· yareleri tarafından bombardıman da gonullulerın ıadesı ba,lamıt 
mualuca tatbik edilsin. Bn. Ta- edilerek batırılan lngiliz vapurun- 1 olmazsa, devletler h areket ser
bouiı bilhassa dün kabul edilen da mütahit sıfatiyle bir ltalyan ı' bestiliğini geri alacaklardır. 

"Fran~ız gazetelerinin neşriyatından,, 

Çekosl9vakyada vaziyet 
Gerginlik 
diplomasi 

askeri 
sahada 

sahada azaldı 
devam ediyor 

bazı maddelere göre karıtmazlık memuru da bulunmakta idi. ilk Diğer taraf tan ispanyada ec
siyasetinin kifayetsiz bir •ekilde iki bomba vapura isabet edince 1

1 

nebi muhariplerin kara, deniz ve 
tatbikini gördükleri takdirde dev· kumandan mürettebatın karaya hava ordulariyle sivil olarak dört 
Jetlerin hareket ıerbestilerini ge· çıkmasını emretti. ltalyan memu- liısma ayrılması Fransız mahfel
ri alabilecekleri kaydini memnu- ru bay Kasketa da vapurdan çe- lcrinin temennisine tekabül etme· 
niyetle kartılamaktadır. kilrnek istemitse de hükümet ma· mektedir. Bazı delegeler bu taz-

«Petit Parisiem~ Fransız ve in- kamları buna müsaade etmemit- yikin daha snrih olmasını istiyor- Çek cümhurreisi B. Bene, Çiftçi kıyafeti ile..... Südetlerin şefi Haynlayn bir Südet köylü luzlarile 
giliz diplOmasilerinin Cenevrede lerdir. Üçüncü . bir bomba daha lardı: ~?y.~e~~ bir !araft8:n. kıy- 1 Pariı 27 (ö.R) _Çekoslovakya- yede yapılacaktır. Bun1ann 1660 ı suya düşürdü. Öte~enberi zaafından 
bir muvaffaluyet kazandıklarını vapurda pathyarak yangın çıkar- meth gonulluler tahhye edılırken dan gelen haberler azdır. Gerginliğin Bohemyadadır. Ahalisi ekseriyetle yine alayla bahsedılen Çekoslovak· 
memnuniyetle kaydediyor. Bu ga- mıttır. B. ~~sketa limandaki di- diğer taraf~an .. ehe.mmi~e~si~. ·~- azaldığı intibaı hiç olmazsa diploma- Alman olan büyük endüstri ıehirleri ya, 1934 de B. Mussolininin yapbğı 
zetenin fikrince Londra ve Roma ğer bir lngılız vapuruna geçece- hısların gerı gonderılmesının onu- si sahasında devam etmel.dedir. Çe- bu intihapta rey vereceklerdir. jesti tekrar ederek Almanyanın ka· 
arasında gerginliğin tavsaması ta· ğini bildirerek karaya çıkmıf, fa- ne geçilecekti. koalovak hükümetinin kendi tayya- ranna «Veto» ile mukabele etti. Bü-
kip edilen gayeye ıür'atle eritil- kat çıkmasiyle tevkif edilmesi bir .. Bununla beraber s:önüllü~erin relerine hududa ı,e. kilometreden y ARINKI SEÇiMDE: tün Avrupa hem hayranlık, hem de 
mesine çok hizmet ebnİftİr. Şim- olmuflur. Kendisi hemen bir tay- d~rt kıs~a a~rılması Y.ın.e eskı va- fazla yaklaşmamak emrini vennesi Paris 27 (ö.R) -Terops gazete- merak ve endi~ ile ~sıld~.. • . 
di namusluca tatbik edilebilecek ı yare ile Ba~~elona gönderilmitli~. zıye!~ gore hır terakkı~ır. .. fikirleri teskin etmi,tir. Dün ak'81Jl sinin Prag muhabiri bildiriyor: Pa- Fakat 1934 de oldugu gıbı ,imdı 
bir karıtmazlık esaslan kurulmuf- Bu haber dun karıtmazlık komı- ~ı~er tarafta~ «Denı.z. mutahe- ne.fredilen resmi tebliğ Alman tay- zar günü yapılacak belediye intiha- de bu Veto ~~un .. t~a~u~un an: 
tur. Şimdi dün hazırlanan dikkate tesi içtima halinde iken gelmit ve deaının takvıyesrn tabırı evvelce yarelerinin bazı noktalarda Çek bu- bında Bohemyada 1660, Moravya - cak istikametmı deg1'~tır. Yanı 
değer projeyi hülus ile tatbik et· ltalya sefiri bay Grandi tarafın- ~~ll~nılm,1t ol~~ cbahri kon~o- dudunu geçtiğini kaydetmekle bera- Silizyada 1760, Slovakyada 22 na- bu diğer s~ada ~a devam .. ~ 
mekten bqka bir mesele kalmı- dan protesto edilmittir. lun ıa.desı» tabırınden daha mu~- her Çekoslovak hükümeti resmi hiç biye reye i4tirak edeceklerdir. Geçen ve Londra ıle Parıse Çek hukümet~ 
yor. Lord Plymouth ltalyan mü,a- hemdır. Fakat buna m?kabıl bir teşebbüst~ bulunmamağa karar haftaki intihabın uyandırdığı endişe Avrupada tehlikeli bir harp ıebebı 

cFigaro> da elde edilen netice· hidinin serbest bırakılmaaı için Fra?.sa. kara. hudutla~ındakı kon- vermi,tir. den ıonra hariciye nezaretleri tabii olarak gösterilecektir. Eğer Alm~ 
leri hotnubuzlukla kartılamakta, lngilterenin tetebbüse m~mur trolu~ ıadesı~~e aynı ;ıa~anda D~er tarafdan Südet reisi B.Kon- olarak büyük bir faaliyet göstennek- bazı tahrikleri durdurmazlarsa vlll-
yalnız Sovyet Ruıyanın komite- edilmesini istemit ve bay Grandi bahrı kontro~un de takvıyesı. tar- rad Heinleinin Daily Mail gazetesin- te ve Südet meselesinin memnuniyet yet tehlikeli olur. . 
deki vaziyetine teessüf etmekte· de bunu kabul etmiatir. tı_nı kabul ettırmekle esaılı hır ta- 1 de intişar ve Südetlerin Almanyaya verici 4ekilde kat'i halline çalışmak- Heinleinin Daily Mail gazetesme be-
dir. cAcaba Rusya ite engel mi FRANSIZ MOMESSlLLERI- vız elde etmittir. müracaatleri ihtimalini bildiren be- tadır. Fakat bu hususta hayale ka- yanab bu ciıudendir. Gerçi bu sabah 
olmak istiyor?> sualini ortaya at- NIN TEFSiRLERi Bu kararlar~ !a~nız kısmen .Sov· yanab mahsus bir huzursuzluk hissi pılmamalıdır. tki ay evvel Avustur- Alman ı:nahfelleri bunu kısmen tek-
tıktan sonra gazete buna inanmak Paris, 27 (ö.R) - Londrada y~t delegelerı ıttırak et~e?'ıtle~- 1 uyandırmı•tır. Fakat ay!"J rahatsız- ya için olduğu gibi bu gün de Çekos- zip ettiler. Ancak bu beyan~tm ya-
istemiyor ve ümit ediyor ki Sov- karıtmazlık komitesinin kararla- dır. Bu da kararların tatbıkıne bır ı lık hissi Südet mahafilinde hatti lovakya için mesele bir kuvvet me- pılmı4 olmaıı çok muhtemeldır. Yani 
yet birliğinin bu hareketi muvak- rı hakkında Fransız siyasi mah- mani değildir. Fransız mahafili Berlinde de hissedilmekted~. Hatti selesidir. Yani hakiki bir anlqma Alman ~finin fikrince Çek hüküme
kattır ve bu da Rusyanın komite- fellerinde fU tefsirler yapılıyor : bu anl~tmadan s.o~ra Fr~nsa-ltal- : Heinlein ile münasebatta olan mah- tesviyesi ancak m~v~~at olarak bu- tinin ~~rşıaında ~ç 0ihtim~l var~ı 
de dün tam salahiyetli bir delege Bu kararlar 4 ıon tesrin tarihli yan m~zak~re~erını~ yemden b~t- 1 feller bu beyanatı kısmen inkar ede- nun kadrosuna gırebılir. B. Mu~- 1 - Su~etlere, polis ıdaresı de dahil, 
tarafından değil, her nokta için lngiliz planından biraz' farklıdır .. lıyacagını umıt edıyorlar. Zır~ rek beyanatın serbest bir ,ekilde ter- tini Cenova nutkunda verdiği temı- otonomı vermek, 2 - Almanların 
Moıkovaya müracaat mecburiye- Bu planda Pirene hududunda a~ı~ Fransa ve ltalya B. M1;1~~ol!- ı cüme edildiğini ve neşrine müsaade nattan, Heinleinin Londradaki vaad- Alman yaya iltihakı için. b~ ~lebi.sit 
tinde kalan ikinci derecede bir kontrolün iadesi ispanyada gönül- n!nı?' C~nova nutkunda dedıgı gı- edilmiş bir metin olmadığını bildir- lerinden ıonra Almanya Prag bükü- yapmak, 3 - Çek tazyiki 4~ddetle
tahsiyet tarafından temsil edilmi' lülerin sayımı yapılıp tahliyesi h~. ~~pe~n kartılı~lı t~ra~lannda mi.flerdir. Südetlerin resmi gazetesi metinin farzedilen zaafından istifade nine Almanyanın müdahale•~: .. 
olmasından ileri gelmektedir. batladıktan sonra yapılacaktı .. gorunmıyeceklerdır. Şımdıye ka· olan «Zeit» bu beyanab neşretmek- ederek dünyayı yeniden bir emri va- Dün gibi bu gün de Prag huküme-

Roma, 27 (ö.R) - ltalyan Şimdi ise beynelmilel sayım ko- dar bay Bl«?.ndel ile ~ont Ciano ten sakınmıştır. Bundan anlaşılıyor ki karşısında bulundurmak kararında ti Almanlara devletin istiklalile ka
gazeteleri Valansiya limanında misyonu tefekkül eder ebnez hu.. ar!'ı~nda muza.~ere!erın de~amınn ki •İmdilik Südetler uzlaşma teşeb- idi. Südet Almanları gijnlerden beri bili telif olan her hakkı vermeğe ha
çıkan bir Italyan • lepanyol hadi- dutta yeniden kontrol tesis edil- manı olarak gosterılen vazıyet bu büslerini terviç eder gibi görülüyor- «Er KomtDer Tagıt Yani (Gün geli- zırdır. Fakat devlet serbest kalmak 
sesini kaydediyorlar. iki gün ev- mif olacaktır. Buna mukabil bu idi. lar. yor) sözünü tekrar ediyorlardı. Ve kararını verince, bellidir ki bu anlat-

Gerek Heinlein tarafdarlan ge- belli idi ki geçen pazar intihap günü- manın az veya çok muvaffak olmuı, 
rekse hükümet pazar günü yapıİacak nün kat'i bir gün olmuı bekleniyor- devletin bu mevcudiyet ve hürriyeti-
2 inci kısım belediye intihabahnı ala- du Çekoslovak erkim harbiyesinin ne Almanlann az veya çok engel çı
ka ile bekliyorlar. intihap 274 nahi- yıldırım süratile mukabelesi bu plim kannalanna bağlıdır. Mareşal Çankayşekin plinı 

bir tören Paris27(ö.R)-Mare,.ıÇan H b. ·· •t k.ld YugosJavyada 
~::,- 7Ş:i:gı::~~!~!: ~:~~~ ar ı n1 usaı şe ı e 
~!~;~~~=~1:r~;~~::~~!;~~~ bitirınek için uzatmak Krallık muhafız kuvvetleri süvari 
demiryollarının iltisak noktasıdır. 

~:p::ı~~ı;:k::vk;!~:~~~e;;:~i:!: Japonların felaketini hazırlamak Jı·vasının 100 üncü yıldönümü 
açabilir. Esasen bu tehrin sür'at- Ve kat'f zaferi elde etmek icin 
le zaptı Japon ordusunun •imdi • en Belgrad, 27 (A.A) _ cYugos· şöyle demektedir : tır. Bu mümtaz kıt'aya mensup 
baslıca hedefidir. kestirme yol bu yoldur lavyanın temeli» ba,lığı altında Çartamba günü misline nadir olan naip Prens Pol bu münase-

Paris, 27 ( ö .• R) - «Populaire» Samuprava gazetesi kraliyet mu- tesadüf edilen bir tören tertip betle manidar bir nutuk söylemit-
ga~etesi uzak :şark hadiseleri hak- hafız kuvvetleri süvari livasının edilmittir. Kraliyet muhafız kuv- tir. Naip prensin milletimizin zi-
kındaki bir makalesinde şu müta- çıok daha az olacaktır. Japonların yor. Bu noktayı gözden kaçırma- yüzüncü yıldönümü münaıehetiy- vetleri süvari livasının yüzüncü hayat bir semh?l~ o~an gen5 kra• 
liaları yürütüyor : cesaretini büsbütün kırmak için malıyız. Rus Türkistanından Çi- I Ik. .. . P I t ld" .. .. .. b ti' l f im etrafında hızı bırlesmege da· 
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olduğu kadar uzatmak için müm- Paris, 27 (ö.R) - B. Vinaton ve mühimmat nakleden kamyon- lavyada heyecanlı bir akis bıraka· 
kün olan biricik harp usulünü ka- Çurçill bugün «Daily Telegraph» lar fasılasız bir alay halinde ha- ın_.al~ı esnasıı;ıda c~reya~ eden yapılan beyanatı Japonların şid- caktır. 
bule karar vermiftir. Bu gerilla gazetesinde netrettiği bir makale- rekettedir. Gerçi Rusya bu hare- hadıselere daır. t~nzı~ edıle~ r~- detli bir protestosu ta~ip e!~ittir. Belgrad, 27 (A.A) - 1sveçin 
harbidir ve Çinin tam ve kat'i bir de Sovyet Rusyanın Çine yaptığı ketiyle bilhassa kendi menfaatle- ı porların sıhhatını teyıt etmeıı hu- Butler konsolostan ıstedıgı ma- Belgrad elçisi Anden dün başve
zaferini, Japonların da felfiketini yardımı memnuniyetle kartıla- rini müdafaa ediyor. Fakat diğer- kümet tarafından Amoydaki in- lumatı alır almaz Avam Kamara- kil ve hariciye nazırı Stoyadino
hazırlıyabilecek tek yol budur. Bu makta ve ıunları ilave etmekte- leri hesabına da kat'i bir rol oy- giliz konsolosundan talep edil- ııında yeniden beyanatta buluna- viçin terefine bir öğle yemeği ver-
taktik neticesinde harp uzıyacak dir : cSovy~t Rusya böyle mede- namıt olduğu ikir edilemez.> mi9tir. cak ve bundan evvelki raporlar- mİflİr. Kordiplomatik ile haridY0 

ve Japonların takati tükenecektir-. niyete ve Çindeki lngilz ve Ame- Londra, 27 (A.A) - Japonla- Bu hadiseler hakkında Avam da yanlıt1 · 1~ varsa bunları tashih nezaretinin yüksek memurları ye-
Diğer taraftan Çinlilerin zayiatı 1 rikan menfaatlerine hizmet edi- rın geçende Amoyda karaya çık- Kamarasında Butler tarafından edecektir. mekte hazır bulunmuflardır. · 


