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44 • GAZt BULVARI lZMIR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mücilrü: 

HAKKI OCAKOcLU 
ABONE ŞERAiTi • 

• Dünyanın en sağlam 
DEVAM MO'DDETl Türltlye için 

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

Hariç için 

2900 
1650 

Motosikletleridir 

L T E L E F O N : 2697 ______ ,, Uracaat yeri: Alyotl biraderleri 

·-------' FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyeti11 11e Cümtıurlyeı .. eT111111 ııel<çlsl, ıabahlan çıkar ılya.r ga.ıetedlr YENi ASIR Matbaasında baıılmqbr 

Hatay a örfi idare 
Sokaklarda Zırhlı Otomobiller Oo·laşıyor 

Suriye Başvekili Parise gidif or 
Manda memurları değiştiriliyor 
Yazık 

Böyle spora 

·Türkiyede bir kaç 
sene fotbolü yasak 
. etmek lazımdır 

, .. -~.--. 
-~ ~: ·_. - '.~,~ 
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Reyhaniyede Araplar taralından 
parçalanırken kurtardan Omıan 

Hatay her şeye rağmen 
Hakkına kavuşacaktır i 

• • • 
ISTANBUL, 30 (Husari) - Halayda IGyik hala deuam edi-E 

yor Sariye levkaliule komiteri 8. Martelin tekaüde aeulıeclilece-: 
Eği, yerine bir generalin tayin edileceği, manda iclareai mem.ıtrla-E 
E'' ara•ında değipklikler yapılacağı bildiriliyor. . i: 
: Sariye bafvekilinin yakında Pariae gideceği, dönÜfte Anka-i: 
:raya ağrıyarak devlet ricalimizle gÖrÜfCCeği de •öylenmektedir.: 
E Hatayda Türk lillle•ine yazdan/ara harp. tehditl.rin ark06f ke-S 
:ailmemiftir. E 
: J_,_J_._A_ : 
• ),.(J'l'l-{ • 

E Antakya, 28 ( A.A) - Anadolu ajansının huınııri muhabiri bil.§ 
"d' . • 

ilk Kurşun a~i~esi önün~B 
Kahramanlarımız 
saygı ile anıldı 

ödemitin ilk kurtun bayramılde batında nutuklar aöylenmit. 
pazar günü ilk kurtun abidesi vazife halinde can veren kahra• 
önünde civardan gelen binlerce manların adları saygı ile amlmıt
kitinin ittirakiyle kutlanmq, lbi· - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

HITL'ER DiYOR Ki: 

Harp istemiyorum 
: ırıyor : : 

E Ak,am aaat yirmiden aonra ıehirler ara•ında otomobil, kam-E B • dd• d ı 
§yon ve ar_aba ile gelip gitmeyi yasak eden ve Hataydaki bütün: un U } ıa e en er Ze• 
:gGetelen kapatan bir kararın delege Garo taralından im~: 
:edildiği öğrenilmiftir. ! k A h k t d• ı 
= .................................................................................... = ama a are e ıyor ar 
Fener - Tamşıvar Londra, 30 (ö.R) - cSunday ,,--

Grafik• gazetesi bay Hitlerin aon 
Selanikten bir M 1 O F . Çek hadiselerine tekaddüm eden 

açı - enerın zaferi ile bitti h~fta ~ç!nde muha~irine verdi~i he yet tarafından bır mulikab netredıyor. Bu mu· 
getiriliyor •• likatta Führer sulh arzuıunu te-• B • k t u k kit ederek tunları söylemittir ı 

l•tanbal,-JO ( Huınııri ) - eşı aş - ÇO maçı c - Yeni Almanya sulhu asli. 

1 
Atatürkün cloğcluğa evin bozmıyacaktır. Zira harbin ne de· 
anahtarıtıı tulim etmek üze. • mek olduğunu biz biliriz. Harp 
re bu halta içinde Seliinik Beşiktaşın galibı yeti ile neticelendi bir afettir. Benim harp istediğimi 
belediye rei•inin rİycuetİn· lstanbul 30 (Telefonla) _ tzmir ..,,,;;....e •1• b' . . • N , iddia eden adamlar zekama ha· 

b l k . · -..·~ n mag up ıtırmııtır. etıce k · ) Jar ele bir heyet uraya ge ece - f&lllpiyonu Beşiktaşla yaptığı ikincı Beş~ lehinedir I . . aret etmıt o ur .» 
tir. maçını ~el bir oyun çıkarmasına -SONU VCVNCO s"T8ı;;EJio- .B .. Hitler fUDlan da ili.ve et· ,, 

L.::.:.=--==--------" mıttir : 

Aşkolsun Süvarilerimize 
- cAlmanya eski sömürgeleri· 

ni ancak ekonomik sebeplerle ve 
müsavat mülihazaıiyle istemek
tedir. Bu meseleyi kuvvetin ele 
almasına mini olmak için mÜm· 
kün olduiu kadar sür'atle müza
kereler mümkün olmalıdır.• 

- SONU 4 VNCIJ SAHiFEDE _ Alman propaganda nazırı Göbel• 

Af Kanunu 
Mecliste müzakere ve 15 
Haziranda ilan edilecek 



Mah eme koridorunda ERLERi Yazık 
•• A 

U e ll.iU 

yaşamak ıste i o
rum, diye· haykırıyordu,, 

'' e • • • 
ınaye ZI e ha inde 

Böyle spora 

Türkiyede bir kaç 
sene fotbolü yasak 

etmek lazımdır Şeri{ namında bir 
sabıkalı berber Polise tecavüz eden bir BASTARA~SAHIFED 

Bu hidise.lerin sporculukla hiç lı Aliyi öldürdü - b k ı 1 d Dün öğleden sonra müddeiumu- ve elindeki kalemiyle bana hitaben sa ı a ı yara an ı 
milik mabmma giren bir genç: bir mektup yazıyordu. . ---o--- _ ' Bizim ,u satırları yazarken yüzı 

alakası olmamak lizımdll'. 

-cBay müddeiumumi, yapmak Bir felaket karıısmda bulunduğu- ~vvelki gece saat 2~su~a ~~ mü~ kızan yor. Netekim aklı baım~ 
istemiyonun. yqamak istemiyo- muzu anlamıpun Kapıyı örterek ya- cilerde hlmamam sokdlia~ agzm~ı- Dün ( bir poliı memuruna vazi- nın tehlikeye gireceğini ıöylemi~ bazı sporcular yuhayı duyunca 1 
rum• diye haykırıyordu. nma oturdum: nayet 0 Uf ve a yece t ta fe halinde bıçak çekmek cür'etini tir. Sabıkalının sözlerinden ürken tanbulda da yüzlerini ellerile örtmü 

Buhran geçiren ve müddei umu- - KardeJim, dedim. Bana haki- başlanmı.ştır. .. gösteren bir sabıkalı polis me- Şerife keyfiyeti zabıtaya ihbar et· lerdir. 
milik polisin.İn kollan arasında dışa- kati söyle. Tepecikte Mısırlı aokagında otu- • • 

•• Ahın t "'1 Şe 'f M. ··11 b' murlarından bay Süleyman Dala- mıttir. _..__,,,_ bu · · .:ı::..... r__ __.ı• ran e og u n engu e ı- K k • l'"'' b F bo( --L l d nya lfırUMULIAU genç, yırmı ""D"" \.A:Yap vauı: .. .. .. .. ..1 çın kurtunuyle ayağından yara· emer omıser ıgı u aabıkalı- ut ı>ana arın a can veren gen 
yqlarmda bir de1ikanlıydL Adı B. - Hakikati mi, onu nasıl söyliye- nek. araba slıurb~cuskuarabMe'!m1etKog u lanmıttır. Hadise •öyle olmu .. tur: nın karakola celbine poliı me- leri kara topraklara ellerimizle gön 
(A. ) bü..::ı.. bir t .. • inde 1 . Haşım Kara ıne asay e eçe- T T 1 d b S"I D 1 d"k B' --•- •--· __ _ı..ı ... •• ,-ua eesaur iÇ o - yun. • • . Ulvi A . • ah il . d s··ıükı- mur arın an ay u eyman a a- u • il'~ genÇJıUI llMKWI ve ~I 
duiu anlaft]ıyor, Ağuceza mahke- Israr ettim: etler caddesmde berber Alı ye hah zızıy~ ~ ~ es;; e l u d u çı memur etmiftİr. Memur, sabı- nevi sakatladık. Sonra bunwı ismil1 
mesİnİn kap·-51!Klan ayrılmak iste- - Onu diıılemiye tahammül ede- tesadüf etmişlerdir. Berber Ali Ulvi çe so akgı .~ sayı 1 ev e kalıyı Ahacıoğlu ham kahvehane- spor demekten çekinmedik. 

• ordu. F'-'-a. '--..1!-.• • orada beni ••Jdunm-.. .. n __ mah bu esnada fazlaca sarbo~tu oturan sabı alı Suleyman, geçen . d b 1 k ak 1 d G d futbol alanlannd mıy __.., ııu:DUDmın mez ve o un. ucu - · sın e u muf, ar o a avet et- eçen sene e 
buhmmuı mahzurlu görüldüğünden voldum. Bittim artık. bayat hakkım BerberküfrAli Ul~ ~lanın yolwıu sŞeneif y~ınt tan~dl ıkları1!,dandanBn. mittir. Bu davetin cevabı küstah- bazı kepazelikler olmU§ o zaman b8 
_..n:..enin alt koridonma davet edil- kalnwh ölmeliyim ben. keserek etmiye ua.ı yınca ara- er eyı us ura ı e yanagın ya- b' h 1 .. tk" b vekil olan İsmet tnon·· u" ha" ..l!--lere • 
auu,- ı •• • ıkaJ C.- l abkUm b l d .. ça ır ayır o mUf, cure ar ıa I• uı.ae 
eli. Kardqime: ~ayı ıdare ~ekte olan aab ı ~ ra amıf ve m.. • u mı ugu kalı bıçağını çıkararak poliı me- koymu,, bir çok spor idarecileriıı 

De1ibnJı ..-.ğıya indiği zaman, - Ne~ olsa biz Dnıe. değil mi- r~ d~rhal .. aşagıya atla~ ve ara~.a dokuz aylık mu~detı ~ol~u~arak muruna tecavü etmittir. cezalandırml§h. 
yanma gelen ihtiyar bir kadına: yiz. Derdin ne kadar engin, acın ne bir agız munalcap~.bqlamışbr. Mu- geçen hafta tahlıye edılmıttir. Sabıkalı Süleyman bıçağı tes- O ceza da kafi gelmedi. Anlaşıli 

- cSu, bana bir bardak su verin• kadar serin olursa olsun bana söyle.. ~ .. ~vgaya munce~ olın.~, Şe- Suçlu tahliye edilince Şerif enin lime yanatmadıktan batka teca- yor ki bir kaç sene İçin futbolu Tüı 
Diye bağumıya bqladı. Suyu İç- Zararın neresinden dönülürse kir- "! bıçagıyle berber .. ~ti l!,I~~ kal- bir başkasiyle alakadar olduğunu vüzünü arttırınca polis memuru kiyede yasak ebnek lizımdll'. 

tikden soııra biraz ıükUnet buldu. dır. Belki de bir çaresini buluruz. ~mdcn.~~arak oldunnUJtür. Ka- haber alarak kendisini tehdide B. Dalaç tabancasiyle alet ede- Spor bahsinde atletizme ehemmi 
Kendisiyle konuıtum .• Derdini, fÖY- Anlath. tıin hakikati ıu İmİ§.. ti) ve curum arkadaşı yakalanmıştır. başlamıttır. rek suçluyu ayağından yarala- yet vermek daha doğru bir hareke 
le anlattı: - «KD kendisini sokakta gönnüı. --=-- Dün ıabah bu tehdidini yenili· mıttır. • olacaktU'. Çünkü bu gÜnün futbol 

- «Siz gazetecis~ mevzu ~- «Sana iki çift sözüm var, benimle Leı Vezir ve Osman ağa yen sabıkalı Süleyman, Şerif eye Hadisenin tahkikatına müddei- cuları, hakemleri vasıta ederek r;afJ 
yonunuz. Size dumanı üstüı_ıcf e bır on adım beraber yürü, anlataynn, / kendi evine gelmesini, beraber umumi muavini bay Cevat ÖZpay kazanmak yoliyle sporu çığınndaı 
mevzu ••• Hem de kanh canh bir mev- soma kararmı ver~ hayati aözlentirı. SU arı yaşamasını, aksi takdirde hayatı- vazıyet etmittir. çıkarmışlardır. 
ıru... demif. Kardeşim gitmek, dinlemek Nafıa vekaleti, 1zmir su ,irketile Gerek profesyonellik, gerek dü 

Yukanda benim bir kardeJim var. istememiş .. O zorla kendisini sürük- Vezir ve Osman ağa sulan tesisatı K •• ıt •• kt rüst hareket etmemek gençliği birbio 
Kardefim, dedim. Y anlıftır belki. .. lemi,. Kançepne mevkiine kadar bakkmda belediyeden malUmat il- u urp ar a rine düşman yapmak tehlikesini ya 
Çünkü öylesi bana kardq olamaz .. getinnif.. Bir zeytinin altma otur- temiftir Belediye te:dkikat yaptıra- ratmıştır. Binaenaleyh bu fena netiı 
Asahım bozulduğu için sükiinetle mıqlar. «K»: rak ~lıyacağı mufasaal bir raponı celer hep futboldan doğuyor. 
anlatamıyacağun. Bana iki dakika - Ben seninle evlenmek İstiyo- Nafıa ekiletine gönderecektir. Gençliğimiz arasında atletizmi ta· 

müsaade ediniz.• rum, demiJ. Hu: aldığımıza göre lzmirde IU 25 000 lira sarfile bir Kültür mim etmek ona karJı leTgİ ve al" 
B. (A ... ) tekrar bir bardak soğuk KardeJİm menfi cevap verince bu ~lerinin belediyeye bağlanması ve t uyandınnak çarelerini bulmalıyız. 

ıu içti ve anlatmakta devam etti. adam üzerine hücum etım.. Fena bir cSu1ar müdürlüğü» ihdası muta- pa VYODU yapılacaktır Bakmız, binicilerimiz beynelmilel 
- ccEvet o benim kard~imdir. halele dövm~, vücuchmu didik didik savverdir temaslarda her zaman yüzümüzü al& 

Adı ccE» dir. Bu kadar sene onu da- etmif, sonrada kardeşimi feci bir akı- ' --=-- .. .. .. . . " .. .. ediyor, milli şerefimizi artınyorlar. 
ima bana ve ailemize yakın buldum. betle kartı kar§ıya bıraknıı§... y Kültür .ha~~n.~ıgı Kultürparkta edılecek ve daımı bir kültür vç Çünkü metodik çallJlyor ve çalqma• 
Bir dediğini tekrar ettirmeden ye- Hakikati iıidince evde durama- arı 0 mode~ bır kültür pa~onu .!a°!t ıan'at sergisini sinesine alacaktır. smı biliyorlar. Pehlivanlarunız kezao 
rine getinfnn. Varlığmuz yerinde de- dım. Bu adamı aramıya çıktım. Ken- • .. tırmaga karar vermıt~ır •• Kultür Almanyadan Kültürparktaki Yaptığmıtz beynelmilel futbol te· 
ınıdi amma, ona ses çıkartmamak disini buldum. Yenı malı yıl başlıyor pavyonunun avan pro1e1en hazır- h t bab • • . k d·ı • masıarmın hangı·sinde yuzu" "müz gu"l· .,. ı K"l .. d' kt" l " .... ayvana çesı ıçın ıu e ı en 
için her türlü çileye razı oldum. - Seni tanımıyorum, dedi. Yarm 938 mali-1·-- ilk ·· Ü ol- anmıt ve u tür ıre or ugune • .. k" . dü? Bu cümlenin sonunu tamamla-

GarL_ ilk • da dık. K s· . 1 - •. li . ded. ,-uı.ııuu gun gelmittir ve mavı agızlı opekler celbedi- . 
wm ı teırın ayın y en- - ızın e goruıme yım, un. muı münasebetiyle resmi dairelerin • . . I k . H bah • AJ maktan hıcap duyuyoruz. 

eli elimle bem•iremin bir fotogra"' fını Ve polise müracaatle vakalattım. el rinde he ti ... ___ c_..ı_ Bu sene 25000 lira sarfıyle pav- ece tir. ayvanat çesıne a- Sporbnen centi·lmen bir genç•:ı..: 
ı :ı " vezn e ye er uuarınuan 'Ik kı · d'l k ' h• d lb d'I b• B 'rik ' un.. rekmi-tim Ev kiyafetiyle idi. Bunu Kendisinden dava artık, Her feY t1an birer zab' t --'-- yonun ı ımı ınta e ı ece tır. fe ır en ce e ı en ır ozı --bnak j,.m bu --:..L.:: minada ve 

~ " :r vezn mevcu 1 Tnnuua K"ltü 939 d ·kınat 1 'l"' d'I • · :1-.. :r~· l!>uu.n.u 
kenöı.aine hediye ettim. Hem§irem meydana çıktı. Bu adam cezasını bu- sile teshil edilecek ve yeni yıl~ u r pavyonu a ı yı anı ı ave e ı mıftir. anlaYlftaki futbola son vermek b~ 

Aıaancaktaki tütün fabrikuında çah- lacaktır vorbulmahdır. yetine geçilecektir. Ot b ,. l "'amyonlar zaruret halindedir. Bu yüzden duyu-
•U'· Bir alqam, eYimizin buhmduiu Fakat, mahkememiz devam eder- Munzenei mnumiyeden ınaat 0 US er Ve Aı lan izbrap artık yeter. 
kemerde trenden iniyor. Gıliba cam ken, evvelki alqam kardqim yanı- alan mrmurlann mutlan yann öiJ&. HAKKI OCAKOOl.U 
sıkılm1' olacak ki, yanında bulunan ma geldi: den sonra Yerileceldir. N K d y 1 -=-
ve benim t:arahmdan çekilen Eotoi- - cK• ile göriiftüm, onunla eT- -=- e a ar o cu ve lzmir - Istanbul 
rafı cebinden çdmrmı, '" ona kendi leneceğiz, dedi. B ~ ris eldi 
kendine seyre dalmtf... Nasıl olur bu .• Ailevi namusumuz • a g y •• k Al ki d ? 

Bu ID'ada yanından geçmekte olan ne olacak, dedim. Ankarada İş daireleri amirleri top- u a c a ar ır . 
bir adam, bay «K• zorla ve ini bir - 5.na ne, dedi. lantıama iştirak eden it dairesi dör-

Yolculuğa on d6rt 
saate • • 

ınıyor 
hareketle bu fotoğrafa hemfiremin Bunları anlatan muhatabını : düncü bölıe imiri B. F aria dün sabah 
elinden bpllllf ve ka~... - Ba.tmm fazlaca ağntbm, dedi. lzmir vapurile avdet etmiJtir. Bakanlık Tamim Gönderdi Almanyada in .. edilen Suı npU· 

Hemşirem, fotoğrafı kaptınnca Fakat anlattıkça içim açılıyor. Niha- Haber aldığımıza göre yeniden bet nı bu ayın sonunda Kiyelden memle-
telifa düpniif, her halde bunu ken- yet denimi dinliyen, acmıa ortak it bölgeai ihdas edilmiftir. 1f kanu- . Şehirler arasında ifliyen otobüa ve nitliğine tibi olarak tabdicH zaruri ketimize getirilec~ktir. Bir heyet y~
disinden almak istiyonn~. Fakat bu olan birini bulduğum İçin memnu- nunda da bazı tebeddüller yapda- kamyonlann haddinden fazla yolcu olup tekerlek bandajlarmm yol arza- kında vapuru teslim almak üzere Ki-
adam vermiyor ve kendisini oyalı- num. Ben şimdi ne yapayım. O ada- caktır. ve yük almalan yahut da köhne ol- ni maktaı istikametinde toıe sathma yele gidecektir. 
'J'Ol'IDUf.· Bir •ham hemfireme fo- ma nasıl kardeJimi teslim edeyim. -=- malan yüzünden sık uk facialara ae- temas eden beher santimetre tulüne Sua vapuru Banchrma - latanhul 
toğrafı aonmc:a « Fahribda unut- Hesap ediniz ki bu adam frengilidir. Konser bebiyet verildiği Nafıa Vekaletinin mukabil 60 ill 65 kilogramdan fazla hathna tahsis edilmiftir. 18 mil sür-
tum » ceYabmı verdi. Kendisinden Haatahğı dört zaittir. dikkat nazaruu cetbetm~tir. sıldet isabet etmemesi müıwip gö- atinde olan bu npur latanbul- Ban-
tüı>be ettim. ADNAN BILGET E't'Velce programım bu sütunlarda Vekilet, Viliyetlere bu bıuuıta rülmektedir. dırma yolculuğunu kısaltacaktır. 

Bay cK» Tepecikte Hamam ao- neşretmİ§ olduğumuz Kızılay kome- ıu tamimi göndermiıtir. Kamyonlarin tqiyacaldari azami Tren tarifelerinde de tadilit yapi-
kağmda oturmakta olduğu içinken- D t rinin Tayyare sinemasında Çarpın- «Kamyon ve Otobüslerin normal yük haddinin teabitinde kamyon bot larak Bandırma yolile lzmir - lstan-
disini uzaktan tanıyor, fabt qin İç a ve ba günü akşamı saat 20,30 da ve~ ve iıtiab hadlerinden fazla yük ve iken haiz oJduğlİ ağırlığmm göz önü- bul yolculuğu on dört saate inecek-
yüzünü bilmiyordum. Ordu maliiller birliği lzmir mesi kat'i ıurette kararlqtırılmış ol- yoku, almalarından, ehliyetsiz ıoför· ne alınması lizundır. tir. 

Bir •kJun eve gittiğim zaman duğunu karilerimize hatırl&mz. Son ler kullanmalarından dolayı ıon ay- Kamyonlann tonu mütehavvil ol- lzmir - latanbul direkt deniz yol-
kanletimi odasında, perifan bir halde ıubesi ll /Mayıs Salı günü aa- repetisyonlarda. hazır bulwıabilmit lard~. b~~o~ kazalar olduğu gibi yol doğundan arka tekerlekleri çift olan culuğu hatbna da Almany~d.an y~ni 
gördüm at 16 da Halk.evinde parti bat- olan mümtaz hD' kaç zevat bu mu- ve köprülen de bozmaktadırlar. Şose kamyonlarm azami yük haddinin 3 satın alınan vapurlardan bın verile-

- B~ hal ne «U dedim. Ne ol- kanlığı albnda bir toplanb ya- ·ı' siki ziyafetinden son derecede mah- ve ahşap köprülerimizden ekserisinin ton olarak kabulü münuip görül- rek deniz yolculuğu on sekiz saate 
chm 1 pılacağından tütün ikramiyesi zuz kalmıı olup, lmıirde böyle bir vaziyetlerine göre 6 tondan ağır nak- mü,tür. inecektir. lzmir limanı için .de İn'8 

()dadaki vaziyeti size anlabnak is- alan bilumum malUI subaylann muvaffakıyete nadiren tesadüf ey- liye vasıtalarının mütemadiyen gelip Belediye kanwıwıwı tS inci mad- edilen iki vapur Temmuz ayı ortala· 
terim. cEanin elleri,yiizü, vücudu toplanbda bulunmaları rica olu- : ıemi.ş olduklanm beyan etıniflerdir geçmesi çok mahzurludur. B~dan desinin 9 uncu fıkrası mucibince ve- rmda lzmirde bulunacaktır. 
bir kan kölçesi halindeydi. Ağlıyor nur· Bu fırsattan istifadeye koşunuz. baJka kamyon ağırlığının bandaı ge- rilen aalihiyete binaen 1i.zmı gelen --o--

8 ... tedbirlerin alınarak ıayıkile tatbik Kiraz bayramı 
1 ~~~~~~v~~ 

TAYYARE SiNEMASI 2 FiLiM iLE 
Yine bu hafta muvaffakıyet zafer haftasını yaşatacaktır 

GECE YARISI YILDIZI 
Dana ve VALS kralı 

CINGER ROGERS 
Ve büyük AMERiKAN artisti 

VV I L I A M P O VV EL 
T arafmdan tema il edilmit Atk Ye Zarafet ibideıi. •• 

Dam - Musiki • Atk ve ihtif&Dl . 

AYRICA: 
Dünyanın en büyük 11ldazlari 

ALBERT PREJEAN - DANIELLE DARRIEUX. LUCIENNE BAROUX - ALiCE TISOT .................... . 
Tarafından temail edilmit • • •• 

YATAKLIVAGONKONTROLORU 
B.ayılıncaya kadar güldürecek derecede eğlenceli ve nqell 
9.20 YAT AKLI VAGON S VE 8 DE ...... 

Komedi ... SEANSLJ.rt : GECE YARISI YILDIZI 3,15-6.20 

liğ edilmittir ·• Kemalpapnın kiraz baynmi pa-
zar günü Kemalpqad~ civardan ge--=-

Lise 
len binlerce köylünün iştira.kile ya
pılını,tır. Kuşadası bandosu da bay
rama iştirak ederek güzl parçalar 

Ve orta okullarda ~a, kiraz eğlenceleri yapıl-
d 1 k • Jd • mıt ve a)qama kadar eğlenilmiştir. ers er esı ı --o-

Dünden itibaren orta okullarda ve Yeni nüfus müdürü 
liae1erde dersler kesilmiftir. Sö.zlüye Vilayet nüfus müdürlüğüne tayin 
kalmadan amdlarmı geçenler yann- edilen B. Ramazan Ankaradan gele
dan itibaren mektebe devam etmiye- rek dün vazifesine bqlamııbr. 
celderdir. imtihanlara sekiz Haziran~ ------------

:5? ~~ 1 Halk:~'i-kö;esi • 
mi 7 Hazirandadır. Haziranın seki-
zinci gWrii imtihanlara baılenacak, 1 - lzmirin kıymetli çocuğu Va-
bir haftada bitirilecektir. sıf Çinar'm ölümünün yıl dönümil 

• 2/6/938 perıembe tarihine raathycw. 
Antikite aeoerler o .1qam evimiz aa1onunc1a uaı 20 

k • de yapılacak törene bütün yurddeılat' 
ongresı davetlidir. 

Antikite severler aoıyetetl kon-ı 2 -1 /6/938 ç.arpmba günü ,..t 
gresi cumart.eai günü saat 15 de hal: 18 de sosyal y~dµn, ve saat 1,7 ele 
kevinde yapılacaktır. Kongrece yenı halk dersanelen ve kuralar koaıitele~ 
yönkurul intihao edilecektir. rinin haftalık toolanblan vardır. 
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Birinci Sayfadan Mabaat 

Yeni Japon lıariciye 
Beşiktaş 

nazırı Üçok maçı 
~~~~~--~~~-~-,-----~~~ 

Sovyet Rusya ile anlaşmak 
• f 

ıstı yor 

Bu doğru çıkarsa 
enteresan n1eseleler 

Tokyo ile Moskova 
mevzuubahsolacak 

arasında 

demektir 

General Mariç 
Belgrada döndü 

f ürkiye hakkında hayranlığımı ifade 
için kelime bulamıyorum diyor 

General 

Prof. 

Avam kamara. 
sında bir sual 

Birinci Sdyf~dan. Mabaat 
~ . . . . 

Aşk olsun 
Süvarilerimize 

----...., oı------
Ucı~i Alman, üçüncü :Bel!.=blı, 
dördüncü Fransız, Beş;inci Ro-
manyalı oldu. 
Teğmen Avni Bozganla altıncı, 

Aateğmen lhaan Ece ile 14 üncü, 
yüzbatı Eyüp Onal ile 15 inci, As
teğmen Kudret Kasırga ile on al
tıncı oldu. 

Birincilik kupası, Türk bayra
ğının zafer direğine çekilmesiyle 
beraber merasimle verildi. 

lstanbul, 30 (Hususi) - Var
fovada binicilerimiz ikinci Kud
ret müsabakasına girdiler. Son 
tasnifte yüzbaşı Eyüp, teğmen 
~hsan kazananlar arasına girme
ge muvaffak oldular. 

SON HAB·'ER 
. f 

Istanbul -Bükreş 
Hava seferleri başlıyor 
Beynelmilel hava federasyonu rei
sinin Ankara - Istanbul tetkikleri 

lıtanbul, 30 (Hususi) - Beynelmilel hava federasyonu reisi 
prens Bibesko bugün tayyare ile Ankaradan geldi. Yarın Bükre
fe hareket ediyor. Yakında lstanbul • Bükreş hava seferlerine 
ha9lanma11 muhtemeldir. 

Ankara, 29 (A.A) - iki günden beri tehrimizde bulunan en· 
temasyonal hava federasyonu ba,kanı Prens Bibesko bu sabah 
beraberinde hava kurumu batkanı Fuat Bulca olduğu halde Türk 
kutun.un Er~a~i kampındnki tesisatını gezmit ve yapılan uçuşla
rı takıp etmı~tır. 

Prens bu •ırada antrenman uçufları yapmakta olan genç pilot
ların uçu\ölarını tetkikten sonra sıraaiyle yapılan paratut atlayıf· 
)arını, romörk uçufu ve filo uçuflarını takip etmit ve kurum baş
kanı tarafından kendisine izahat verilmittir. 

Bu sırada bir habik yüksek rekoru planörü ile akrobasi mü
mareseleri yapmakta olan Tükkutu öğretmen ve rekortmenlerin
den genç pilot Ali Yıldızın yaptığı son derece mahirane fieürleri 
gördükten sonra kendisini hararetle tebrik etmi9tir. 

En son olarak S. A. 1. batkanına hangarlar ve tesisat gezdiril· 
mit ve prens Bihesko burada gördüiü yüksek disiplin, f ev kala. 
de organizasyon, mükemmel talim heyeti ve mükemmel surette 
yetiten talebelere malikiyetinden dolayı memnun olduğunu Flt· 
at Bulcaya bildirmi' ve kendisini tebrik ederek Tükkuşu ekibi· 
nin beynelmilel konkurlarda kendilerini göstermelerini tavsiye 
etmistir. 
M~ydandan ayrılırken genç talebeye dönerek : En kısa bir za~ 

manda elde edilen ba~arılardan dolayı hayretler içindeyim. Ba• 
na bugün güzel saatler geçirttiniz. Hepinize teşekkür ediyor v~ 
yarmmızın ba~arılarla geçmesini diliyorum, demİ!tİr. 

ltalya, ispanya ile tesa
nüt gününü kutladı 

Paris, 30 (ö.R) - ltalya beynelmilel hadiselere yabancı gibl 
kalarak dün nasyonalist ispanya ile tesanüt gününü kutlamıstır. 
Milanoda bafında general Astre bulunan Frankist de1egasy~nu 
Jtümayi,lere ittirak etmif ve bu delegasyonun diğer azaları d• 
ltalyamn en büyük ~ehirlerinden on ikisinde nutuklar söylemit-
lerdir. ...,.... · 

GA2';e&eler ~ münasebetle nefrettikJeri makalelerde lspany .. 
da fati•t lejiyonlarmın hareket "e faaliyetinden uzun uzadıya 
bahsetmekte, fakat ıtalyanın, lnl'iliz • halyan anla,maaının im
zaaı •ırasında temin ettiği gibi, l•panya :yaram adasında arazi ,... 
ya siyasi hiç bir menfaat aramadığını bildirmektedirler. . , 

Umumi intizar hilafına olarak hükümet reisi nutuk söyle~ 
miftir. Bu sakınganlık Londrada karı,mazlık komitesinin mesaf4 
sini tehlikeye dütürmemek arzusuna atfedilmekte ve beynelmi .. 
lel vaziyet kartısında mutlak bir ihtiyat vaziyetini muhafaza et• 
mek suretinde tefsir edilmektedir. 

Bununla beraber Roma gazeteleri Düçenin ispanya meselesi• 
ne sonuna kadar atılmı~ olduğunu ve ltalya için ispanya harbi. 
nin ancak general Frankonun zaferiyle bitebileceğini lcaydet'fl 
mekten de geri kalmıyorlaı-. j 

Londra, 30 (Ö.R) - Karışmazlık tali komitesi gelecek içtima, 
ını yarın öğleden sonra Lord Plymouth'un riyaseti altmda yapa• 
caktır. Komitede temsil edilen devletlerin delegeleri lspanyadarf 
ecnebi gönüllülerinin geri alınması planiyle meşgul olacaklardır. 

Çe Seçiminde 
Partilerin vaziyetleri 
Prag, 30 (Ö.R) - Dünkü intihabat hakkında şu malumat \'dl 

riliyor : Alman ahalisiyle meskun mıntakalar istisna edilirse, geıı 
çen pazar gibi bütün memlekette zafer kazanan reisicümhur B. 
Benetin milli sosyalist partisidir. Pragda bu parti geçen hafta}• 
nisbetle reylerini dokuz bin kadar arttırmış ve nahiyelerde d~ 
935 intihabatına göre yüzde 35 terakki kaydetmittir. Çek sosy~ 
demokrat partisi Pragm bir kaç yüz rey kaybederek mevkiinlj 
muhafaza etmekte ve bu kaybı da köylerde telafi etmektedir. ı 

Komünistler Pragda terakki etmitler, fakat köylerde geril~~ 
mitlerdir. Ba,vekil B. Hodzanın çiftçi partisi intihabatından ki.H 
çük bir terakki ile çıkmıfhr. Büyük mağlup reylerini yüzde 23 
nisbetinde azalmı~ bulan Slovak muhtariyet partisi ile yüzde 73 
nisbetinde geriliyen en sağ partileridir. ı 

Bu neticeler, geçen hafta gibi bu defa da hükümctin siyasetl 
lehinde parlak bir plebisit gibi tefsir ediliyor. Bu plebisit bil, 
hassa reisicümhur Benetin f&hıına olan itimadı göstermiftİr. 

Haynlayu partisi reylerini yüzde 19 derecesinde arttırmıftır .• 
Bu fazlalık ta nfağı yukarı, Alman çiftçi partisiyle htristiyan <- O"• 

yali.t partisinin B. Hay~laynın Südet partisiyle birle,miş olm~
larına tekabül etmektedır. Bunun fazlası bazı Alman sosyah~ t 
ve komünistlerinin de reylerini Haynlaynn vermelerinden ileı· i 
gelmittir. Fakat bu iki parti bir çok nahiyelerde iyi mukavemcc 
etmiflerdir. Diğer nahiyelerdcki gerilemeleri ise kısmen Çek 
partilerine vermelerinden dolayıdır. Filhakika Alman mıntaka
larındaki Çek partilerin evvelki intihabata niabctle vaziyetlerini 
ıılih etmit bulunuyorlar ki bu da ancak bazı Alman reylerini 
toplamıt olmalariyle mümkündür. Netice olar.ak Südetlerin bu
lundukları mıntakalarda bütün tazyiklere rağmen bunlara iltihak 
etmiyen yüzde 33 derecesinde bir ekalliyetin mevcut olduğu an
latılmaktadır. 

Pral', 30 (Ö.R) - Batvekil B. Hod:ıa ile Haynlaynın muavjn: 
leri mebua Funk •e Frank arasında müzakereler devam etmek
tedir 
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Bu Adam, 

Suçlu Değ.ldir! , 
/ULL///// /L7 LLI/..rzzzı 

-
Hatay da örfi idare Hava Casusları 

Sokaklarda zırhlı otomobiller dolaşıyor 

Suriye Başvekili Parise 
Yazan: A. Maşar 

~anda memurları -20-
gidiyor 

değiştiriliyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• B .. •• k Z b t R : : Genç kadın kalktı. Merdivene mıt deiil miydi? Atk, arzu dt 

uyu a 1 a omanı : NAKLEDEN: : BAŞTARAFI ı tNCI SAHiFEDE Yaygaracı bazirganlar hakikat· yakıa.tık)arızamanyineilkdefaola- nilen fey her genç ve zinde Tii 
_ 3 J _ ;: l\T h . J O b ~ dırlar. Hatti polis ve jandarma le kartıla,tıkları zaman çatlıya- rak erkeğin kendisine yol verdiğini dun en tabii bir ihtiyacı olduiu 

: ıya ıae r ay : daireleri merkezleri olmuftur.Her caklarını bildikleri için ellerinden hayretle gördü. Vidal ıerefli bir ka- göre Nova bu ihtiyaçtan varea 
lmm:Di!li:!'.:UZlCZ '7"/.ZZZY:/J'}', : ................................. : hareket oradan idare edilmekte- gelen rezaleti yapmakta bir in bi- cima yol verir gibi: kalabilir miydi? 

Batım birden kaldırdı: kendimizi müdafaa edeceğiz. Fa- dir. le tereddüt etmiyorlar. - önce siz buyurunuz diyordu: Haftalardan beri kendi yan111 
- Bana yalan söylemediğiniz kat elimizde delil yok. Jüriyi ikna SARAY VE AFFENE GEÇILE- Her dakika bunların bin türlii • Vida!, merdiveni çıkınca bir sa• da yatan kadının ayni arzuyu duJ 

ne maliim? etmek lazım. Bu da çok zaif. Ba- MIYOR iğrenç tezahürlerini görmekteyiz. nıye durdu. . . . • mama.ı imkanaızdı. 
Diye bağırdı. hwus ki Vilsonun elinde polis ko- Dünkü mektubumda da yazdı· O kadar ki biz ancak pek cüz'i - Farzedınız kı, ~edı, burada Vidal böyle dütilnüyordu: 
Cüzdanımı cebimden çıkardım. miserinin, zabıta memurunun, ğım gibi Saray ve Affen mıntaka- bir kıımını yazabiliyoruz. uzun zaman Y•tamaıra mecbur - Madam ki rencis. fiayolo 
- Stor gazetesindeki Peter zenci upğın ,ehadetleri gibi kuv- !arma geçilemiyor .. Bu yüzden REYHANIYE HADiSELERi lı:alacaiı:z. Si~ benden bat!'a bir jile ihtiyaçlarımızı dütünme~ 

Pramın monden kroniklerini okur 1 vetli deliller var. Maamafih eli· TORK halkının nüfus dairesinde- Şu dakikada Reyhaniyede bir doat, ben de ıızden batka bır mel· mecburuz. T ereddiit etmek 
mwunuz, dedim. mizden geldiği kadar mücadele ki i•leri de görülememektedir. vahtinin bile vicdanını sızlatan rea bulamıyacaiım. Bunu bir atk hudedir. Tetebbüa etmek !iz 

-Her vakıt değil, aruıra .. Ne.

1
edeceğiz .. Uğra,acaiız. KAZIKÇI KOMiSERiN HABA· hadiseler oluyor. Onu da anlata- itirafı toklino ıokarak daha açık- dır. 

den ıordunuz? SETi yım : · ça konVfmalı: istiyordu. Boiazın- Hava çok sıcaktı. Elbitelerin1 
Geçen pcrtembe günkü fıkrayı * Kırıkhandan Antakyaya nakle- REYHANIYE VE AMIK KöY- da düğümlenen kelimeler bir tiir• den tamamen IOyWU11Uftu. G 

gördünüz mü? Klodya daha bana telefon et· dilen ve kazıkçı komiser ' adıyla LERI ÇETELERiN iŞGALiNDE lü dudaklarından dökülemedi. kadının da kendiıi ıibi ıoyund 
- Hatırlamıyorum. memifti. Fakat edeceğine emin- anılan polis komiıeri Sabri Hil- Geçen aene, Reyhaniyeye bağlı Nova Vidalin yüzüne fqkınlık· iuna hükmetti. 
- Hatırlamadıimı.za nazaran dim. Miçel artık elimde idi. vani habasetlerine gene batlaya- olan Ayrancı ,arki köyüne, Fran· la ~tı. Cevap vermedi. Zifiri karanlıkta birbirloriııhi 

muhakkak okumamıtıınızdır. Ba- Bütün kurnazlığına rağmen rak fehrin dıtında köylerden ge- sızlar tarafından bir aürü Arap Bırıız çapkınc:ıı. olan bu aözlerin en küçük jeıtini ıörecek halde 
l.unız. .Klodyanın kıskançlığından ken· lenlerin önünü kesmekte ve Tıirk yerle,tirilmif ve bunlara da devle- '?anasını anlamıt mıydı? Erkeiin değildiler. 

Elim.deki ıazete kupürünü çe- dini kurtaramazdı. Dü~üne dü- olanlara ' tazyikler yapmaktadır.. te ait araziden ekip biçmeleri lısanındaki boiukluktan içini Nova uyuyor muydu? 
kercesine aldı. Okurken sapsarı •üne sokakta yürüyordum. Bu adamın mazisi çok berbaftır .. için yerler verilrniftir. Hatay da· kıı:piı!an tehvet atetiııi hissetmİf Yanındaki adamın •te•li duy~ 
kesildi. Hava çok sıcaktı . Zaten bu kazıkçı, lakabını da "bir vaaının ba,ladığı gündenberi, her mıydı? ııularını farkeden bir kadın fü~ 
~ Bu bende kalsın mı? Yakıt öğleyi geçmiyo~du. Kar- adamı kazıklıyarak vah,iı:e öl- fırsatta arbede çıkarmağa müte- Yahut ta ona kartı beslediği ki- auz uyuyabilir miydi? 
Diye kekeledi. nını açtı. dürdüğünden ötürü a!mıt'tır! , mayii o.an bu araplar Çartamba ne hali. bail~ kalarıık bu itiraf. Be~ki o da bu karanlık içind 
- Kalsın.. Küçük bir lokımtarun , traçaıı· Kırıkhanda da bir kaç ıene- gecesi ıeno böyle bir vaziyet ih- tan nefret ı:nı duymuftu 1 cüretın utançlarına galebe etmea 
Kupürü çanta.mm bir kö,esine na girdim. denberi yapmadığı kepazelile kalw du etmitler, neticede do Kenan . Büyük dallar altındaki yerine ni bekliyordu. 

soktu. . Burası ıakin bir yerdi. Rahatça maınıttır. Mütemadi tikiyetlere adında bir adam ölmüt ve bir kaç geldi. Elini belindeki tabancası~a Vidalin mukavemeti kalmam'i 
- lmPınız fey.. diye mırıl- bir yemek yiyebilirdim. Bir köse- rağmen vazifesinde alıkonulmut- kifi do yaralanmıttır• Bunu haber k?ydu. Bu jestte ? k~dar ~i~l! tı. . · 

dandı. Bu izdivaç imkansız .. Çün- ye oturdum. Bir bira ile bir p~r· tur. Esasen Hatay Arap ve Alevi alan manda makamatı, ölenin bır mana vardı kı Vıdal tımilı Hayatını bir lütuf olarak ba~tft 
~ Miçel evli .• Karısı da bo,an· siyon s9ğuk et söyledim. memurlarının her biri batka türlü Arap olmasından dolayı harekete onu fark.edecek halde olsaydı bel- ladığı kadının hakimi değil mi~ 
mak iıtemiyor.. Garson yemeğimi getirdiği ııra- b,ir (kazıkçı) dır. geçerek, bllfta deleıo R.Garo ve ki bir çılrınlığa tetebbüı ederdi. di. · ,. 

- Aldanıyorsun Klodya.. Ka- da lokantaya biri girdi ve benim HALKI TEDHiŞ iÇiN ZIRHLI İıtihbvat zabitleri, a.keti kuman· Hava iyice kararmağa batladığın. Ona istediği fekilde teaahü 
n11 botanma talebinde bulunmut· mıuamın yanı batında bir masa- OTOMOBiLi.ER DOLAŞIYOR dan ve bitaraf heyet müddeiumu- dan kar9111ndaki kadının her jes· edebilirdi. 
tur. Ve mahkeme daha geçen se- ya oturdu. : inzibatı giiya temin etmek için miıi olduiu halde askeri kuvvet· tini ıöremiyordu. Vidal böyle dü,ündü. 
ne Vera Krtzda talak kararı ver- Onu tanıdım. · fehrin içinde dolatan manga ha· !erle beraber Ayrancı tarkl köyü· Xl Ve bu mağrur muhakemedel( 
mittir. - Hey .. Bili .. dedim. Nasılsın !indeki askerler bunların yaptık· ne gitmitlerdir. Orada vakanın H 1 L E L E R topladığı cüretle harekete geçti. 

Ben daha sözümü bitirmemit· bakalım? larına seyirci kalmaktan baaka müsebbipleri hakkında tahkikat Bir türlü gözüne uyku ıirmiyor- Elini uzattı. Göz gözü görmı. 
tim ki Klodya oturduğu sandalya. Yüzüme hayretle baktı. birtey yapmıyorlar. Aynı zam~n- yaparak TORK halkına tazyik du. yen karanlıktan iıtifado ederell 
dan yere yıkıldı. - Nasıl, ded"m. Yoksa beni ta- da, vaka çıkaran partizanlar hi- yapmıştır. Köyün ağaıı Ahmet Damarlarindald kanınin niçin yanındaki kadını okpyordu. 

Hemen kucağıma aldım. Diva· nımadın mı? Hani geçen günü maye ediliyorlar. Muayyen za. tevkif edilip hkenderuna gönde- kaynadığını, niçin bu kadar ye- Ne heyecan yarabbi ... 
nın üstüne yatırdım. Nihayet Mi· doktor Miçelin kabinesinde kartı- manlarda caddelerde - aırf korku rildikten sonra Reyhaniyo a.ker ni~mez bir ihtil~ç içinde kıvran· _ Novayı arıyan parmaklari on~ 
çeli avucumun içine almıttım. Ia,mı~tık. v~rmek makıadiyle ·zırhlı otoma. tarafından ıarılmıttır. Bunu göre· dıgını artı~ ~ ıyl anlıyordu. çıplak omuzlarını bulmuttu. 
Artık Klodya onun esrarını bana - Evet .. Evet .. Şimdi hatırla- bıller dolaşmaktadır. rek bütün bütün yüz bulan yüzler- .~e.m. tabıatınin hem de tabiatin Kadın kımıldamıyordu . 

.CSyliyebilecekti. yorum. ANTAKYA KöYLERtNDE St- ce Arap silahlarını alarak etrafa eaırı ıdı. Vidalin içini çılgınca bir ümit 
Yavllf yava• kendine geldi. - Masanıza oturmama ınüıaa· LAHLI ÇETELER DOLAŞIYOR dağılmıtlar, gürültüye uyan halk- Ya Öteki... kapladı. 
Ayağa kall<h. de eder misiniz? öirendiğimize göre Antakya tan dıtarı çıkan Türklerin üzerine O da kendiıi gibi etten yapıl- - DEVAM EDECEK--
- Beni yalnız bırakınız .. diye - Hayhay.. köylerinde yüzlerce silahlı çeteler hücum etmiflerdir. 

söylendi. Biramı ve et tabağımı alarak dolatıyorlarmış. Anlatılıyor ki, Askerlere klavuzluk eden arap· 
- Klodya .. Kendine gel .. Asa- Billin karsısına oturdum. batlamak üzere olan nahiye tea- !ar da beraber olduğu halde silah 

Atatürk Güreş kupa 
biyete kapılma.. Bilhaua Miçeli - Ne istersin, diye sordum. <:illeri için hazırlık yapıyorlar. Bu· aramak bahanesiyle TORK evleri
yine tehdide kalkıfma. intikamını Yemek mi? Bira mı? Söyle.. nunla beraber halk sükunetini ni basarak her türlü hakareti yap
alacağın güne !tadar aanki hiç bir - Karnım aç değil, dedi. Bel- muhafaza ederek bir vaka çıkma- mağa başlamıflardır. iştirak 

ler 
edecek güreşçi
tespit edildi 

'eyden haberin yokmu, gibi dav· ki bir bardak bira içerim. Benim masına çalıtmaktadır. Her türlü GARONUN REZALETi 
ran.. istediğim nedir tabii anlarsınız. teşvike, tethiş ve mezalime rağ- Bir taraftan R. Garonun riyaıe-* Fakat ne halt edeyim ki bugün men halkevine <eTORK:ıt yazıl- tinde heyet hiç bir münasebeti 

Avukat Nat Holliı bir kaç gün param yok. Siz de kullanıyor mu· mak için müracaat edenler gittik· yokken Halkevini baımıtlardır. 
evvel bana telefon etti ve beni ya- ıunuz? çe artmaktadır. Bazı TORK köy· Gözlerinin önünde kapıyı kırarak J • d •• • . 
zıhanesine çağırdı. - Yaoımda var.. !eri aruın~aki nifak tamamiyle İçeri gİrmitler. Saatlerce içerisini zmır en dort Denızlıden ve Aydın· 

Onu çok dütünceli ve ciddi bul- - Yanınızda var mı? bertaraf edılerek, halkın cehale- arllfbrarak ne varsa toplamıtlar, d b" •• ' . 
dum. Kartıaında bir iskemleye o- Bu adamın morfinman olduğu. tinden istifade e~ek iıtiye°'. k~n- yazı m~ki~.eıine varın~aya ~adar an ırer gureşçı Ankara ya gidecek 
tururken sordum: nu Klodyadan öğrenmiftim. Par· ~akçıların rollerıne ıet çekılmıt- her fCYI musadere etmıtlerdır. Bu At tü k ku - .. .. . . . • 

- Vaziyetinizden milleme mağımı dudaklanma götürerek tir. Antakyanın diğer nahiye ve sırada dolaplar kırılarak açılmış a r. • paaı ıruret ~uaab~-ı 72 kılo : ~aıt (~anısa) lb~ahım 
gününün nihayet teıbit edildiğini susmasını işaret ettim. Garson köylerindeki Eti Türkleri mümea- ve her taraf tahrip edilmittir. ~al11;~ın~ ~·:ırt"t ~~ecok bolge .. b~~ ~~ydın~ Bır _dakıka 51 sanıyed~ 
anlıyorum. onun birasını getirdi. siller göndererek Halkevine yazıl· KöYLER YAöMA EDiLiYOR n~cı.~rını eı ı .~çın pazar gunu aıt tu~ a galıp. . . 

- Evet .. dedi. 20 Eylülde .. Ya· - Haydi iç, dedim. mıflar ve ne pahasına olursa ol· Bu ıırada gittikçe gemi azıya Kul!urp;rkta .. mb:talar tt_•f!.i1" 
79 111~ : Zeynel .Clzmır) H~da• 

ni üç hafta sonra.. - Hayır .. Hararetim yok.. Fa- sun kendilerinin daima Türklerle alan çapulcular aıkerlo birlikte ~~t r .. 1 ul ?1~saaka a ara .• uDg a ydetz( Y 1ın) 2
1 dak~a 32 ıanıyC4 

O h ft d 
.. t ·· k · · beraber ld ki b'ld' · ı k R h . . guretçı er ıttir etmemıftir. •· e eyne tuş a galıp. 

- ç a a ve or gun sonra.. at yanınızda var mı dedınız? o u arını ı ırmıt er- gere ey anıyonın ve gerek Ay- h 1 h • • 1 A d 87 k"I M h 
Fakat Nat, sanki bu vaziyeti bil- - Biraz sabırlı ol.. · dir. Zaten çıkarılan vakalar da va- rancı köyünün altını üıtüno getir· Da e.vve te rımı~e ge. en . Y. ın, 1 0 

.: • e met (~zmir) Mah• 
miyormuşuz, tahmin etmiyormu- - Allahım .. Tahammül edemi. tani anasırın bu sebeple yeise düt· mekten do geri durmıyorlar. Her 1 en~zll k-V:i,- f;'anjıa güretçiiıyle ::u~ (Denhı~klı) 15 d~ık1t; ~onun~a 
tuz gibi müteeuir görünüyorsun yeceğim melerinden ileri geliyor. taraf yağına ediliyor z°!ır 1e 

1 1 1artdı atmıftır. ınan d" e met u men ıralıp ılan edıl• 
BT duk B b • · S • netıce er ,un ar ır ı ı. 

- ı ıyor _ama.. e? u ka- - Bunda tahammül edemiye. NiHAi ZAFER . abah sabah neye uiradığını iKiNCi DEVRE • 
dar çabuk olacagını tahmın etme· cek ne var. Yarım saat sabret.. Görülüyor ki her türlü gayrete bılmiyon halle telat içinde turaya BiRiNCi DEVRE ı 66 k"l M f • D • . 

· f v·ı T · · ld · G ·· l · · - "h • f 1 T·· ki b ka - b ı o : uıta a ( enızlı) lb. mtihıf ımt. ı s_on kefrıaknıevAnve 1 e 1ın- Deoz. erbı~ı bayhımııyord';' ..•. • . r~ttg?1en nı aı za er er ur ere kurayad çm
1 

•.ıra katlamıtlar, bir 56 kilo ı Şefik (lzmir) Hayri rahim (Manisa) Bir dakika 5 sa• 
ap urnesıne çı ac . atı an rın ır u ran geçırdıgı atı· aı ır ıamı a ev erıne apanmıtlardır. (Aydın. Şefik 9 dakik 38 • · d M f 1 r 

bu ifi daha evvel bitirmek istiyor. kardı. SURiYE YALANI Sözde medeni ve adil (!) bir yede tutla galip. a sanı- nı~ ~·ı u.ıtF a·:i'' a ga ·~· Sii-
Vakıa nazariye ve faraziyelerle -BiTMEDi- Arap gazetelerinin birbirini hükümetin miimeaaill olan Garo 61 k'I Zül" file ( A d ) 1 

1 0

(A• derı) und (klzilemır)5 
t tın 1 l 1 

. • . ı o : ar y ın eyman y ın 3 a a 1 aa-
u ıyan ya an yan ıt rakamlar cenap an yalancı bır fatih ıruru· Mehmet (lzmı"r) z··ıf·k 4 d k" n· d F "d tu 1 ı· 

Harp 

HITLER DiYOR Ki: 

istemiyorur.a bunu iddia edenler 
:z.ekama hakaret ediyorlar 

·· t k S ak Ar 
1 

r 1 b' .. .. I ·ıoL u ı ar a ı· ıye e erı un fa ga ıp. 
~o~ erl~krek ancd klta apT~ın TbRe,K ıhr ıl~r~.çap.u cunun ıı ansız ka 15 saniyede tutla galip. 72 kilo : Sait (Maniıa) Enver 
us n u azan ı arını ve urk· a ... uzerıne ıaldıntlarını 66 kilo . lb ah" (M • ) s·· (1 · ) S "t h b' ı ı· 
lerin sükut ettiklerini bildiren ya- yüzü kızarmadan, kalbinde biraz leym (A d r ) 

1

1ı:;. a~nısa U· • 1.zmıd'ld'aı sayı eaa ıy e ıra ıp 
zılarının hiç bir kıymeti yoktur. insanlık hini )'•tatmadan ıeyret- pam:ci:lar ~;~aka: r p tudf ylba· 

1 
a7n2ek?I 

1
: H (D • !") lb' 

B · k s kt h .. K ık mitt' ı N ık ki • · a ıonun a • ı o . amza eruz 1 
• 

ır erre anca a enuz ır • ır ··· e .yaz • yaıı.macıla- rahim sayı hesabiyle gali sa ıl· rahim (A dın) Rakibi ıkm d. 
han ve lskenderun kazalarının rın bu vah,ıce hareketlerıni Ce- dı P y • d Hy hük" kç ad 

1 

t 
·ıı · 1 ı · · k ' · ırın an anıza men azan 1.., 

escı erı yapı mıt o up oralarda mıyetı a vam tarafından gönderi· 66 kilo· Ferid (1 · ) M 79 k'l . Bek' (D · 1') z 
BAŞTARAFI l Net SAHi 

bil ta 1 b' · d le k b'"tü" h lk h ki . · un zmır uı- ı o . ır enız ı ey. 
FEDE « - 13 milyonluk bir millet 75 •. e. ma.~en muame e ıtmıt e- re ' u ? a ın a arını bı- tafa (Denizli) Feridun 3 dakika nel (lzmir) 15 dakika aonund 

Berlin 30 (ö.R) - Almany milyonluk bir millete kartı sanki g!l~ır. Dıger taraftan Antakya tarafane bır surette korumaya 31 saniyede tutla ıalip Bekir sa ı hes b' 1 r ·ı- il 
' a k d" · 75 ·ı · · 'b' h gıbı nüfusun mühim bir kısmını memur edilen heyetin müddeiu- 72 k'l . E (I ; ) H d'ld' Y a ıy e ıra ıp ı an 

P
ropa"'anda nazın doktor Jozef en '".' mı yon ımıt gı 1 are- k 1 ı o nver zmır amza e ı ı ., k d 1 te~ i eden bir mıntaka bulunu· mumisi de temata etmi,tır· '·· Ma· (Denız· lı") .E b" d k'k 9 OÇ0° NCO DEVRE 

Göbels Mag" deburg - Anhalt na.- et e ıyor · » nver ır a ı a • yor. Hepşi bitip te netice alınma· halli idarenin inkar edemiyeceği niyede tutla g r ıa- 66 kilo • F • d (İ . ) lb 
yona!. soıyaliat kongresi için top- Berlin, 29 (A.A) - Müıtemle· dan her türlü tahminlerin bir kıy- gibi bu da gene iıpat ediyor ki a ıp. h' (M : )n un zmır ra• 
lanmıt on binlerce kiti önünde ke birliği ~efi general Venepp meti olamaz. Aynı zamanda on- seçimi idare eden heyet mandate; kak ölümden kurtarılmıttır Bu ıı:.r dank~kıa 50 . d F . 
Desaanda söz alarak harici v zi· Duk ve Koburg ve Fon Ribbent- !arın ak b 1 ki d 1 f ··f l d d · ı a ı a ıanıye o orı· 

tt bah 
. _, . . k" f d anc e~ on rey a ma a ev e ın nu uzu a tın a ır · hadiseleri haber alarak Reyhani· dun tutla g l"p 

Y' en setmıf ve cemıttır ı : rop tara ın an gönderilen bir mu- kaı>anan büro! dal<" · ti · AMIK KöYLERI a 
1 

• « - Biz kendi milletimiz için· rahhaıın huzurunda Alman müs- . .. 1 k ... r ı vazıye erı- KORKU yeye giden ba, konsolos bay Tev- 72 kilo • Hamza (Denizli) Sait 
de sulh ve ıülrune kavuttuk. Fa- temleke bi rliği azasından Amiral ~; soyill:,~e n~ .de~ler aca~a 1. Bi- . iÇiNDE fik Karasapan, bu ağır yaralı gen- (Manisa) Hamza 47 saniyede tut' 

k b b 
· .m s ut e.dışım. ız gene ıntihap Şu dakıkada gerek Reyhaniye ci otomobiliyle Antakyaya "'etire· la aal"ıp aeldı". 

at iz u sulhu diğer milletlerin Rueman ak'8m tertip edilen bir k k k 
0 

" • arzularına tibi tutmıyoruz. ı i ni.!mavi e3neaında demi · · nız~mna.mesı~e rıayet .etm~ ma · v~ gere se Amik köylerinde asa- rek halkevi dispanserine• yatır 79 kilo : Bekir Denizli Hidayet 
bilenmit Alman kılıncı bu sulh:n - Llzım olan fey haz~::l:a:k- :::~r~e~;·i~~r::ı:ıed~~r;ız~~na· ~~li.~~tildn ~İrJeydyoktur. Mün~- mıttı~'.Evin doktorları tarafından (Aydın). Hidayet güretmediğin· 
en iyi himayeciıidir. Biz ıulhçu tır. Bizim iptidai maddeler için tescil sona ermed h~ b~cı ınc~ d"l . a ur ugun an oralara gı· tedavısıne batlanan Osmanm resmi- den Bekir hükmen galip geldi. 

.. 
1 1 

C en ıç ır nesrı- ı emıyor. ni l!'Önderiyo T 'f f · d - d 
cum e ere ve enevre müessesesi· bir depo ve istihıalatımız için bir yat ya ılamaz A b" k . rum.. aını ne ıcesın e atagı a 
ne değil ancak kendi kuvvetimi- mahreç olacak olan müstemlek• gib" '?. 

1 
. · . mankgız ır. to ~t BiR TORK GENCtNt PARÇA- Kendı eserlerı olan cinayetlere isimleri yazılı gürefçiler Ege böl· 

•. ~· ı yuz erme ınece netıcenın LIYORLARDI rağmen utanmak d" b' l · · · ·ı k · A 
ze bel bagladık. Böylece dünyada !erimiz üzerinde müruru zamana alınacağı günler uzak değildir Hadise ba,Iarken bir ot 1 . lf ara 1 b 'T" S neakıtr dı -~kkıl'.,en geıını .tdemsıkl etd~e ilzere nka· 
dostluklar da kazandık tabi o!m b' hakk d O ak! b · e e ı ı· Par u un anc a u an· 1aya gı ece er ır : 

«Bununla beraber ı~lha kartı Amiral :!"a~zl::.i ilav:°:t:.:~r ı~. Eğ:~::.::!~~a~ •;a il~eyiz? c~ e~en Be~:a~~ berber Oıma~ !arını kapamıtlardır. Acele onlar 56 kiloda : Şefik Kandemir 
hoppalık oyunu caiz değildir.» Alma;ya Führerin müstemleke ları mucibince ı"ntiha anba'mt.a: a dınk~ z.a1 vıı: ~ ır akTORdK kgencı m~ 7protesto yapacak, yoksa biz (lzmir) 61 kiloda : Zülfikar Yun• 

B G'"b 
1 

Ç k ap ıer eı ısı ev e ı aı eıını mer e ere on- mı d (A d ) 66 k'I d F 'd leri~in ~ e 5 e oslovak tayyaı:~- sahıuında dalıi ~iman millet~e temin edibe ve ıahtekii.rlıklar ya- !art görmeye gitmek üzere dı9arı Açık göz hırsızla ev sahibi hi· Aklnal ~ı~:ir) 7~ ~il=d~ • ~~:C~ 
etmelerinr;,~:t:ı~~:t~: ::;,;ı: :ır:e;i:t,ku~ü;.:av:!e~:kt: ~iı:ak:ı;• ~=ntl~ri ~in tı;e: jıkın;ak derhal bat:t• 'kütü

1
tmüt· ki ayeıinl bir kerre daha hatırlıya- Akçalı (lzmir): 79 kiloda.: Bekir 

aöylemittir · d" l d zıme en 1 e er, e me, ıopa, ıpçı •tında ıml.. Şahin (Denizli). 87 kiloda: Meh· 
• ır. 0 ur u. .-zı;alanırken ~ç bola bu muhak- HAYRI ALP met Toku (iz.mir). 
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' 

BiZANS SARAYININ /C YUZU 
.................•............................................ : ..............•...... 

Aşkta öyle bir kuvvet var ki 
' \Bazen en vahşi insanları munis, bazen de en munis 

insanları vahşi, zalim yapar 
~ 
~ 

- Arbk ka fi.. timdi kendinde batka.. BambAt- içindekinin Zoiçe olduiunu anla-

il~ Kurşun a~i~esi @nün~e 
' Vasilin bu tok emri Üzerine çu- ka bir hal görüyor, değitik bir mıf, kendi yüzünden dayak yiyen 
j 1 valın etrafındaki kaynatma dur- alemde yatadığını hi11ediyordu. zavallı kıza acımıttı. Sebastiyano-

du. Zoiçe: nun planını bilmiyordu. Bununla 
Cariyeler açıldılar. - Şimdi ne yapacağız? beraber burada Zoiçenin odaaın-
Sebaıtiyano, İmparatora baktı. Deyince Sebaıtiyano, Prenıea da fazla kalmamak iıtemit 'VO 

• - . Yeter artık Se~a~~rano. j Teklanın odada bulunmadığını ken~.i ~daaına dönmüttü. : 

Kahramanlarımız 
·saygı ile aıiıldi 

Şımdı çuvalı sırtla .• Getırdıgın ye-,hatırladı. Yuzu korkudan bembeyaz ke
re götür. - Yapacağımız it kolaydı ama ıilmİftİ. 1 

Ben burada bu yaramazlar ara- dedi. Bu ıenin Prenıeıin nereye Sebastiyanoyu görünce, on~ 
ıında daha biraz kalarak ıabah 1 gitti?. doğru koftu. 

çok iyi bir tekilde izah etmiştir. keyfimi tamamlıyacağıın. Daire- - Belki odaama çıkmıttır. Titriyen ıeıi ile aordu: 
Manisa aaylavı avukat B. Refik ıne çıktığım zaman gelir, beni gö- - IDf88llah öyle olsa.. Gidip - Ne oldu .. Zavallı kız •• Kba 

ince, ilk kurtun abidesi önünde rürıün. Yeni vereceğim emirler bir bakayım. bilir ne kadar acı du:rmuttur. e.· 
beliğ bir hitabe iradetmif, düt- 'Var. - Beraber gidelim. nim yerime kendini feda etti. F .. 
mana kartı ilk kurtunu atanların Sebastiyano, Vaailin bu sözleri- Kol ve bacaklarının uyutuklu- kat ben yine mahvoldum. 
hatıralarını aaygı"ile anmıf, 0 gü- ni tekrarlamasına meydan verme- ğu tamamen geçmit olan Zoiçe A.fk, İnsanı ıeraem ettiii lıadu, 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
tır. 

Saat 12.05 te üçüncü top atılın- nün naaıl hazırlandığını heyecan- den eğildi. kalktı. zeki de eder derler. SebaatiyaDOo 
ca bandonun çaldığı iıtiklil mar- li bir ifade ile anlatmıştır. Bunu Çuvalı kucaklar gibi yakaladı. ilk hareket olarak Sebaatiyano- nun timdi bütün teytan zeklaı fa-' 

Törene bir İayyare filoau da it
tirak etmittir. Pazar günü l.zmir
den binlerce kiti, Devlet demir
yollarının ıevkeUiği avizo treniy
le ilk kurtun abideıi önünde top
lanmıtlardır. 

fi hürmet ıükôtu içinde dinlenmit müteakip hep bir ağızdan Cümhu- Omuzuna alarak ıaraya girdi. nun boynuna ıarıldı. Yüzünü gö- aliyete geçmitti. 
ve abideye bayrak çekilmittir. riyet martı aöylenmiftir. Yüzden fazla genç kızın el çır- zünü ve taraptan pancar gibi mo- - Hiç merak etmeyin. dedL 
ödemit Halkevine mensup bir Öğleden sonra pehlivan güretle- parak kendini alkıtlamaaına aldı- rarmıt burnunu öptü. Zoiçenin kılına bile hata gelm. 
kenç ilk kurtun abideıi önünde, o ri yapılmıf, ulusal oyunlar oy- rıt etmedi. Bu tatlı temas Sebaıtiyanonun di. Yalnız bundan ıonra da benim 
günü canlandıran hatıralarını an- nanmıttır. Vali bay Fazlı Güleç Bir an evvel Zoiçeyi çuvaldan l topuğundan ensesine kadar sara- ıöyliyeceğim yoldan gidecek, de-
latmıt ve toplantının sebeplerini ıaat on altıda lzmire dönmüttür. kurtarın~ istiyordu. Koridorlar- 1 tı. · diklerimi yapacaksınız. • 

' 
dan geçtı. Beraberce ve kotarak koridor- - Zoiçe nerede timdi? 

Onu Teklanın odasına değil, lardan geçtiler. Teklanın odasına Bu aırada kapı açıldı. 
,·.-,.. 

Ayrıca ödemitten de üç huıu
ıi tren tahrik edilmittir. Vali bay 
Fazlı Güleç merasime ittirak için 
cumartesi günü lzmirden gitmi.
ti. 

kendi odaaına götürüyordu, ora- gittiler. Zoiçe gülerek içeri girdi. 
da Tekla vardı. ilk önce Sebaatiyano girdi. Tekla, Prenses olduğunu çok. 

Hazır saraydaki cariyeler hep Tekla odada idi. tan unutmuftu. Genç kızın boynu-
Pazar iünü ilk kurtun ibideıi

ni çerçiveliyen ıaha görülecek bir 
manzara tqkil ediyordu. Saat on 
bir otuzda atılan ilk topla törene 

bahçedeyken Prenıeıi kendi oda- Zoiçenin pençereainden bahçe- na sarıldı. 
sına gönderecek ve Zoçjeyi de deki manzarayı görmüf, çuval -BiTMEDi-

İ La,lanmıtbr. 
Saat on ikide atılan ikinci top-

\
la tehitlerin abidesi önünde bir 
'dakika ıükUt edilmittir. 

, 
1 

1 
1 
1 

-~·~~ .. ~ · 

hakkettiği istirahate bırakacaktı .• 
Saraya girince omuzundaki çu

valı kolları üzerine aldı. 
incitmekten korkar gibi tuttu. 

1 Zoiçenin odasının kapısını aç
tığ ı za man içedıini bot görünce 
hayret etti. 

1 Prenses odada yoktu. 
YoJua yine saraydan kaçmıt 

ı l mıydı ? 

' 1 Eğer böyle ise vaziyet yine kö-
J tületmit demekti. 
j Ç~v~lı yatağı.n. üze~ine k~!du . 

. .,, · T ıtrıyen ellerı ıle agzını çozme-
ı ğe lüzum kalmadan çuvr lı boydan · ı boya yırttı . 

ipleri kopardı. 
Aii;zından tıkacı çıkardı. 

. ! Havaaızlıktıı.n çok ıstırap çekti-
1 i i belli olan Zoiçenin gözleri, göz 
1 bebekleri gülüyordu. Tıkaçtan 

,,., "°' .. , ıı.ı iil· ;ti .., j ! kurtulan ağzından derin bir nefes 
çıktı. 

Alman - ltalyan ticaret 
anlaşması imzalandı 

Filifttin icin yeni bir 
' 

hal şekli düşü.nü-

Uyu, mut kollarını güçlükle ha
reket ettirdi. 

Dudakları arasından: 
- Sebaatiyano. Sebaıtiyano .. 

lüyormuş ded!· Sen dünyanın en merd, en 
teınız ve h ti" k • · · Roma, 30 (ö.R) - Mısır gaze- . . en mer ame ı er egııın. 

ı · ·· 1 ·ı f "l" . . . Bu ıltifattan hotlanan eıki kurt 
le erme gore ngı tere ı ıstın ıçın l ta aırıtar k d" 

Berlin, 30 (ö.R) - Dün Ber
linde Alman - ltalyan ticaret mu
ahedesi ltalya sefiri bay Attoliko 
ile Almanya haıiciye nazırı ba
ron von Ribbentrop arasında im
za edilmittir. 

Şurası dikkate f&yandır ki ltal
ya Triyeıte limanında Avuıtur-

b f · b " h ı ki" .ı ·· .. 1 t a cevap ver ı: 
yaya bahtetmit olduğu ütün ay- re'.' ' ır a te 1 uşunme ı e - Zoiçe, sen de dünyanın en 
daları Almanya lehine olarak ia- ımıf. ıüzel, en nefis ve en tatlı kadını-
de hususunda Seriinin gösterdi- Bu tasavvura göre Filistinin bir ıın .. 
ği arzuya boyun eğmemittir. Bu- kıamında müstakil bir yalıudi 1 At kta öyle bir kuvvet var k" 
na mukabil Orta ve Tuna Avru- devleti kurulacak, diğer kıaımları Bazan en vah•i tabiatl"l · ';· 

1 ı b. M · · "d · 1 . ' ı erı munıs 
pasında Almanya ve ta ya a ra- ır ısır prensının ı are11 a tın- ve en munis olanları vah • y 
11ndaki nüfuz mıntakası paylatıl- da federal b ir Arap devleti halini Farkında olmadan gönl~n:~~k 
ması bir daha teyit edilmittir. » _ alacaktır. kapanına kıatıran Sebaıtiyano da 

Halk masalları 
- Efend im, çocuğun elinde ni alıp evine götürdü. Oradan sa

muıkam var, alıyorum da onun raya yüzümden gül göndererek 

Denizli Halkevi Dikiş 
ve Nakış sergisi 

' 

için ağlıyor, der. Şahzade de var· : gözlerimin ikisini de aldım. Yeri- • , 
ıın oynasın, yer mi muskayı, der. ne koyup Tanr · • l ·· ı · '' 
N"h d - . • ı ı . ının ıznıy e goz e- f -

ı ayet ora an çocugu bır ag •· ı rıın açıldı Nı"h t ·· d d" • · 

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

Ağlayan Nar ile Ayva gülen 
h

. h d · aye gon er ıgım 
ma tutturup_ ıç ıuımaz. Şa za e gülü sa . 
de oradan çocuğu alıp doğru tür· ı' kokladıng" a verıp aen de k~kuddıu~u 

9 b ı . . . k ın zaman onun f' etın· _ _ eye ge ır, annesının yanına o- den 
. . • . .. . yar. Çocuğun elinde olan muska lbir 0 ıaat !'ebe olmutum. Nihayet Halkeııi kuraında çaltfan kızlarımızdan bir grup 

~ular. Bı.r de Şa~~aden.ın kulagı~a 1 nın !'ozlerı dolu dolu olup mevla- annesinin vücuduna teıiİ' edince j • g.e:_e bır kadın kolumda olan Denizli 29 (Huıuai) _Bugünkü Erdem güzel bir söylev aöylemi4 ve 
ınceden ınceye toyle.bır ae~ gelır: nın ıhıanı~a tetckkür eyledi. He- hatlar annesinin azaaı titremeğe, bılezıgı çalıp, ben de ölmütüm. ihtiyaçlara göre kızlarımıza diki, ve kordela Halkevi Bll4kanı Eıat Kay-

- Muradına ermıyen dılber! .. ?1en çocugu alarak sevinip lalaaı yarı beli atağmndan hayat bulur. Oradan beni defnedip, ondan aon- nakı, öğretnıek üzere Halkevi kura- makçı tarafından kesilerek aergi açıl
Şabzade bunu ititin_ce o.~a~.a dur- ıle doğru saraya. gelir. Şahzade Şahzade bunu görünce acaba bu ra bu çocuğu doğurmutum. Şimdi Iar ıubeıinin açtığı diki, ve nalcıf mıftır. 
IDayıp kalkar o dagın uıtüne çı- kı~ın odaıına_ııelıp o!°rur .ve .. ço- ne hikmettir. Yoksa fU muskada bu senindir, der. kursunun betinci 938 devresi sona Bu yıl sergi diğer yıllara nazaran 
kar. Bir de bakar ki timterek ta- c~gu da ku~agı~~a mınderın uze- mı birtey var, deyip bir de kızın Şahzade bunu böyle itilince iki erdiğinden yetişen kızlanmızın ba- daba dolgun ve daba zengin idi. ince 
tından bir türbe, görenin gözleri ~ıne koydugu gıbı çocuk oynama- koluna bakar ki bileziğin yeri var. gözünden yat yerine kan akmağa tanlan Halkevi salonunda açılan bir bir emek ınabıulü olan kızlarımızın 
kamatır. Ve hem kapıları kendin- ga hatlar. Şahzade bu kıza: Derhal muskayı çocuğun elinden batladı Neden ki b sergide teıbir edilmİftir. Açılı• töre- eserleri çok beğenildi ve takdir edil
den iki tarafa açılır, (Muradına d - tSakbı~hbutt~ocŞuğhu agd- ıatdmaybın alıp bukyatan kızın koluna bağla- gelip aa.rmat dol:::ıdu~ar'. v:t?r~ ninde bir Çok yurddat hazır buflun-

1 
di. Sergi bir hafta bütün yurdda,lara 

erıniyen dilber) diye yanık yanık eye en 1 e ı. a za e e a • yınca ız akaırarak kalkıp hayat b" · l .. I . . mut ve komite başkanı bav azı acık bırakılmıatır. 
b • b 1 d t l • d k Ç k b ı B 1 • .. ıny e oy e muhabbet ettıler kı _ - - - ·- _ agırırlardı. Şahzade bunu öy e es a maga •tarı çı ar. ocu u ur. at ar memelerınden aut t "f d "I . h . h 
görünce acaba bu kimin türbesi- ta çekmecenin yanına gidip oy- gelmeğe. Çocuk anasının memesi- darı ~ 1 mez. Nıhayet bunlar ora- Ulu dağa avaı at 1 Halil pehlivanın 
dir diye bir zaman hayrette kal- narken annesinin tılsımlı olan bi- ne sarılıp emmeğe bA.flar. Şahza- ş:h alkıp doğru ıaray~ !feldiler. yapılacak r 
~ıktan sonra bu türbenin içine gi- leziğine tesadüf eder. Çocuk ta de bunu görünce sultanım ıen • zade 0 kızla anneıını derhal B d UI d • h i h • 

1 meza l 
r b k k d" 1. l B k" . k" . . çagırıp : urıa an u aga ava at teaı- Ed" 30 (H ") M h 1P a ar ki bir altın sandık için- oyunca zanne ıp e ıne a ır. u ımaın, ımın kızıaın, bu çocuk kı- • . . b lar tarafınd B ırne uıuaı - eı ur 
de bir inilti vardır. Şahzade ziya- kız bileziği çocuğun elinde görün- mindir, dedikte kız: 1 - Ey ınelunlar ıiz böyle it ya- 1be1 lıedçı~ ~ gruph""küm" an kli?'fl18 Koca adalı Halil pehlivanın metrôk 
d · 1 1• 1. d k Ş h ı paraınız d" b 1 d b" ıyeauıe ve u ete te er b" h ld b 1 eaıy e merak eder ve hemen ıan- ce yanına ge ıp e ın en çe er, ço- - a zadem, ben Iatanbulda ıye un ara ora a ır ıo- ld • 1• d ır a e u unan mezarı umumi 
dığın kapağını kaldırıp bakar ki cuk ta sıkı sıkı tutup koyuverme- annemi bıraktım, ıüt ninem ile 1 pa çekti ki kemikleri birbirine yap3ı50ıgb~ mlira u?11 vüur: d •. 

1 
• . müfettiş general Kizun Dirik'in te-

ayıl'l d"' d "' "b" b" k . ·ı - b 1 ş h d r r k ld b . fgeçtl H 1 k h ın aıe cu agetiriecegı --LL·· il im -Ve on odr u gı 1 ır ı~b!atıyor. yı~ ag a~1agda" Af dar. a zah e ço- ıika~a .~el ı~ ıı:e ırken y~ a. ednık°! I l'.k e
1
mdeln caönl~rı1 ~· .'kp ~ ke

1
n- teklif edilen bu havai hat ile Uluda- ;rcuuuı e yaptın aga başlanmıştır. 

Yanın a nur topu gı ı sırma cugun ag a ıgını uyunca emen ı goz erımı çı arıp üzerıın e , .nem ı o u ar. u erını öpe e- ğa 20 dakik d gİrilec •• d b"ldiril- Memleket sporuna kar,ı büyük bir 
•açlı b ir çocuk oturmus annesinin içeri girip bunların üzerine yürü- elbiıelerimi kendi kızına geydirip 1 re attılar. · f a a egı e 

1 
lik .. t al" • • b h 

Parmaklarını meme y~rine emi- yerek niçin çocuğu ağlatıyorsunuz ıonra beni bir dağa bıraktı. Bir 1 Şahzade deı . m!fTırk.l"fl h Ü tedkik ed"lm kt ak 
8

• g~kerenhli~enerl unızuı u a· 
)'or B b K d .. d k" k b e ı er en z ı e e- re eti tur pe van arını çok ın .. t • unu övle ıı-örünce Salızade- der. ız a: ııun ora an arvana ıreçer en e- -BiTMEDi- ...._ L __ • • u e-

wr- lllllUll ettı. 
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• Ak ş 
Nostradamus yahudi mi ·d·? ı ı. 

Yanan mumların ziyasında meçhul adamın yüzünü gö
ren Rozamond heyecanından elindeki suyu dökmüşt11 •. 

Fransız memurların ve Garo'nun 
tesiri altında hareket ediyorlar 

- Ne olur yarabbim?. Hiç ol- güzel kadın kuvvetli bir çığlık ko-j bu aözlerini dikkat ve teeaıürlc 
mazsa bir çocuğum olıa! dedi. parmamak için kendisini çok güç ldinliyordu. 

Noatradamüs, çocuk istemiyor- zaptedebildi. Çünkü, bu genç ve - Güzel ve kibar bayan, Noa-
du. Okadar k11kanç ve inhiıarcı kibar adam, kulenin laboratuva- tradamüs adının nereden geldiği .. 
idi ki doğacak çocuğun Rozamon- nndaki geçirdiği mahut gecede ni biliyor muıunuz? Kocanızın d~ 
dun aşkını ikiye bölmesinden kor- rüyasında gördüğü delikanlıya ta- delerinden biriai Notrdam kiliıa
truyordu. mamiyle benziyordu. Evet, o ge- aınm yakınında oturuyordu! Hu-

Tedhişçiler insanda nefret duygusu uyandıran suikastlarında devatt 
ediyorlar. lskenderun ve Kırıkhanda küçük yaşta Türk çocukla 
rını zehirlemek için evlere zehirli şekerler atıldığı tesbit edilmişti 

Ve Rozamond, evlendiği za- ce, o garip rüya aleminde Roza· taları kendisine Notrdam diye hi-
(Hataya giden muhabirimizden) 

mandanberi ilk defa olarak Nost- mond, tabip ve müneccim Noıtra- tap ederler idi. Bu ıuretle Noatra- K1RIKHAN lerine istediklerini yazdırıp çizdir- tatbik edilerek, zehirli meyva ve ıel 
radamüaü, eskisi kadar sevmedi- damüsün karııı, bu erkeğin koy- damüı onlara ad oldu. mekte ve hatti bir .-hım kaydından zelerle bir çok ır~lanmızm can! 
ğini anladı t nunda ve kollan arasında emsal- Noatradamüsün güzel kansı, 25 - S - 938 müteaddit hüviyet cüzdanı verilmek- na kıyılm14tı ! .. 

Gün çok ağır geçti. Ve Sen Se- siz bir zevk ve a~k hayah ya,a- meçhul misafire: Ayın 21 inde hitama ereceiini bil- tedir. Bir çok vak'alar bu iddiamızı SURlYE MEKTEPLERtNE 
bastiyen kilisesinin çanı saat ıe- mışb. - Sayın 'övalye! dedi. Görü- dirdiğim, Kırıkhan ve l.skendenm mütahitlere isbat etmiştir. Maamafih VERlLEN EMiRLER 
kizi, kadınlara artık kapılan ıür- Rozamond, heyecan ve telit- yorum ki siz bu memleketin in- kazalanndaki umuıni tescil muame- müsebbibleri hakkında hiç bir mua-ı 
melemek zamanının geldiğini ih- tan elindeki suyu döktü. Meçhul sanlarını çok eyi tanıyorsunuz. lesi 0 gün keıilmittir. Fakat hala tea-,meleye de tevessül edilmemi§tir!.. Şimdiye kadar bir çok yararlıhlı1 
tar eden ıekizi ilan ettiği ıırada ve güzel delikanlı, bu hal üzerine Bundan da sizin çok eyi tahsil cilini yapbramıyan hayli türk vardır. göstererek, Türklerle büyük bir sem 
Rozamondmı kapısına iki fiske Rozamondun elindeki su kabını gördüğünüzü anlıyorum l Bunu nazan itibare alan müphit MOŞAHtTLERlN CEV ABl 1 pati kazanan Kürt kardeşlerimizde 
vuruldu. alarak: Yabancı, fakat güzel adam ma- heyeti her iki kazada da birer büro 'bay Reşit, kendi köylülerini de haki 

Rozamondun kalbi hoplaaı: -T elit etmeyiniz, sayan bayan nalı, manalı güldü: bırakmıya karar vermi tir. Bu ıuret- Büyiik bir yekôn tetkil eden mek- olarak türk cetveline yazdırdığındaı 
-Bu saatte gelen kim olabilir? dedi. Esas itibariyle yaram o ka- - Ben de tabibim, sayan ba- le gerek :mektum olanlara ve gerek- tilmelerin tescili için yapılan müra- takibata maruz kalmıştır. Daha ileı 

diye kendi kendine sordu! Son· dar mühim ve tehlikeli değildir. yan! Fakat bilgi itibariyle Nost- ae Türı..:...e vesaire yerlerden gelen tl • ·· •• L:t h t· ş· di- gidilerek gerek partizanlara ve ge 
y b k t d .. k d k ın.ıy caa ere uıe mu~ eye . « un ~'-- A __ mik'!-I . b 1d ra: aramı en yı arım. ra amusteo, ocanız an ço ge- Hatayb Türklerin kayıtlan yapıla- lik b 1 tescilini yapmıyacağız n::ıue nrap ID erme u 

- Yoksa, Nostradamüs mü Yabancı ve meçhul adam yara- rideyim. caktu. .. : ~ett a1d w emir yerde öldürmeleri,, emredilmiştiı 
geldi? diye dütündü! Ve, bir hu- ıını kendi kendine yıkadıktan Dedi ve tekrar ynı tekilde gül- Bqlangıçta çok yerinde olan bu :ı tedu! Şekli end ıgumz • jBu sebepten hayab tehlikeye dii§eı 
tanın da tabip ve müneccimden sonra, güzel Rozamonda döndü dü. karar maalesef bir çok garabetler ~ B .. • • nk e ce;J vb-°11~ Bay Reıit Antakya'ya gitmeğe mec 
imdat istemek için gelebileceğini veı - Fakat, ne için böyle gÜlü- doğurmaktan batka bir teYe yarama- ~r : d Fazıyet 81111 ~ ~ 1bur olnnqtur. 
hesapladı. Fakat ayağa kalkarken - Kibar bayan, ıize nasıl te- yorıunuz? 1D.14br. .eretm e ramız memur w e-
kocaamın hiç bir kimseye kapı aç- tekkür edeceğimi bilemiyorum! - Yokıa... Gülütüm ıizi sıkı· Türkiye' den gelen ve Hatay nüfus sın al~dak ol~!i: ~lq~dan KOST AHÇA SAT AŞMALAR 
mamaıı hakkındaki emri aklına Beni bu saatte evinize kabul et- yor mu? Rica ederim ıöyleyiniz, kütüğünde de kayıtlan bulunan bir hallan ır erre _ • m~evıya~-
geldi. mek lütfunda bulmımak hem bü- eğer gülütlerim hotunuza gitmi- çok vatand8.§lanmız ait olduğu daire- ~'!hr. Her. gun hır çogunu. g. !1- Pazartesindenberi Antakyada başı 

Rozamond bir müddet ne yapa- yük bir cesaret hem de en büyük yona, hayabmda bir daha hiç lere müracaat ederek hüviyet cüz- gumuz heye~~~ ~ek~tl~ı, b~- } lanan tescil muamelesinde rol oyna 
cağını tafımııf bir halde kaldı, fa. bir eyiliktir! Cenabıhak size her gülmiyeyim! danlamu almak istemqler. Bununla mem artık bumu telüdôye imkin mak isteyen fesatçılar harekete ge9 
kat birdenbire aklında, akıl ve zaman eyilik versin! dedi. - Bilakis .. Yakıtlar var ki ha- beraber jandarma kumandanlığınca var mı? lmiılerdir. Buraya gelen haberlere g" 
hesaba hiç ınğmıyan bir kanaat Genç kadın, kalbinin heyecanı- yabm böyle zevkli, zevk ve nete tahkikat yapılması lüzumu bildiril- tNSANlYETE UYMIY AN BlR re hükümet cıvarlannı sararak geli 
veya bir zan hasıl oldu: nı azaltmağa çahfarak cevap ver- veren gülüt görmemittir. Kocam · _ Polis dairesi liğvedildiğinden HAREKET DAHA! geçen Türklere saldıran çapulcuları 

- Yok yoksa, dedi ve, bu di: Nostradamüs son zamanlarda ~ ve Reyhaniycde inzibat İl- hükümet kuvvetleri önünde açıkt 
meçhul ziyaretçinin rüyasında - Asil zat, hasta ve yardıma kendini tam miyle çalıtmağa ver· l . ·~armnya verilmiştir _ Tethişçilerin sistematik faaliyetle- açığa taarruza geçmiş bulunuyorlar. 
gördüğü ddikanlmıo olabileceği- muhtaç her kimseyi her hangi sa- di. Bu korkunç Veba salgını onu en J • ri gittikçe geni§lemektedir. lki gün- Hatta sabahleyin otelden gelen Tür 
ni andı! at kabul ve himaye bizim için bir büsbütün ha ka, bir hale soktu. SURlYELI ABDURRAHMA- den~ri insana nefret veren bir suis- j Konsoloshanesi memurlarından biri· 

Ve, birden fU kararı verdi: borçtur. Bilhassa din ve lsa namı- O, hayatını Vebaya ilaç bulmağa NIN MARJFETI..ERt kasta daha başlanmıştır: Küçük ço- 1 ne de tesallilt etmek küstahlığını gös~ 
- Ben ddirdim mutlaka! de- na dövüfmeğe hazır olanlara kar- vakfetti. Evet, sayan fÖvalye, şeh- cuklann zehirlenerek ölmeleri için 1 tennişlerdir! .• 

Cli. Böyle bir zan, böyle bir düşün- ı bu borç çok büyüktür! rimizde ahtan, eninden, göz yaşın- Kırıkhan jandarma kumandanı- Türk mahallelerine meçhul (?) ellerJ Hadiseleri yakından inceleme · 
ce delilikten batka ne olabilir? - Görüyorum ki, güzel ve ki- dan başka birşey yok .• Her gün Suriyeli Abdurrahman sırf mü,ki- tarafından zehirli ~erler atılmakta-,üzere timdi Antakya'ya hareket edi· 

Bununla beraber, Rozamond bar b yan sizde Allah korkusu c:ok yüzlerce kiııi Veba yüzünden öl- lat çıkannak makaadiyle, ilmüha- dır!.. Bu klasik usU1 Franıız'larm yorum. 
Clıt kapıya kadar gitti ve kapıyı büyüktür. F kat hayret ettiğim mektedir. Allah b·zi ık hiç acı- berlerin iki Ermeni pbidi tarafın- Hatay'ı ilk ifgal ettikleri zaman da HA YR1 ALP 
açmadan sordu: bir nokta var: Aslen Yahudi olan mıyor ! dan inızalanmuı kaydını koymuı- --.. • • • 
. • -B~ saatte kapuna ıelen kim- Nogtr~d~üsü nasıl kendinize ko- - Şu halde, ıizi belki de teY· tur! Şu karqık ve tarafgirlik zama- Ed1· rnede Yenı Müzelerımız 
aır? dıye sordu. ca ettınız?.. tan acıyacaktır. nında bir Emıeni'nin böyle bir ..ınt- Edirne 29 (Hususi muhabirimiz-

Tatlı ve cana yakın bir ses ce- Rozamond M:den irkildi ve: Meçhul miıafir daha derin bir }iği yapmıyacağı aÇık bir hakikattir. G •• den) - EdimemWie Mimar Sina· 
vap verdi: - Ya? •• dedı. Bunu ben bil- mana ile yine güldü ve ıözüne de-ıHalbuki bu vatanda§lann ekaeriıinin UfeŞ nın eserlerinden iken harabiye yii2 

- Kibar bayan, dedi. kocanızı miyordum ! vam etti: ailesi hali Hatay topraklannda otur- tuhnUf olan Darulhadia ve DanıJ.. 
anyan bir yaralıyun! Attan düf- Hem de hiç bilmiyordum. Ko- - Evet, belki feytan ıizi, hil- ·maktachr. Müsabakaları kura medreseleri Umumi Müfettit-
tüm ve Papa hazretlerinin memu- camın aslının ,ahudi olduğunu ilk hassa hu memleketin güzel kadın- liğin teşebbüsü ile tamamile uygun 
ru mahsuauyum. defa olarak sizden işitiyorum.Ha- larını acıyacaktır! YENl DALAVERALAR Edime 30 (Huausi muhabirimiz· bir ~kilde imar edilmiıtir. 

- Eğer sözleriniz hakikat ise, kikat mı? .. Kocam hakikaten ya- Güzel Rozamond, bu meçhul den) - lki gündenberi Edimemizde Bunlardan birisi eski eserler mü .. 
aize kapıyı açarım! Madam ki ya- hudi midir? misafirin bu cemilesini, ümit -ve Buna mukabil Suriye ve Lübnan devam eden gnıp giİref müaabe.ka- zesi diğerinde de Etnoğrafya müzesi 
ralısınız, vazifem ıize yardımdır! . - Evet.. Nostradamüsları be- cesaret verici bir gülümseme ile gibi memleketlerden getirilerek, Ha- lan neticelenmit ve Ankaraya gide- ~br ki her iki müzenin muhte
• 'V_e,. Rozamond, insani vazife nım a!len;ı. iki ~atındanberi bilir: kartıladı ve kabul etti, ve için- tay'la hiç bir alikuı olmıyan, Arap cek Edirne gru~u seçilm~~· ~.Üla- viyab ehemmiyetli bir ıurette artb-

hıs ı ı~e kapıl? açb. • ~edesı m~n~c~ım YohA? ~~e~! den: . . . ve Ermenilerin derhal kayıtlan yapıl- bakalar ~k çe~ o1!1u v~ u~ ~lge- rılmq ve gezicilerin görüp istifade 
lçerıye, belınde kılıncı aıılı bır bır ':ahudı ıdı. Ve on ıkıocı Luı - lfte, hır adam kı, ınsanı ne- maktadır. Bunlar yetmiyormll§ gibi den de ekibe gureşçı seçilm14tir. Bu etmelerine yarayacak çok güzel bir 

erkek girdi. Bu erkeğin hal ve devnnde hıristiyanlığı kabul et- telendirecek iki söz ıöylemesini «Araplann i•leri görülmiyor» beha- müsabakalara Tekirdağ, Kırklareli tekle getirilmiştir. 
tavrı kibar olduğunu gösteriyordu. miştir. On ikinci Lüi, yahudileri biliyor. Hep ilaçlardan, baatalık- nesiyle Kırıkhan nüfuı dairesine ka- ve Edirne bölgeleri qtirak etmitler- r ~- ~ 

ya yarı servetlerini vermeğe, ya- lardan, hastalıklara çare bulama- za Sandıkemini ve Hasan Cebbare- dir. ~ 
- 5 - hut ta hicrete mecbur kılmışb. maktan bahsetmiyor! dedi. nin adamlanndan olan Hamdi Bağ- Halkevinde bqlayan güreş müsa- ~ 

Rozamond! meçh~l ve. ~aralı ol- Nostradamüsün dedesi ve büyük Ve meçhul misafir de • kartı· dadi bir mümessil olarak gönderil- bakalannda General K. Dirik ve böl- ~ 
duğunu aöyhyen mısafırı salona nneai hicretten ve servetlerini sındakinin fikrindekini bilen bir miştir. Geçen mektubumda da bil- ge &Jkanı Vali Niyazi Mergen de ~ 
aldı, ve: kaybetmekten kurtulmak için din- feytan gibi - içinden: dirdiğim gibi bu adamın memuriye- bulunmuşlardır. ~ 

-Geçiniz ve biraz oturunuz ki, lerini terketmişlerdi. Nostrada- _ Ne ala .. Ne ala!.. işler iste~ tinden istifade ederek yapmadığı ke- Ankaraya gidecek Edime grubu 
yorgunluk alasın,. ~en ~e size Y~- ~Üs .g~bi babası da, dedesi de ta- diğimden daha ala gidiyor! Oh .. pazelik yoktur. ŞU tekilde seçilmittir. ~ 
ranızı. yık.amak ı~ın bıraz temız bıp ıdı!~· Bu~~ar~an biris.i sara- Kadınlarla görütmek ne zevkli 56 Kilo Edimeden Aziz 
6U getıreyun, dedı. • yın ~abı~ı ve ~~g~rı de kralıçe Re- bir ~eydir ! Onlara ne söylense, BAKKAL DEFI'ERl GtBl 61 » Kırklarelinden Mehmet ~ 
" Fakat, yabancı adam salona gı- nenın gozdesı ıdı. hele yalan ve manasız •eylere he- 66 J> Edirneden Halil ~ 
~i.p 1 te yuzd-ülayadn~ makıumlann lfl· ~oz~m~nd akhu kmeçhl ul . fa~~t men inanırlar! diye düsündü ! 1 Ayni zamanda bakkal defteri gibi 76 J> » tbrahim ~ 
gıy e ay ın n ıgı v t, genç ve ço guze' ııc anı mısafırm -BiTMEDi- her gün ellerinde olan nüfus kütük- 79 » Tekirdağmdan lsmail 

87 » Edimeden Mustafa 
ber aldı. Mahmud durmadı. Ağır ııklete de Türkiye Başpehli-

Sahil boyunca ve bir çılgın gibi Kotarak körfezi dolafb. Buruna vanı T ekirdağh Hüseyin teÇilmi4tir. ~ -----

Satılık 
~ 

Az kullanılmıt fakat yeni ~ 

haline getirilmit BiR TRAK- ~ 
~ 

TöR, B 1 R B A T ö Z el- ~ 

veritli şartlar ve tediyatta ko- ~ 
laylık gösterilerek aatılmak-

tadır •• M 1 M A R K E M A
L E T T 1 N C AD D E SIN- ~ 

DE No. 35 BAY F R AN
Ç O 1 S G U l D l C 1 Y E mü- ~ 

racaat edilmeıi rica olunur. Kesik Elli 
ADAM 

---
Maaavvaya ko§mağa baıladı. geldi. Bunlar yarın Ankaraya hareket ede-

Muavvaya geldiği zaman tehri Şimdi artık deniz üzerindeki gemi ceklerdir. 0~, 17.Z:Z::Z::Z%l!727.z:z:z;;1Z!'.272!!2'J:'!lm.!JIHll:mU 

ayakta buldu. Herkes o gÜn İtalyan- ile kendi bulunduğu yer arasında ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--iiiiiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_..-.-....... ----.... ~ 
larm denizden yapacakları bir hücu- pak az mesafe vardı. a-zz?Z77z;azzp, z m:zzcrLZZ77?'"',LZZY.Z'LZ7.il'/J.Zı:2ı:ZZLL:zıc!:Z2:ZZZ21 
mu bekliyordu. Geminin laç tarafında ve dümen 

Bu vaziyette bir kadın aradığını ba§ında bir kadın heyali gördü. YAZAN 
sormak tehlikeli idi. Herkes kendi 
can lcaygu&una d .. müştü. Mahmud Tanıdı. HA RY 

DE ise kadın derdine... Bu Ay e idi. 
Ona deli derlerdi. Bütün avazı ile gemiye seslendi. 
Mahmud kimseye bir ~Y sonnadL Gemiciler bu aeıi duydu. Fakat 

Emine birden sustu. I Mahmudun, bu beklemediği sıra- Limana . bir göz g~ird~. kara!a ıandal indirmeğe lüzum gör-
Mahmudun yü:zü derhal değİfİ• da üzerine çöken felaket çok ağırdı. Her v~ıt balıkçı gemılen ile dolu medı. . • 

v~işti. Gözleri büyümüttü. Yok- Maamafih 0 erkekti. Metin olması la- olan_ b~ liman. bombo tu. ~u gibı ballerd~. ve g~ hareket 
sa cmnet mi getiriyordu. znndı. Kendini çabuk topladı. Butün gemiler ltalyanlann kor· ettikden ıonra böyle çaeırıldıklan 

Sanki nefes almıyordu. Taraçanın merdiven1erinden ko- kulundan yelken açup kaçDU§lardı. çok olmdu. 
Sendeledi. §arak indi. Gözleri gayri ihtiyari ufka dikil- Her hangi bir kimle unuttuğu bir 
Emine ~nu ~ütmemek için ku.. Bahçede ihtiyar Yusufu yakaladı. di. . • . • m~u ~ermek için gemiyi yoldan 

caklamak ıstedı. y uaufun rengi bembeyaz keıil- Son bır gemı sahilden bıraz uzak. çevınrlerdi. 
Mahmut, onun elinin ve vücudu- mitti. ta gidiyprdu. Gidiyordu değil, adeta Gemiciler Mahmudun avazını 

nun temuı ile titredi. Mahmudun kendisini öldüreceği- deniz üstünde dmuyor gibi idi. Yel- da böyle bir mektup için zannettiler. 
Derin bir uykudan uyanıyormut ni aan.mlflı. keni düıiik bir halde idi. Rüzgar hiç Vaziyet tehlikeli olduğundan 

gibi ıilkindi. Halbuki Mahmud ondan Ayte 'emıediği için gemi bir türlü yol ala- ehemmiyetsiz bir fCY için geri kal 
Gecenin seaıizliğini korkunç bir hakkında mütemmim malU.mat IOI'• b8.§mda bir kadm hayali gördü. malanın doğru bulmıyan gemiciler 

cinnet kahkahası yırtb. du, gittiği istikameti öğrendi. mıyordu.. yollanna devam ettiler. 
~tkını ~aybettiği gibi merha· Sahile koıtu. Bir his Mahmuda t jettbı bu ge- Mahmud, ümitsizlik içinde son 

m~tı. ve goz yatlarını da kaybet- Ayşenin, memleketi olan Somaliyeljmide olduğmıu aöyleüi. kararım verdi ve denize atıldı. Ge-
mışti.. . ıdönmek için bir vesait aradığını, bu- Gemi.. körfezin burun teıJDI eden miye doğru kulaçlamağa ba.tladı. 

Emme korkarak evıne kaçtı. 1 lamayınca Masavvaya 2ittiiini ha- yerin istikametine y.aklqıyonfu. t -BITMEDl-

Monfredl 

Artık düşünmeyiniz! 
Yazlık elbise kum&flanmzı nereden alabaeceğinizi biliyor musunuz? •••• 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her citu ve en •on modaya muoalık kamaılarde ıizi 
miifkiilJen lmrtarmlJIU' 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın· 
lf f abrikalarm kumatlan koıtümlük ketenler pardesülükler -ve 
er türlü yerli ve Avrupa kumqlarının bütün çqitleri rekabet 
abul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Pe,temalcllar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mafiazasında bul·ınan 

HAC/ ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş al'!'layınız 
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v enmeyi ç i tiyo 
Fakat ·korkuyorum da .. 

Şeytan iştahlıyım her şeyden çabuk 
usanır, çabuk hı karım. Acaba 

ev ilikten de bıkarmıyım dersiniz? 
Madlen Röno orta halli bir aile

nin kızıdır. Ailesinin evladı .• An
ne ve baba üzerine titriyorlar. Ço
cuk okuyor, yazı yazmaya merak 
ediyor. Orta halli yazılar yazıyor. 
Sonra konservatuvara giriyor·· 
Daha sonra Komedi Franseze ge
çiyor. Piyer Blantar çevireceği h!r 
filmin bat rolünü bu tecrü~esız 
kıza vermek istiyor. Israr edıyor. 
Kızcağız tek filimle me9hur olu
yor. 

itte bu güzel ve mqhur yıldızla 
bir gazeteci ~on çevirdiği (Viktor 
ismindeki adam) adlı filmini mü· 
teakip bir görütme yapmıftır. 

Gazetecinin ilk ıuali fU olmut-
hır: 

Bundan ıonra da filim çevi
recek miıiniz? 

- Pek zannetmiyorum. Yekna
aak bayatı hiç ıevmem. Bir vakıt
lar muharrirlik arzuıuna kapıl· 
mu~tım. Yazılarımın pek beğenil
diğini söylediler .. Ve beni bu yol
da devama teşvik ettiler. Fakat 
muharrirlik çok can sıkıcı bir İf. 
Ynzı yazmak icin evvela mevzu 
arıyacaksınız. Sonra mevzuların 
yeni olması da li1zım. Fakat bu
gün dünyada çıkan milyonlarca 
gazete, milyonlarca kitap yazıla
cak yeni birtey bıraktılar mı? Far
zediniz ki, mevzu buldunuz. Onu 
kafanızda yoğuracaksınız. Mevzu 
yoğrulduktan aonr arbk hiç bir 
zevki kalmaz ki.. Sonra artık aizin 
için hiç zevki kalmıyan bu teyleri 
otunıo kağıt üzerine geçireceksi
niz. Tahammül olunur. feY değiJ.. 
Muharrirlikten vazgeçtim. Musi
kiye batladım. Fakat büyük beste
kar veya büyük virtüöz olmak çok 
çalıtmaya bağlı .. Ben bu kadar ça
lıtmaya gelemem. Onun için kon
aervatuvarın müzik tubesinden ti
yatro kısmına geçtim. Evvela tra-

(Şanghay Dramı) /ilminde büyük muvallakıyet kazanan Viyanalı 
yıldız Kriıtian Mardayne ve Klodet Kolbert 

MEŞHUR YILDIZ FRANŞTON DIYOM Ki 

Onlara mülikat verm ten kaçardım 
ion ar be u e • a a ı 

Meşhur yıldız FranşoTon (Atk ğırmak yakışık almıyacaktı. nu anlatan gazeteci bana: 
bir baş ağrısıdır) ismindeki filmi Hemen gazetelerden birini tele· - Bıraksalar, diyor, kafamdan 
çevirmek için de hayli baş ağrısı fonla aradım. geçen bir saçmayı yazarım, oku. 
çektiğini itiraf ediyor. Knr91ma çıkana: yanlar da gülmekten kınlırlar. Fa-

Franto Ton bu filimde bir ga- -Alo! Dedim. Ben artist Fran- kat gazete, karilerine ciddi şey
zeteci rolündedir. Rolü öğrenmek fO Ton .• Sizinle görü,mek iatiyo- ler de vermeye mecburdur .. itte 
için ne kadar zorluk çektiğini ve rum. Ne zaman rahatsız edebili- bu vazife de bize verilmif, ne ya-
nasıl çalışhğını kendisi şöyle an· rim? parsın! 

Karin Nelson, ( Rasyotin) filminde .. 
latıyor: Meğer kartıma çıkan, Amerika- Fakat hepsinden edindiğim bir 

jediye çalıfmak istedim. Fakat bir den biri olacaktım. Fakat komedi
türlü ağlamayı beceremedim. Gül- den canım sıkılmaya batladı. lfi
mek belki daha kolaydır diye ko- jeni piyesinde haf rolü oynamak 
medi kısmında çalıftım. Konıerva- istedim. Tabii vermediler. Ben de 
tu~~ d~.P~?ma?1ı .~ldıktan... sonra darıldım. Tiyatrodan ayrıldım. 
taln? buyuk ~ır lutfuna ugradım. Babamın yanma, Tulona gittim. 
Benı Komedı Franseze aldılar. Orada ıevgili babamın tuhafiyeci 

Biz artistler gazetecileri sevme- nın en me~hur gazetecisi imif .• la- kanaat var ki o da fU: 
yiz. Fakat, ben bunda ne kadar mini ben bile tanıyordum. Belki Gazetecileri sevmemekte hak
hakaız olduğumu anladım. Diğer mülakat için müracaat ettiği za- sızmıtız. Onlar da bizim gibi &• 

taraftan arkad&Jlarıma tavsiye et- manlar onu da reddebniftim. damlar .. Onların da kaynanalann
tim. Gazetecilerle ahbap olmaya Randevu verdi, 8'İttim ve ko- dan tutun da pantalonlu küçük 
hatlaıınlar. Çünkü belki bir gün nuttum. kard~lerine kadar aileleri var .• 

Hem de başlar baıılamaz eyi rol- dükk" A d t b. 8 · k · 1 b Ik' F anın a am ır urJua ız 
Ier verdiler. Bu suret e e ı ran- ·b· l •a ak t ı·· b t h ·s .. .. d. · I . gı ı ça ı.,. c , a un ana a ıı 
sanın en buyuk kome ı artist erın- ettiği kocayı bekliyecektim. Fakat 

l olmadı. Piyer Blantar çevireceği 
'·~"·~~ filimde bana bir rol teklif etti. Si

nemayı tecrübe etmemiftim. Bir 
defa da onu tecrübe edeyim, de
dim. 

Vaziyeti anlathm ve gazeteci
ler hakkında fikir edinmek için 
gerek ondan, gerek lütfen verece
ği malumattan istifade etmek iste
diğimi söyledim. 

- Beni Amerikanın me,hur 
gazetecilerinden biri sayıyorlar a-

1 ma, dedi, hiç anlafılmamıt olan 

1 
bir gazeteci vana o da benim. 
Halk tuhaftır, yazdığınıza ıizin 
dütündüğünüz manayı vermez. 

Burada yıldız ellerini çırptı: Bazan öyle olur ki yazınızdan ai-
- Sonra, dedi. Bilmezsiniz. 

Piyer Blanşar ne güzel, ne sevimli :ı::~ı:ı:ı: =~:i:~:ı:~:;~ ta-
adam ! Ne kadar tatlı konuşuyor? «Bunda kabahat ne bizimdir, 
Her hareketinde cana yakın bir ne de balkın. Esasen bunu bir ka-
şey var .. Bu kocaman filimi hat- lbahat diye ele almamalı: Bu böy-
kaaiyle çevirseydim muhakkak aı· le, bu!> 
kınhdan geberirdim. Bütün bir kıf ilk görü,tüğüm bir gazeteci çok 
stüdyoda hapsolmak çekilir bir · h b. d d B dak.k Elenor V itney eyı, Of ır a am ı. et ı a-
•ey mi? Fakat Blan•arla deg"' il bir onl d b da hb ld k. K d' · d b Lizct Laman 
Y T ara a ir filimde gazeteci ro- a ap o u en ısın en a· 
kıf, bütün sene bir yerde kapalı lü \'erilir. kikaten çok istifade ettim. 1 leri bittikten sonra evlerine dön· 

' kalmaya razıyım. Sonra size bir «Atk bir baş ağrısıdır.» iıminde- Görüttüğüm diğer gazeteciler- dükleri zaman da belki herkesten 
'- 9ey aöyliyeceğim ama, inanmıya· ki filimde bana bq rolü verd'kl • den biri de bana onların mesleğin- fazla zevk duyuyorlar. 

cakıınız. Çevirdiğim filmi henüz ri zaınan: 1 
e deki diğer mühim bir meseleden itte, gazeteciler hakkında ma· 

biç bir ıinemada ıeyretmedim. Ba· - Gazeteci olacakıın dediler. bahaetti: • lumnt &ahibi olduktan ve onlarla 
na öyle geliyor ki, hiç bir vakıt bu O zaman vakıt vakıt ben· le Bunlar maake altında lf gören epiyce konutUP hallerini, hareket-
aaçma filmi battan sona kadar görüıımeye ~elen ekserisini k~bul kimselere benziyorlar. Mesela, ha- lerini aldıktan ıonra «Atk bir bq 
seyretmeye tahammül edemiyece- ebnediğim bazıı~ ile de bir iki da· ktyorsunuz, hariçteki hayah gü- ağrısıdır» filmini çevirmeğe bat-
ğim. kika görü;üp atlathğım gazeteci· lüp aöylemekle geçen bir adam, 1 dım .. 

Yıldız bir dakika durdu: ler gözümün önünden geçmeye gazetedeki masasının batında cid- Bu itte benim de hakikaten ha· 
_ Sözü buraya nereden getir- ba,ladı. di feyler yazmağa mecburdur. Bu- tım ağrıdı .. 

dim. Bilmem ki .. Ha .. Batka bir d~ pişmanlığı da o zaınan duy- Balkanlar aıı-.rasııs:ıl-mm:ı"r~IB--0--R--S--!l::Cm .. ı·· 
filim çevirmeye niyetim olmadı- A 
ğını anfatmak istiyordum. ~akikaten gazeteci rolünü ya- Otomobil Ra/j'esi 

Sanatkar nihayet ıusabilmiı:.ti. pabılmek için ltendimde biç bir Ed. (H ~ h b' · · -
T malumat 1 d w h' d' ıroe 30 usuıı mu a ırımız- OZOM 

Muharrir bu sükuttan istifade ede- 0 ma ıgını ıase ıyor- d ) G ld w gib' b dum. Ne ya acakt ? en - eçen sene o ugu ı. u 1 2 Albayralc ti. 19 
rek ikinci sualini sordu: B k P ım. sene de Yunan Otomobil ve Turıng Çekirdek· .. .• fiat1 • 

19 

- Evlenmek hakkında ne dü· ··ı~ a çare yok, gazetecilerle klübü tarafından Arnavutluk.Bulga- N ıız uzum en 1 

fÜnüyorsunuz? ::na ~tadgitmb e~ lazkımdı. O za- ristan Romanya Klüplerile Türkiye N:: 
8
7 

ıs:a ar enım apıma gelen T · Ot obil Klü'b.. ·· · t• - Evlenmek çok iıterim. Fa- nazet-·ıı · w • d' b • uruıg ve om unun ışı- No. 9 
k k k "' ... " erın ayagına tım ı enım ~'- ..... b' Balkanlar Araa Ot 

at ço ta orkuyorum. Her teY· aitmeın ı·cap d' d B. ••1A fa& ettiğı ır ı o- No 1 o 
=> e ıyor u. ır mu a- bil Rall ' · t ti lund "' h ' den cabuk canım sıkılıyor Acaba kat \rerece"' · d' w ak 1 mo ye 11 er P 0 ugu a- No ı ı rfk d . . gım ıye çagırac o - ber aLnmıtbr . . 

e~ ı ı ten e bıkar mıyım denı- sam hepsi kota ko~a gelirlerdi. Fa- latanbuld~ i§tirak edecek olan ZAHtRE 
' nız? kat, ınüli.katı verecek olan ben ol· ··--Lıklar F M . . kum 656 çuval Buğday 5.75 

Madlen. m d ... • . muanu raıuız eaaa1en - 9" 1 A · a ıgım ıçın onları ayağıma ça· Ba ı _ "' çuva rpa 
- Bu yaz ne :yapacaksınız? panyuının acentaaı Y uıwent Re- 6 çuval M D 
Sualine: S bo~l ile ~unan.tabauından B. Moa- 100 kental P~la~ut 350. 

- Büyük bir otomobil aezinti- atılık apartman kof dan ibarettir. • 
o Bunlar lstanbuldan 2 Hazıran per- r l f k 

~ ai, cev hını vermittir. Filimden al- Fuarın karşısında 3 numaralı yeni fCDlbe akfamı anat lg,12 ile 2l,l5 r a Cl l 

16.00 
17.00 
18.00 
19.50 
21.50 

6.75 
4.125 
S.50 

455. 

.ıs. O. S.) Salıara) filminde sihri ve caz.ibe&iyle mümtaz bir yıldız 
olduğunu isoat eden Martha labarr .... 

dığı~ para ile kocaman ~ir. o~o- yapılmakta olan Apartman satılık- arasında hareket edecekler, Edime- 1ki çqmelik Kestelli caddesinde 
mobıl aldım. Bununla keyfımın ıs- tır: lç~deki bay Cemile müracaat ye gece yansından aonra vasıl olarak Kazım kızı Hatice, yedi buçuk kurut 
~~!!_ği gibi bütün Fransayı gezece- edılmesı. saat 1,20 ile Cuma sabahı 6.25 ara- mukabilinde Osman oğlu Mehmedin 

S.7 1-3 (2048) ıında Edimeden aeçeceklerdir. falına bakarken yakalanm tır. 
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Tarh No. Adı Sokağı No.Kazancı 

Lira K. 

31 MAYIS SALI 193& 

Miail Ceza Buhran Cilt 
Lira K. Lira K. Varak 

ANKARA RADYOSU 60-60/1 
60-60/1 
104 

Rodolf Dezandonald Adrlyatika vapur acenwı 1 el K. 1 75 40 89 40 89 16 36 7/44 
Rodolf Dezandonakl Adrlyatika vapur acenlası 1 el K. 175 111 34 111 34 44 54 7/44 

Bir Yıldızın Sonu 
Öğle neşriyatı : Sadık, Halit Ferruf lnıııat Ş. ikinci kordon 66 274 57 274 57 109 82 7/50 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12.50 104 
203-203/1 

Sadık, Halit Ferruf ln§ııat Ş. ikinci kordon 66 25 00 Komisyon masrafı 7/50 

Havadis, 13.05 Plakla Türk musikisi, 13, 
ğinin alkıtlar arasında öldüğünü 30 Muhtelif plak neşriyatı, 14 Son. 

G. Summa Komisyoncu Gazi bulvan 32 61 32 61 13 04 7/52 

Gazetelerden: 
Norber Müir ihracat komiayoncusu Cemal Cendeli H. 420 00 1680 00 420 00 7/54 

görmek gibi bir 'eydi. Ertesi gün Akşam neşriyatı: Norber Müir ihracat komiayoncusu Cemal Cendeli H. 60 00 240 00 60 00 7/54 

stüdyodan ayrıldım. Kapris dedi- Saat 18.30 Plılkla dan.< musikisi, 19.15 289-289/l 
358 

Kaplan Z. Hüanll MustafaZahire aimaan Borsa 20 12 20 12 8 05 7/55 

«Mis Denis Lakayın (Dünya) ler, halbuki değildi. Son filmimi Konferans: Ş~li Halkevi namına Dok- D. Lorimer Hesap mütaluusısı 558 46 558 46 223 38 7/57 

lilim firketi ile olan mukavelesini bitirdikten sonra bir gün oturup tor Muzaffer Esat (Karakter), 19.55 374 
leshettiği haber alınmıftır. Mis uzun uzun dütiindüm. K.alben elan Bo.sa haberleri, 20.00 Vedia Riza ve ar- 382 

Lakay bu mukavele mucibince isabetli dütünen hkoçlu bir köy kadaşları tarafından Türk musikisi ve 394 
(Dünya) lilim fİTketinden halta- mektebi hocası olduğumu ispat et- halle şarkıları, 20.45 Hava raporu, 20.48 14 

da 500 lngiliz lirası aylık alıyor- mek için aklımdan geçenleri ve. ömer Riza tarafından arapça söylev, 21. 448 

du. Güzel yıldızın en son çevirdi- vardığım neticeyi kağıda döktüm. 00 Tahsin Karakuş ve arkadaşlan tara- 421 
ği (lhti~ama doğru) lilmi fehrin Burada tekrarlıyorum: fmdan Türk musilcisi ve halk şarkıları, 47 

en büyük sineması olan Kontinan- 1 - Şimdi otuzundayım. Bü)'iik (Saat ayarı) 49 
tal sinemasında gösterilmekte- bir aktris olmadığım için uzun 21.45 Orkemra: 81 
dir.» müdddet yıldız olarak kalmama 22.15 Ajans haberleri, 22.30 Pll'lkla solo- 82 

imkan yok. Binaenaleyh ya : Jar Opera ve operet parçalan 22.50 83 

A) Para biriktirmeliyim. So~ haberler ve ertesi günün p~ğramı 89/l 
B) Yahut ta evlenemliyim. Ev- 23.00 Son. 90/1 

lenmek istediğim adam İse yalnız tSTANBUL RADYOSU l10 
sensin Tom. Çünkü sen o sahte öğle neşriyatı: 114 

Denis Lakayt değil, a11l Jean Ma- Saat 12.30 Karışık plAk neşriyatı, 12. 207 

Alfons oğlu Eataliala Komisyoncu 
B. A. Elyon Komisyoncu 

32 13 
60 00 

Fransova Kapural A. Komisyoncusu 

Salim bey ban 
ikinci kordon 
K. Kardiçalı 66 6 11 

10 00 
55 58 
42 00 

A. Malamo ve türeki11 Ticaret 
Kadaifçi oğlu lamail Hakkı Halı T. 
Mütaabhit Muhittin 
Celep oğlu Hasan 
Ahmet Remzi 
Hakkı Keten 
ÇambeDi Mehmet Ali 
Hatip Z. Riza 
Emin Süleyman Tatari 
A. Süleyman Keten izzet 
Denizlili Hüseyin 
SiyaneJ 
Fabrettin Ali 
F ahrettin Ali 

Komisyoncu 
Komisyoncu 
Komiayoncu 

Komisyoncu 
Komisyoncu 
Komiayoncu 
Komisyoncu 
Komisyoncu 

ikinci kordon 
Gazi Bulvarı 
Osmaniye C. 

Çankın 

1 el Belediye 
Keten 
Keten 
Keten 
Keten 

Keten 
Çerçioğlu 

Otücöler 
Saman Is. 
Saman la. 

27 60 00 
3 96 00 

11 120 00 
17/7 96 00 

18 18 00 
24 00 
60 00 
12 00 

7/10 240 00 
149 52 
50 11 

32 13 12 85 7/59 
60 00 24 00 7/60 

6 11 2 44 7/61 
Komisyon maırafı 7/62 

55 58 22 22 7/64 
42 00 16 40 7/67 

12 00 7/69 
19 20 7/70 
24 00 7/63 
19 20 7/64 

3 60 7/65 
4 80 7/68 

12 00 7/69 
2 40 . 7/73 

4800 7/75 
149 52 59 81 7/76 

60 11 20 04 7/76 

Çıkık elmacık kemikli, mavi 
ııözlü, sarıtın kadın yazdığı mek
tubun ıon cümleleri üzerinden 
asabi parmaklarla bir kurubna 
kağıdı geçirdikten sonra mektubu 
aldı ve okumaya bafladı: kayı sevmittin. itte bugün bana 50 Plak: Türk musikisi ve halk şarluları, 207 

mektubu yazdıran amil, vardığım 13,15 Dahili ve harici haberler. 213 F eni Hiiki ve türekia 
DaY11slı Oıman 

Mühendiı 

Mühendis 
lıcaret Fevzip- B. 4 5 00 Komiayon ınunıf~ 7/78 

«Sevgili Tom: neticenin bu (b) faslı. Akşam n.eşriyatJ: 235 
Sana yazalı bir sene oluyor. Bu Mukvelemin yenilenmediğini o- Saat 18.30 Plfıkla daruı musikisi, 19.15 

240 

mektubumsa, eminim ki aeni hay- kudun mu? Bu, benim sonum de- Türk mustkisi ve halle şarkılan (Hikmet 
340 

rete dütürecek. Çünkü bu aahrlar mektir. Benimle evlenmek hevesi- Riza ve arkadaşları1, 20.00 Saat ayarı ve 
61 

bir nevi izdivaç teklifi, garip bir ne kapılmıt iki erkek daha var. arabca neşriyat, 20.15 Türk musikisi ve 200 

lsmail Hakkı 
Jalı: B. Mizrahi 
NIA'eltin Ferit 
Nejat Nuri 
Giritli MuoWa 

itiraf mahiyetindedir. istersen bu Fakat bunlar bana değil, perde- halk ~arkılan (l..E'man ve arkadaşları) 422 

hareketime c.,;;nah çıkarma» adı- deki hayalime ifıklar. Her ikisi 21.00 Keman Solo: Viyolonist Neede~ 3 
Antvnn Valter 

o- d b h 392 Cemal •-L:...erı 

Komiıyoncu 

Komisyoncu 
Yol B. 
Yol B. 

Xomisyoncu Osmaniye 

45/6 30 00 
5 3600 

9600 
Komiayoncu Bakır B. 13 144 00 
Komisyoncu Gazi B. 96 00 
T alımil tabliye müteahhidi 1 ci kordon 252 00 
Komiayoncu Mimar K. 35/3 . 6 73 

Ttcaret Birinci kordon 5 00 
nı verebilirsin. e zengin adamlar: iriai mef ur Remzi Atak Piyano da Marsel Bi 21.1!1 .,......~ 

Paylathğımız arkadatlıktanberi bir borsacı, diğeri de bir lord. iki· Stüdyo salon orl<.estrası: ' iz ID İl Defterdarlığından: 

6 00 7/82 
7/20 7/83 

19 20 . sın 
28 80 5/97 
19 20 5/98 

252 00 100 80 S/~ 
6 75 2 70 5/100 

Koıniayon ınaanıh 7/~l 

0 kadar çok teY oldu ki, ayda aekiz al de muhakkak beni betbaht eder. 22.00 Ajans haberleri, 22.1!1 Yarınki 
lngiliz lirasına çalıtan köy hocaal Hülyamda daima seninle evlen- proğram ve lstiklAI marşı 
Jean Makayla 91marhlmı9, lüzu- meyi kurmuttum Tom. Çiftliğini AVRUPA RADYOSU 
mundan fazla aylık alan ıinema büyültür, o ağaçlar arasındaki ti- SENFONiLER: 
yıldızı Denia Lakay arasında dağ- rin evi tamir eder, giizel bir yuva 20.45 Bükreş: Senfonik orkestra (E-
lar, uçurumlar var. haline sokarız. Belki topaç gibi nesku'nun idaresinde). 

Yirmi yafındayken seni aevmit- oğullarımız, hulyalı ııözlü kızları- HAF1F KONSERLER: 
tim Tom. Unuttun mu? Sen de mız olur. Onları vakfiyle benim 7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif konser 
beni seviyordun. Amatör tiyatro- hocalık ettiğim köy mektebine yol- (8.15: devamı). 11,15 Berlin kısa dalgası: 
larında ketfedilip te (bu keşif ke- larız. Seni mesut edebilirim sanı- Banılo muzika, 11.45 Halk musikisi, 13 
limesi benim değil, ainema i.lemi- yorum Tom. Ne dersin? Çabuk ce- Berlin kısa dalgası: Hafif musi'ld (14.15: 

Yeni maliye tubeai mükelleflerinden yukarıda isimleri iftiga) nevileri ve ticaret mahalleTi yazılı 35 
mükellef namına tarholunan ve her birinin isimleri hizasında gösterilen kazanç, buhran verııileri ile 
zamlannın bu mükelleflerin bildirdikleri adreslerinde bulunmamalarından ve yeni ticaretgah ad
reslerini bildirmemit olduklanndan matruh vergi ve zamlarının kendilerine tebliğine imkan buluna• 
mamıştır. ltbu ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde verginin lazımüt• 
tahsil bir hal alacağı 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 86 ıncı maddesi deli.Jeti ile hukuk uauUI 
muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere ilaneıı 
tebliğ olunur. 1843 (2053) 

nin kullandığı teknik kelimedir) vap yaz.» devamı), 13.25 Bükreş: Motzoi orkestra- T. c. iz mir Defterdarlığı Yeni Şube Tahakkuk 
o mah~tt ainema mukavel~aini im- Sevgilim: JEAN sı (14.30 devamı), 17.45 Berlin kısa dal- ş f}•..., • d • 
zaladı'!~ vakıt ae~ ~enı daim~ .. . . gası: tş sonu konseri (18.50 devamı), e JgJn en. 
aevecegını vaadetmıftın. O geceyı Aradan bet gun geçmıttı. Kız, 18.30 Berlin kısa dalgası, Bando muzi- T h 1 • 
hatırlamıyor musun? Tepemizde sayfiyedeki güzel kötkünü sattı, ka. 18.30 Brüno: Sesli film şarkıları, 19, Nar smı Mevkii aenesiKazanç 

934Lira K. 
Buhran 
Lira K. yıldızlar göz kırpıyorlar, bumu- reklamcısını katibini savdı. Lüzu- 10 Ostrava: Askeri dans musilcisl, 19.20 o. 

muza ıslak topraktan çıkan güzel mundan fazla büyük olan aparlı- Peşte: Plak konseri, 1920 Prag: Şram- 23S/l 
bir ot kokusu doluyordu. manının bir kısmını kiraya ver- mel musikisi. SS/l 

Almozlino biraderler Ticaret Kolancılar 31/34'" 1350 00 
55 ()() 

54000 
2200 

1. Misil Cilt 
Lira K. Yarall 

No. 
1350 00 8/1' 

O gecenin üzerinde tamam on mek için tertibat aldı. Altıncı gü- 22.05 Bretislava: Radyo orkestrası, 
aene ı geçti. Ben ıözümde durdum nü Tomdan bi~ ~ektup gelmi,ti. 22.15 Viyana: Maks Şönher idaresinde 22511 
Tom. Sözümde durdum ve bat- Heyecandan tıtrıyen ellerle aça· radyo oııkestrası, 22.45 Berlin kısa dal- 310 
ka kimseyi sevmedim. Yalnız bu rak okudu: gası: Ha11< musikisi konseri, 23.15 Prag: 
arada benliğimi batka bir aevgi 23.30 Viyana: Gece musikisi. 
sardı: Perdede muvaffak olmak «Sevgili Jean: 

Kantariye Ticaret ve komisyonculuk T. A. Ş. 2 ci Be- ,. 

Güzel lzmir nakliyatı U.Ş. 
lediye 

Kardiçalı H. ,. 

55 00 8/2 

60 00 24 00 60 00 
36 ()() 14 40 36 00 Hancı Ahmet Fincancı hanı 

Kooperatif Aydın incir 
müstahsilleri ortaklığı 
Yürgü gazetesi 

Çatalkaya han .. 20202 00 8080 00 20202 00 

8/3 
8/4 
8/5 

12 00 480 12 00 8/6 
hırsı ve atkı. Adım batında resim- Mektubuna tefekkür ederim. tZMIR SICIU TiCARET ME-
lerimi görmek, her gittiğim yerde Korkarım ki, ifadem seninki ka- MURLUô.UNDAN: -------------------- --------------------
tanıtarak bir aürü hayran gözleri dar düzgün değil ve tükranımı Teacil edilmiş olan (Türkiye cüm- kar bulunan bazı banka teamülleri' 
üzerimde toplamak, postadan yüz-ı hissettiğim kuvvetle yazamıyaca- huriyeti Ziraat bankası lzmir ,ube- mü•teriden onun lehine ikrazat mu-ı 
)erce mektup almak beni adeta ğım. ai) nin ödünç para verme işlerile uğ- amelatile müterafik olarak yapılmak· 
çılgına d?ndürmüttü. Sen bütün ltiraflar~nın v~ ?1ektu~un.un ~on I raşacağına mütedair beyannamesi ta olan b.~~ı mad~ ~id~matın .. taza~
gazetelerın, mecmuaların uzun kıamındakı teklıfın aamımıyetıne 2279 numaralı kanun hükmüne göre mun ettıgı masarıfi yıne muştenye 
uzun bahsetmelerinin ne demek •üphem yok. Seni temin ederim sicilin 2298 numarasına kayıt ve tes- ödemeği imir bulunmaktadır ki ban
olduğunu biliyor musun Tom? A- ki bu iti çok, hem pek çok dütün- cil edildiği ilan olunur. kamız bu nevi ayn hizmet mukabili 
dını değiştirdikleri vakıt hoşuma düm Jean. ilk önce evlenmemiz lzmir sicili ticaret memurluğu res- ücretleri yukarda yazılı hat ile mu-
gitmitti. Saçımı, yüzümün teklini, dütüncesi beni sevinçten deliye mi mührü ve F. Tenik imzası kayyet olmaksızın ve fakat müıteri 
biraz çıkık duran ön di,lerimden döndürmüttü. Fakat dütündüm 1 - Beyanname nam ve heaabma yapılan hakiki ma-
birini değittirdikleri vakıt aevin- ve aana iti bu mektupla İzah za- tzmir Vili.yetine aarif miktannı hiç bir veçhile geçme-
mittim. Bana rol yapmasını öğret- ruretini duydum. Sen ilk Denia 2279 numaralı kanunun 2 inci mek suretiyle tahsilde devam etmek-
memitlerdi. Zaten rol yapmaya, Lakay olduğun vakıt hem kızmıf, maddesi mucibince tanzim edilmif tedir. 
yahut onu bilmeye ihtiyaç ta yok- hem kıskançlık duymuttum. Li.- beyannamedir. Mevzubaha banka teamülleri mu
u. Rejisör her hareketimi aöy)iyor- kin, bu sana kartı olan atkımı A) Bankamız lzmir ,ubesi 18/6 cibince vaki olacak zaruri mükteae
du. büsbütün kırbaçlamıf, artırmıftı. /933 tarihinden itibaren ikrazatmda batımız ile bankacılık muktezası ya-

Benden pek memnundular. Be- Bütün filimlerini hi~ görmedi~se %12 ye kadar faiz ve komisyon tah- pılan h~zmetler mukabili tahsilatımı-
ni bir romantiklik ıembolü olarak altıtar defa seyrettım. O guzel sil edilecektir. zın bellı başlılan ,unlardır. 
ortaya çıkartmışlardı. Artık mil- e~bi~':~eri~le çekilmit resim!erinle B) Umumi bir müeaaese olan ban- .. 1 - !"~•teri heaab?'a yapılan b?~ 
yonlara hükmeden bir kraliçe gi- çıftlıgı oy le donattım kı, du- kamızın aleni bir surette cereyan tun hakiki ve aynca hızmet mukabılı 
biydim. varlarda yer kalmadı.. Açık eden muamelatı icra vekilleri heye- masraflar ezcümle sigorta, ardiye ve-

A k k 
. d• • · b f fı· aöyliyeyim: Basit bir hayat geçir- tince tasdik edilmi• ve sicili ticarete ya muhafaza ve bekçi ücreti gibi r a ar aya çevır ıgım e - • . ' . .a___ •• • _L_.1 

1
. · k t ·· 1 t• • t• k• menı tayanı tavaıye bulmıyorum tescil ve ilan edilmiş olan esas muka- maar.., ıarın muştenden aynca tanaı 
ım fır e e oy e para ge ırmıf ı ı, d . h I · k 1 t k ve ne ense aenı mu ayyelemde, velesi ııhkimile bu mukavele daire- o unması. 

mena1enm yem mu ave e e - k b k.. 1 · · 
l.fl · d h h · · · k b 1 a a oy esvap arı ıçınde canlan- ainde tanzim kılınmı• ve •ubelerce 2 - Hesabıcarilerde faizin ticaret 
ı erın en er angıaını a u h .. . ~ ' 
edeceğini fafırmıttı. Bütün bunlar dırmaya ta am~~I edemıyorum. mabehüttatbik bulunan talimatna- kanunu ahkamı dairesinde her üç ay-
adeta inanmıyacağım teylerdi. B.ana ka~ırsa bu ~tı~ e.n eyisi yine meler ve bu talimatnamelere merbut da bir resülmale kalbedilmesi, 

A ba ru··y .. .. d d. hız oldugumuz gıbı kalalım Jean. matbu formüllerde münderiç ahkam 3 - Banka muamelatında bu mu-ca a mı goruyor um ıye S .1 • 1 çok defa kendimi çimdiklediğim evgı enm e. dairesinde cereyan etmekte olduğun- ameleler ne kadar az imtidat edene 
oldu. dan bunlann alelmüfredat şeraitini ehin bir liradan qağı komisyon tah-

TOM tadat etmeğe lüzum görülmemiştir. ıil edilmemesi, 
Ancak ötedenberi hariçte ve mem- 4 - Borçlulan ,ubemizin müte

Bir hafta aonra akşam gazete- leket dahilindeki bilumum bankalar- mekkin bulunduğu mahalden ba,ka 
!erinde iri yazılarla haf ıayfada ca tatbik edilmekte olan ve devamı yerde sakin bulunan aenedatı tücca-
fÖy)e bir havadis çıktı: tatbikinde banka ve bankacılık nok- rİyenin iştira muamelitında ihtiyar 

Lakay bir lordla evleniyor. tasından hayati zaruret olduğu der- bulunacak muhabere masraflarının 

Menemen 
~- alınması, 

Belediyesinden: 5 - Faiz ve komisxonun on bet 
günden aşağı hesap edilmemesi, 

uinalaroche 
Grip, Kızamık, Skarlatin, Zatür

ree ve Tifo gibi sari hastalıldann, ne
kahat devrelerinde veya gayri kafi 
bir tegaddi neticesi husule gelen za
yiflik ve kansızlık hallerinde veya 
i,tahsızlık vukuunda doktorlar tara
fından tavsiye edilen 

QUINA LAROCHE 
Sıhhat ve kuvvet şarabını lçİılİz •. 

Kuvveti iade, hazml teshil eder ve 
i§tahı açar. 

Bütün Eczanelerde satılır ... 

Ne oldu bilmiyorum. Muvaffa
kıyetimin tam zirvesinde iken ha
yale yer vermiyen, kuru hakikat
ten ba•ka 'ey kabul edemiyen h
koclu kafam birdenbire etrafında 
örülen tatlı rüya tülünü yırtarak 
hakikati bütün çıplaklığı ile gör
meye ba,ladı. Birdenbire uyan
mıs, her •evin aahte olduğunu gör· 
mü,tüm. Adım yapma, yuzum 
yapma. yürüyü,üm, konutu.um, 
hatta dü•ünÜ•Üm bile yapmadı .. 
Asıl J..oTknnç olan 'ey bu yapma
ların h .. kôl-i olduğuna inanmaya 
ba•lamı~ olmamdı. 

1 - Belediyemizin 938 yılı evrakı matbua ihtiyacı muhasebe
de mevcut listesi mucibince 25/5/938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 9/6/938 tarihine raatlıyan pertembe günü aaat 
15 te Belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

C) Kanunun neşrinden evvel ak
tedilmi, olup müddetleri itibarile ka-

nunun mer'iyetinden sonraya da şa-
11 

• .:::::::::::::;~::..mllill••-
mil olan ikrazat ve tevdiat mukave-

,~. . . ...,.." 

Beni Denis dive çağıranlara tıp
kı yeni ftdını pek benimsiyememif 
bir köpek gibi cevap veriyordum. 
Artık dişlerimi göstermek u;ın 
stüdyoda öğretildiği gibi mihaniki 
g '"lleğe ba~lamıttım. 

Hakikati ke,fettiğim günün ge
cesi sabaha kadar gözüme uyku 
girmedi. Fena halde korkmuttum. 
Bu, insanın asıl kendisinin. benli-

3 - Bu ite ait muhammen kıymet 441 lira 25 kuruttur. 
Taliplerin bu mikdar üzerinde yüzde yedi buçuk nisbetinde 

teminat vermeleri ve ihaleyi müteakip bu teminatını yüzde 15 ,e 
iblağ etmeleri ve eksiltme tartları dairesinde noterlikten muaad
dak mukavele tanzim emtesi tarttır. 

4 - Noter masrafı ile pul dellaliye ve defterlerin nakliye maa· 
rafları talibine aittir. 

5 - Defterin listede gösterilen ebatta olması ve zait itaretiyle 
gösterilen 23 defterin mutamba kaplı olması tarttır. 

Ve kağıtların iyi cina kağıttan imal edilmesi ve cüzdanların 
kaplarının da kalın olmaıı tarttır. 

1836 {2050) 

lelerinde tayin olunan faizlerin bu 
mukavele müddetlerinin hitamına 
kadar birincisi üzerinden tahsil et 
mek hakkımız mahfuzdur. Mahaza 
bankamız bu faizlerden ancak kabi
liyeti tahsiliyeai olanlar üzerinde bu 
hakkı istimal edecektir. 

Bu suretle tahsil edilecek yüzde 
onikiden fazla faiz ve komisyonlar
dan 18/6/933 tarihinden itibaren 
kanunla muayyen idarei hususiye 
payı tahsil edildikçe ayrılacaktır. 

1835 2052) 

iz mir Defterdarlığından: 
Satıt No. 
1315 Seydiköy Atıf bey M. 28 No. S. 3 taj No.lu 

349.12 metre murabbaı arsa 
1316 Birinci Karatat 9 Eyliil S. 37 taj No.lu 421 

metre M. Araa 

Lira K. 
100.00 

105.25 

1317 Birinci Tepecik Nevkütat S. 2/1 taj No.lu 68.13 68.13 
M. M. Araa 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle m!izayede
ye konulmuttur. ihalesi 9/6/938 tarihinde pertembe günü aaat 
15 tedlr. Taliplerin milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

1724 (2046) 



----

IZMIR BELEDlYESNDEN: 
938 Mali yılı İçinde belediye he. HAYAT lstanbul Sıhhi müessese er Artırma ve 

M k . •. ·n esrarı l~imlerince yoksul hastalara verilecel Cinsi Miklı:m Mu1ınrumen kıymeti rA. Garanti 
a ıneoını reçeteler mukabilinde 4Arlnamesine 

Doktorlanmız tasdik eder ki, baih formülü veçhile yapılacak ilaç- , Aıı Çoğu Ku. Sı. Lira K. 
haatabklarımızm çoğu ruhidir. ılar Başkitipliktelri şartnamesine gö- Ekmek 791000 963500 10 7563 37 
Zaaftan, ceaaretsizlikten, korku- re 10/6/938 Cuma günii saat on rıl- Francola 22800 31000 14 50 
Un, mellnkoliden, ümidıizlikten .tıda P.çık eksiltme ile ihale edilecek- S:.ıdeyağı 27700 37400 98 
'doiar. Mentei iae, heyecansızlık tir. Bir sene zarfında yapılacak ilaç- Vejetalin 5000 BOOO 52 
ve neıesizliktir. ların her aemt iç.in muhamme:ı be- Karaman 

Bu gÜn butaneleri botaltacak deli be~ vüz liradır. l~tiralc edecekler- 100800 120500 40 
ieıiııe iliç: heyecan ve n~edir. otuz yedi lira elli kuruıluk muvak- Dağlıç 53000 75000 47 

Bir hastaneye gidiniz, hastala- kat teminat makbuzu veya banl:a Kuıu 23800 3ı800 47 
rİn elemlerini, endifelerini güler teminat mektubu ile söylenen gün Sığır 53000 63600 35 
bir J(lz ve itimatla kaldırınız, der- ve ıaatte encümene gelirler. Süt 203900 239700 11 
bal yataklanndan kalkarlar ve ev- 25, 31, 3, 1 174s (108G) Kase yoğurdu 61500 91800 5 
lerine koprlar. lki bin sekiz yüz kırk dört lira kırk K d 

itte inaan makineaine bu kuv- alb kuruş bedeli ke4ifli baymdırhk ilo yoğur u 12000 16000 17 
fttleri vermek, hayatı saadetlerle ıabaımda Tevfik Rüttü Araa cadde- Mutbah yumurtası 320400 415500 1 
teçlrmek her teıebbüı ve azimde ıinde beton döşeme yaptmlmast için Günlük yumurta 140000 205000 4 
muvaffak olmanın ıırndır. blokaj temel döşemeaile iki tarafında Kuru kaysı 2100 3175 50 

Bu da her mevsim deii4meıin- mevcut kordon taşlannın tanzim ve Kuru faaulya 9900 12550 14 
de kanın kü.reyvab hamrasmı ta- beton ile yerine konulması i•i ha•mü- Kuru fasulya "Akliye" 25000 30000 1 t 
Zeleyip çoialtmakla olur. Bir tife hendislikten 15 kuruş mukabilinde Nohut 23050 28850 10 
(FOSF ARSOL) bu hayat kuvvet- tedarik edilecek keıif ve ..,tnameı;i 
lerini bir hafta içinde temin eder. veçbile 7 /6/938 Salı günü saat 16 Pirinç 50300 66100 22 
'(FOSF ARSOL) kan, kuvvet, ve da açık eluiltme ile ihale edilecektir. Pirinç "Akil ye" 45000 SSOOO 20 
ı.tihari artmr. Lizım olan kalori itin bin bef yüz lirası artırmaya çı- Ye~il mercimek 1600 2000 11 
ve enerjiyi yerİf. Sinir ve asabi karılacak ana mukabili mütebakisi Kırmızı m~rcimek 1250 1650 11 
l:nıhranlardan kurtarır, uykusuz- de tartnameai veçhile nakden veri- Kırmızı . ,. ~ A.ktiye" 15000 'ı 25000 10 
luğu, feu dUJünceteri, nıuannid lecektir. lttirak edecekler ilci yüz on Kuru ü:ılim · 3150 4425 20 
hbazW; siderir, vücudu daima üç lira elli kuruşluk muvakkat t.:mi- Kuru üzllm "Akliye,. 7500 10000 15 
ıenç, dinç tutar. Maddi ve mane- nat makb~ veya banka temıpat 
._ yorgunlukları alU'. BilhaHa bel- mektubu ile .<;ylenen gün ve aaa.tte Barbunya 2100 3.000 10 
gev-u:!::.f . •e ademi iktidarda bü- encümene gelirler. . Barbunya "A"kliye., 15000 . ~0000 9 
yük.,....;;,İ~ynar. Çünkü daima uzvi- 19, 24, 31, 3 1671 (1041) So~an : ,\' ;· 11•

1
', 34300 45900 S 

Jetimitde 'nqe ve heyecanlar ya- Senelik kh'ası on lira bedeli mu- Patate.s
1

, ,, • , 38400. 52500 7 
ratV. Her eczanede bulunur. hammenli Kar•ıyakada Soğukkuyu Patate~ ·~Akliye,; 40000 • 35000 6 

. tramvay caddesinde 111 sa:Yılı kah- Bulgur 45100 ı 
IZMtR MEMLEKET HASTA- venin yan kısmındaki belediyeJ:e ait 55200 12 

NESi DAHIU HAST AUK- 20 metre murabbaındaki yol fazlası Zeytinyağı 17950 23300 55 
LAR MOTAHASSISI blt.fkitiplikteki şsrtnameti veçhile Zeytin ., · . 6100

1 ·~ ' 7675 26 
, DOKTOR 10/6/938 cuma günü aaat t6da açık Zeytin "Akliye,. 5000 7500 21 

Cela
A ı . y I rtın artırma ile ihale edilecektir. iştirak Sabun ' 22300 28750 .35 

Muayenehanesi : ikinci Bey]er 
ıokaiında Fınn karıısmda (25) 
numarada.dır. 

JjELEFON : 3956 . 
EVi GözteP.C Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

etmek istiyen\er 75 kuru§luk muvak- Yetil sabun · · ' 10350 · · 15700 21 
kat teminat makbuzile söylenen gün Tereyağı · · ' 4550 7000 t 15 
ve aaatte encümene gelirler. Beyaz Peynir 7300 10575 45 

24, 31, 3, 7 ·1726 (1082) · KaŞar 1peyniri 3700 ' 4900 70 
1 Haziran 938 tarihinden itibaren 

ayda kırk be4 lira ücretle fen daire- Toz şeker 64750 82700 . 27 
mize bir dosya memuru alınacağın- Kesme şeker 4000 6500 30 
dan a§ağıdaki ,eraiti haiz olanların Makarna 7800 10400 25 
mühendisliğe tahriren müracaatleri. Makarna unlu 25000 30000 20 
1- Orta mektep mezunu olmak Şehriye 2650 3800 25 

Z AY 1 «Lise mezunu ter~ih edilecektir.» Şehriye unlu 15000 20000 20 
' 2- Askerlik müddetini ilana\ et-

N
' l - d !I .. T c z· t mi, bulunmak Un 23570 30775 15 
umara ı cuz an ucı • • ıraa · • f 1 l Kusku! 1300 2000 25 L--•~- •-=- L .. ~• t d. led" 3- Sınm 30 y~mdan aza oma-

uanlUIR l.UJJll' şuoeaıne ev ı ey ı- _,_ p 
jİm meblii İÇİn İJtİJDal etmek Üzere mCLK, •J ·t , , İr~D,Ç UDU 4400 6000 20 
bankanızın evrakına tahtim etmiı ol- . 4- Daktilo maklnesı e ıyt yaza- Pırasa 16350 21700 5 
..ı....ı::.. ...... taaL!L .r!'L .. ~!-" '--- bilmek. · Lahana . 12300 17500 6 
\l~UIU • .,'!"4 m~u .u;aen za- 28, · 30 1789(2023) 
yı eylecfiiımden ve atıyen zuhuru B' d .. rt .. d k r d k Balda · 7450 1 10000 7 
ile bankaya ibraz edildiği takdirde ~A- okuniyuzL~~ liok~fl'ıraBa 0 

- Ispanak 23650 31400 6 
hükmü olmadığı ve badema vuku san ~ ' ı.x:ue · qı ı ym- Barbunya 4300 6300 13 
b la 

" 

d. t edd. t • • b dırhk sahasında Refik Saydam cad-
u ca tev ıa ve t' ıya ıc;m a- • • ku IAI d d A k d f 1 38150 49200 12 

1 daki ~·LürU istimal edec ... mi deamm Do zey u mey amn an yte a ın aau ,. 
a mun egı • Montrö meydanına kadar olan 390 Çalı 4300 6300 11 

mübeyyin bu beyannamem T. C. Zı- b d ki 1 !t...! t fın k ... • B 2873 4280 20 d. kıl d metre oy a yo un uu ara a .... - amya 
raat bankaama tev ı ın 1

' ta,Jlarla kordon çekilmeıi Başmü- Sarık domates 3500 4550 8 
Naile Binnaz me • • bed ı· kab't· d 
H. d kak N 9 hendıılikten e ı mu 1 •n e te- Yer domates 17050 23160 7 

K. Yaka ı ayet ao o. darik edilecek kqif ve tarbıamesi 
1838 (2051) veçhile 3161938 Salı günü aaat 16_ Sakı:ı: kabağı 18150 25700 8 

IZMIR BIRtNCt iCRA MEMUR- da açık ekıil~e ~le ihale ~ilecek~ir. ~::1i::~u 6i!~ 79700 ıs 
LUdUNDAN: Doa.38/SS lttirak etmek ııtıyenler yuz .altı lıra 

5300 
5775 4 

. .. - H elli kuru•luk muvakkat temınat ve- Enginar adet 8600 7 

50 

so 

30 

50 

so 
50 

so 

2748 
312 

9049 

2525 

1082 

4338 

2230 

603 
614 

1820 

1489 

2259 

Kabıle Muberranın Ahmet ve a- banka · t ekt b ·ıe söy- 1 · D 2500 
l&ll $evket hususi 4irketinin tasfiye ya .. temına m u .. u ı yı su ama cana 3500 65 

1 .... l bo d d l lenen gun ve saatte encumene ge- Kesilmic odun 2215 2790 330 memur uguna o an rcun an o a- li ler " 
yı mahcuz ~lunan ~uap .... Hl%11' ~~- r ıi.-20--27-31 1619 (1018) K~silmemiş odun 319ı55000 1450 250 

170 
çekisi 1131 

hallesinin Ah efendı aokagında kiin Mangal kömürü 50000 4 
eski 

0
17 v! yeni ~5 emlak No. lu arıa On üç bin dokuz yüz elli altı lira Kok kömürü 2825 3525 1850 

Gzerinde U1f& edilen 13/1 ve 15 No. ~'-- .. kuru .. bedeli keıifli Ba- Kırıpla kömürü 1500 · 1875 1550 
1 L'1! • 'ki ba • 2900 lira kı seıuen uç S' 

u ~rgar 1 P e':11' ~- yuıdırlık aahaımda Refik Saydam Benzin 19500 25500 
nıetı muhammene ılo 4/7 /938 tarı- add . • Dokuzeylul meydanından Petrol 4000 , 6000 16 
h0 

•• d'f art • ünil t 11 c camın 17 
deıneçıkmusa ı paz ~lı g 1 _aaaçık Montrö meydanına kadar olan 390 27000 

a artırma sureti e sab ıga a: metre boydaki dötcınenin Granit Arpa 36500 . 5 50 
nlacakbr. Bu ~ada aabf. ~li parke t.8§larile dö~irilmeai kapalı Saman 7000 9500 2 50 
muhammen kıymetm % 75 mı bul- fh '--'it ko ulmue.tur. Keşif Kepek 9500 13000 " 50 
nıadiiı takdirde aalıf en çok artaa- zar eıuı meye n :s J 

.. 
so 

tonu 7070 

" 439 

212 

90 

77 

44 

2J 

88 

76 
19 

93 

96 

35 

63 
15 

63 

88 

64 

504 

184 

603 

169 

290 

149 

-

150 

472 

Kapah 

Kapalı 
Açlk 
Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapah 
Kapalı 

Kapalı 

Kapa la 

Kapalı 

Açık 
Kapab 

Kapalı 

Kapah 

Açık 

'. 

... 

10.6.938 Cuma aaat 15,30 
10.6.938 Cuma aaat 15 
15.6.938 Çarf&mba aa. 15 

15.6.938 Çarıamba sa. 15,3 

17.6.938 Cuma nat 15 

17.6.938 Cama aat 1 S,30 

22.6.938 Çarıınba ıaat 15 

22.6.938 Çarpnba saat 15,30 
22.6.938 Çarpmba 1aat 16 

24.6.9l8 Guma ıaat ıs 

24.6.948 Cuma saat 15,30 

29,6.938 Çarıanba 15 

29.6.939 Çarşamba 1530 
1.7.938 Cuma saat ıs 

1.7.938 Cuma 111at 15,30 

6. 7.938 Çarşamba aaat 15 

6.7.938 Çarşanba saat ıS,30 

talib. • taahh •• d .. b ki kalmak ve prtnameai 70 kur~ bedel muka- Kuru ot 2000 3000 4 50 
:'_~. le uı: 15 ~. udaha a temdit' b~ı!_..ı_ Bn•müh· end:•likten te.da_n_'k S hh" ·· l • 1938 al&ı l 'h · -•-- J k ( tur _.... ..~ gun wnae -:r .. ı ı muesseae erın m J'1 ı ı tıyaçlarl ol baptaki fartname ve nümuneleri veçlıile eaai tmeye onu mut • 
Olunıyarakaa2 ın' cı· artırmaıı 19/7/938 edil: ... Ta•radan 11' tiye. nl. er poata uc- 1 Ek 'itme Ço" alog ... lunda Sıhhat · • • d 1 k · d lacaktır 

u :r - s_ı . g • .. ve. ıçbmaı muavenet müdürlüğü binum a top anan omısyon .~ ya.pı • . • 
tarihine müaadif Salı gÜnÜ aaat 1 lde retini de gönderm/elid~e~I Ka~a~ 2 - Ekaıltmenın teklı : Gun ve saatlerı, tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarları kartılarında goıtenlmıttır. ~ 
yapılacaktır. Bu artırmada dahi aab! zarfla ihalesi 3/~ 19 .. 1 g.unu 3 - Kapah zarflarla yapılacak ekıiltmclcr için ihale saatinden bir ıaat evvel istekliler teklifi ha-oi ve ağzı mühürlü zarflarını k0o 
bedel! mu~a?1111en kıymetin yüzde saat 16 da Beledıye enc~menın~~ misyona vermeleri lazımdır. Mektupları teklif olunan fiatlerin hem yazı ve hem de rakkamla yazılmuı lazımdır. 
yetmıa befını bulmadıiı takdirde aa- yapılacaktır. Muvakkat teminat m 4 - Şartnamelerin paralı olanları hizasında gösterilen bedelle ve diğerleri paraıız olarak komisyondan alınabilir Ye nümuneler 
bı 2280 No. lu kanuna tevfikan tecH darı bin kırk altı lira sekaen kuruştur. ber zaman görülebilir. 
ol~acaktır. ı,tirak edecekler 2490 sayılı kanu- 5 - latekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçlan için veya bir müeaaesenin tamam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 

Bu gayri menkul üzerinde her ~un ~~rifi dairesind~ hazırl.~~lf tek- 6 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası veıikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat ıaranti makbuz yeya 
hangi bir tekilde hak talebinde bu- lif mektuplarım ihale ıunu olan banka maktuplarını kapalı zarflarının içeriaine koymaları lazımdır. (3027) 
hınanların ellerindeki vesaikle birlik- 3/6/938 Salı günü saat 15 e kadar -~~~-~~;-~;;o;. .. ~-;;;,;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~--.;;;;...;~.~----~~~~~~;;;;~~~~---;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;._iiiiiiiıim=--------;;;;;;;;;;--...-;;;;;;;;;;~..-....-~--------:m----=•=-.ı-. 
te daireye müracaatleıi limndır. Ak- encümen reisliğine vermelidirler. koni benzin sat14 barakasının y~n E 1 Ak E t m Bankasından: 
•i takdirde baklan tapu sicim ile sa- ıS-2()...-,21-31 1620 0011) başkitiplikteki şartnamesi veçb™: Aş~ı başı Maka ·n J m a ve Y a 
bit olmıyanlar paranın paylafmaaın- Yedi bin bcı yüz lira bedeli mu- açık artırmaya çıkarılmıttır· lhaleaı ~ 1 a an Eıas No. Yeri 
dan hariç bırakılacaklardır. hammenli sabn alınacak bir adet it- 17 /6/938 cuma günü saat 16 ~-

Mukadder Depozitosu 
Kıymet T.L. 

Satıı pqin para ile olup talipleri faiye t~pi komple Arazöz kapalı zarf: dır. l4tirak etmek istiyenler 19 .lıra 
yüzde yedi buçuk pey akçeai veya la eksıltıneye konulmuştur. Fennı 50 kuruşluk muvakkat temınat 
milli bi bankanın itibar mektubunu ve mali farlnamesi makine ve elek- makbuzu veya banka teminat mek- • 
hamil bulu malan lizımdır. trik mühendisliğinden tedarik edilir. tubu ile söylenen gün ve saatte encÜ· 

Yüzde ~ buçuk delliliye miiJle- Muva~~t ~emin~t miktarı beş yüz mene gelirler. 
riye ait olup 14/6/938 tarihinden altmıt ıkı lıra elli kuru,tur. Kapalı 31, 7, 10, 14 1849( (2058) 
it.ih ren 48rlname her kese açık bu- zarfla ihalesi 7 /6/9"38 sah gÜnÜ nat Senelik kirası 155 lira bedeli mu-
lundurulacaktır. Müterakim vergi, 16 da belediye encümenindf! yapıla- hammenli lsmetpaşa bulvannd~ M~
tenviriye tanzifiyeden olan bele- caktır. tıtirak edecekler 2490 sayılı zarlık başına açılan yolda beledıyeye 
diye nı"sumve t ma b•delinden ten- kanunun tarifi dairesinde hazırlan- ait 22 No.lu der>o baıkitiplikteki 

u ar ır ~ -1• 1 'h le m· . bil ıl ül olun mıı teklif m~-tup arını ı a tar ı I prtnamesı veç e aç < artırmaya 
2762 'N· 1 y laflar kanunu mu- olan 7 /G/938 aalı günü azami saat çıkanlmıştır. lhaleıi 17 /6/938 cu-

-:L·! __ ,. t-~: u • •
8 

eden taviz be- 15 e lcadar encümen reisliğine ver-

1

1ma günü saat 16 dadır. lttirak etmek 
~"'e cuıyesı ıcap · · l 1 ı· 65kuru l k k deli m" t · ·ttir melidirler. ıstıyen er 1 ıra ı u muva -
Tali~Y;;/ss· No lu dosyaya 22, 27, 31, 3 1711 (1067) 1katteminat makbuzu veya banka te-

•e icra mü. aıf · ·mur·· ...... tJeri Senelik kira.aı 260 lira bedeli mu- minat mektubu ile söylenen gün ve Seltinik :;ergiainin Birincilih v: 
m_n __ ııuıe - · -'-- 1 00 ün il 1 tt Ü lirle __ .ı 1 L----- t r.. lli.n olun hammenli Karııyaaua 7 c sa~ saa e ene mene ıe r. nıuua yannı 1UUWU11tf u... ı:;.ı 

ur. 1842 <2057) mLcaddMinde deniz kenarında ~1 31, 1. ıo .. 14 1850(2059_2 ... 

396 lzmir istiklal mahallesi lklçCf!Delik 
caddesi yeni 33 - 35, Eski 33 • 35 No. 
makina daire•İ ve motör ve sinema le-
vazımını havi Asri Sinema ve dükkan 18.000 3.600 

Izahah yukarıda yazılı gayri menkul ıekiz Yeya on ıenelik tak
sitle ve f aizıiz olarak ntılmak üzere kapalı zarfla arttırmaya ko
nulmuttur. 

t - ihale birdir. Ve L:at'idir. Ve 17 /5/1938 tarihine müsadif 
cuma giinü ıaat on birde 'ubemiz ıatıt komiıyonunda yapıla .. 
ca)dır. 

2 - htekli olanlar hankami:ıdan bir lira mukabilinde alacak• 
farı muf aual tartnamemizi okuyarak ihale eünil tartnamede la• 
rif edildiği veçhile teklif zarflarinı aaat ona kadar fUbemize ver
meleri, 'daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün tubemize 
müracutleri ve arthrma &'Ünü yanlarında birer fotoğrafla nü .. 
fus tezkerelerini aetirmelerl. 

31-7-14 1845 .~2056) 
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No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ... 

Kayıtlı ve askıları vardır. Ayrlıdır, tuleyi yakınlattırır, uzaklat· 
nr. Zabıtım ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederjz. 

Kumbar~~ birıi 

iKTiSAT VEKALETi JÇ TiCARET UMUM MODORLO
CONDEN : 

Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri itti· 
hadı hükümeti arasında akdolunan Ticaret ve Seyrisefain mu
kavelesi hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin veri
len ecnebi S. S. C. i. müessesesinden Zoyuzneft Eksport Neft 
Sendikat müessesesi Türkiye umumi vekili Dimitry Artemeviç 
Krijanovski bu defa müracaatle haiz olduğu salahiyete istinaden 
firl·etin lzmir 9ehri ile ona mücavir Manisa, Aydın, Dnizli, Men
tefe, Antalya, lstanbul, Burdur, Afyonkarahisar ve lzmir vila
yetleri acentalığına tirket namına yapacağı itlerden doğacak da
valarda bütün mahkemelerde dava eden edilen ve üçüncü tahıs 
sıfatleriyle hazır bulunmak üzere Sovyet tebaasından Andrey 
Berzini tayin eylediğini bildirmit ve lazım gelen vesikaları ver
miştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanun hükümlerine muvafık görül-
müş olmakla ilan olunuı· . 1839 (2049) 

Çiftçilerimize 
Sovyet (Tehnoekaport) fabrikalarının ziraat 
makineleri sağlam, ucuz ve kullanışlı olup 

her huıusta rakipsiz makinelerdir 

Ekin biçmeye mahsus en son sistem tırmıklı ve dolaplı orak maki· 
nalan, traktör ve HAYVANLA çalıfan biçer ve bağlar makinala• 
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, saman toplu, bilyalı en son model 
buğday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler, çayıra 
mahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinalan, 
ot ve batak toplamağa mahsus beygir tarakları, bağ ve haferat 
mücadelelerinde müstamel ve her keseye elveritli dayanıklı Pül
varizatörlerle süt makinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhassa ekim ve çapalama iflerini muvaffakıyetle yapan Oni· 
versal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pullukları, bunların bilumum aksamı en kuvvetli, çeliklerle ya
pılmıt olup her kese tavsiye edilmeğe değer. BiUıassa 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 so· 
kak Numara 19. ISMAlL HAKKI KOZACIOOLU ... 

lzmir tubeıi Halimağa çartııı No. 20 
1-. 13 949 

lzmir inhisarlar Baş müdürlü
ğünden: 

938 mali yılı içinde Çamaltı tuzlasından Merkez satıf deposu· 
na getirilecek 6500 • 800 ton çuvallı kalın tuz ile 1000 • 1200 ton 
torbalı mutbah ve 300 - 500 adet sandıklı sofralık tuzun tattan 
depoya kadar nakil ve İstif hammaliye ifi açık eksiltmeye konul
muştur. 

Muvakkat teminatı 194.44 liradır. Muhammen fiatlerle farlna
mesi Levazım tubemizde görülebilir. 

isteklilerin 7 /6/938 günü saat 15 le haf müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

28 - 31 1750 (2014) 

Kumaşlarınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyayınız. Tam renk 

verir, dalga yapmaz, solmaz. Ko-

lay boyarsınız. 

(ARTI) den ba9ka isimli boya-

lara kulak vermeyiniz. 

(ARTi) fennin son yenilikleri-

ni daima tatıyan biricik boyadır. 

Cıldınızın tahriş edılmemesını 
hterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi tra,tan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

C/!dı'rıizi bozmayacak 
güzel tıraş bıçağı 

en 
~ : lyOPll-

LlJXlJS 

NV'IA LUXU~ BIÇA J.<L ARI T IRA~ 

MERAHL ILAlllMIN HEPSİNİ 
ETTİ • e.İR HE RE 

MEMNUN 
,UllANfNfZ ! .. 

ili PVSU ~emeroltı 

N~ 80 

Horokol kor~ısındo 

MAZHAR ÖNGÖR 

Deposu : MAZHAR öNGöR.. lzmir Kemeraltı Karakol 
kattısında No. 811 
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VERJ;;.5iY9 SATIŞ 
SAJ.liE>iNiN SESi yı;. AC.ENTELER.iNOE A ····' 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

•• •• • 

ENGURU BOY fl~EVI 
Tenezzüh OTOLAR!, OTOBOSLER, KAMYONLAR, sair 

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

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EVIMtZ : Memleketin duydujiu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar .. 
FiATLERIMtZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri

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

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

müdürlüğü kartısında (11 t) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054) 

litW" /85 - pwa ' Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Evvelce eksiltmeye konulan Manisada Halkevi civarındaki ve 

lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf arsalara yeniden yaptırılacak 
ikiter katlı ve iki daireli iki kira evinin ketif mikdarı çoğaltıla
rak intaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Her iki evin kefif bedeli yirmi iki bin üç yüz elli yedi lira 
dokıan altı kuruttur. 

2 - Bu ite ait projeler, kefifname, Fenni tartname ve teferrü
atı Vakıflar umum müdürlüğü intaat müdürlüğünde ve Manisa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. lstiyene 50 kurut mukabilin
de verilir. 

3 - Eksiltme 13 haziran 938 pazartesi günü saat on birde Ma· 
nisa Vakıflar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzu
ruyle yapılır. 

4 - Muvakkat teminat bin altı yüz yetmit altı lira seksen bef 
kuruttur. 

5 - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına ait ticaret odası ve· 
sikasını ve 938 yılına ait Nafıa vekaletinden alınmıt ve yaptığı 
en büyük bina bedelinin on bin liradan atağı olmadığını bildiren 
ve yapı müteahhitliği vesikasını göstermeleri lazımdır. Bundan 
bıı ,ka eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yüksek Mühendis veya 
Mimar olmaları veya bunlardan bir iyle müttereken teklif yapa• 
rak mukaveleyi birlikte imza etmeleri tarttır. 

6 - Teklif mektupları 13 haziran 938 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat ona kadar Manisa Vakıflar müdürlüğünde ko
misyon reisliğine verilir. 

7 - Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektubunun yazılma• 
11nda ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde is
teklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfi
yen riayet edecekleri ilan olunur. 

26- 31 - 5 - 10 1635 (1029) 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçe~i 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmu~. kokuculuk 
Alemini pşırtmıf bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili i§iııdeki ciddiyeti, kolon· 
yalannı lzmirlilere ıorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma· 
manız için ıitcler üzerinde Kemal 
K&mil adını aörmeliainiz. 



n 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesjriııi öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRfP VE EMSALi HAS-
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MO~SStRDlR ,. 

Terkibi ve teairindeki ıür'at itibariyle emsabız olan. GRIPfN ın 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Gecelen tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmu~ .oluraunu. 
icabında günde (3) kaJe alınabılır . • . . . . 

Taklitlerinden ıakınınız rJe her yerde ı•rarla Grıpın ısteyınız 
&& ·=w 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kurut 

90 cm 832 Fener Tip 6. 

85 • 756 
80 • 723 
75 • 690 

Bozkurt Tip e. 
70 • 657 

85 • 732 
80 • 701 
75 • 670 

Kelebek Tip 9. 

70 • 639 
l - Yukarıdaki fiatler, (abrika teslim ve bedeli pefİn öden-

mesi mefJ'Ut 36 metrelik bir top için olup aıgari 1 balyalık (Ya· 
ni 25 top) sabtlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese murafı ofarak 100 kurut 
lllÜfteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini iateyenlerden beher bal
Ja için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak iıteyen müfteriler yukandaki fiatlere 
Y'Üzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yakanda göaterilen bez fiatleri vekaletin teabit ettiği f~atlere 
ayaan ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık oldugu tas
dik olunur. 

Ticaret Odan rami Miluii. 

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

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza. Ye hatti zatürreeye yol açhk
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
lcöklerine mide humması, apandi
ait, nevrasteni, ııtma Ye romatiz
IDa yaptığı fennen anlatılmıttır .. 
]" emiz ağız Ye ıağ(am ditfer UDIU

lllf vücut sağlığının en birinci tar· 
tı olmuflur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
R°lll'anti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur- ( 
&Unuz. 

R AD Y O.L J N 
le diflerinizi aabaJı ve akf&ID her yemekten ıonra f ırçalaymız .... ..., 
lzmir Kızılay merkezinden: 

Kanıız kalmıt hastalara kan vermek üzere Kızılay Cemiyeti 
tarafından tesis edilen muhtelif semtlerdeki iıtuyonlarda bu 
ifi Yapacak kan verici DONöR aranmaktadır. 

Bu gibilerin ııhhat veaikuı almalan ve tescil olunmalan ve 
•ıhhatleri kan vermeğe müaa.ibe, elindeki v~a~iyle birli~te ~1-
ZILA YA müracaat etmeleri ve her kan ventlennde kendılenne 
ln\ihiınce mikdarda nakdi mükafat verileceği ilin olunur. 

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

ror:-Nr A~IR - • 

Bu tizin kendi kı:ıoahatınızdır, zıra dlşlerlnı:.. 
,ihmal etdlnlz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

,bundan daha kolay bir şey yoktur: zıra bu 

ılhtiyacr temin edecek bir PERLOOENT en 
l~l diş macunu v rıi•r. 

- -

-

TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, f raş sabunu ve kremi ile gilıellik krcm
Jerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyazılı Ye J, C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34&5 

KREM 

Kumra!, •~f!n, esmer. her tene t~v~fuk eden yegane ııhhi 
kremlerdır. Cıldı besler, çıl, leke ve ııvılceleri kimilen izale eder 
Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıklar; 
ııbhi güzellik kremleridir. 

Krem BALSAMIN dört tekilde takdim edilir : 
l - Krem BALSAMfN yağlı gece için penbe renkli. 
2 - Krem BALSAMfN yağsız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem BALSAMIN acı badem rece için penbe renkli. 
4 - Krem BALSAMIN acı badem gündüz için beyaz renkli. 
İngiliz K A N Z U K Eczanesi Beyoğlu lstanbul.. 

"'&E ± 2 Oi;a ıww 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

•• ı;:: 

-- ---.,_ SAYFA: tı 

DEUTSCOE LEVAN 1 F ra telli Sperco 
TE - LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN SA TURNUS vapuru Elyevm limanı· 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE mızda olup Amsterdam ve Hnmburg 

HAM.BURG A. G. 1· 1 · . ··k 1 k d ' • ıman an ıçın yu a ma tn ır. 
LARISSA vapuru 28 mayısta beklenı· ı HERCULE.S vapuru 10/6/938 de 

yor. Anvers. Rotterdam, Hamburg ve b ki kt 1 B ,., 
e · enme · e o up urgaıı, v ,arna ve 

Bremen limanların için yük alacakhr. K·· ı· 1 · · ··k 1 k 
ostence ıman an ıçın yu a aca tır. 

SOFIA vapuru 3 1 mayısta beklen!- SVENSKA ORIENTE LINIEN 
yor. Anvers, Bremen ve Hamburg li- ViNCALAND motörü ı 0/6/938 ta-
manlanndan yük çıkaracaktır. . . 

CHIOS 8 h . d b '-I • rihınde beklenmekte olup Rotterdam, vapuru azıran a eK; enı- . . . 
Hamburg, Cdyrua, Dantzıg, Darumark 

;yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen B 
1 

k 
1
. l . · ··k l k 

· • ··k 1 ak ve a tı ımnn an ıçın yu a aca tır. ıçın yu a ac tır. 

ARMEMENT H. SCHULDT SERViCE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEAVA vapuru 6/6/938 de bel. MARITZA vapuru 2 haziranda bek-

• I · R tt d H b B lenmel::te olup Malta Marsilya ve Ceno· enıyor. o er am, am urg ve re-
1. J '"k 1 kh va limanlan için yük ve yolcu alır. men ıman anna yu a aca r. 

SERViCE MARITIME ROUMAJNE ALBA JULIA vapuru 2/7 /936 de 
BUCAREST beklenmekte olup Malta, Marsilya ve 

DUROSTOR vapuru 31 mayısta bekle- Cenova limanları İçin yük ve yolcu alır. 
niyor. Köstence. Calatz ve Calatz ak- ZECLUGA POLSKA 5/ A 
tamıası Tuna limanlan için yük alacakhr. LECHISTAN motörü Elyevm lima· 
DEN NORSKE MIDDELHAVSLtNJE nımızda olup Anvera, Dantzig ve Cdy-

OSLO nia limanlan için yük almaktadır. 
SAN ANDRES vapuru 26 haziranda ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum l lardaki deği~ikliklerden acenta meauli· 
limanlanna yük alacakhr. jyet kabul etmez. Daha fazla tafsilat içia 

JOHNSTON V ARREN LINES L TD. ikinci Kordonda FRA TELU SPERCO 
UVERPOOL 1 vapur accntalığına müracaat edilmesi ri-

3 d bek ca olunur. AVlEMORE vapuru temmuz a -
1 . L" l A ı· t Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 enıyor. ıverpoo ve nvers ıman arın-
dan ylik çıkaracak ve Burgas, Vnma, 

Köstencc. Sulina, Kalas ve Braila lim:ın
lanna yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARJT l'I~ 

SZEGED vapuru 8 hazirand'l bekle
niyor. Port Sait ve lskenderiye liM 'lla
nna yük alacaktır. 

TISZA vapuru 1 O haziranda beki 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRINCf KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
yor. Tuna limanlan İçin hareket ede- Ellerman Lines Ltd. 
cektir. LONDRA HATTI 

Il!ndald hareket tarihleriyle nav- DESTRO vapuru 7 haziranda 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- Liverpool ve Svanseadan gelip 
suliyet kabul etmcL yük çıkaracak. 

Daha fazla tafsil!t almak içln Birin- CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee gelip Londra ve Hull için yük ala. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- caktır. 

caat edilmesi rica olunur. FLAMINIAN vapuru 22 hazİ· 
Tel. No. 2007 ve 2008. randa Liverpool ve Svanseadan 

"U d I " gelip yük çıkaracak. 
m 3 '' Um Um l DRAGO vapuru 25 haziranda 

d • ı · .., • Londra, Hull ve Anverıten gelip 
enız acente ıgı yük çıkaracak ve ayni zamanda 

Ltd Londra ve Hull için yük alacaktır 
• Tarih ve navlunlardald değişikllldel'< 

BELGJON H b R tt den acenta mesuliyet kabul etmez. vapuru am urg, o er--/ 
dam ve Anversten gelip 31 mayısta yük 

çıkaracakbr. tZMtR StCtu TtCARET M&. 
GERMANIA vapuru 9 - 1 O haziranda MURLUöUNDAN: 

beklenilmekte olup Rotterdam, Ham-f İzzet Keten Tıcuet unvanile iz. 
burg ve Anvers limanlan için yük ala- mirde Kemeraltı caddesinde 10/1 
cakbr. ı arad __ 1_ tü.tün • 

UNEA SUD AMERJKAN nwn. aya~-.. ticaret ve 
A , komısyonculugu ile uiraJen izzet 

ELiN K. Motörü 15/20 haziranda Ket • ·.L t• t ti• enm ı..,u ıcare unvanı caret 
beklenmekte olup Nevyork için yük •--- u u h''küın· 1 • •• • •lin 

ııuuı n u erme gore aıcı alacaktır. 2299 ka ·ı edil 
UNITED STA TES AND LEY ANTE •w •• ~umarasına yıt ve teacı • 

UNE L TD eliği ılan olunur. 
BACDAD motörü 1 h~randa bek- 1824 (2085) 

lenilmekte Nevyorlc için yük alacaktır. " 

DANI O motörü Temmuz iptidasında tZMfR fKtNCt HUKUK MAH-
beklenilmekte Nevyork için yük alacak- KEME.SiNDEN: 
br. İzmir Uzunyol 88 No.lu evde otu-
BALKANLAR ARASI HATTI ran fzmir birinci sorgu bikimi Halil 

ZETSKA PLOVfDBA A.D. Sıtkı Ersayın tarafından mabkeme-
KOTOR ye verilen arzuhalde: Soyadı kanu-

Balkan ittifakı 1kbsat konferansının nuna göre Ersayın aoyadmı aimı. İse 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği de mensup olduğu efradı aileai bq-
hatta mensup Yugoslav bandıralı ka soyadı almı, olduklanndan kendi-

L O V C E N aile mensup olduğu aile arasındaki 
Lüks vapuru pazartesi 2 3 mayıs saat soy adlarında aynlık görüldüğü ci-

12 de lzmirden hareket edecek Pire, betle müseccel olan Ersayın soyadı
Korfu, Adriatik limanları, Venedik, Tri- nın refine karar verilmesini İcra ki
este ve Susak limanları için yolcu ve yük iman muhakeme sonunda: Davacı
alacaktır. nın bu talebi muhik sebebe istinad 

Gerek vapurların muvasalAt tairhleri, eylediği cihetle K. medeninin 26 ind 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- maddesi hükmüne tevfikan davaci 
kında acenta bir taahhUt altına girmez. Halil Sltkının teac:il edifmit olan Er
Daha fazla tafsilat almak için Birinci sayın soyadının rePine ve keyfiyetin 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) usulen ilanına 6/5/937 tarihinde 
umuınt deniz acentalığı Ltd. milracaat karar verilmit olmakla keyfiyet med-
edilmesl rica olunur. dei mezlrure hükmüne tevfikan ilin 

TELEFON : 3171 - 4072 olunur. 

Ayvalık mal müdürlüğünden: 
Mevkii Mahalleai Nevi Kapı No. Hududu 
Ayvalık Hayret· Sahilbo Çqmeli ce- 23 Cephesi: Sağı yol 
tin p&fa mahallesi caddesi lil zeytinyağ ıolu 21/1 depo ar-

fabrikuı kası münazaalı 
arıa 

» » » Yağ deposu 21/l Cepbeai yol 1&· 

Müttemilitı : 

iı 23 sayılı fabrika 
ıolu yol arkası mi
na.zaab ana. 

F ahrika Ye depo it:indeki alit ve ednat makin& kazan vesaire. 
Borç mikdan 13675 Lira.. 

l - Yakanda yazıla gayri menkul emval 20 • 5 • 938 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle temlik bedelinden olan borca 
mukabil tahsili emval kanununa teriikan ve 2490 sayılı arttırma 
ve eksiltme kanununa göre müzayedeye vazedilmittir. lbalei ey. 
veliyeai 10 • 6 • 938 tarihinde cuma tünü ıaat 15 te icra edile
cektir. 

2 - Taliplerin kaza Milli Emlak idaresindeki tarbıameyi gö
rerek yüzde 7.5 peyle tarihi ihalede hazır bulunmaları ilin olu-
nur. 18 - 22 - 26 - 31 1641 (1030)_ 



SAH1FE 12 

Pragda seçim hldisesiz sakin geçt 
Seçim neticesine göre Haynlayn'ın tam bir zafer kazandığı iddia edileme~ 

Sulhu tehdit eden tehlike Asilerin şiddetli tazyiki 
Taymis gazetesine göre Çekoslo- Cümhuriyet kuvvetlerinin mukave· 
vakyanın askeri tedbiri ile atlatılmış met . ve taarruz kudretini artırıyoı 

ASlLERtN TEBU~l: 

Salamankn 30 (ö.R) - Nasyonaliat genel karar
gihımn re!mİ tebliği: Katalonya cephesinde düıman 
bir çok cesedler bırakmışbr. Kastellon cephesinde Ara
Altopano yolunun 33 üncü kilometresini geçtik. Pe
netral köyünü işgal ederek geride bıraktık. 635 esir al
dık. 200 den fazla düşman cesedi gömdük. . T eruel 
cephesinde ileri hareketimiz devam ederek 13 kilomet
re derinlik kesbetmiştir. Vnlodeta ve Kadramora'köyle
ni İ§gnl ettik ve geçtik. Valderzeye ulqtık ve 356 cesed 
gömerek 407 esir, beş Rus tangı aldık. 

HOKOMETÇJLERIN BiR TEBUöl: 

Barselon 30 (ö.R) - Milli müdafaa nezaretinin 
tebliği: Şark cephesinde dü,manın muhtelif mukabil 
taarruzları tamamile geri püskürtülmüştür. Doğu cep
hesinde son derece şiddetli muharebeler olmuıtur. 
Dü§man tayyare ve topçu himayesinde tazyika devam 
ederek ıon derece ağır zayiat bahasına hattını hafifçe 
ialiha muvaffak olmuıtur. Andaluzya cepheainde mu
vaffakıyyetli bir baskın yapan kuvvetlerimiz dü§man
dan 25 esir, sekiz mavzer, 74 bomba ve diğer malzeme 
almıtlardır. Diğer cephelerde kay<le değer bir ıey 
yoktur. 

BURGOSU PROTESTO 

Çek meıeleıi ile çok yakından lngiltere Amirallık baf Lordu Dull Kooper, yanında münakalôt Paris 3o (ö.R) - Serber Fransız kuabaaı İ1}~Y0: Pazar günü muharebelerin •iddeti zail olmuı ve bülÜ!l 
alôluıJm olan lngilis ba,velıili nazuiyle Çelı meıeleıini tetkik eden kabine toplantuına gidiyor ... nunun tayyar.e!er tarafından bombardımanı • ~ıaeaı haha durmadan ate• eden toplar daha seyrek ate§ et~ 

hakkında tafıılath radyo alındıktan sonra haricıye ne- m ~ L--lam C hed !!•-~--.. _..)_!_ det 
Bay Çembalayn zareti San Sebaatiandaki Fransa konsolosunu Burgoı egkte ~ 19br. ep e luauneı: teuncen av et· 

R (ö R) Ç k 1 k·ı Dr d 1 · 1 • " ··ı.. Al h''kü' · d' d !..ıd ti' b' t t t me edır. oma, 30 . - e ot o- Prag, 30 (ö.R) - Batve ı . iti a in ız erı goru uyor. man· u meli nez ın e •su e ı ır pro es oya memur e -
Takyada dün yapılan belediye inw Milin Hodza bugün üçüncü defa ya artık vaziyetin değittiğini · ve miştir. Valanı 30 (A.A) - Havas ajansının muhabiri biJ.! 
tibabab hakkında alınan haberle- olarak Südet partisi reisi B. Hayn- Avuaturyanın ilhakı için muvaffa. 200 KiLOMETRELiK CEPHEDE diriyor: 
re göre Haynlayn Südet liıtesi Al- layni kabul etmittir. Müzakereler kıyetle tatbik edilmit olan meto- Geçen cumartesi gününden beri asiler Terueliri C6! 

man ekalliyetine ait reylerin yüz- bak.kında henüz hiç bir tebliğ net- dun orta Avrupada bir ikinci de· Barselon 30 (A.A) _ Havas ajansının muhabiri nubi fafkiıini tazyik etmektedir. Bu kısımda cepheci 
de dokaan betini toplamıtbr. Bu redilmemittir. fa olarak tekrar edilemiyeceğini bildiriyor: hafif bir değişiklik olml14tur. 
niabft geçen intihapta yüzde 90 Roma, 30 (ö.R) - Çek ordu- anlamıt olmalıdır. Pirene cephesinde cümhuriyetçilerin kumandanı Franko tayyareleri gece Valanain liman ve dıt ma• 
olan nisbeti de geçmit bulunmak- sunun Alman hududuna doğru mukavemet mevzilerini ve yeni gelen kıtalan tecrübe hallelerini bir kaç kerre bombardıman et1Dİ4lerdir. Ha• 
tadır. ilerledim veva bu huduttan daha Paris, 30 (ö.R) - Pragdan av- İçin ateşe sokmak İste~tir. A~na'? neticeler m.emnuw ~t m~him~ir. ~m!>ardunan kurbanlannın adedi~ 

•· 1 d d ç k 1 ak f' · b niyete .-yandır. 200 kılometrelık bll' cephede cümhu- nuz tesbıt edılmem14tır. 
Prag, 30 (ö.R) - Belediye İnw geri alındığı hakkında çıkan bir· e~ e. en ... ~ os.o~ ae '~' a~ riyetçiler muhtelif noktalardn mevzilerini iatih ve Se- Dün ak.-m aaat 22/20 de Madridi müdafaa edeJl 

tibababnın ikinci pazarı sükU- birine zıt haberleri teyit eder hiç O~ııkı hukumetının ekalhyetl~rle ros Balaguer Tremp gibi mühim mevziler civannda hükümet bataryalan Frankist mevzilerine karıı ,iddet· 
netle cereyan etmittir. Elde edi- bir haber gelmemittir. Çek kuvw muzakereye her zamandan zıya- dütmanın husule getirdiği çıkıntılan ifgal ebnişlerdir. li bir at~ açmtflardır. 
len neticeler geçen haftakilere vetlerinin me'Ykilerini olduğu gi- de mütemayil olduğunu ve milli
benziyor. Tamamiyle Alman aba- bi muhafaza ettikleri anlatılmak- yetler statüsünde, Çekoslovak İ•
liıi olan nahi1elerde Haynlayn tadır. tiklil ve birliğinin muhafazası 
reylerin yüzde dokaan betini top- TEHLiKE NASIL ATLA TIL- şartiyle, azami tavizler yapılaca-
lamıtbr ki bu da evvelki intiba- MIŞ?.. ğını ıöylemittir. 

Amerikada çocuk hırsızlığı 
batta kendiıine rey verenlere Al- Londra, 30 ( ö.R) - «Ti men 
man çiftçi ve hıristiyan 1011al gazetesi Çekoslovakyada ikinci Berlin, 30 (A.A) - Volki,er 
partileri menauplannın kahlma- intihabat haftasını tefsir ederken Beobahter gazeteıi Çekoslovak
ıından ileri ıelmektedir. Muhtew Çek milletinin hayranlık uyandı- Y.ada ~Ü~ yapılan intihabat~n ne
lit ahalisi olan nahiyelerde bay ran bir ıoğukkanlılık gösterdiğini ticelerını Haynlaynın zaferı ola
Haynlayn tarafından elde edilen mütahede ediyor. Bu gazeteye rak tavsif etmekte ve evvelki se
niıbet yüzde 65 dir. B. Haynlayn göre "Vaktinde alınmıt askeri ted- ce Sibenberg de vukua gelen ha
bu defa da tam bir zafer elde et- birleriyle Çekoslovakya sulhu diıe müıteına olmak üzere inti
mit aayılamaz. kurtarmı,tır. Dünkü intihap günü habatın ıükunetle cereyan etmek-

Pariı, 30 ( ö.R) - lngilterenin de ıulh için kazanılmıt bir giln te olduğunu itiraf etmektedir. 
orta Avrupa aeniıi tefi B. Strang olmuttur. Fakat bütün Avrupayı Bu gazeteye göre en karakte
Prag ve Berlinden aonra Pariıe alevlerle sarabilecek ihtilaf unw ristik netice Goblonzda alınmış
ıelmittir. Burada lngiliz sefiriy- surları henüz bakidir. Ancak itiw tır. Bu tehirde bulunan Almanlar 
le görütecek ve Londraya dönew dalle bunun önüne geçilebilir. B. reylerinin yüzde 97,4 ünü Südet 
cektir. Göbelsin nutkunda da timdi bu partisine vermitlerdir. 

Meksika isyanı 
Asi generalin kaçarken 
radyoda söylediği nutuk 

~ 

Beynelmilel birinci 
Belgrad tayyare sergisi 

8elgrad, 29 (A.A) - Dün ıaat 
on birde beynelmilel birinci Bel
grad tayyare ıergiıinin kütat res
mi icra edilmittir. Bu sergiye ln
giltere, Fransa, ltalya, Almanya, 
Çekoslovakya, Polonya, Hollan
da, Amerika ve Macaristan qtirak 
etmitlerdir. 

den toplamak ve harbe sokmak 
niyetinde mi olduğu henüz malum 
değildir. 
Mekıiko, 29 (A.A) - Hükü

met tayyare kuvvetleri asi genew 
ral Cedillonun El $altodaki ıığı
nağını bombardıman etmittir. 

Tekıaa, 29 (A.A) - Cedillo fi
rar ederken Somvehr de durmuı 
ve radyo vasıtasiyle Amerika~ 
matbuatına beyanatta bulunmuf-

Avukatın 12 yaşındaki 
dılar. Babasına ölüsünü 

Amerika :uıbılatı çocuk kaçıran gangtlerlerle daima bir 
Nev Chelle, (Amerikada) 30, Murray Levine 60 bin dolar ver

(A.A) - Polis dün 24 tubatta diği takdirde oğlunun kendiıine 
kaybolan 12 yatında Peter Levi- iade edileceğine dair bir mekw 
nenin dağılmaya yüz tutan ceıe- tup almıttır. Avukat oğlunu kaçı-

ranlarla temas etmek iıtemit iıe 
dini bulmuttur. Çocuğun elleri de buna muvaffak olamamıttır. 2 
ve ayakları bağlıdır. Çocuk kay- martta oğlunun el yazııiyle bir 
bolduktan on be~ gün sonra Nev- mektup daha almıttır. Çocuk hu 
yorkta avukatlık eden babası mektupta istenilen paranın veril-

tuGeneral, isyan bir kaç aydan lngiliz. Hava teslihat 
beri hazırlanmakta olduğu için 

Oğlunu çal· 
iade ettiler 

mücadele halindedir ...... 
meıini rica etmekte idi. iki güp 

sonra avukata gelen üçüncil mek· 
tupta kendisinden otuz bin dolar 
iıtenilmekte idi. Avukat radyo Te 
sinema ilanları vasıtaıiyle hay. 
dutlarla görütmek istediğini bil· 
dirmit ise de buna muvaffak ola· 
m.amıttır. 

dinde tetkikte olan diğer projele· 
re ilave edilmektedir. 

federal kıt'alarla bir kaç sene çar- "" • J • 
pı,acak vaziyette bulunduğunu programı proje erı Londra, 30 (ö.R) - Fransız 
aöylemit ve hükümet darbesinin 
muvaffakıyetsizliğini federal kıt- hava ordusu gen kurmay batkanı 

lıyan eden Meknka 
Vatington, 30 (ö.R) - Mekai

kada federal kuvvetler önünde 
kaçan aıi general Sedillo ile ta
raftarlan henüz Amerikan arazi-

alarla çarpıtmak iıtemiyen San Londra, 30 (ö.R) _ lngiliz ile tezahür etmittir. Bu müesaeıe general Gullemin ve Fransız he-
Lui De Potosi halkına atfetmittir. hava teılihat programının acele- Bimıingham belediye meclisinden yeti azaları harbiye nazırı ile in· 

Cedillonun dostları generalin lettirilmeai için lngiliz hükümetiw yeni fabrikalarını kurmak üzere giliz hava genkurmay tefi tara• 
generali Sedillo T eksaa hududundan kaçmağa te- le endüstri yelleri arasında it bir- bir ıaha satın almağa talip olmut' f d k b I d'I · 1 'it 
. . . 1 d' A . bb" d w• • k d. 1·w· . . b' d 1·1· d" Armf' F b "k . ın an a u e ı mıt ve nııı ere-ııne gırmemıt er ır. ıı genera- te uı e ecegını zannetme te ır- ıgının yem ır e ı ı un ı- tur. a rı a son ıııtem tayyare 

lin Birletik devletlere iltica et- ler. Generalin kızı ile ailesinden eld otomobil fabrikasının yakı- karlingleri yapacaktır. Yeni pro- nin en ıon ıiıtem ve en sür'atli 
mek mi istediği, yokaa dahili har- bazı kimselerin Teksasta bulun.-j1 nında aenede 5000 tayyare imali- je lngilterenin hava kudretini in- bombardıman jayyare tiplerini 
be devam için kuvvetlerini yeni- duldan malimdur. ne ait bazırladıiı bir planın ifta•ı kitaf ettirmek üzere hükümet nez. tetkik etmiılerdir. 


