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Başmuharrir ve umumi neşriyat mUcUrU: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDET1 Türkiye için Hariç için 

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

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· 

' • T .. k' ur • 
" Oğün, Çalış, Güven ! 

19 Mayıs, OUven, sevinç ve 
hareket gUnUdUr 

FIATI ( 5) KURUŞTUR Cümh.uriyetin tıe Cümhurlyet eserittin beloçisl, ıtıbahZ..n çıkar riyııst gazetedir YENl ASIR Matbaasında baaılmııtır 
~-

Başvekil ve Hariciye vekili dün 
döndüler Ati na ziyaretinden 

Başvekil Istanbulda kısa 
bir hitabede bu·Iundular 

~ 

l hracatcılara • 

Bugünden direktif 
vermeğe ihtiyaç 

var: dır 

" Türk - Elen dostluğu tamamile 
genış 

etmiş, 
halk yığınlarına intikal 
gittikçe kuvvetlenmiştir.,, 

Ba,vekilimi:z Atina i.tıuyonunda Yunan bQfvekili Gene
ral Metaksasla bir arada 

Beşiktaş 
Galatasaraya 
mağlup oldu 

- YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE -

Yıldırım 
Bir kişi öldü 

Üç Kardeşler dağındat 
bati bir heyelan var 

Köylüler geceleri 
korkunc sesler • 
işidiyorlarmış ... 

1 Mayıs 
işçiler bayramı 
Avrupada nasıl 

kutlandı? 
ROMA, 2 (ö.R) - 1 Ma

yısta Londr4da 500!) kip 
önünde nutuk söylemeie te
febbüa eden /ngili:z Fafİat 
partisinin feli Sir Osvald 
Mosley komünistlerin müda
hale.ile sö:z söylemekten me
nedilmiıtir. Hatip 4() dela ko
münistlerin yuhaları altında 
kalmıp ve nihayet :zabıta mü
dahaleye mecbur kalarak ka
labalığı d ağıtmıptır. 

FRANSADA 1 MAYIS 
PARIS, 2 (ö.R) - 1 ma

ya, pazara tea4dül ettiği için 
Fransada sükunetle geçmif· 
tir. Umumi meıai konfede
rasyonunun gazetesi olan 
cPeuple» şu malumatı veri
yor : «Yağmura ve kara rağ
men if<;İler yığın halinde bir 
maya bayramına iftirt:Vı et
mişlerdir. Vincenne hipod
romunda durulacak yer bile 
kalmamıflı. lfçiler böylece 
havanın müsaadesizliğine 
rağmen dctlıa iyi yarınlar hak
kında ümitlerini göstermifler 
ve geçmif bir mayaların ha
tırıuını anmıflardır. 1886 da 

1 cŞikagoda idam sehpaları 
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

Gü:zelyalı caddesi dünkü 
yağmurlarda 

Mağliip Harbiye takımı 

Uçok, Harbiyeyi 
7-4 mağlôp etti 

Maç büyük bir kalabalık önünde 
ve çok heyecanlı cereyan etti 

Cumartesi ııünil ilk kartılatma- mağlup olarak ayrılmıttır. 
aını Alaancak takımiyle yaparak Bu kartılatmanın (Pazar ıü 
G-1 galip gelen Ankara fampiyonu kil oyuna nazı:ran} 2-11 gibi b 
Pazar ııünü lzmir fampiyoniyle netice ile Oçokun lehine bitm 
yaptığı ikinci kartılatmada 4-7 llzımdı. Oçok yedi gol atmakla 
gibi farklı bir netice ile aahadan - SONU 7 tNCI SAHtFEDE -

Karşıyakada 
Bahar Bayramı 

Kız öğretmen okulunda 
Spor şenliği yapıldı 

Her sene bir mayıa aiinleri, 
Kartıyaka Kız öğretmen okulun• 
da çok pzel ve eilenceli (Atle
tizm Bayramlan) yapılır. 

Pazar günü öileden sonra okul 
bahçesinde yüzlerce davetli top
lanmıt ve göıterilen yerlere otur• 
mutlardı. Hava çok güzeldi. 

Direktör Rahmi Balaban ve yar 
direktörleri ile apor llğretmeni ba· 
yan Turan ve talebe miimeaıillerl 
misafirlerini memnun etmek için 
ıon derece uğrattılar ve muvaffak 
oldular. 

Saat 14 te genç ve kültiirlii kız· 
!arımız, spor kıyafetleriyle pek 
muntazam bir tarzda meydana 
çıktılar ve çok alkıtlanan hir ge
çit reımi yaptılar. Bundan sonra 
- SONU 8 iNCi SAHiFEDE -

B. Bitler Roma yolunda 



SATPA :Z 

Toprak tevziatı 
Topraksız çiftçilere 
arazi nasıl verilecek? 

ŞEHiR HABERLERi 
Şehir Meclisi toplandı 

Maliye vekaleti le.rafından ye. kar kıymetini ve tevzi nisbetini 
niden hazırlanan (T en:ii arazi ta· birlikte tesbit ederler ve kendile
limatnamesi) meriyete konmut-,rine arazi tevzi edilecek kiımele
m. Talimatname 9udur: rin hane itibariyle isimlerini ve 

1 - Muhtelif kanun Ye muahe- Yerilmesi li.zımgelen dekar mikta
delerle dmete intikal etmit olan nm gösterir iki nüaba eetTel hazır
veya Türk mübadillerin istihkak- lanarak on gün müddetle arazinin 
lan bakiyelerine karfıllk tutulmuf bulunduğu köyün veya kasabanın 
bulunan nımlardan metrUk arazi münuip bir yerine asılır. Bu cet
ve çiftlikler, içinde Yeya cİYarında vellere itiraz etmek iıtiyenler bu 
topraia mUhtaç ziraat erbabına müddet :zarfında tik&yetlerini köy 

938 masraf, mezbaha, otobüs ve Kar
şıyaka tramvay bütçeleri kabul edildi 

Meclis azaları dört yılda başarılan işleri 
veda ziyafeti verilecek ve bir 

görecek 

apiıdaki eaular dahilinde tevzi· ihtiyar heyetleri vuıtuiyle teYzi Şehir mecliıinin dünkü celsesinde 
olunur: heyetine bildirir. TeTZi heyetince 938 yılı belediye masraf bütçesinin 

2-Teniat, teTzi edilecek ara· yapılacak tetkikat neticesinde tamamı kabul edilmiş, mezbaha, oto
zinin bulundoiu köy veya kasaba- yanlıtlık yapılclıiı anlatılırsa bu büa ve Kaşıyaka tramvayları mül-
da yerl~t;•nl8! .tercih ecliJ. Janlıtllk dü~el~... . .. hak bütçeleri de müzakere edilerek 
mek f&rtiyle aruw olmıyan ve 9-0n sünlük muddetin muru- tasvip edilmiştir. Masraf bütçesinin 
ya Uhdei tasarruflarındaki arazi rundan ıonra tevZi heyeti aynı umumi raknmlan şöyledir: 

lira, havaya karşı korunma işine2000 
lira, itfaiye edevatı ahnmasına .5500 
lira, bir arazöz tahsisatı 7500 lira, 
ıeylAha karşı tedbir tahsisatı 5000 
lira, bir kamyonet alınması 1500 lira, 
cenaze otosu tahıisatı 5000 füa,kim
yahane alatı tahsisatı 1 000 lira, bele
diyeler barlkaaı hissesi 59236 liradır. miktarı 184 dekardan az bulunan miktardaki dekarları toplıyarak F · 1 • üh" endis ve memur 

b• . ·ı 1 1 . 1 k l 1 d en ış erı m ve ızzat ıraat ı e meJru o an arazı a aca o an arın arasın a maaşları 8112 lir d si tör k .. t'p Masraf bütçesi, mecliste hazır bu-
çiftçi aneıeri hakkındadır. kur'a çektirir. Şu halde meaeıi. her : ;6ı; lir. f. 1n ıunan 20 aza tarafından ittifa'kıs ka-

şu kadar ki köyde v-a kasaba- biri otuzar dekar alacak olan on :eleri~~utar hmdaaşl ~ 11 71 2 l' a, ve 
-~ ıs mua em erı ıra e bul edilmiştir. 

da mUkim Ye ziraat ile fiilen m-.. hane varsa bunlar, evvelce ayrıl- : 
0 

w ula .. ~ hd' -__,, a n muola em Mezbaha varidat ve masraf büt-gul olup bakkallık, mekki.recilik, mıt bulunan otuzar dekarlık on zl ır. v3e480s":~ny ga 8 I .. -
· ·b· · · il · d 1 l ku ' 'l · l 1 erı ma aman ar suyu mus- çderi 270000 lira olarak 20 reyle 

vesaıre gı ı ıftıga erı e o an ar parçayı r a ı e seçmıt o ur ar. hd 1 . 5640 r kJ .. tasvip edilmiştir. 
tevziden yarı nisbetinde iıtifade Diier kısımlar da böylece hisaele- ta hdemler~ .. . i~~7r ar mus- Kordon otobüsleri varidat ve mas-
ederler. rini seçmit olurlar. ta . em en ucretı . ıra ~pı şu-

Sanat veya ticaretle iftigal ve 10 _ Herkesin yeri malum ol· besı maaşları 4500 Jıra, makıne ve raf bütçeleri 296600 lira mütevazin 
bu yüzden iatelerini temin etmek- duktan sonra arazilerini deği,tir- elektrik §ubesi maaşları 4248 lira, olarak 20 reyle tasvip edilmiştir. 
te olan bağ, bahçe ve tarla sahip- mek istiyenler bir hafta zarhnda fen işleri masarifi 2500 lira, yol şose, Belediye rem B. Behçd u~ Karşıyaka tramvayları mülhak 
l«i bilvasıta maatle metPI olsa- teni heyetine bu arzularını bildi· kaldırımlar tamir işleri ile karşıyaka varidat ve masraf bütçeleri müteva-
lar bile onlara bu talimatnameye rirler. Bu yerler değittirilir. Cet· suyu tevziat masarifi 44000 lira, la- __ , !'~ abo fla zin olarak 22168 lira tasvip edilmiş~ 

.. · ·ım 1 · dT · w 1 'f 44000 l' k.. ·· 11We uave neman masra n ve tir B"t l · · · 'le tas • ed'l go
3
re arazıT v~t, ez. . . ve1e1ıtuetTe •. ır. . k l ~ıkm)ar hmaa1 ~~· ı ·'· d' ıra, .f·~pru, yardımlan 11848 lira istikraz borcu- : .. :.u çe er reyı ışan ı vıp ı ~ 

- evzıa mevcut arazının - evzıe aıt evra evve e- ıs e e. a aıar, sııın ır masarı ı, pa- • _ _ • mı~~· 
genitligw ine ve kıymetine göre ev- mirde ciheti Maliyece tetkik olu- l · · te •• r • 1 · t na 150000 lıra. Atatur'kun validcle- Meclis çar-mba. günü aaat f 6,30 zar yer erının v.sıı, ıen ış erı o o . . kah . . b l d .. • · ~ 
veli hiç arazisi ol:nıyan, ikinci de. narak, bir noksanhk kalmadığı an- masrafı yekunu 39250 lira, temizlik, rının 1 ooorıonıı~ u un ~f~ennclhıma- da toplanacaktır. . 
recede 45 dekardan noksan arazisi latıhrsa idare heyetine sevked.ilir. ışıkla.tına işleri umumi masarifi 58 nna. ıra. masarı ı m uza Meclis 8zalan pcrfembe günü, 
olan çiftçilere, üçüncü derecede Idare heyeti tetkikatını yaptıktan bin 860 lira (dektrik sabaha kadar 1172 lira, çocuk hastanesi tesis ve meclisin dört senede tehirde başar-
4~ dekardan fazla. yeri ~ul~nan aonra gere~ .tak~i~i kıy~et v~ ge. yanacaktır), ışıldatma müstahdemle- inşa masrafı 15000 lira, kabristan dığı işleri. ve be!~iye mü~eselerini 
Zll'aa~.erb~buıa, vazıyet ve ıhtıyaç- rekse tevzı ışlerın~n ~o~lugunu ri ücretleriyle temizlik ücretleri 3 t inp masrafı 3000 lira, yeni ~a~ınm grup halı~de gozden geçırec~: ~.u· 
lan gc~eti~ere~ yapıl~: . . kabul ~derse keyfı~:tı bır kara~a bin 840 lira, itfaiye mesarifi ve Üc· inşasına 40000 lira, müteferrik ınşa- ma gecesı saat on. dokuzda Kultur-

Tevzı nı~betı esas •tıbarıy!e ~ır ı·apte.dı~ ~vrakı vılı:yete. ~erır. retleri ve ı ık işleri 37680 lira, muh- at, istimlak, Karşıyaka suyu tesisat parkta verilecek zıyafette hazır bu-
yerde tevzı olunacak arazı ıle Tevzı vılayetç.e tasdık edıldıkten tel'f flar 26130 lira ..,.,. 7~te ri- masrafı ve aaraj santral inşası 9 J 000 lunacaktır. 

ht •ft ·ı . d d' . .. ilik k ı masra , "'~ ' "' mu aç çı çı erm a e ınce veya sonra tevzıe mutea evra ta- _ 
ihtiyaçlarına göre tayin edilir ve puya tevdi olunur. Ve her parça 1 s· d ı k B .., d 
arazinin sulak ve kıraç gibi farklı arazi, çiftçi aile reisi namına hazi- ır san a azası ug ay 
olması halinde eyi, orta ve atağı ne lehine birinci derecede ipotekli Pazar günü öğleden sonra bir 
olmak üzere üçe ayrılması ve ara- olmak 9artiyle en kısa bir zaman· deniz kazası olmuftur. Bet kiti bir F• ti • •• k ı· Fakültesi talebeleri 

Orman 
larında bir nisbet bulunması lazım da kayıt ve tescil edilerek senet- an dala binerek Dolmadan açıl- 13 e rl Y U Se l Y 0 f 
ge!ir. Bu takdirde mesela 30 dekar leri verilir. • ı:nı,lardı. Sandalda bulunanların Şehir Meclisinin dünkü toplan· Şehrimize geldi, mes-
keyı topr!1', 45 d:karb dortla vded6dO·dı·e. 12 d- Arazıdadl~~labordan ayrıcad. bazıları keyif halinde idi. Sandal tısında bir takrir veren eczacı B. lehi tetkiklerde 
ar qa~ topraga e e a e ı ır. noter en muaa ~ r,Ç •ene ı devn"lm·ıt ve besi de denize .... ıvar- F ·k E b ft ı · · d h 4-Ar ·· ·· • 1 1 d ım- 1- ima k . J-· aı ner,ıon a aarıçıne a· b [ J [ 

&%111 muaaıt o an yer er e a aga uzum o yıp tapu ayıt- lanmıttır iki kiti zorlukla kurta- . ... d...... . . b u unau ar 
iki nüfuslu bir aileye iyi toprak- larına ve senetlerine, hazine ala· rılabilmi~tir Bunlar memleket rıçtenb b~Jday. gtllm~ . ıgı ıçı~ .. or· Orman fakültesi talebelerinden 
lardan en az 30 dekar, en çok 45 cağının ~~rahat~n l!österilmesi ve hastanesind~ tedavi altına alın- ~ ... ~a. u~ ay _fıa erının-~~e u Aet: bir grup, baflannda fakülte rek-
dekar, orta topraklardan en az 45 son takııtin tedıyesıne kadar ara- la d tigını, fiatlerın tereffüune manı törü ve profesörleri bulunduğu 
ve en çok 60 dekar, &faiı toprak- ziıinin haı:ine namına birinci de- mıBş r oır. olunmak üzere lstanbulda ve An- halde ıehrimize gelerek tetkikata 
lardan en~ 60 v.e en çok 90 dek~ recede .. i~o!ekli kalacağının yazıl- • sman Yazmacı karada olduğu gi~i Ziraat banka- ba,la~ı,lardır. Fakülte rektörü 
toprak Yenlır. ikiden fazla her nu- maıı kaf1dır. ;Doyçe Orient bank Dresdner sında mevcut bugday stokların- BB. Eıat Muhlis, asistan Tah.ain ve 
fua için bu miktarlara, eyi toprak- 13 - Tenie müteallik bütün Bank umumi merkezince tchrimiz dan bir kısmının satıta çıkarılma- Fikret, fakülte profesörlerinden 
lardan en az 10 Ye en çok 15 '\le masraflar Maliyeye ve Tapu ha~ç tubeai cari hesaplar tefi bay Os- sını temenni etmİftir. BB. Ervin Şimİtfek Dr. Rudolf 
orta topraklardanwen az ya 15 ve v_e masrafları toprak alanlara aıt· man Yazmacıya birinci derecede Bu temenni tasvip edilmit ve Ferkorn, orman umum müdürlü· 
en çok 20 Ye &f&ll topraklardan tir. imza sali.hiyeti Yerilmittir h"k"' t d• d t bb .. t b iü teflerinden bay Cevat Veral ve 
da en az 20 Ye en çok 30 dekar 14-Tevzi edilecek toplu arazi Genç ve ç.alıfkan bankacıları- 1 u İme nkz mi e et:ı, us e u- 28 talebe pazar aksamı Kültürpar-
iliYe edilir. bin dekardan az iae haritaya lü- mızdan olan bay Osman Yazma- unu muı arar &fllllf • kı ve fuarı aezmişİer, dün de Ka· 

Bu ~~etle veri~ec:ek arazi ~er zum Y~· B.u .miktar~an f.azla eınm mazhar olduğu itimat ve ka- --=- difekaleyi ve Bahribaba parkını 
hane ıçm - kendı mncudlarıyle toplu b.ır ~azının te~u .. halındel:zandığı aevıi f&yanı memnuniyet- Dr • Hirsch gözden geçirmitler ve tetkiklerde 
b~ : l~ dek~ l'eç~ez. muktezı_ hanta~ın ta!'zımı zımnın- tir. Bu güzide Türk gencini tebrik bulunmuılardır. 
kaz! muıaıt olmadı'!: takdırde da tevzı .hey~tine hır. de. fen me- eder kendisine daha büyük mu- Dün konferans verdi Alman profesörler l~ir teh~i-
bu mıktarlar hane ve nüfus mevcu- muru, cihetı vakfa aıt ıse Yakıf vaffalayetler temenni eyleriz. .. . . • ni her bakımdan beğenmıtler, bıl-
duııa ıöre ve niıbet dahilinde ten- namına İpoteğe bağlanır. lstanbul unıversıteıı hukUk fa- h .. lanma ve tabii gu"zellik 
·ı d·ı· B 1 · kü'I · d" ·· f ·· l · assa agaç zı e ı ır. orç arını bırden vermek isti- rin taksitleri tahsil edildikçe Zira- tesı or ınaryus pro esor enn- bakımından dünyanın sayılı şe-
5 - Tevzi olunacak arazi toplu yenler namına ferağ kat'i ve 726 at bankasındaki Rum heaabı cari- den Dr. Hirsch dün sabah lzmir birleri arasında bulunduğunu ıöy

ve v~~ ~da ~se tevziden e:· ıı_u~~r~h ka~un~n ~üncü madde- sine yatmlaeaktır. vapu~yle tehri~ize gelmit ve lemitlerdir. Kültürparkın Türki
vel mümkü!1 ~l~u~ .~adar m~ a sı hukumlen daıresınde iskonto 17 - Devlet ve müessesat ta- Baro ıdare heyetı, avukatlar tara- yede mevcut parklar arasında çe
~arman yerı gıbı ~oyun u~~m.ı ıh- yapılır. • . raflarından sulama tedabiriyle ve f~ndan kartılanmıştır. titli müesseseleriyle en ~el ~ir 
tıyaç ve menf~atın.e tahsı~.ı •cap .. ı~.-: ~evzı. olun~n ara~ıdcn, ya bataklıkların kurutulması aure- Profesör dün öğleden aonra sa- eser olduğunu beyan etmıtlerdır .. 
eden kısımlar ıle yıne o koy veya k?>:lunun ıcareı zemın ve ecnmisil tiyle temin olunan arazi, hususi at on yedide seçkin bir dinleyici Rektör ye profesörler dün valiyi 
kasaba~a. ~ekt~p, ha~tane, spor gıbı tahakkuk etmiş veya. edecek kanunlan hükümlerine tabidir. heyeti huzurunda (Yeni deniz ti- ve belediye reisini de ziyarette bu
mahallı cıbı teıısler~ lazımg~lecek borç!an .varsa onlar arazı bedeli 18 - Bu talimatname hüküm- caret hukukuna doğru) mevzulu lunmu,lardır. 
ve bet dekan geçmıyeeek bır par- taksıtlenyle beraber muka11atan lerini tatbikan icap eden tedbirleri bir konferans vermittir. Konfe- Orman fakültesi talebeleri bu-
ça ayrılır. .. . alın~~t?'. almağa ve neticelerini Maliye ve. ransta hukukçular, bir çok öi- gün Denizliye hareket edecekler, 

6 - Bag, bahçe, fıdanlık, fıs- Mubadil rumlardan metrU.k top-,kaletine bildirmeğe valiler mezun- retmenler ve münevverler hazır orada da mesleki tetkiklerde bu-
tıklık l'İbi yerlerin müzayede ile raklann, fındıklık ve zeytinlikle- dur. bulunmuflur. Junacaklardır. 
1atılmuı liza~eldiiinden bu ne
vi arazi tenie dahil edilmez. An
cak mevcut toprakları halkın ih
tiyacım kartılamıtan ve esasen 
geçim vuıtalan fındık bahçeleri 
olan Trabzon, Gireson ve Orduda 
romlardan metruk fındıklıkların 
ve keza araı:iıi dar olup zeytinci
likle iftİgal eden halkın bulundu· 
ğu yerlerdeki romlardan kalan 
zeytinliklerin de tevzii mümkün
dür. 

Bu taL:dirde f ındak bahçelerin
den ve zeytinliklerden iki nüfuslu 
bir aileye en az 6 dekar ve en çok 
15 dekar verilir. ikiden fazla nU
fua için bu miktarlara iki,er dekar 
ilave edilir. 

7 - Muhtaç çiftçilere arazi tev
zü için mahallin en büyük mülkiye 
memuruna müracaat edilir. En bü
yük mülkiye memuru bu müracaat 
üzerine mahalli maliye ve· tapu 
daireleriyle idare heyetinden seçe
ceği birer zat ve varsa ziraat mü· 
dürü -:'e .memuru ile köy · ihtiyar 
heyetı .bu esaslar dahilinde tevzii 
lizımgelen araziyi ve arazinin eyi, 
orta ve aşağı ö1masına göre her de-

DiKKAT ... 
419 Senelik büyük bir tarih ••• ~ 

Geçen inkılaplar ... Devrilen saltanatlar ... Yıkılan ve yapılan koskoca bir tarih 

1518 - 1931 tekmil Avrupa tarihini 

INGIL TERE TACININ iNCiLERi 
Filminde görmek ti&ere hazırlanınız 

5 MAYIS 938 PERŞEMBE 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Verilecek hususi •• musamereye siz de teşrif ediniz 

Ayrıca : •NA ZAR B ON C U G U Şirley · ............................................................................................................................................................................ 

SONATA KROOC-ER - ~ ISPA~YOL 'ÇIÇE~LERI 
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i Yardın1 
listesi 

• 
s lzmirin düne kadar · 
~ yardımı 14 bin 
E lirayı geçmiştir 

----0--
Kqebir Y• Yozgat felikebedeleri
ne yardım listesi : 

Lira Kr .• 
Banko Di Roma 50 : . 
Banko Di Roma memurlan 
Hayriye 

24 • 

6 
Misakı Milli ilk okulu öğren-
cileri 60 
Karlo Sperco 30 

• Esnaf ve Ahali bankası 175 
S..guna Şakran, ıw.creı-
köyliileri 100 25 • 
Saatçı Moreno GabaJ' 5 : 
lamail ÖZgar 2 : • 
Bulgaristan mllbacirlerinden : 
Ahmet P"ftlf 25! 
H. Jenni 5 : • 
Nesim ve Bohor Varon 1 : • 
FetYM:I Zadeler tütiia maP• : 
za.n iıçileri 26 so: • 
Simsar lsak Roditi :ve Müsevi : • 
hastanesi idare heyeti 26 so: 
reisi ve arkadaılan tarafın
dan toplanan •• 
Y emifçi Settar 1 
Spereo acentasa memurlan 19 
ithalat gümrüğü anbarlan De
nizbank ifçileri 16 5S: 
ithalat gümrüğü anballan De- : 
niZbaDk ifçilerinden Ali Pala 1 O : • 
Armutlu okula öirencileii 7 5 
Kahveci Murat Bakraç 1 i 
Makinact Mut.fa K.nıoilu 501 
ZalUre Sİıman Şnket Akpt. 1 o 
Dal' 

Tüccardan Muatafa Kanoi· 20 
• lan . 

Pamuk 8İaman Şarlo Beive- 10 
niste 
Tüccardan Ali Keraoğlan S 
Yağ Sinuan Ahmet Hüsni• S 
Y ai aimsarı Emin Teftik 5 
Tüccardan Saat öktem S i 
Tüccardan Sabri Kuaboğlu 5 
Tüccwdan Tahir &dem 6 
Tüccardan Tahsin Piyale 10 
Tiicardan Melunet Numi 25 
Portakal 
A.Jqebir !'JCaret evi 15 
Nurettin Ulueren 2 
Kocatepe ilk okulu öinıncileri 11 82 
tkinci mmtaka tapu mabafız.. 

• lağıa:ıenwrlan 4 
Yorgancı Muberrem usta ev-
latları 20 
Aziz Paker 26 
KUfıyaka Türk birliği okulu 
öğrencileri 22 69 • 
Geri T obako tütün ıirketi : • 
qçileri ve memurlan 300 : 
İzmir tenis kulübil 50 : • 
Belediye zabıta memurları 42 50: 
Emin Kasan Billt 4 
Oçüncü mıntaka tapu ıicil 
muhafızlıiı memmlan 5 
Birinci mmtaka tapu Sicil mu-
hafızlığı memurlan S 6Z: • 
Dördüncü mıntaka tapu aicil E 
muhafızlığı memurlan 4 87: 
Halkapınar Palamut fabrikası : • 

• if çileri 32 5 
Faik Göksal 5 : 
örnek köyü okulu öğrencileri 4 so: . 
Ziraat bqmüdürlüğü memur- : 
lan 6 95: • 
lbrahim Göktuna 3 : . 
Tapu aicil grup m6dürlüğü 15 30: 
bürosu i 
Tütündl Osman Tin 10 i 
Kambiyo müdürlüğü memm- i 
lan 11 39: . 
Necip Gençtürk 5 i 
Di Amerimn tiitiin bmpan- : 
JUi memm ve itçileri '463 24: 

Hüsnü Erözenç, Emin Bir-
scıl -ve Bobor Elbac:lef 15 
Dmiayollan iKileri 10 
Alaçab ikinci ilk okul .,., 
öğretmen1iğinden 5 
Liman daireai m..,...&.n 8 
Pamuk Mensucat fabrikaaı 
peri 170 3S. 
Pamuk Mea11ııcat fabrikaa : • 
ifçilerinden Nazife 1 .as: 
Bon..ı. zade Tiitiin matu- : . 
iKiJeri 86 01; 
Ziraat bank•• ........-. 34 4o: 
Mehmet Decleaiaçla 20 
C.ÜY.,.... 5 
ı, dairesi dördüncü Bölce 
nıemmlan 21 
Alaancak mmtakaamcla bayan 
Sabriye Salt eliyle toplanan 50 
Darağaç ve Türkmen fabri-
kası İKİieri 2666 

---• 
• Yekiin , 2241 ss: 

1zmirin bugüne kadar felaketzede· J. 
lere yarduna 14183 lira 14 ıru. : • 
ruşa baliğ olmuştur. : 

·ı.e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Başvekil ve Hariciye 
Atina ziyar~tinden 

vekili dün 
döndüler 

·--------~~~---~ 

Başve_kil Istanbulda kısa 
bir hitabede bulundular 

JSTANBUL, 2 (Hususi) - Başvekil 
bay Celal Bayar ve Hariciye vekili bay 
:Tevfik Rüştü Aras bu sabah saat 11. 15 
te Yunanistandan avdet ettiler. 

Sirkeci garı, bayraklanmızla sü lt·ıı

mi~ti. Havanın yağmurlu olmasına r,\ğ

men istasyon çok kalabalıktı. 
Başvekilimiz büyiik merasimle kuı .. ı· 

landı. Ve trenden inerlerken şiddetle al
kışlandı. Bay Celal Bayar çok neşeli idi. 
fetamıyonda avukat bay T eologos ıarn 
lindan kısa ~ir nutuk söylt'ndi. 

B. Teologos nutkunda Türk - Yunan 
milletlerin arasındaki dostluk ve kar
deşlıgi tebarüz ettirdi ve Basvt>kilimiı.in 
phsiyeti üzerinde durdu. 

Bir Türk san'atkarının siyah ve beyaz 
1edenerle yaptığı fotoğraf çerçh·esini za

rif bir kutu içinde hediye etti. 
Başvekilimiz. bay T eologosa cevap 

olarak sölediği ve şiddetle alkışlanan kı
•a nutkunda, Yunanistanda kendılcrine 
gösterilen dikkatin resmiyet hudutlarını 
çok aştığı. Türk - Elen dostluğunun ta
mamiylc geniş halk yığınforına intikal et
tiğini, dostluğun gittikçe kuvvetlenme"i 
ne hiç bir engel olmadığını söyliyerek 
nutkunu şöyle bitirdi : 

- Milletlerimiz bu güul yolda mü,. 
terek bir emniyetle ilerliyec~kler ve da
fma müreffah olacaklardır. 

Baıvekilimi7 istasyonda vali, v&li mu
•vini, emniyet direktörü. komutanları
mız, Parti vilayet, belediye, ticard oJa
aı, denizbank ve diğer müesseseler direk
tı8r1erf, Ajans w: matbuat erkanı tara
fından karıılanmı tır. 

CeRI Bayar trenden inince karşılıyan
ların ellerini sikmış ve refakatlerinde ha
Jkiye vekilimiz bulunduğu halde istas· 

1onu haftan baoa dolduran iki sıra mek
tepliler arasından seçerek kendilerini al
ıı,Jarla, Hvinç ve eevıi dolu nazarlarla 
luıılıyan talebelere iltifat etmİ§lerdir. 

B!'tvekillmi~ bu ıırada talebe arHın· 
d• tevak\uf e4İerek kom~u memleket 
cençliğinin aellm ve aevgilerini getirdık
lerini ıöylemişlerdir. 

BAŞVEKlLiN CAZETEClLERE 
BEYANAT! 
ISTANBUL, 2 (Hususi} - B•şvekil 

~ Cel81 Bayar lstanbul gazdecilerine 
olan beyanatında : 

Türk - Yunan mu.n:z.am 
tirilmiş idi. Otomobiller iki tarafı doldu
ran on binlerce halkın yaşa ve zito ses· 
]eri her tarafı çınlatan alkışlan arasınchı 

ilerliyerek istasyona geldiler. 
lstas~ on meydanında tıpkı mÜ\'nsalat

ta olduğu gibi Lir dzun kıtası selam res
mini ifa ediyordu. Vekillerimiz hal~ın 

coşkun tezahüratı arasında salona geçe
rek kendilerini · teşyie gelmi, olanlaıa 
miilaki oldular. Salonda Celal Bayarm 

dostu başvekil General Metaksastan haş

ka refikalaıiyle nazırlar, başta erkanı
harbiye reisi olarak bir çok generaller, 

lngiliz elçisi Vaterlo, Sovyet maslahat· 
güznrı Romaoya dçisi Filoti, Yugoslav
ya elçisi ~z. RoYiç refikaluiyle chirhkle 
bütün Türk t«<lçiliği erkanı, hariciye pro
tokol tefleri \'e yübek memurlar hazır 
idiler. Muzilca ta-rafından çalınan istiklal 
ve Yunan marşlarından sonra Başvekili
miz evvela general Metaksasla veda etti
ler. ikisinin de gözlerinden bu ayrılıktan 
doğan teessürlt>r ııarahatan okunuyordu. 
Sonra sıra ile generallerin ve sair teşyi
cilerin ell~rini sıkarak trene bindiler. Bu 
esnada bayan Celal Bayara pek c;ok bü
ketler takdim edilmiştir. 

paktının imza merasımi 
zin yüksek direktifleri altında ilk ku
ı nnlardan biridir ki bu dostluğu muhte;. 
lif, safhalarında daima faal bir rol oy
namıştır. Buraya yalnız muahede akdet-
mck, genemi Metaksasa ziyaretini iade 
etmek için değil ayni zamanda dostluk 
bağlarını bir kat daha sıkarak iki millett 
kabilse bir knt daha birbirine yakın yap
mak için ~elmiş olan Türk devleti adam
larının ahalice bu kadar sempatize edil
me~i ıüphe yok muvaffakıyetin f"n baslı 

amillerinden birini teşkil eder. 

Bu itibarla Atina eyahatine tam mu· 
1\ affak bir :ziya'ret İsmini verebiliriz. 

BAŞ EKlL SEG\NiKTE 

&lanik, 1 (AA) - Ba~hakana re
fakat eden genel direktörümüz bildiri
yor : 

Baıbaltan, relikaları ve hariciye •ıeltiH 
refakatlerinde Atinadalti Türk elçisi ve 
Ankaradaki Yunan elçisi, diğer h~y~t 
i:ıa!lı olduğu halde sııat dokuzda Sdani· 
ği t~rif ettiler. 

istasyonda Makedonya umumi valisi 
ve bayanı, kolordu komutanı general Po· 
litis ve askeri Ümera, yükııelc memurlar, 
Selanik belediye reisi, Türk ~ Yunan - Dostluk, kardeşlik. müveddet ve 

muhabbet .. iote Yunanistandaki aeyoha
timwn hülasası .. iki memleket arasında
ki dostluk genişliye genişliye halkın ına
ı. olmuştur. 

TREN KALKIYOR 
dostluk cemiyeti reisi ve azası, eski mu-1 ıen bu merasim biter bitmez fakat 
hııripler cemiyeti bası, Türk kolonisi, 

tanı muayyen vakiıte yavaı yavaı Selii-
Romanya, Yugoslavya baş konsolosları 

nig" e doğru hardet etti. Program muci-
ve büyük bir kalabalık ıarafından istik

bince Selimikte iki saat duruyoruz. Bu-
Dedi. Bay Celal Bayar, istirahat için 

indikleri Perapalas otdinde bazı ziya
retler kabul etti. Ak§am huıusi trenle 
Ankaraya hareket etti ve istasyonda me• 
rasimle teşyi edildi. 

BAŞVEKıUMıZIN ATINADAN 
AYRILIŞLARI 

Selanik, 1 (A.A) - Başvekile rcfa-

nun asıl sebebi şehri gezmek ve umumi 
valisine küçük bir ziyaret yapmakla be
raber Atatürkün evini gezmektir. Burası 
Selfınikten gt•çcn her Türk için bir ;(iya
retgah olmu tur. 1 mayıs bayramı oldu
ğu için her taraf kapalı olmakla beraber 
Türk misafirler bütün sokrıklarda en sa
mimi tezahürlerle ağırlanıyorlar. 

.icat eden huııusi muhabirimizden : ATINADA SOı GON 
Dün baıbakanımızla hariciye vekilimi- A flNA. ı (AA) - Baıvekil" rda-

dn Atinada aon günleri idi. Sabah on- kat eden hususi muhabirimizden : 
dan itibaren bü) ük müzeyi ve neki mıi- Başvekilimizle hariciye vekilimiz.in 
ıreaini gezdikten sonra Kifisyada Sesi! Atinadaki ik metleri bugün sona eriyor. 
otelinde başvekil general Metaksas tnra· Kifisyadaki öğle yemeğini istisna edersek 
fmdan verilen öğle yemeğinde hazır bu- çok dostça olduğu için çok yüklü olan 
lundular. Saat on altıda bazı dostları ve kabul programı tamamen tatbik edilmiıı 
bu arada B~şbakanımızın bilhassa çok addolunabilir. Fakat asıl tetkike dt"ğer 
7akından alakadar olduğu deniz kuHibii- nokta bu :J'.İyarelin program hatlarını aşa
nü :ıiyaret ettiler. rak halk tabakları ÜzC"rinde hırktığı te· 

Saat on dokuzda fürkiye elçiliğinde ı.irlcrdir. 

bal edildiler. 

Tren durur durmaz muzika Türk - Yu
nan marşlarını c:aldı. Ba~bakan ve hari· 
ciye vekili i~tasyon peronunda selam 
\'aziyetinde duran askeri kıtayı tefti~ 

ettiler. Selnnik konsolosu Türk kolonisi
ni kendilerine takdim ettiler. Umumi 
valinin ve konsolosun bayanları bayan 
Celal Bayara birer buket verdiler. 

istasyon efTafını doldurmuş olan halk 
bu merasim esnasında sürekli alkı larda 
bulunuyordu. 

istasyondan çıkıldığı vakit meydanda 
ihtiram aafı te kil etmiş olan iş bölükle
rinin ve gençlık teıkilatının zitolariyle ve 
ellerini öne doğru uzatarak selam ver
dikleri görülüyordu. 

1hraeatcılara 
' 

Bugünden direktif 
vermeğe ihtiyaç 

va,.. dır 
-0----

BASTARAFJ 1 iNCI SAHiFEDE 
masmı ·nyarak vaziyeti aydınlata-

• bilir. 
Niliayet beynelmilel piyasalann ve 

dı.uhtelif ticaret anlaşmalarının va
ziyetlerine göre takip edilmesi lazım 
gelen salim yolu gösterebilir. 

Bir ihracatçı devletin iktısacli po
litikasını, alınması muhtemel tedbir
lerin mahiyetlerini açıkca bilmez.cıe, 
büyük tehlikeler a1tına kendisini ata-
maz. Bu günün iktısadi gidisini tan
zim eden devlet tedbirleridir. 

Devletin düsiincesi herşeyin üs
tiindedir Bu malum olmayınca ferdi 
tesebbüsler kendiliklerinden hareke
t~ ı::tele~ezler. 

Su· hale RÖre önümüzdeki iiz\im 
rekoltesi için t~kip cdilecel· hareket ! 
tarzının ne olma!'lı lazım geldiğini 
h.ükiimetin bu günden tayin ve tas
rffi eylemesine iddetle ihtiyaç var-

1 l dır lhracatçılar, harekete geçebilmek 
1 için devletin önlerini avdınlatması!'ı 
~liyorlar. 

Tam ihracat mevsiminde alman 
tedbirler)n. hem devlete fedak~rlık 
t~'hmil eylemekte hem de mathlp gü

venin tamamen istihsaline varnyn· 
mamaktadır. . 
Zamanında alınmıyan. tedbirlerin 1 

yatım neticeleri . mahiyetinde kal
maktadır. . 

Binaenaleyh, bizce hükümet der
hal dış. pa'Uı.rlQrı tedkik ettitmcli içde 
ve .dışda alakadarların müta1~alarını 
almalı. üzüm mevzuunda takip edi
lecek hareket tarzım bu 12;iinden ta
vın ve tasrih eylemelidir . . 

HAKKI OCAKOCLU 

Muğla da 
Oç defa sarsıntı 

oldu 
Muğla, 2 (A.A) - Dün gece şehıi

miıde oldukça şiddetli bir zelzele hine· 

dibniıtir. Darbe Amuden gelmiştir. Sa
at 2 1. 30 da bir ve ilci dakika aonra da 
ikinci ve ııiddetli bir ~elzcle daha kayde
dilmittir. Hasar yoktur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mıza a_pğıdaki beyanatta bulundu : 

- Atatürk.ün evini en iyi §ekilde mu· 
haf aza etmek Selanik için bir şcrd ffif'SI!· 

lesidir. Biz evin planını, evin tamirinden 
sonra alacağı şekle gÖrf' tan;lİm etmek 
iıotiyoruz. Lazım gelirse etrafında mey

danlar açacağız. Onun için evin yeni şek
li hakkında tanzim edilecek planın biz~ 
de gönderilmesini rica ederim. 

Başbakan, gösterilen bu derin alaka 
dan dolayı hem kendisinin hem Türk 
hi.ikümetiniıı t~ckkürlerini reise bildir
dikten sonra heyet yeniden otomobille
ı e binerek Türk konsolosluğuna gitti. 

. SAHiFE 3 
s:wwww 

SON HABER 

Kırşehir f elfıketzedele
yapılan yardımlar • 

rıne 

AYDJN, 2 (A.A) - Kırtehir çevresinde felikc:.te uğrıyan yurd
datlara yardım için vilayetin her tarafında hummali bir Jaaliyct 
vardır. Aydında ilbaym ba1kanhğında bir komisyon tetkil edil. 
mittir. Halktan bir çoğu kendi aralarında topladıkları İaneleri 
Kızılaya teslim ediyorlar. Bütün mekteplerdeki talebeler de ken
di aralarında birer komite seçerek iane toplamaktadırlar. 

SAFRANBOLU, 2 (A.A} - Kırfehir felaketzedeleri için bu
gün iki saat zarfında esnaflar Kızılay veznesine 200 lira teberru 
etmitlerdh·. Teberrü devam etmektedir. 

Tedavüldeki yeni banknotlarımız 
ANKARA, 2 (A.A) - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

dan: 
Bankamızın 15 ikinci tearin 937 tarihinden itibaren tedavüle 

çıkarmağa hatladığı yeni harfli banknotlardan 30 nisan 1938 
tarihine kadar bet Jiralıklardan 23.699.895, Elli liralıklardan 
5.850.000, yüz liralıklardan 13.498.000 ceman kırk üç milyon 47 
bin 895 lira tedavüle çıkarılmıt ve mukabilinde eski harfli bank
notlardan ~yni mikdar yani 43.047.895 lira tedavülden kaldırıl-
mıştır. 

Göçmen işleri hakkında 
ANKARA, 2 (A.A) - Bir kaç günden beri bazı gazetelerde 

göçmen i•leri hakkında bir takım ne,riyat yapılmakta ve bu ara
da tekarrür etmi• yeni programlardan bahsedilmektedir. Göçmen 
işlerine dair hükümetçe ittihaz edilmit yeni bir karar olmadığı 
cihetle bu netriyatın hiç bir esasa dayanmadığını ilana Anadoll1 
Ajansı mezundur. 

B. M. Meclisinde 
ANKARA, 2 (A.A) - B. Millet Meclisi bugün Hilmi Uranın 

başkanlığında toplanmış ve celse açılırken Kayseri mebusu Veli 
Yasinin vefat ettiğine dair olan Batvckalet tezkeresi okunmuştur. 
Ayağa kalkılmak ve bir dakika sükut edilmek suretiyle mütevef
fanın hatırası taziz edilmi~ ve hunu müteakip ruznameye geçil· 
miştir. 

Meclis Kara halinin Mansurlu köyünden Ali kızı Ane Gelge
tin i'liim cezasına çarpılmuına ait mazbatayı tasvip elmİf ve 
poıta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğü 934 yılı hesabı kal'i
aine Ait kanun layihasını da kabul etmİflir. 

Kamutay çarşamba günü toplanacaktır. 

Hataydaki Fransız delegesi 
Garo Ankarada 

ANKARA, 2 (A.A) - Hataydaki Fransız mümessili B. Garo 
hükümet etkanımızla temasta bulunmak üzere bu sabah Toros 
aıpreaiyı.tchrimize gelmi! ve istaayondft dıf ifleri balcanlığınm 
bir mümeaıili tarafından kartılanmıfht. 

B. Garo bugün iç i•leri bakam Parti Genel sekreteri Şükrü Ka· 
yR, dıt İfleri bakanlığı genel sekreteri Numan Menemencioğlu ile 
gÖrüfmüttür. 

Dıt ifleri cenel ıekreteri B. Numan Menemencioğlu yarın bay 
Garo serefine bir ziyafet verecektir. 

Muğlada hareketiarz 
MUGLA, 2 (A.A) - Dün gece saat 22 yi 30 geçe tekrar tiddeıli 

bir yer sarsıntısı olmuştur. Kazaların hiç birinde sarsıntı yok
tur. Bütün sarsıntılar doğu istikametinden geliyor. Sarsıntılar şid
detli olmakla beraber hasar ve zayiat yoktur. 

~)IJV:Q.Jl'.LZ/Jhf7J.Z/.L/IJ/X7/.///ZJ 

ilan Fransız 
Yolda geçerken yeni tamir edilmekle 

olan Ayadimitri kilisesi önünde dura
ıak içini gezdi. Kilisenin e.'lkidcn beri İ> i 
muhafaı.a edilmi~ olan mozayikleri hak
kında vekillerimize maliımat verildi. 

Nazırlar konseyind~ Banka Kommerci· 

SELANIKTE.KI GEZiNTi 

Başbakan ve dış işleri bakanı koneo
loslukta bir müddet kaldıktan sonra §eh
ri gezmeğe çıktılar... Yalılar boyun
dan geçerek küçük Karaburuna kadar 
gittiler. Alaettin köşkü civanndan geri 
döndüler. Kral birinci Jorjun heykeli 
önünde bir clakika durduktan sonra Bc
yazkule önünden '\'e rıhtımdan geçerek 
kale kahvelerine ve oradan Çavus nll\· 

nastınna çıktılar. 

Ba!'lbakaııı ve hariciye vekilimizi Lu· 
rada istikbal eden baş rahip kendilerini 
izaz ettikten sonra ayrılırken dostdoğru 
kalbinden gelen bir heyecanın tituk se

• 
yale İtalyana 
Banko Di Roma 
Doyçe OryentBank 
Dresdner Bank 
şubesi 

Emlak ve Eytam 
Bankası 
İzmir 
Ahali 

Esnaf ve 

gazetecileri kabul merasimi vardı. Ka~ Yunanistanın büyük hükümet reisi ce
gÜndür hakkındn sütunlar dolusu sitayiş neral Metaksasln kıymeıli başvekilimiz 
yazısı yazdıklan Celal Bayan harekctir.- ve hariciye vel;Jimiz arasındaki samimi 
den evvel gazeteciler bir kerre daha ya- dostluğu tekrarda bilmem faide var nıı
kından görebilmek için Yunanlı '\'e cc~ dır~ Çünkü bunu Türkiyede Yunanistn
ncbi gazeteciler büyük bir tehalükle elçi- da bılmiyen kimse yoktur, denilebilir .... 
liğe koşmuşlardı. Başbakan kendileriyle Fakat bu rabıınnın asıl derinliğini teşkil 
aym ayrı konu tuktan her birini taltif için eden halk dostluğu bu ziyaret esnasında 
ayrı bir cümle sarfcttikten sonra ayııca her 'esile ile hl"r adımda ve bin hin şe· 
verilen beyannıı okudu. Meslekdaşlnrı· kilde kendini giistermiştir. Bu tC"zahür 
m12 kendisine ıeşekkiirler ederek ayı ıl- son derece samimidir, hakikidir, candan
dılnr. dır. nunun ilk bir sebebini başvekilimi

Bagvckilimiz, hariciye vekilimiz önle· 
rinden geçerek hem onları hem de az 

ötede bir yığın tevkil eden halk kitleleri
ni selamladılar. Meydan, alkış zito Tür
kiye ve Zito Kemal Atatürk sesleriyle 
çınlıyordu. siyle ba§bakana dedi ki : 

PARIS, 2 (ö.R) - Bugün toplanan 
kabine ve nazırlar konseyleri yarın nt· 
rec1ilecek kanun emirnamelerini tetkik 
ve tasvip etmiştir. ilk nC§redilecek emir
nameler bütçeye, İstihsale ve kredi me
selesine ait olmak üzere üç kı,sımdır. Mn
li tedbirler irad Yergisinin mutedil bir 
teşebbüs dahilinde arttırılmasına ve vası
lı.ılı vel'.gilerin de hafıf mikyasta yüksel
tilmesine aittir. Ayni vesile ile. Fransa.> a 
gidecek turi tlerin bir çok tenzilattan iıı

tifnde etmelerini ımimkün kılacak Qlan 
Turi~t kartı ihdas edilmiştir. Dahiliye 
nazırı bay Albert Sarraut te Fransada 
bulunmaları istenilmiyen ecnebiler hak
kındaki kararnameyi hazırlamıştır. Ka
rarname bu gibilerin Fransaya gdcmc
melerini mümkün kılacak sarih, fakat tu
rizme sekte venniyecek kadar da elasti
kidir. Muhalif harekeıte bulunacak ecnc-

Bankası 
Osmanlı Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Türkiye C. Ziraat 
Bankası 

JS J A.SYO, 'DA 

Saııt 2 1 de hareketi mukarrer olnn 
hen için baıbakan ve hariciye vekilimiz 
Büyük Britanya otdindt>n otomobillerle 
ayrıldıkları vakit erafta toplanan biiyuk 
bir halk kitlesi tarafından iddelli \'<:> sij 

reltli ımrette alkışlandılar. 

lıtıuyona giden stad cadd~si ha\'adan 
bir ltaldınmdan diğerine kısa mesafeler
i. çekilmiı mai - beyaz milyonlarca am
P'lllerle Adeta nurani bir tünel h•line ae-

zin şahı;cn en :oıempatik bir adam olma
sında aramalıdır. Celal Bayar vakur ve 
mültefit çehresiyle biiıün 'ı'unanlılan ken
disine celbetmi tir. En demokrat bir 
de., Jet adamı gibi yolu üstünde her kese 
iltifatlarda bulunmuş, önünden geçtik

lerinin bila tefrik dini sıkarak dostlıığu
nu göstermiştir. Bunlar Yunan milleti 
üzerine jestler bırakan tesirlerdir. Hari
ciye vekilimiz ise Yunanistanın en çok 
tanıdığı ve ıeydi,ii bir aimacJır. Arae 
Türk - Yunan doıtluiunu büyük ~fimi-

AT ATORKON DOCDUCU EVDE .. 

Merasim ııırasiyle tertip edilmiş olan 
otomobillere binen başbakan, hariciye 
bakanı, bayanlar ve heyet azası yanların
da umumi vali, kolordu komutanı, be
lediye reisi olduğu halde doğruca J\ta· 
türkün evini ziyarete giıtiler. 

Bütün güzergah ve bilhassa Ataıür
kün evi civarını ve etrafını hıncahınç 
doldurmuş olan halk kitlesi kalpten ta
şan büyük heyecanla "1.·e sürekli alkıtlar
ln misafirleri ağırlıyordu. 

Evin Üzf'rinde yer almış olan şehir mu
z.ikası Türk ve Yunan milli marolarını 
çaldı. Başbakan ve dış işleri bakanı evin 
bilaistisna her tarafını ayrı ayrı durarak 
tetkik ederek ziyaret ettiler, Bu esnada 
bütün etraftaki ıokalclardan bitmek tü· 
kenmelc bilmiyen alkıı acaleri yükselmek
te devam ediyordu. Evin ziy.areti eana· 
sında ~l&nik belediye reJel baıbalcanı· 

biler hakkında derece derece bir sene· 
den on seneye kadar yıikselebilecek ha-

cezalan konulmu tur. Cümhurrei i 

- uı~ tanrı, iki memleketi idare ... den 
ricali her iki millet tarafından temenni 
edilmekte olan birleşmeye ermeleri İçin pi 
aarfettikleri gayretlerde kendilerini maz- bütün bu emirnameleri imza ctmıştır .. 
har etsin. Ve onları bu doğru yolda tak- BB. Daladıye ve Bonnet konseye Lond
dis etsin. ra ziyaretlerinin neticeleri hakkında taın 

Baş rahibin bu güzel duygusundan 
mütehassis olan başbakan bu sözlerind"n 
dolayı teoekkür ederek iz.har etmiş oldu
ğu arzu yolunda kanaatle, emniyetle yii
rümekte olduğunu, iki milletin de işaret 
ettikleri bu yolda hareket eden :ricalin 
daima kuvvetle ilerliyeceğinden ve mil
letlerinin itimadına, yardımına güvendi
~inden emin bulunduğunu söyledi. 

Oradan istasyona inildi. Jstikbal eıına
ıında yapılan ayni merasimle ve ayni 
zevat tarafından teşyi olunduk. Başba
kanımız ve hariciye vekilimiz saa.ı 11 de 
ahalinin aürekli alkıılan arasında .Se!i
nikten hareket ettiler. Trenimiz yarın ıa
hah ... t dokuzda Sirkecide olacaktır. 

izahat vermişlerdir. 

Yugoslav kralı 
ve annesi B~lgra

da döndüler 
Belgrad 1 (A.A) - Kral ikinci 

Pier ile valide kraliçe Mari ve pren
ses T om is lav ile prens Andre Dal
maçyada kain Milocer şatosundan 
dün öğle vakti Belgrada gelmişlerdir. 
Kendileri İstasyonda naibi hükümd 
prens Pol ile prenses Olga ve kralın 
mülki ve askeri dairderi C!'kanı ta
r~ fından İstikbal edilmislerdir. 

İzmir subeleri 16 
~ 

1938 tari-Mayıs 

hinden iş' arı ahire 
kadar gişelerini aşa
ğıda yazılz saatler
de acık bulundura. • 
caklardır. 

Her gün: 8 ,30 dan 
12,30 a kadar 
Cumartesi günleri: 
8,30 dan 11,30 a 
kadar 
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YAZAN: 

! R. L. G~ldman Bu Adam BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDI 
riyle ıı.kı münaıebetlerde ba-• . l ' • • lunduğunu hatırlattıktan son· 

S 1 D ·ıd· ' 1 K u R ş u NA Dl z l L EN :ut~b~::i o~:ke~~e ::. 
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eg~ J Jr lecek sene Liyonda Fransız 
UÇ U • "iiü:Yü"k';;i;"~~;~~: .. _E. (Mahmure Belkis adını taşıyan bir ~;:,i~'d:1i1:,j~;:~:p 6~idi! 

~Lr.../T.LTLZZZ///../~ / d miıtir. B.Herriot Mıaırı Fran· 

Büyük Zabıta Romanı 
-8-

...... ~.;~~·~~;·~·;"""~ uk:a0;:'kl:r an ~ lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) :ı~::;r';;;i~ ~:,~;;;:::,:;~ 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 1 inaanlığa ferel ueren bir me .. 

Nahide Orbay · 'ıı deniyetin liyalıatli oarialeri 
E 37 cek.. Burada beni bekleyiniz. sını bulunca havaya atef edece· oran Muır milleti hakkında-

''''"'"'"'''"'""""""'"" - - Otel etrafında dolattı. Nöbet ğim. Sakın tela•a dü,meyiniz. Bir ' ki hayranlığını ilave eylemi,. mekle ıuçluyum. Feldkitenda umdukları netice- bekliyen nöbetçilere otelin arka· kaç aaniye burada bekleyin. Suç 
- Yarın ilk sorgunu .yapacak yi almıflardı. Artık Viyanaya dön· sını tarasaut etmelerini tenbih etti. ortağınıza birkaç ıöz ıöyliyece- tir. 

-HULASA-

Doktor Jcuon, kendiaini okutan olan hakim seni para temınah mu· mekten batka yapılacak bir,ey Yerden bir tat alarak pençereye ğim. A~';,,~!hı~y~~:! Mu~ü~::;. 
velinimeti Amberıonun katili diye kabilinde serbest bınlra"!'ktır· Maz· yoktu. Suçluları gecikmeden diva· attı. hviçrelinin kafaıı görünün· Henninga görünmemek için Sy· vekili Mehmet Mahmut ptJJa· 
~altındadır. Müddeiumumi mu- nun, kendisine iınat edılen. ıuçun nıharbe vermek icap ediyordu .. ceı bili bir kaya arasına çekti. Onu ya bir mehtap yauırak Mıaır-
aııini Vilıon ona fiddetle itham faili olmadığını bütün em~ıyet .''!e Şoförlerden biri makinasının - Çabuk çıkınız. kolları arasına alarak aıktı .. Sıktı. lılar namına Filistinin parça.. 
ediyor. Zabıla tahkikatı da aley- .kanaati ile idd~~ ederae, ~ger cur· manyotoıunun eyi çalı,madığını, Yabancı atağıya atladı. Hen· Yüzünü, dudaklarını öptü. lanmcuı projesini protesto ef. 
hindedir. Çünkü Amberıonu ölü- (mü m~. hut. degılse v.e eger a .. ley· yarım aaatlık küçük bir taıniıla ninaa izahat verdi: , - Be.nim biricik atkım dedi. 

d 111 f h • .., th mesini iıtemiflerdir. miinden evvel en ıon gören Jaa".n- 1 hindekı e ı er arazıyat ve fU~ e muhtaç olduğunu söylediğinden - Biraz önce salonda gördüğü. Bu gece hay.at'!11ın en mü it kor· 
dar. Bundan btlfka lasonun evın· hududu içinde bulunuyorsa v~. niha· Von Pennvitz büyük Limoainle nüz kadınla birlikte hududu ge- kularını geçırdım. -=-
'de ~mberıon adına . i~zalamlf y~~ mazn~n~~çtimai_m~vkıı, ma; ilk önce gitmeyi dütündü. Elleri ç~ebiı_ıiz. Ben b~t dakika sonra Bu adam':? .~ir. jea~yle ~~~i ~~- Sil.def Alma/arı 
oldaga borç ıenetlennın yırtık zıaı lekelı degılae bakım gayrı kelepçeli olan 24 ü beraber ala- ıızı takıhe çıkacagım. vanıharbe auruklıyebılecegını du-
parçaları balunmuf, aynı zaman- mevkuf .o.larak ~uh~eme karar~- caklardı. frankle iki polia kendi· - Peki kumandan.... tünerek titredim. BAST!1RAFI 1 iNCi ~AHIFEDl!ı 
da maktulün evinde ~e. Jaaonan, nı verebı~.ır. T~hıı te?1ına~ muk~bı· aine refakat edecekti. Henningı - Bu kadını leviçreye götüre- Sybil koac~ının kollarında ken· muhal~.f aayı.yo~z: B~ Çekos!o:' 
Etere bulanmq mendılı ele geç· !inde, muddeıumumı Vılson ıse, arkada kalan araba ile Salsburg- celuiniz. dinden geçmıftİ. Kollarını onun vak cunıhurıy~tin?1. hüküınranl_i< 
miflir. Bunlar, onu itham için kav- ne kadar dütmanca hareket eder· ita kendilerine mülaki olacaktı. _ Peki kumandan... boynuna dolamıt bırakmıyor, mü- ğını .ve t~amıyetını bozacak bu 
ııetli delmerdir. Halbuki .. doktor s~ etsin, ~erbe.st. bırakılmak s~e-: Henningain arabasında hayan Bel- Syhille yabancı adamın göl~eai temadiyen tekr.~ ediyor~u: . teY ıatemıyoruz. Fak~t Ç.e~oılo. 
Jaıon ~as~dur. Onun mudafaa· tıy!~ ~e~ıy~t ıçı~ z~ra~lı olabıle- jkis, lsviçreden gelen yabancı şab11 karanlıkta kaybolunca Hennınga :;:- R1;1dolf aoyle:. ~nı !'-ffettın vakyada Y~~ız Çek ınılletinın ~· 
aını Vnıueraıte arkada,larından cegını hıçbır vakıt ıddıa edem~z . . ve bir polis müfetti•i bulunacak- iki nöbetçiye kotar ak haykırdı: degıl mı 7 Hareketımın manasını, maınını degıl'. aY?i. zamanda Sil< 
avakat Nat Holia üzerine almıf· Olsa olsa serbest hırakı~aklıgın 1 h. _ Geliniz ... Casuı kaçtı. Şu ia- hedefini anladın değil mi? Viya· det. Alman ~ılletınm de t~ami, 
fır. için hü~~ bir para temınah ta· ı Limoıinin hareketi Henningse tikamette gittiğini gördüm. ~aya niçin. r:eldiğimi, ~u mülhit yetı mesel~ıı ~ar.dır: Her kım kt * lep edebılır. Bunu da ne yapar ya· bulunmaz bir fıraat verdi. Artık Karakolu keyfiyetten haberdar ıtkenceye nıçın katlandıgımı anla- h? .ta~~~et~ ihl~le kalkıtıraa 

Yirmi dakika oluyor ki tevkif. par, bul'":?2. . . \emniyetle tasavvurunu tatbik ede- ettiler. Alh kitiyi fİmal iatikame- dın değil mi? Senin vatanına kö- bı.zı.m oldureaıre. d.utmanımızdır-
hanenin bir odaıına kapatılmıt· N~tın sozlerı bana bıraz ceaaret bilirdi. laviçreli caauaa nezaret tinde takibe çıkardılar. Halbuki tülük için buraya gelmedim .. He~- Bızım taleplerımızın Çe~oılovak• 
tım. Saat ıahabın üç buçuğu idi. verdı. . vazifesiyle mükellef olan polisi firariler cenuba teveccüh etmitler- ningı •• Ondan, Pennvitzden intı· lar tarafında u~andırdıgı heye-

Avuk.at Nat Holı beni görme- :-;-- Ne z~man muhakeme edıle- foföre yardım için köyde bulundu- di. . . kam al~~ için geldi~·· can haksız~~· Bız B~be~ya ve 
fe geldı. cegım, dedım. . ğu haber verilen bir makinisti u- Hennıngıın kalbi heyecan için· - Bılıyorum ıevgılım... Anla- Moravya v.ıl~!'et m~clı.ılerınde Al. 

O, be_ııim ün!ver~ite ark_adaşım- - P.e~ az sonra ma~kemelerın yandırmağa gönderdi. de çarpıyordu. Cenup yolunu tu- dım ... a~vg~lim... • jmanlara bılful ve~ı~ıt ol~.~ak· 
!.fı ve cınayet ıtlerınde agır ceza yaz tatilı batlıyacak, bınaenaleyh Javiçreli ajan otelin bir odasın· tarak Sybilin arkasından kostu. - Şımdı onun evınde oynama- !arından fazlaaını ıstıyor degılız.• 
mahk~meıinin iatikb~li çok ~- senin davaların .aı:ıcak önüm~z~e da mahpustu. Polis müfettiti gider Caausa yakla~tı: ' ğa mecbur kaldığım komediyi tah- B .. J:laY?l~yn fU sözlerle nu~-
sek hır avukatı olma~a namzettı. Eyl~l veya Te,~nıevvelde gorul- gitmez Hennings büyük ıalonun - lıviçre toprağına salimen min edebilirsin. nu.bıtirmıftır : «Allaha ~~fi m'.I" 
~atı otuz iki idi. Yanı benden bir mege ~14lanahılır.. ~en, muba- kapıaını açarak Sybili çağırdı. geçebileceğin ize emin misiniz de- - Evet, evet ... Her,eyi apaçık l~!ıme kar~ı d.er~te ett~~ım .. hl!" 
yat büyüktü. kemenın ne kadar kabılae o kadar lsviçreli casusun beklenmiyen di. gördüm. Ve anladım ... Bu korkunç yuk meaulıyetı bılerek ıoz aoylı• 

Beni, derin bir yeiı ve ümitsiz- geç ha,lamasını istiyorum. vaziyeti onu büsbütün •atırtmıftı. - Yolları çok iyi bilirim. Asıl harp bizi insafsızca birbirimiz· Y~~· Fakat do~ bir davayı 
lik içinde ~uldu. Omuzlarımdan - N~d~n? . Şimdi kendini en büyiik bir tehli- it buradan 1500 metrede olan Br- den ayırdı. ~~at Allaha fükürl«:r mudafaa eden mesulıyetten kork-
yakaladı. ~ıddetle ıarıtı. . .. - D~~u~. hır ~C:~e .• ~bers~- 1keye maruz farzederken hangi avnherg karakolunu geçmektedir. ols~n ki. aenı yıne buldum. Sy~ıl mamalıdır.» • 
-Kendın«: gel Boh, ~edı .. Mud: nu sen ~ld:ı:ırm~dı.~ıne g~r~ ~·~ ı mucizeyle kurtulduğunu anla yor· - Haydi yola çıkalım ..• Hem aenı sevıyorum .• Haya~m, kalbım PRA~ 2 ~A.A) ::: 1 !11ay11 mü· 

deiumum1 Vılıonun elınde ıenı batkası oldurmu,tür. Hakıkı katılı du. • kendi hayatınızı hem de aize tea· dütüncem sensin •.. Benı ölmüş ıa· nasebetiyle ıradettıgı hır nutukta 
~ahkUın et~irecek ~5~ bir .kat'i de- bulmak için zamana ihtiyacımız 1 Henningı: Iim ettiğim kadının hayatını kur- narak döktüğün göz yafl~ını dü- Ha~~yn Sü~~t~erin ıtatüıü me-
lıl yok. lstınat ettigı delıller hep var. _ Matmazel dedi. isterseniz tarınız. tündükçe aklımı kaybedıyordum. selesının hallı ıçın Çekoılovakya· 
ihtimaller ve faraziyelerden iba- -H~iki .kat~li bulmak hususun· 1 geliniz. Araba 'yanında bekleriz. Oçü birlikte adımlarını aıklat· Verilen emre itaat etmek vazifem· da ple~iıit yapılmaıını istemitti~. 
ret.. . da polıı hıç ~ır ~arekette bul~n· ı Sybil otelden çıkınca kocası ko- tırdılar.Bravnberg karakolunu gö- di. ..Be~!ın, 2. v(!"-.A) - Haynlaynın 

Ceva!' .ve~~ım; . . mı!acakt!r. ~~nim zabıta da mud· ııuna girdi. Fısıldar gibi anlatmağa rünmeden geçtiler. Irmak kenarı- . -. Şi~~i t~hl~~ye maruz de- d.un soyledıgı nutuk ~~ında tef. 
- Jun hoyle ıhtımal ve farazı. 1 deı'!mum~ g!hı ve o~unla ber'!'b~r )başladı. na geldiler. yabancının kayığı bu- ğılaın degıl mı? Soyle... Senden ıırlerde bulunan mu~.hıtler bu 

yelere dayan~ak ne .k~dar ma-,benım mucrım ~lduguma kanıdır. - Sybil, gelen cuuıla birlikte rada hazır bekliyordu. Henningı fÜphe ediyorlar mı? nu~un Almanr~ın Su~C:~ ?1.~e
ıumları mahkiim etmıftır.. . ! -. Ben, ta~ikatın devamını Iıviçreye kaçacaksınız. Ona baya- casusun kelepçelerini açtıı - Hakikati benden batka bl- l«:ı~ hakkında ıttihaz ~ttigı ~tilaf-

- Yanılıyorsun .• Vakıa dedı· temıne çalı,acagım. tını kurtaracağımı vaadetmittim. _ Siz aözünüzü tuttunuz. Ben len yoktur. g!"ızane tarzı har~keti oldugu gi. 
ğin gibi vakalar hiç olmamıt değil- Tekrar omuzlarımdan yakala:lı. Hududu geçmenize yardım ede· de tutuyorum dedi. Irmağın orta· -BiTMEDi- hı muhafaza ettiğı manas1111 mu-
dir. Fakat hunlar ender denecek _ Haydi .. Uyu .. dedi. Gazete· taz~mmın olduğunu beyan etmelır-
kadar azdır. ciler gelirae senin namına onlarla J b J d 1 M tedırler. 

ihtimaller, faraziyeler nihayet ben konuıurum. Seni de ıonra, bir ne 0 U V 3 pUrU 3 V3Sl ay ıs lrz':x2lla2~aJrıamı .. ___ __ 
bir tüphe uyandırabilirler. az sükiin~t bulduğun zaman gelip LJ [' '- ' k •• ' 

- Fakat ortada yalnız ihtimal görsünler. s B d BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE na ReVı oşesı 
ve faraziye değil, senetlerim ve - Geldikleri zaman biç hirsey u·· varı· • M. Alı· mu·· a- arcuında geçen bir mayıa 
mendilim de var. Doktor Amber· ısöylemiyeceğim. ' 1919 da harbi takip eden 1 - l:tmire gelecek seyyahlara anti· 
ıonu ölümünden evvel en aon gö- - Bilikiı söylemek liızım Bob. d kanlı bir mayıa, 1936 da lr.itdere göatennelr. iıinde tercemanlılr. 
ren benim. Zenci Ufak Jorj, müd·ıÇocukluk etme.. faasında beraatı•nı• ı•ste 1• ıründe sekiz ıaat İ, ka- eımelr. üzere Evimiz lisan bilen gençleri· 
deiumuminin tazyiki altında hen nununan tatbikini takip mize bir kun açmafa karar vennlıtir ... 
odaya girmezden evvel pençere i * kanunanun tatbikini takip Kurs on iki konferanıtır. isteklilerin 
perdelerinin açık olduğunu aöyle- ı Kefaletle tahliye edilmiştim. eden ilk bir mayu gibi. Vin· iaimlerinl yazdırmak üzere her gün eaaı 
di. Tabii Vilson onun hu sözlerini, Doğruca apartımanıma gittim. Mahkeme, tetkik için talik edildi ı:enne toplantıaına iftirak 15 ten 18 ze kadar Halkev!ne müraca-
zapta geçirdi ve imzalatmıttır. Ve yirmi dört saat kapımı herkese eden iJÇiler en cu 200 bin, atlerl. 
Sen müddeiumumiyi gördün mü? kapadım. İzmir körfezi içinde cereyan eden j naklini ve denizleri ve rüzgarı ba~ belki de 250 bin kifi idi. Bun· 2 - Gezi komitemiz 8 mayıs pazaı 

- . Evet ... Gördüm, etrafını ı:a; Hatta avukatımı hile, kapının İnebolu vapuru faciasının muhake· alarak geminin de kurtulmasını te· lar bir madenin birbirinden gijnil k<Sycülük ııubeıiyle beraber Kiliz.. 
zete~ıl~r sarmı.tı. ~u .onun. eskı (dıtından bütün ısrarlarına rağmen mesine dün ağır cezada devam edil- min için hemen demir atmak tedbl- ayrılmcuına imkan olmıyan man köyüne bir tenezzüh tertip etmiıtir. 
8.detıdır: Her h~ngı hı.r . v ~ınayet l içeri almadım. Doktor Jimin ve miştir. ~u dava için avukat bay Si- rinde bulundum. ıayıau moleküllerini andırı· Bu geziye iıtirak etmek istiyen arlı:adat-
meaelesı~de pol~sle elbırlıg~ yapar !gazetecilerin telefonla müracaat· nan lzmıre gelmişti. 6 - Demir atmakla batmak ara· yordu. Vmitlerine imanla lar nihayet 6 mayıs cuma gilnll akıaını· 
ve ke.ndı.ne reklam olsun dıye ga- !erini cevapsız bıraktım. Gazete- Dünkü celsede mağruk lnebolu va· sında (tahminlerin en kısasına naza· bağlı olan bu yığınlar bu ve- na kadar evimiz sekreterliğine isimlerini 
zet1ecıle.? 1davet edGer. Onl~1ra artı~ ,cilere: puru süvarisi B. Mehmet Ali şahsi ran) geçtiği sabit olan asgari yarım aile ile bilhasıa elde ettikleri kaydettirmelidirler. 
~e er .. soy ~me\ kİetecı er senı ı - Söyliyecek bir teyim yok. müdafaasını yapmış ve heyeti haki· saat içinde bir ferdin düğmesi bile hakları kaybetmemek azmini -=-

e go0mjge ı~ "b~ er. .. 1 . Cevabını verdim. Yalnız aparlı· meye 29sahifelik uzun bir müdafaa· ıslanmadan istikbal vapuruna nakli göıtermi,lerdir.» Yağmur ve talebeler 
:-;-- dn ard.a ıç ırtey soy eınıye· ımanımda i•lerime hakan Ufak be- name vermiştir. B. Mehmet Ali mü- mümkün iken ikinci kapdan Besi· STOKHOLMDA 

cegım, e ım. · ·· h·ı· d d f .. 1 h··ı· k ed' . . STOKHOLM 2 (AA) Dünkü tiddetll ya~mur aebebi· B·ı·k · .. 1. k . 1 . nı gore ı ıyor u. . a aasıru şoy e u asa etme t ır . mın şuursuzca hareketi ve vazifedar ' . - • 
- ı a ıs soy ıyece aın. •ın . J G · h dd' · · b' · d s· b · l le Erkek liseıı· ıınıfları bot kal 

1 Id v b k d j Ağzıma bir lokma yeyecek gır· - emıye a ı ıstıa ısın en oldukları sandalları indirtmek ve yol· ır mayıa münaıe etiy e ter• • 
naaı o ugunu astan sona a ar f la "k 1 t E 1 t• d.l . l b. . . mıftır. Bir çok ıınıflarda talebe 
b ••t•• taf ·ı•t ·ı , 1 ta k miyordu. az yu a ınmamış ır. sasen z· cuları kurtarmakla mükellef olan di· ıp e ı mıf o an ır mıtıng es-

u un sı a ı ı e an ıı ca sın. . d 1 k be .. k 1 .. k nasında 8. Sandler hüküme- adedi o kadar azalmıthr ki bu. 
Seninle görüsmek için buraya ge· Utağın tepsi içinde getirdikleri mır c~ a ına~ d .. ş .. yuz ~· e~. e r ğcr arkadaşlarım düdüklere ve kam· nun yalnız yağmurdan değil, Er-
lecek olan g~zete muhabirlerinin yemekler olduğu gibi masanın Üs- ve Y,'.' cuyu a u~unere mu.m un pana sesine rağmen vazifelerini yap- tin yakında parlamentodan kek lisesine belediye otobüsleri-

. d · . t .. d d d olduıı;u kadar az yuk almak elımden k k l . milli müdalaa için 60 milyon 
aenın yanın an, m:ııumıyetıne e· un e uruyor u. Jd·- . .. .. .. .. . k d mıyara açmaları yolcu arın denıze kuron mun~~- tahıı·ıa ,·,n·ye· nin uğramamaaından ileri geldi::.. · 1 k k 1 k üh' • O .. • · • d ıı;e ıgı, gucumun yettıgı a ar ça- l I bov I I . -·· 5' mın o ara çı ma arı ço m ım· stüste sıgara ıçıyor um. l v • • b' . at ama arını ve gu ma arını ıntaç . h b . . aöylenmektedir. 
d . B ·h I tm U tm . h. . .. . . ''k . . ıştıgım ve ugraştıgım •a ıttır. . . ceğıni a er vermıftır. 
ır. unu 1 ma e e.. nu a Derın ır yeıa ve umıtaızu ıçın- 2 A. "ki . • k 1 etmıştır. ARJANTiN DE Talebe ve muallimlerden bir 

ki, matbuat isterse ıenin davanı de idim. d • - gbaır Y
1 
u ehrın a~ıı:ı.ya . . onu· 7 - Herkes vazifesi başında bu· çokları, Kültürparka eskisi gibi 

b' fk" · d" b' v ugu-am rara acmııstıabıaınden 1 ak' .. d" .f .b. ROMA,2 (iJ.R)-lMa. 
ır e arı umumıye avaaı yapa •· öğleden sonra aaat dörde dog- d h fa l dah • "k k unar uzerıne uşen vazı eyı ı- yu münasebetiyle Arjantindcı otobüslerin uğramasını rica et-

lir. Madam ki ıenin avukatınım. ru apartımanımın kapısı çalıudı. ald av z a ve .•. a agırkyul lonmu~ hakkin ifa etseydi dört can kurtaran k klıkl mektedirler. 
artık bana tabiıin demektir . d I o ugu arzettıgım ra am ar a • ta- . . .. .. Buenoı Ayreıte ar!fı ar 

B h• ı · .. d b I d. v Yerımden kalkma an ses en- hakkuk etmesine nöre hafif yükler'ıı sandalı ıle hır defada butun yolcula- çıkmıf, 9 kifi yaralanarak üç ı•••BÇf!llllllll!l!Rl::211i:'lJ!lllllllllllCB•• 
en a a ıçın e u un ugum d. "' 1 k ı · d G •• f d 

ld '. . h .1 k ım: baı • la ·· t rın urtarı ması ve aynı zaman a kifi de ölmüftür. Ol epe e çı ırtıcı vazıyetin bu ranı ı e ıv- K' ? am a ve agır nnın ııuver eye 
1 
.. d . . d k d' I . 

ranıyorum. - ''1.1 o. . konmuş olduğu iddiasının da aksi sa- usu u aıresın e ve en ı nezaret erı ..,.._...., ..... ...,;...,...,.._.._,....._.._,...= ( k 
- Beni yalnız bırak.. Ve <>it.. Tatlı b~ aeı cevap ver~ı: bit olmuştur. altında muntazaman avarya yapıla- !arın dolmuş bulunduğu servis fili· Satı 1 

" - Benım ... Ben .. Marı Amber· 3 y ld . d.. k k J 1 ta f d ı· · .. ) k b' ile. • k k 
ev 

dedim. Masum olduğum halde bu- K s· . .. k · - o a gerıye onme ve bas· ra yo cu ar ra ın an ge ışı guze asına men ıncı aptanın ~aş 111-

nu İspat için uğrasmağa kuvvetim s~n... apıyı t>cın.. ızı gorrne ıs· ka limana iltica etmeği icabettirecek yapılan avarya ile batma tehlilcesinin ca hareketi neticesi olarak halat ke-
yok. Ben katil değilim diye çene tıyorum. -BiTMEDi- bir tehlike de görülmemiştir. v~ kazanın tah~kkukunun önüne ge· silmesi üzerine geminin bordasına 
ve kafa yormaktan ise masum ola- _ *--- 4 - Gemi meyillerini yalnız ve çılecek ve gemı de kurtarılacaktı . çarpan sandalın alabora olması ve 
rak mahkiiın edildiğimi tercih P.di- • yalnız rota tedbirlerinden yapmış ve 8 - Su hücumu binnetice muva· bu suretle içindeki yolcuların denize 
yorum. Prof. Pıttard bu suretle pelikan feneri önünde zenesizlik bu sebeplerden başka bir dökülmesi ve bunu takiben diğer za· 

- Sen deli mi oldun? Cenevre üniversitesi Anlrepolo- yaptığı meyil şiddetli rüzgarların ve sebepte aranmak !azim geldiği tak· hitan ve mürettebatın firarları ve bu 
- Belki ... Senden ricam, mu- ji profesörü Dr. Pittard ve e•i ya- hasıl ettiği şiddetli dalgaların tesirile dirde de bı,ı sebeplerin, geminin baş· firarlardan korkuları daha ziya?e '.": 

Göztepede Tramvay caddesi 
üzerinde çok havadar ve bütün 
konforu haiz 831 numaralı ev 
iSatılıktır. lıtiyenler (Yeni Aıır) 
matbaaama veya eve müracaat 

1Nederek izahat alabilirler. 
~ı:z7J'7.//ZZZZT/7.//L7~ 

Acele hakememin bir an evvel yapılma- kında lstanbulu ve Ankarayı zi- çok artmıs ve kazan önüne birdenbi- !arı kopuk ve kalafatlanmış perçin tan yolcuların heyecanla kendılerını 
"':':'temin~ çalıt~aktı~. E~er.uzun ı1 yaret etmi,ti. Pr'?fesör ve cfi, Tür- re su. g~ldil(i zaman tehlike bas gÖs· çivileri~in k~yuve~~si ve saç. aç~· denize atmış bulundukları anlaşıl-
muddet boyle 'uphelı endı,eler kiye hakkında hır eser hazırlame.· termıstır . rak su ıtmesınden dumen çerçıvesı- mıştır. s t ( k 
içinde ve bu zındanda kalacak o-lğa batlıomıflardır. Profesörden 5 - Geminin aldığı bu vaziyet nin kıç omurgasındaki pabuce kadar Bu delillere ıı;öre yüksek ve sayın a l l eV 
lursam o zaman hakikaten c;ıldırı-1 belediye riyasetine gelen bir mek- üzerine gemiyi karaya oturtmak ge· çatlak bulunmasından, safra tankla- mahkemenizin, yüksek vicdanının ikinci Kordonda 

189 
numarılıı 

rım. tupta Türkiye hakkında hazırlıva· minin derhal tumba olmasını ve bü- rının tatlı su sahrıncı haline konma· masumiyetimi gördüğüne eminim. •
1 

k f I h" 
Nat omuzlarını silkti. cağı esere esaı olmak üzere lzmir tün yolcu ve mürettebatın kam ilen sından ileri geleceği de meydandadır. Bu emniyetle beraatime karar verile- gayet aag am ve ~n °~ u .. ır ev 
- Ne yapayım, dedi. Sana söz şehri ve müesseseleri hakkında ölüme atılmasını intaç edeceği ve Netekim, kazan önüne birdenbire rek adaletin izhar buyurulmasıru rica ~cele •.a~ılıktU:. Talıplerın ııor~~k 

geçmiyor. Maamafih merak etme. mevcut eserler ve bro~ürlerden pek yakında istikbal vapurunun bu· su hücumu da bunu açıkça göster· ederim. uzere ıçındekılere, pazarlık ıçın 
Yarın serbest hırakılacakıın. gönderilmesini rica etmirt=r. Bun- lunması ıı;ibi 8ebeplerle yolcuların mektedir. Mahkeme tetkik için on Mayısa de bqmubarririmiz Hakkı Ocak-

Naııl olur. Ben. adam öldUr .. !ar trönderilmi•tir. elbişeleri bile ıslan.ınadan bu gemiye 9 ölüm vukuuna sebeo volcu• kalmısttr ... -::-- -• · 
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Karşı yakada 
Bahar Bayramı 

938 lzmir Fuarında yenilikler 

Fuar açılış günü bedava 
dağıtılacak • 

sıgara 

At yarışları 
Son koşu heyecanlı ve zevkli oldu 

Demir muhafızlar 
Kordereno Romanyayı 
ateşlemek istiyordu .. 
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, ____ ıcırm ______ lllll!!!I ______________ ~.------~-----, ................... _ ....... _.... P Ç KURUSU ilmi yazılar: ' Aydinda 

L.:~~'.~~-~~~-~~~~j ! i Çocuk haftasının 
son günü 

Aydın {Hususi) - Çocuk haf· 
tasının sonu münasebetiyle halk· 

............................ 

Cinsiyet ve 
Şahsiyet ... evi ıalommda orta okul talebeleri 

tarafından muvaffakıyetli ve çok 
parlak bir müsamere verildi. Ta-
lebeler: Helvacı çırağı piyesiyle 
derse çalıfabm komedisini temsil Sezarla 

- 181 Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYINJN iÇ YVZU 
······························••ır9'•••································--············· 

Valide imparatoriçenin şüpheleri ettiler. Milli rakılar oynadılar ve 
anadohı havaları söylediler. Mü
samerede Türk çocuklarının yük
sek kabiliyetini ve ba,tan bata 

Teodoran D Senmamas sarayındaki faciaya yetişme- muvaffakıyetle hulaaa. edilen ha· 

H J 
_ •• •• 

1 
. •• reketlerini gören herkes yarınki 

Napolyon, zaferden zafere 
koşan namdar birer kumahdan 

oldukları kadar çok meşhur 
birer donjuandırlar mesi için adadan hiitün sandallar a ice goturu muştu 1:ürk. düny~s~nın istenilen ve_ e~-

.• . tılebılmek ıçın çal1'ılan buyuk 
Teodoranın tavsiyesi üzerine Bu gece her ne olursa olsun Sen- - Ben böyle hır haber yolla- varlığa bihakkın namzet olduğu- YAZAN Dr Rtuim A.tla•al -da h. 1 ah • 

M• 1 -•- b h k · 'd k di d • • . · oynayışın ıç o mazsa t t~un tfe ten: atına are ete geçmıf- mamas sarayına ırı ece , en şe- ma ım. nu anlatmakla bıtıreımyorlardı. ahi . . • .. 
ti leruu· • izale edecekti Dedigı"' :ı:aman bütün mesuliye- B vaff kı ti · d d l m yette hır c:msı temayül mevcut· . . u mu a ye enn en o ayı B' f d" h · · · ı· Çocuk!--'- d ha • ___ _,., o bu ift da b" - B kar thik • • d K l tin ağırlıŞ. muhafız kumandanının ukl ... r . . . ır er ın şa sıyetını çerçeve ıyen tur. u.ı<ta a yvaru DCYIOCD 

Ja.c.e vuı::.~~ z=Ufbt. 1ö;f; ld· u ad';.d' ta kİçın e 0 
• omuzlarına çökecekti. ~ arımızı ve oğretmen enmızı belli başlı kabiliyetleri arasında ııck- bir şehvet, ciruıi bir mekanizma var· 

ya. Komplo kuruyordu. ıyos~ _ İ uza btkt~' :· qte Yani Koldiyos bunları da anz. süel kudretin mevkii çok mühimdir. dır. Ancak zamanla muhitin terbiye 
Kune '-- --ı rayya ?nKmultdio masınılide . ıyor u. dümndü. Salıildeki bütün sandal * Çünkü hayatımızın birçok safhala.- telkinleri, çok defa cezaya kadaz va· 

a..-~ •• anı o yoı, va e ımpara- T- K •• l kJ b' h h h · - - · • 
Bütün komploları meydana çı- toriçenin yanından aynlınca ada- sahiplerini topladı: oy mezar 1 arl rın~a ve .~ assa ru umu~un eran r~n t~~ler onu~de bu cınsı mey-

karan Vasile karfl- nm rıhtımına indi. T eosya ona: _ imparator hazretlerinin em- de~ışen musbet veya m~fi ~eJ:':"".~- l~lar ~uhulet çagın~ kadar. normal 
Ve imparator bu komploda mu- _ Ne yapıp yapacak, Teodora- ri ile, dedi. Bütün sandallar be- hakkında bir larıle bulıra~lannda rolu hüy~ktur. bır seyırle __ uyuklar hır halde ~lar 

vaffak olursa. tıpkı avda bir geyik nın bu gece Senmamu ıarayına. nimle beraber Halice gelecekler.. • ~odern _cemıyetler.de {s:ksoloıı) ~- ve şuur ~'.11'yamızın ~~~ ta!'.-
yakalamı, gibi sevinecekti. gelmemesini temin edecekıin. Orada yann için mutasavver bir tamım nı mad~ı v~ nıhı mahıyet~e seksu- teşşuur dunyamızda hır mudclet g.:ı-

Yine Teodoranın tavsiyesi ile Demi f VakıA b · · b'. denizeğlencesivar .. Sandallarıbul el sevkitabn1ere ve mekanızmalara mülmüşolurlar. 
hu ifi ayak takmılanna gördür- zat Teo~~;a 

0 
ge~eı:'Z fç1;; ız_ eğlence için kullanacağız.. L~1:E _BURGAZ, 2 (Hususi mu:; ait bilgi ilmi, tabii ve marazi ruhiya- Fakat her şahısta bu tenasüll ar· 

meğe karar vermi~tir. teai geceye talik edildiği:ie .;.;:: yani Koldiyosuıı saray muha· h~~ırı~1;Zden) - Tra~~ um~nu hn ve pratik sahada pedagojinin en zu1ar ve heyecanlar ayni müstakim 
Her gün vaktini his ahurda, at- mİftİ. Söylenıitti ama bu Teodora- faza kuvvetleri kumandanı oldu-'l~~fettıtı general K. Dırık .. Bolg~ esaslı bir şubesini teşkil etmektedir. hat üstünde normal bir hedefe vara-

lan ve sayiıleri uasmda geçirir· nm adadan aaraw. gelm~mesini "e ğunu herkes biliyordu. v~layet ve ~~zaları';"'. çok onemlı tlk insan cemiyetlerinde otoritesine maz; çocuklukta anaya ve babaya 
d• ,_ O • d •v hır yayım gondermı .. ır · d ·· t '! k et!" • d k '--~-- b' · il 1• • • Mifeli görmemesini temin ede- nun ımparator a ına teblıg et· . . r • .. en zıya e saygı gos erı en uvv ı mazazı enece ıuwar ır sevgı e 

• Ke';'dı~ıne en yakın olanlar sa- mezdi. tiği bu emre sandalcılar derhal l c;;e~lı.~ız ~~ ya!ım~da koy·ıerkek, aşağı yukarı bir nevi donju- bağlanmak gibi bazı vetireler günün 
:yıslenydL Valide imparatoriçe pek il& is- itaat ettiler. her•:- T?:t. olfrlerıne liyılı:. ve anlık yapabilen ve kadınların gönül- birinde başka bir şekilde ve mesela 
Görd~ecdıt ~ için Te yine an- tediği zaman kalkar ve sarayda Koldiyos bu suretle ve tamamen ug u 1 ·~a anınıza urır':1n lerini kolaylıkla fetheden erkek idi. bir sinir hastalığı şeklinde sembolize 

lar~ bır Teyıt bir kaçım seçmek oğlunu wörebilirdi. Eğer bugün yi. müsterih olarak bütün ıandallarla mek:!ı~IA ~apı~ı':ı ı!ıld~r· Kabile ve cemaat reisleri hep bu er- olurlar. işte ıı-ikanaliz yani ıahteş· 
en dognı hareket olurdu. ne bu sevdaya düt«elı olum 0 beraber ada. sahilinden ayrıldı. me l ır. bsı .. ar:u .~ .. c~gı· keklik kudretlerile temayüz eden er- şuura dinamik ve hayati bir kıymet 

.. ~ ~İfe~. kendi ı....ma ~le zaman yalanlan Te planlan mey-ı Artık Teodora istese bile bu ge- :in::kınu' u :.ne ~=zd e 'i: keklerden seçilirdi. Bugün dahi Po- veren ruhi tahlil yeni binasını bu 
dutundu. Boyle hareket etti ve d.ııa ~ ce adadan uzaklataınazdı. . • da gb~ dnk m ert liga.minin yani birden fazla kan al- (Li tido) yani selı:süel kudretin ka-
yaptıklarmı muntazaman an- imparator: -BiTMEDi- rımız en ırıne 0 unmllflUr. - manın cari okluğu cemiyetlerde bu idesinde kurmuştur. 
nesi valide imparatoriçeye haber -- __ __ __ .. General b~ ~ur.etle Tralı:.yanın donjuanlan; ihtiyazladıklan ha!Je Fakat psikanali.ter gibi dii4ünme-
verdi. M T •• k• guzel çehresını hır kat daha me- kıs'----'·'- ... L l--h" il __ ı. b"- ____ ,., gudd !eri . _ B' h • • denil tirecek k tsall ....,..,....... ve "'"vet çı~ gı e aa- """' w:, tcnasuı e nın vucn-

maenalS ey Teodora Vasild ki~ uasır ur ıye olacai:tır ve u atbnnıf yısız cariyelere hükmeden reiııleıi dumuzun diğer fizyolojik vazifeleri. 
o gece enmamas sarayın a • bilh hah 'b' basi .. b" ·ı · d "ld"' .. , ___ ,,,. · goruyoruz. ne ve assa za gı ı en t 
~~ Uf •

1 
e:.;~ e d 0 uru-.cıııını T En giizel edebi romanlann ve fi- bir melekeden ibda gibi en terkibi ru-

Va .~vv_~ M! ')0 r .~·led'"' 'b" rakyada azat limlerin kahramanları çılgın aşık ol- hi mdı:.anizınaya bir kamçı rolünü 
çu~cu b "e·i soy d_ ıp gı 1

1 ''S adeıı·k f d k A 1 k duldan lı:adar şahsiyetleri ve vücut- ifa ettiği inlı:ar edilmez bir hakikattir. 
~ut'saçecke u aldeme bavet e~ ve e a ar 1 Obaları lan itibarile de çok kuvvetlidirler. Bir kadının en ıstıraplı dakikalan, 
mıf ı. o evve en u gecenın R tarih· ) · · 
hazırlıklarını ooa söylemit ve ken- EDiRNE, 2. (Hususi muhabiri- ~~· k oınaı:;n ın~ geçen ham. hazıcınde o= v;yahu~ 
disineyardımiçinonmıdaSenma· dersJ•fl)• v.:ı.rm kt d• mizden) - Geçen ve evvelki yıl- dakı ır um~ ;:ı:e~k~an: ~:ıı ~~n~-0 ~en.ıZım. 
mas sarayında bulunmasını rica '-' e e ır ..• ,, larda oldugu" gib' b~ • d Ed' eopatra gı ı ı r ır r çeyı gu en r; ı;u ut gu 1 - ene e ır- · 'h kacl ·· ülde' lı: d tli · ''--- f -L..:... unda b' L __ ı. etmifti. Kırklar li Teki d v Ç ak- ıntı ara ar Bur yen u re nın ıı:nız o ..... ,on ır """"""'-

Teodora .• O ..n.. abam üstü Bükreş (M.H) - Curentul gaze- uyandırmaktadır. kİ ·ı· tel '· d rAzagı.t banal bir aşık idi. Bir tavuk kümeııinde de luk var demektir . 
.. -·· , . "'--lı: b" _10 _ L--'-"- _1 p· L .. . a e vı aye erın e a o arı b" .. h zlar . saJoL· • T üli k-·-' . -"L--1. adadan Bizanıa .. Senmamas sara- tesı «.,.... ta ır cev"'311» ~·'!<• ıu- ıerre otı nın tasvir ettiği Noıı- açılac kt K" .. k"' - • utün oro aynı anıyet ve aynı enaa uoretin en ,-~ vı 

:yıııa gitmek için bazırhğa hafla. b.nda neşrettiği bir yazıda ezcümle taljinin üçüncü romantizmleri, yer- nun h:mır. - 1':{uh ve ;y ~~;;;gul büyüleyici cazibe ile saltanat-aürr.- en bedii ifa.lesi olan" k, bütün hi,,. 
~ şöyle diyor: !erini yeni bir insaniyete terketmiştir. durumunu:afuv~etİ:m:s • b~- mezler. Muhakkak ki ibikleri daha siyatınuza renk ve çeşni veren ve en 

Tam bu sırada saray muhafız Bazı konferanslar münruıebetiyle Milletin sıcak ve an' anevi hassasi- !arından pek lüzumlu ve 
1 
yerinde kalkık, daha parlak renkli ve sesi çok ideal kahramanlıkl.aıa ilahi blr kay· 

k?vvetleri k?~a_ndanı Yani Kol- Yunanistanda, Bulgaristanda ve Yu- yeli, yabancı _uns~rlıırdan ve _hu .un- bir Mitli batarı olan bu abacılık dah? !'errak .o!a:" horoz bu kümesin n~k te,kil .:"1en ruh fu_bııası ~il mi
dıyosun geldı~ını haber verdiler. g~lavyada bul~~· ~okakta vey_a ırurlann verdıklerı yanlış tel~k~er- itine umumi miifettiflik layık ol· hakild efe~idir. . dır~: 8='-tta de"'.'n~ ~ aş~ deı-ece-

Hayrete dU.en valide impara- zıyafetlerde tesadüf edilen muhalif den kurtanlmıştır. Muasır T urkıye, duğu ehemmiyeti vererek buna Demek ki bu horoza bu idare ve de cınsıyet faaliyetı ile tev em oldu-
toriçe kumandanı kabul etti ve im- fikirler besliyen birçok kimseler, her bize, sadelik ve fedakarlık dersini hızlandırmak ve lruvvetlendinnelı: otorite imtiyazını, bu casaret ve kuv- ğunu aöyliyen mütefekkirler vardll'. 
paratorun bu geceki cünbüf alemi- şeyin fena. gitmekte olduğundan ve fevkalade bir surette vermektedir için bir bildirimle vilayetlere yaz. veti veren gerek bedeni ve gerekse Daldan dala konan ke~lder gibi, 
ni ertesi akf&n>a talik ettiiini ha- biçağm kemiğe dayandığından hah- * mıfhr. ruhi aahalarda bir üstünlükle beliren ııönülden ııönüle konarak her giiu 
her aldL Bu haberi lilı:ayt karşı· sederek ilk fırsatta dertlerini dökmi- M ı k t• Geçen sene dört vilayette 463 yüksek erkekliğidir. Biyoloji ve fiz- ba~a başka aşklann kahnmıanları 
ladı: ye çalışırlar. Türkiyede bunun bir em e e )0 köy çocuğunu iki ay temiz hava yoloji metodlan ile bu donjuanın te- olan bir ı;ok sanatkarlarla büyük ida-

Bızans tahtında bütün bir ha.ı;· misaline tesadüf etmediğimi söyllye- ve bol gıda ile besliyen ve kuvvet- nasül guddeleri mütalaa edilirııe,in- re adamlarının hayatlan bu misal-
me~ de:vri içinde büyük entrikalar bilirim. Türk.iyede Atatürkün işleri- Taksimine itiraz lendiren Bölge vilayetleri bu _. tisaçlannda ve terlciplerinde muhale- !erle doludur. Sezarla Napolyon za-
çevırmı' o!~~ bu kadın kumanda. ne ve teşebbüslerine iştirak etmek ne bin çocuk çıkarmak için fimdi- kak surette daha bariz bir mükem- ferden zafere koşan namdar birer 
nın getırdıırı.bu habere inanma- iideta wnomi bir şek.il almışhr. Ora- ediyorlar den hazırhklara bllflamıtlardır. meliyet okluğu. ilkah bombalarının kumandan olduklan kadar çok meş-
mıftı. Fakat ınanır göriinmüftii. da yapılan işlere herkesin iştirak et- -o-- tesir itiharile daha müessir bir rol bur birer donjuandılar. 

Yani Koldiyoı gittikten sonra mesi o kadar tabii bir şekil altnQtır _KUDOS, 
2 

(A.A) -. Filistinin ıohi- Fı"lı"be Fuarı oynııdıklan görülür. Maamafih cinsi kabiliyet ve faa. 
0 b' d" - ld k" b .. )emek'-'--- · _u_ mıne memur olan ltomısyon buraya gd- Canlı mahl~'-'-- d nu ır UfUDCe a r. ı, unu soy JUIW1Crun wuın- d""· .. d b . Ara . UIJarın ve o meyan a liyete sırf mücerret mahiyette mad-

0 "1 k d • k l da _ı_._,,_ B mili · ıgı gaıı en erı p ve Yahudi teşek- .• f nk . _,___,_ ,__ 
ır unun u~ ugu omp onun n ge~"'""'."~· .'.1~ etın r~- küllerinden bir çok iotidalar almıştır. Bu EDiRNE, 2 (Hususi muhabiri· cmsı o sıy~n~ en_ yu""""': ve J<a- di bir kıymet vermemelidir. Cinsiyet, 

meyda~a çıktığı muhakkaktı. hu ve millet azmınm hülaaasıdır. Mıl- . "dal d 1 ]u,. iki d 1 hali mizden) _ Her sene olduğu gibi rışık lı:ademesını ~ eden ınsanda bazı yüksek kafalarda. bir sanat eseri. 
V~yet tehlikeli olmufta. leti idaze eden adam ne kadar yara- ~b ~ a mem. ~ tınd'I kev d~ n- bu sene de Bulgaristanın Filibe da bu hayati vetire ayni kanunlarla alemşümul bir zafer veyahut yaratı-
Bır an evvel Mit li .. lı: H t 1 1 'il b h 1 e ayr masına ıbraz e ı me te ır. h ed . L • ··ı - il e gorme ıa· ıcı o ursa o sun mı ette u ru o - te rinde açılacak Fuara T uring cereyan er ve aynı ,.emmı 0 çu e cı bir kudret gibi şekillerde de tecelli 

zımdı. . mazaa birşey yapamaz. Devlet reis- Litvanya - Lehistan kulüp Edirne subesi tarafından bu ölçülür. En kuvvetli erkek nevin ha- edebilir. Bu, psikanalistlerin Subli-
T eo~ora, kendi komplolarına !erinin istinat ettikleri enerjiler uy- fuarın ziyareti için bir seyahat ter· kası veya hiç olmazsa alevli aşk.lan mation dedikleri ruhi mekanizmadır. 

mukabıl ve aynı gece mukabil_bir kuda olursa terakki imkanı olmaz. münasebetleri tibinin mutasavver olduğunu ha- teskin yolunda seksüel faaliyeti ile Dante bütün sanat lhamını hep 
k~~plonun .kurulm~t olaca~ lstanbulda birer tenbelhane olan _ ~~rus. __ ı (~.R) - Romadan bildi- her aldım. temayüz eden erlı:ekdir. üzel Beatristen alıyor· koca Beet
du,unememlf, Koldıyoaun bu gelı- kahvehaneleri çolı: aradun fakat bu- nldrgıne gore Lıtvanya hükümeti de Ro· Bulgar hükümeti fuarı gezecek Husyeleri küçülmüş veyahut da bir ~ falet h ' · et · · de 
fİ, Mitelin planının dütmanlan ta- lamadım.. Orada dedik.od~ kulüpleri ma s;firinin hem ltalya kralı, hem Ha· )ere meccani vize verdirmeğe v~ ameliye ile çıkarılmış olan erlı:ek.lerin venk se 1 vkie' m[.fa]• rut ~ymahı_ı;ıntt 
rafından ke•fed'I · 1 y . sil h k b · · d" d ] ' L· . D . ) yaşar en, ve ev a unı ıye e ha . . , ı mıf o masına yoktur. enı ne , er es ilahi reis- eşıs~an ımpa~atoru nez ın e sa wuydlı emıryolları tarifesinde yüzde karakterlerinden çok şey er kaybet- de olsu biran bile habrasından si-

Gmletmıfb. lerinin sözlerine ittibaa çalışmakta oldugunu bildirerek ltalyan imparatorlu- yetmit ı... tenzilat yaptınnakta tikleri tesbit edihniştir. Filozof Efla- lin · n, b' aşk k d 1 ·ı dalana 
idecekti. • v ik - . • """ mıyen ır n re ı e ıı:ı • 

ümitlenmekte ve yeni ronesans gunu tascl etmıffu. old~~a~ ~,tır. tun ile Lokman Hekim d~iğ~miz rak insanlığın en giizel bestelerin! 
ır=r ne ~ALLL<W?"T«n mittir _ Ah d dı • d di N . lpokratın yaşadıklan en eski çaglar- çıkarıyordu. işte daha dün ölen Gab-

HALK MASALLA RJ 1 Kız• sevindi. !ettin de gddi~:~se: ~ d~ ~~Lb_ile ~enasüli ki udretik "nh normaldab~~ riyd Danunçiyu ik bizim şairimiz 
_ Çok eyi olur ded" kecek d rtl . '!<"'sıyeh tamam ama ususun ı Hamit!. .. 

, L ne e erım var. "'h. !'" bilin' d 

ı 
Hoca bu defa kızın babasının - Ne derdin var kızım .. Söyle. mul ım ro du v ıyodr u. k 1 En zayıflara dahi zaman zaman 

Evvel Zaman tekil ve kıyafetine bürünerek gel- Bilinin ki senin dert ortağınım. I krsanın koclınguman ~~ b: rvve mucize kabilinden olan cesaret ve 
di. - Ah dadıcığım.. Ne derdim pho ~~ boa ılnduklru ı bara~lamannı çalışma aşh aşılıyan bu kudret bir 

v ·- babası zannederek k~--1 yok kL. Be · b k 1- __ ı. ra mının zu arına, g ış ..._ ~ • ·· nım u ocam o """"" ( ah' h lı" ) zamanlar sanıldığı gibi metafizik bir 
nı kucakladı. Öptü. Fakat ona da hoca yok mu Peri midir cin mi ve ona r ım asta gı manasına d ""ldir d .. d 

1 hi b . .. l · . •• ' • '- · · · · · · t" r::".t. t sır egı · onun avucu umuzun • d ç ır,ey soy emedı. dır ıihirbaz 1111dır Nedir bilmem geıen ısterı ısmmı vernuş ır. ,...,.a (d h"J• 'f • del I ') d d'"" . 

Ç ~ H • h · • · ' • ' • b'lh k da v· lı a ı ı ı raz gu e erı e ıgımız I n e attaK endf aulb.?ıa~k~ın: • her gece yataktan kalkıyor, bir ıhahssak' s~nFçeyrde (L~ırb"d ) ı~n~. merkezlerinden kökler ve mekaniz-
- ocan an ıç f yetin fa. Sırtlan tekline giriyor Te doğruca ru e ımı reu , ı ı o ısınım l d d"" h • fok . 

lan yok mu kızım? köy mezarlığına ,Pdiyor. Orada verdiği cinsi sevkitabii ile ruhumu- ma an, onun .. a '.~ 3J'.3tı .. sı· 

077?/:TLZZ77J 

Yazan: METiN ORBAY 

Bit Postekisi 
Diye sordu. K12 da: ölüleri çılı:arbp kemiklerini ye or zun ve cemiyetin birçok muamma- yo.nları:?ız gıbı musbet bıyol?ıı ve 
- Hiç bir tikiyetim yok. Gül sonra da yine dönüp geli or.Yln: !arını çözmek hülyasına bugün ta- psıkoloıı ~an~nlan vardır: Bınaen

gibi geçinip gidiyoruz. Ne yapa· san ,..kline girerek ya~ airi· mamile müsbet bir ilim veçhesi ver· alet Je~ıy~~~sız ~dr~ v~y? 
1 

hm.. Benim de kısmetim bu imif .. yor, Batımın ne kara yazılll var· mİJ bulunmaktadır. Gerçi muhafaza- ·~ e erın:.. . .. en ~ u retinı, 
- - . Kısmetime riza gösterip oturuyo- mıt ki babam beni bu herife ver· kar ruhiyatçılara göre ruhun teessür! Tik ur~ geb~çli~uun ?untlyesındelı ~n kıa-

Hoca biraz müsterih oldu. 'tasavvur ediniz. rum, demitti. di. hiaaiyatmı ve bu meyanda bütün aru ır ır as~'.uııye. e mu ar~y.a 
O!du ama, aradan bir müddet Maamafib korlnmmdan hi sesi- Aradan yine bir zaman geçti. Zavallı kız böyle aöyliy~ek ild zevklerle heyecanları ve hatta bedii ~şmak çok yuce hır yurt vazlfeııı-

geçtikten sonra lı:arısmm daima ni çıkaramıyordu. Yine bunu!. için- Hoca bu sefer karısına: gözü iki çefD1e hüngür hüngür ai· hisleri sırf aekaüd kudret ile izah dır. 
kendisine karfı çelıinwen hallerin- dir ki annesi zannettiği ve annesi- -. Dadını göreceğin .geldi mi.. lamağa batladL eden bu (J;"anııekaüa.lizm) cereyanı Dr. RASiM ADASAL 
den daima fiiphe ediyordu. · k 1 - . . l k dedı. lsteraen onu da getireyim. Hoca, karuının esrarını öğren- mübalağalı ve hatta klasik ahlalr. 

nın ı ıgına gll"IDlf o an ocasına K • d" D d k . ld v b ti K J d f / •k Paditahın kızı artık kocasının buna dair tek bir lif söylem • • ız sevın ı. a ısını ço sever- mıt o ugunu u sure e anlayınca mefhumlarına mugayirdir; çüLkü ema paşa a e a et. 
ne olduğunu öirenmitti ya. Cece- 1 ti. emıt- dL Aynı za~a?"~ dah~ kızken derhal kendi tekline girdi ve hid- Viyana mektebine göre cinsi uyan- el l 
ler~aykuuyuyamıyor onmıhemen H y· b __ ona her derdını soylerdı. detle karısının üzerine yürüdü. ma tenasül uzviyetinin ilk faaliyet ze e ere yardım 
her gece Sırtlan tekİine girerek :--·. _ın~~a. ~ eard arkımı og· - Çok eyi olur .• dedi. Ve bu - Vay .. Demek sen benim sır· eserini gösterdiği ve mesela erkekte Kemalpqa, 28 ( Haausi ) -
mezarlıg"a gı'ttı'g".' · __ _, renkl'f nu. IDCnUll ıçın e arııına lıefer kafasında içini yiyen, kemi- nmı öğrendin ha.. Bundan sonra meni ihazile kal..-...1.><- zaman başla- Kemal..--- 'Kı21layı Kırfelıir feli-

ını ve me:zanıanlte ı ettı: k d • d d" dad - ık k .._.~, ·~ ölü kemikleri yedi"" · .. .. ren e erı er ı ıaına açmaga, sana art yafama yok. maz «insanda tenasül meylan do- ketzedelerirıe yardım için halkı-
biliyordu. Bu vazfı:~!o~yor ve . -. Geç~n ıefe~an_neni gidip,ge;-lanlatmağa karar verdi. - ' Diye bağırdı. ğ\111~ ha.şiar ve ölümle nihayet bu- mızın yüksek tefkatine müracaat 

• Y • oynunajtırdım . .'~ıraz mısafir kaldı gıtti. Hoca bu.ıefer dadısı kılıgma ~i- za..,allı kızm korkudan az da- Iur.» etmifti. Bugüne kadar yüz 00 do-
gıren .a~amı nasıl bı!' nefret ~e !ster mısın bu sefer _de b~~anı ça- 1rerek geldı. 'ha yüreğine inecelı:ti. j Nevzatın meme emmesinde, par- kuz lira 30 kuru' toplanmıf ve fe-
korku ıçınde kar,ıladıgını artık sız gırayım. Onu da gorecegın gel- Kız hemen boynuna sarıldı: -BiTMEDi- mağını yalamasında, tenasül aleti ile laketzedelere ı;rönderilmittir. 
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Güzel bir oyun sayesinde Sihirli Kuyu iller o alqam hava kararmadı 
yatmıtb. Annesi ile babası, ç 
tatlı bir konufnıaya dalnııtlar 

Veli dayı aiır hastaydı. Y a,ayı- yok, ite ba9lıyalım. Böylelikle ra· O kadar ki ırecenin nasıl seçtiği 

b • 7 4 ""' ı A tt • 'ının son günlerine yaklat~iını hata kavu,abiliriz. . " bilmediler. ·u .. çok, Har ı·yeyı - mag ~p e ı anlayınca, üç oğlunu, yatagının Kazmalarını alarak fı~anlıgın Sabah olmuı ıafak sölımüttü. 
kenarına çağırarak: ortasına çıktılar. Oradakı tat yı· llter uykudan uyandı. Gözlerı 

l ki ıd 
_ Çocuklarım, dedi. Hasta- ğınını fidanlığın kıyısına tafıya· · o" turdu Pençereden giren 

Maç Çok heyecan ı ve zev ) O u yım. Yakınd~.aranızdan ayrılaca- rak d~var gibi ııraladılar •.. Sonra b~ı~afif ·ı,ığına bakb. Ann 
ğım. Bunu bılıyorum. topragı k~zdılar. ~u'. ~lerce ile babasına dönerek: 

Oğullarının en büyüğü on bet, devam ettı. Bazan umıtlerı kırılı- _ Artık ıeç oldu., Yatalım. 
BAŞTARAFI 1 iNCi S~IFEDEI ikincisi on dört, küçüğü on yqın- yor, babalarının ıon gününde an~ Dedi. 
raber o kadar fırsat ve ıkı de pen- l daydı. Babalarının bu sözleriyle lattıfı rüyayı bir sayıklama sanı-
alb kaçırdığından Saidin fe_v~ala- 1 ailamağa batladılar. yorlardı. Fakat, çalıt1!klannın ayı· Sıcak buz 

-------
de gu··zel oyuniyle ve bu nıılh ta- k d k b ld 1 

• 1 Veli dayı onlan teselli edere na varnıa an aynagı u u ar. S k b da 1 • • di 
kını oyuncumuzun ~si gayretıy e .. un·· e dev~ etti• Buz gibi ıoiuk, pırıl pırıl bir suy- kı~. uzH_._.'!_ ur mu ımB"' 
Yaptıg"ı dört golle maçı 4-7 kazan· soz • d K " d k ce ıınız... ....,.,nız Tar. unu 

..::-ı.:: D"" b uklarım. Her u. aynagın mey ana çı nıaııı .. 1 . ··ı Fak t • !i mı,br. Yani Pazar 11~~ maçın - unya u çoc • lan Dah b"" ük" me ıoy esenız ıu er.. a a 
insan dog" ar, büyür, vazifelerini 0~ canland_ırdı. a uy ler ..ii)nıiyorlar ye iti pek cid galibi Saittir. b tl - bl S t •-

Bir gün evvel Alaancağın kar· yapar, ıonra ölür. Bunu değittir· ır gayre e .~grat ar. u~ ~: olarak kabul ediyorlar. 
şısında muvaffak bir oyun ~ık:~ran meğe, ölecek bir imanı daha çok rafını ' ta,la orerek kuyu bıçımını Evet, ııcak buz olurmut- Fak 
Harbiye defansı, Pazar gunu ta- ya,atmağa inıki.n yoktur. Ben, verdiler. Artık, it.·~~ botaltmağa bizim dünyada deiil. Zühel 
kıma taze kuvvet katmakla bera· ya,adığını yıllar içinde, yurdum~ kalnıı!tı. Buna gırıtın~e k_?la! .ol: dızındL 
ber Oçokun karşısında .tutunam~- faydalı olmağa çalıtbm• Askerlı· madıgını anladılar. Çünkü ~ihırh Bizim dünya gibi bir dünya ol 
mıtbr· Bütün Türkiyenın tanıdıgı ğimi yapbm. Sava,lara girdim. kuyıınun .uyu çok boldu. Bıtmek bu Zühel yıldızında ıu öyle b" 
Sait gibi bir oyııncuyu her nedeı_ı- Yaralandım. Sonra, eyi bir yuva bilmiy?rdu. Oç kard~ ~ov~ ~ov~ tazyik albnda bulunuyor ki, ya 
ıe marka etmeğe lüzum görm~~ış kurarak sizi yetiştirdim, Eh artık, ıu çekiyorlar, fakat dıbı ıorulnıı- ııkıfıp buz olmakla kalmıyor, h 
ve bu yüzden çok gol yemıştır. • sıram geldi. Bu dünyadan göç ede- yordu. Bu çalıtma esnasında, ıi- raret te alıyor, lflunyor ve bp 
ikinci devrede takımda tadilat ya- bilirim. Yalnız aizi düşünüyorum. hirli kuyunun yanlan bataklık h~- alet haline gelmit demir gibi ol 
pan Harbiye, Muhteremi hücum Galip Oçok takunı Nasıl geçinecekairıiz? Size, barın- line girmi,ti. Kardetler ıuyıın hı- yor. 
hathna aldığında~ d_efanı hatb inkitaf eden b~ h~~unda topı~arbiye kalesine inen Hamdiye d!ğ.ınız bu küçük e~le, önümüzde- rikmemesi için bir çare dütündü- ~linıler, bunu tetkikl~yle ö 
nı da çok zaifletmıştir. . Harbiye müdafılennın aruında yıne favul yapblar. Bu d~fa pe- kı ıtı; yaramıyan fıdanlıktan bat- )er. Düzgün anklar açarak, ıuyıı renıp bulduktan sonra, labora 

Oçoka gelince, for hatt! y~ı iken Sait güzel bir sıynlıtla Oço- ~byı aanterfor ~a~~ ~~abetli ka bırteY b":~y~rum. .~u?.a fidanlığın içine saldılar. Artık ku- ~~ da ayni 1'!n ~· 
gol atmasına rağmen (Saıt mus- kıın ilk aayısını yapb. hır ..-urutla topu dorduncu defa kartılık, hepınız saglam, gurbuz yudan çıkan su, anklara dolarak gırıtıyorlar ve hakikaten Züh 
teana) muvaffak olmuş addedile- Top ortaya gelir gelmez tekrar Harbiye kalesine ıoktu. çocuklarımız .• Çahfır, hayatınızı fidanlığa gidiyor, aiaçlann kök- yıldızında olduiu gibi su, makin 
mez. Sol açık Namık, takınıı ~Ü- hücuma geçen Oçok güzel~~ Bu g~I genç Har~iyelileri bir kazan~bilir~in~. Fidanl~a..r.ır· !erini suluyordu. lerle, büyük bir tazyik ~l~ k 
rüklenıekle beraber kale önl~rı;'1· malarla ve gene Saidin ayagıyle ~ aaabıye~e aevketti. '\(e bu asa- , d~ di>r! ko~ınden getirdıgım, Mevsim, ilkbahardı. Ağaçlar, nunca, ııcalı: buz elde edılıyor. 
de mütemadiyen topu ezmı~. ikinci sayıyı da kazandL •. bıyete en zıyade Hamdı hedef ol- Çetıt çe~ıt yemıt fidanı var.~~l: penbe, beyaz çiçekten elbiseler 
Hamdi içte pek oka~~ muvaffak Bir dakika içinde olan bu iki du. bahçenıızde ıu.?!nıaması 1!ımızı geymitlerdi, Çiçekler, o kadar ko- /ki kardeı arasında 
olamamıştır. Nanıık ikı gol atma- gol Harbiyelileri saramadı: ~tar OÇ!'N~O ~ARBIYE GOLO bozdu. Bekledıgım .?1~~ulu ala- kuluydu ki; fidanlığa bal anlan Benim babam beni ok 
ıına rağmen bir çok ta fırsat ka- da buna mukabele etmek ıçın ça· 11 ıncı dakikada M~la Zi- madık. ~una çok .. u~';!~~yor~~ 1 doldu. Bazı ağaçlara coğullarıt ge- yo;-Bülend. ç 
çırmıttır. • .. lıtnıağa ba,ladılar. . . . •. ya topu aralannda taksıme uğra• Fakat, d~. gece gor~ugu.m hır"!" Jiyordu. _ Benu.; babam beni daha 

0 Sait için ıöylenılecek soz fU· 25 i~t;i dak~da Adıl~ _çektigı tırlarken pena~~ .. ya~blar •.. Harbi- ya, derdımı ~lth. Şımdı.~unu •ı· Veli dayının en küçük çocuğu, sevi or llter. ç 
dur: bir firıkık Harbıye kalesını karıt· ye bu suretle uçuncu golu kay- ze anlatacagım. Gece ruyamda, ...... ardan birkaç kova alarak, "'°" Y H be • dah k • 

1 · · ··dah 1 d · \b h dek" f"d 1 ·· d.. .-- ı · - ayır nı a ço ıevı Şaheserdi... brdı. Fakat ka ecının mu a e- etti. a çe ı ı an arı gor. um·;··· ğub arıları yerlettirdi. Kardet erı 
Küçük Kemal sağ ve sol ortala- siyle tehlike uzakl~bnldı. Oyun hareketli olduğundan çok Hepsi susuzluktan yanan bırer ın- kuyunun bilek kuvvetiyle bo,ala· yor. N d bT ? 

yıalariyle yaptığı pasl~malarla KAÇIRILAN PENALTI: zevkli seyrediliyor. iki takımın 1san gibi, boyunlannı bükmütlerdi. mıyacağını anlayınca oraya bir - Be enb. ı ı;;~un · • d. d 
m~vaffak bir oyıın çıkarmıttu:· . 27 inci dakikada Saidin kaleye birbiri ardınca yapbkları goller 1 içlerinden en boylusu beni ya- l bostan dolabı koydul~r. Babaları- d ana ır Cf getir ı 

Def anı ha~nda. ~di~. en eyılerı doğru. athğı . ileri ~ir .~as~ . kotan s~yircilere azami bir heyecan ve- nına çağırdı. Dedi ki: «Veli dayı, mn eteğini dolaba kottular. Artık on ~o.Bana da bir kard etirdi. 
idi. Mazhar Mucahıdı guzel rna~ka Hamdı Harbıye sag mudafıı hatalı rıyordu. aen, memleket memleket dola~ıp ıher sabah fidanlığı suluyorlardL Anı b . k d °'· g k 
ederek adım attırmanııf, F ehmı de bir tarj yaptı. Hakenı bunu peıı- BEŞiNCi OÇOK GOLO bizi yetİftİğimiz bahçelerden kök- Fakat, ıu yine fazla geliyor ku- - Amaa beenı~ kar d~ıı_n e~-

lı iki .. d f "f 1 · ak H · k b k d · d" ' - nım ar etım .. ız. ~ fnıtfbr. °;'u ~ .ı vazı ~. e~ı- alb ile cezalandırdı. F at am- 13 üncü dakikada Harbiye aley- lıyere ' uraya a ar getır ın. yunun dibi görünmiyordu. Halbuki ikisi de kard tiler 
nı yapnııtlar denılebılır. ~ buyuk di penalbyı falsolu bir vurutla dı- hine bir ceza vuruşunu çeken Ektin. Biz, senden nıe~unuz. yakın komıulan, çocukların Cf ' 
hatalan penaltıya sebebıyet vere- tarı atb. Bu suretle Oçok muhak- Hamdi topu Saide verdi Sait te Dallarımızı kırmıyor, topragımızı hah · dek. b'l ·ır·· ··rünce A l 
rek takınıı 3-4 vaziyetine dütür· kak bir gol kaçırmlf oldu. bir iki ıürütten sonra topu kale çapalarken, köklerimizi hırpala- 1 çesdın ! tod.Yle°'rıVıeglıı· gdoayının di mürekkepten do 

1 .dir v -l . Hakkı r· B. . ukl .b. on ar an su ıı e ı • 
me en . ~ ecı •• l;1ZUIDIUZ HARBiYENiN GOLLERi: önünde Namığın önüne doğru ~ıyorsun. ızı çoc - .. arın gı ı se- . oiulları, kendilerinden artan IU• ma kalem mürekkebi 
~~t_larla h~talı olar~ iki gol ye- 29 nucu dakikada top ortalarda 1 kaydırdı. Santerfor Namık güzel vı~orıun. Fakat, bu!'°1 bun~ara ları ıatnıa" a ba !adılar. Bu, aldık- .. . . 
mıttır. Hatta takımı hır ara ~ ka- oynanırken Necdet fa...W yaptı .. j bir TUrUtla betinci O çok golünü ragmen, sana mahsul verenııyo- 1 ı .lk g f I r çok sevindir· Dolma kalem murekkebı ve 
dar na~ik vaziJ'.ete. d~türdü ki ~2 Muhteremin kaleye gönderdiği ath. ~z: Çiçek a~ı!o~z, bü~n marif';" 1 d~~ı ı para, on a ı mürekkebi öteki mürekkeplere 
avantajı sıfıra ındırdı. topla Hakkı hatalı bir çıkıt yapa- AL TiNCi OÇOK GOLO timız bu degıldır. Senın bekledı- M . k flu F"· zaran pahalıdır. 

Fakat Sait, arkadatlannın ha- rak kalesini bOf bıraktı Harbiye 16 ıncı dakikada Namıktan al- ğin olgun, tadına doyulmaz yemit- d lekı°1k yaza. l a(mu · ı Fakat, size bir u.UI öğretelim: bu 
talarını daha fazla ıaydırmağıP: )il. sol açığı bu fıraah güz~l bir kafa dığı topu Sait sıkı bir autla altın· leri dallarımızda bulamıyorsun. d ~n 1 6a 1 yem~ ı;I 0 '!nha•.r•ır: nunla adi mürekkepten dolnıa kal 
zum bıraknııyan temiz oyıınıyle ile gole çevirdi. 31 inci dakikada cı defa Harbiye ag"ların'a taktı. Çünkü Veli dayı, bizi sulamıyor- ı.ar. ~amanı a .~tü~omalgunsusvuelur mürekkebi yapabilininiz: r . . tir • ak mıyen agaç arın us , , ' 1 . b. "d. .. kk b" lı B 
takımını ga ıpAFgeStirlLAnııTt 

1 
· lop Oçok kalesi önlerinde ikVen Y?minci dakikada bugün asa_:- sun. Sıcak yaz günetlen

1
yapr bla- meyvelerle doluydu. Onlan toplı- . . yı ı~. adı ~ur4 'atı a nd u~u 

MAÇIN T : Hakkı yine fena çıkı~ yapb. e 1 bi hır oyun oynıyan Harbiye sag nmızı sarartıyor, damar arımız u yarak tehre götürdüler. Şehir hal- ıçıne, yuz e - m tarın a ı;ı ıse-
Sahadaki kalabalık bet bin ka· Harbiye sağ içi ikinci beraberlik 1 müdafii topa eliyle vurdu. Fakat atetle yanıyor, yenıitlerinıiz bü- kı 0 ~akite kadar böyle güzel rin ilave edin ve kanştınn. Güzel bil 

dar tahmin edilebilirdi. Hava ha- sayısını kaydetti. Namık ta Hamdi gibi topu dıfMI 
1 
yümeye vakıt bulamadan kuruyup y:mi,ler görmenıitİerdi. mürekkepli kalem mürekkebi eld 

fif rüzgarlı olmasına rağmen ta· Oçok hücum battı müdafaanın 1 attı. Halbuki penalbdan evvel top dökülüyor. Bunun böyle olutuna V r d • U b. etmiş olursunuz. 
mam bir futbol havası •. Maçın hıı- hataaiyle Harbiye muhacimlerinin kaleye girnıitti. jsenin kadar biz de üzülüyoruz. Fa- e d ayıni: .ogu İı' Jeı ırd~- Dolnıa kalem mürekkebinin husu 
kenıi Eaat (Yamanlar).. beklenmedik bir zamanda üstüs- 23 üncü ve 25 inci dakikalarda 

1 
kat kabahatimiz yok. Bizi, bol bol d-:f1° an cep rı paray a 0 u on- siye ti kalemde kurumayıp uzun 

iki takım da birbiri arkasından te çıkardıklan bu gollere mukabe· Oçok forvetleri iki fıraat kaçırdı- 1 sulıyacak oluraan, iıtediiin yenıit- u er. müddet kalmasıdır. Adi mürekk 
sahaya çıkarak alkıtlandılar. Bir le için derhal hücuma geçtiler. lar. Birinde Hamdi ile Namık sen leri verebiliriz.» Fidan, susunca, y 

11 
b .. l . Yılnıadan korsanız. su çabuk uçar, mürekkebi 

gün evvel yazdığım gibi Oçok ta· OÇONCO OÇOK GOLO vuracaksın, ben vuracağını derken 1
1
ben onlara: o:Ne yapayım, dedim. l ı ar.! ~ye geç!ill tortu halinde kalır. Halbuki, gliserino 

raftarları takımlarından ümitli gö- 30 uncu dakikada Sait Hamdi- top Namığın ayağından dıtarı git-
1 
Bahçemde su yok. Eğer bir çare çabahıtnı1ag~ d evamke d er, kmeyve mürekkebe uzun müddet ıslak kal 

·· d."kl · d kırın ı· ı"vert ·· 1 kull k t• Ik" · · d N k ·· ·· b l çe erın en ° a ar ço para run u erın en lZ1 ac . den aldığı pası guze anara ı. ıncısın e amı onu Of 0 -
1 
varsa söyleyin, elimden geleni ba- • . mak imkanını verir, suyu uçmaz. 

çocuklan fazlaca alkıf ve tetvik topu üçüncü defa Harbiye kalesi- maaına rağmen bet metreden ta- tarırını? » Fidan, dallarını kulağı- almaga batlanıı~la_rdı kı? Yh:;;• ya: yalnız, gliserinin yukarıda söyle-
topladılar. ne ıoktu. pu dıtarı ath. ma kadar eğerek fısıldadı: «Veli vat kuyunun dıbındeki neyı diğimiz nisbetten fazla olmamasına 

TAKIMLAR: 40 ıncı dakikada Hamdi ve 42 33 üncü dakikada Sait Hamdi dayı. Sana bir a:r vereceğim. Bu unu~tul~. . dikkat edin. Sonra, bu mürekkebi 
iki takım karşılıklı yerlerine inci dakikada Harbiye sol içi pasıa,nıası Harbiye kalesine ka- tarlanın ortasında bir kaynak var- Bır_ gun, bahçelerındl eni mkeyve dolma kaleminize korken kalemi te-

"kl · akıt O ku ·· ) t rti" 1 1 f b f d ld" S "d" 1 k d S b k ~ .. .. .. .. almaga gelen toptancı ar a onu- . . b" k geçb erı v ço 'oy e e P ayak arına ge en ırsa ena VU· ar ge ı. aı ın pasını so açı ır. en, u aynagın uıtünu orten bktan . d" mızlemeyı de unutmayınız; ır a· 
edilmit gördük: ruslarla kaçırdılar. Nanıık çok ıert bir vuru,la Harbi- topraklan açar, o billur gibi suyu, t1:51'ilı·srtıt yap . . ~onra, fkm ı leme ayrı ayrı mürekkep kondu mu, 

Hakkı, Ziya, Necdet, Mazhar, Devre 3 - 2 Oçokun lehine bit- ye kalesine sokarak yedinci Oçok günet ıtığına kavuttururaan, kay- b ı~ ı .~YJcı> dsnııkı a an ~yu içinde tortu kalır. mürekkep iyi ak-
Adil, Fehmi, Namık, Hamdi, Na- ti golünü yapb. nak sana bir yıl sonra büyük ar- atın a, uç ar e' onufuyortr, maz 
mık, Sait, KenıaL. · iKiNCi DEVRE Son dakikalarda Harbiyeliler mağan ver'ecek..» Ben :...erakla so- babalarının hatıralarını anıyor ar· · 

Buna mukabil Harbiye, bugün- ikinci devre hatlar batlam~z l fazla gayret sarfetnıeğe batladı-,runca, fidan anlattı: «0 kaynağın dı.Ar k b. d l Sıfırdan a,ağı 
kü maça daha ehemmiyet verdi- Oçok forlan yine faaliyete geçti- lar. Muhterem de hücunı hattına dibinde bir hazine vardır. Suyunu .... tı g~nç ır··İd·~.m 0 an, en 
ğinden takımını yeni elemanlarla Ier ve ikinci dakikada sağdan yap- 1 alınmıftı. Bu faaliyetleri kırkıncı botaltıp, dibini bulunca, o hazinejküçük delik~lı gu u. .b. ld rıumara yok 
takviye ederek fU tekilde sıralan- tıkları bir akınla bir fırsat ihdaa dakikada soldan bir hücumla yap- meydana çıkacaktır.» Fidan bun- - Bahçemız cenı:t~·gd ık~ hu. Çocuk- Bana sıfır vermitıiniz. 
dı: ettiler. Fakat Kemalin tutu hava- tıkları bir tek golden batka birse- ları söyledikten sonra sustu. Ben 1 Fakat biz, kuyunun 1 ın k e 1 a- Ben buna layık olmadığımı zanne-

Fethi, Sabri,. ŞükJ:ü. Hatim, dan dıfarı gitti. mere ve~ır_ıedi ve maç ta 7 • 4 Oço- de, ter içinde uyandı0:. zine~ .~ir türlü b~.l~~~dı · diyorum. 
M~tere~, Ce~.al, ~nf izzet, Ne- DöRDONCO OÇOK GOLO kun galıbıyetiyle bitti. Veli dayı yorulmuttu· Zorlukla Buyük kardet dutunuyo·r.du. Ba- Öğretmen_ Hakkın yar, yaV• 
cabı, Zekı, Mucahıt.. Betinci dakikada bir hücumla A. B. soluk alıyordu: tını sallıyarak c~vap ve__rdı. .. rum. Fakat ne yapayını. Sıfırdan 

OYUN BAŞLADI: . . - itte, çocuklarım, sizden ıon . -. O za~.an .~nandıgı~ız ruya atağı numara yok ki!. 
Oyuna iki takını da sen olarak B • •ki t y ı dıleğim budur. Fidanlığın ortasın· ıle, bıze bugunku rahatlıgımızı ve-

batladılar. To~ saniyeler .iç~nde ısı e arış arı daki ta.lığı ayıklayıp, altındaki(en babam,~~~ ~ıllı bir ada11;1- Rakamlar arasında 
bir kaleden diger kaleye gıdıyor- kaynag" 1 bulun. Onu bostan kuyusu mıt··· Onun olunıunden sonra hır .. .. h ba . 

· Oçok d h "b· . . b ·· bo d dık O d"I Butun kafalarını esa vermı~ du.Harbıyeye nazaran a a gı ı açarak genıtletın. Suyunu o- gun f urma · nun son ı e- • . 
1 

k 
1 

ala 
tehlikeli oluyor. Bir gün evvel AI- Alsancaktan Bayram Adıvar 8 ci J 25 faltın ve dibindeki hazineyi çıka- ğini yerine getirmek, ve hayabmı· bazı alıı_n erla, ra

8
aml adrı sırb .. mdas~ 

• h d'. k "stemi 1 Bö" l likl .. .. d"" 1-" ık ak . . 1 tık pek oevıyor r. un ar an ırı, erın 
sancaogınk ba!aa!11a Ufml e ı t" : kılome.._elı'k ko.cuyu bı'rı"ncı'lı'k/o bı'tı'rerek rkıpdpa~_atlmın.. cak.y e B e gozud?11 ~~- zb~ . ubz ugde ç -~- kurıçın ça lf . .' bir nefea alııta insanın boğazından yen ço ır an evve ne ıceyı " r ..,. a a.... ıya •. u son ı egı- ızı Of urmıuuan taran o ru· • kadar h .. 

1 
k .. 

1 
.. 

kendi lehine çevirmeğe çalışıyor. Böl • [ ğ k d mi yerine getireceğinize aöz veri- yayı, babam ırörmüt değil, fakat a~~ nhe la ava mo e u u,, ı;ıeç· 
ilk gol tehlikesini ıs inci dakika- ge şampıyon ~ .. un'!- azan ı yorıunuz değil nıi? dilfünerek uydurmuttu her halde. tıı;ıı~. ~~ .?'ıf. .. . .. 
da Harbiye kalesi atlattı. Saidin Bisiklet feder~yonu tarafm.d~ fı fOJ'ledir : Oğullan, ağlıyarak babalarına Ortanca kerdet. gözlerinin ö- Bılınız ki, . ~olekul., dıye ~~~~k-
firikikten çekerek kaleye doğru tertip edilen sekiz haftalık bısık- Alaancaktan Bayram Adıvar ıöz verdiler. Veli dayı gülümaiye- nünde uzayıp giden Yetil bahçeye lı:.ep nıaddderının en.ufak cuzune 
gönderdiği top direğe çarparak let kotuların~ sonunc~u ola.n ~irinci 11.?~· ~tetten Salilıet- rek onlan dinlerken uyudu. Bu, bakarak, kurumla göğsünü ka- denir .. Basit ~.d~elerın de en ufak 
Hamdiye geldi. Ondan Kemale 125 kilometrelik kotu dun lzmır tin Karagoz ikincı 24 puan, AI- onun son uykusuydu. Bir daha barttı: ( yanı daha lrnçük parçaya ayrıla
geçen top bir kafa vuruşiyle avta Çetme yolu üzerin~e ya'!ılarak ~caktan Muı~fa Candat ü~ün-1 uyanmadı. _ Babamın!" ~yu. dibin~e. ol- m~lann küçük ) parçasına «atomıt 
gitti. Biraz sonra da bir tehlike muvaffakıyet_le m!ti'71eı_ıdi. Bu cu 25 puan!. D~g~ıpordan Cihat! .. V.~li d~yının ölümünden sonra; du~u aöyl':d~gı. hazıne, elımızle denır: . " .. . 
Oçok atlath. Hakkı kalesini bıra- suretle kofu ıkmal edılnııt oldu. Parlakau Dorduncu 26 puan, AI· ı buyük oglu kardetlerini topladL açtııımız cSihırlı kuyuıt nun be- Alimın yaptıı;ıı hesaba ı;ıore. derm 
karak Taktinden evvel çıkıt yaptı. Pazar günkü kofUda.Bayr~ ~d!. sancaktan l~mail Gocar befinci 'Gözlerindeki Yatları silerek: rekc:tli sulariyle ıulad.ığımız hah- bir _nefea alışta insanın boğazından 
Top ka!eye girmek üzere iken Nec- var 4 saat 45 dakikada bırı~cı, 39 puan, Doganıpordan Ahmet Öz ı .. -:: ~ardetlerim, ~e~i: Ba~~ız çemızle mı:y~ana geldı. l~ıanı her aşaı;ıı 40.000.0~?:?0?·?00.000.000. 
d~t yetı,e~ek kurtardı. 18 inci da- Muı~fa _Cand~ 4 ~t 53 d~a- Pulat ~ltıncı 5~. pua~ ~ıancak- i oldu. Bız arbk kendımızı geçın.dır- saadete e~ıttıren kuvvetin çalıt· 000 h~~a. ~olekulu ı;ıır~yor~uş. 
kıkada Saıt Nanıık anla,nıası Har- da ikincı, Salahettın Karagoz 4 tan Faık Boratürk yedıncı 61 pu- mek zorundayız. Fakat, ne ıle? mak oldugunu anladık. Tabu, alım bunları bırer bırer say
biy_e kalesin': kadar ~!':yandı. Na- saat 56 d~ika~a üçüne.Ü, Cihat an.. . .. l ~.ba~ız.ın. ıon dileğin! ~erine !f": .B~çenin sulanma zamanı gel- madı.:: ~~ say.~ak mümkü~~ n~. de 
mıgın Hanıdıye verdıgı pası Har- Parlakau 4 uncu ve lamaıl Gocar Kotulara muhtelıf kuluplerden tırıp, ıihırlı kuyunun dıbınde gızlı mıtti. Oç kardCf, oturduklan yer- buna omur yetışır. Bunları k.agıt uze
biye kalecisi keati. beşinci geldiler. 17 bisikletçi ittirak etmit ve ııra 1 olan hazineyi bulmaktan ba~ka den kalkarak çalıtmağa batladı- rinde ka1emle hesap etmiştir ve bu 

Dakika 20 .•• OÇOKUN ortadan 8 kofunun puan itibariyle tasni· ile derece almışlardır. 1 c;aremiz var mı? Bu ızünden tezi lar. _!ıesap be~ aşaih, beş yukarı doil:rudur. 
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Vücut güzelliğiniz için 
Dünyanın en zengin adamı 
kimdir biliyor musunuz? 

Kolayca tatbik edebileceğiniz beden Dünyanın 
• • 

hareketlerinden birkaç .Örnek en zengını 
-0-

Ne Rokfeller, ne 
Roçilt, ne F ord 
ne de Ağa Handır 

-0- i 
O 1911 modelli oto- 1 
mobilini hala terket
memiş olan bir Hint 
hükümdarıdır 

Dünyanın en zengin adamı kim
dir, diye •İze soracak olsalar hatırı
nıza en evvel gelecek isimler, hiç 
şüphe edilmez ki, gazetelerde isim
leri en çok geçen büyük endüstri 
manyaları, bankacıların isimleri ge· 
lecektir. Yahutta Hint hükümdarla
rının binbir gece masallarını andıran 

Her hafta bu sütunlarda sizlere yaptıracaksınız. Karın yağlarını eritmek, bacakla- ihtişamını düşünerek onları hatırlı-
vücudunuzu güzelleştirmek, bazı ku- . Bu hareketler, yavaş olmak. şa~- ~a. ahenk y,~rmek, kal~al:Uı inceltmek yacaksınız. 
surları düzeltmek için idmanın bü- t!yle otuz, kırk defa tekrar edılebı- ıçın en mukemmel bır ıdmandır. Bu tahmininizde aldandığınız mu-
yük faydalarından bahsediyor ve be- lır. Beşinci hareket - Bu da bildiiil- hakkaktır. 
den hareketlerinin çeşidlerinden ör- .. lki.'.'ci ~areket: ~çü~~~ .. ve dör- miz bir nevi taklak atma hareketidir Dünyanın en büyiik zengini ve 
nekler veriyoruz. duncu _resımlerde ~?rd~~nuz ~a;e· ve karın yağlarının erimesinde çok senede binlerce otomobil yapan mil-

Bu hafta ıize muhtelif fotoğrafla ketlerdır. T~ta at ~z~rıne, e~lerınız~ faydası görülmüştür. Ellerinizi başi- yarder, ne şu petrol kralı, ne de dün
beden hareketlerinin muhtelif tatbik dayayarak. bınece~s~nız ve yıne ~:ı:nı nızı uzatmak suretiyle sırt üstü ya- yanın her büyük şehrinde bir kaşa· 
•#killerini ve bu hareketlerin vu" cu- hareketle ıneceksınız. Bunu evını7- !arsınız. . 1 h • ta '] h t "" d tahta t ed 'k ed · b' nesı o an, ususı yyaresı e aeya a 

e a t arı emezsenız ır Bacak! b' b' I . k d f b 'k .. d • ·ıd· 1 'I dun hangi kusurlarını düzeltmeğe 
yaradığını göstermeğe çalışacağız. 

'd I d b'J' . . arınızı, ır ır erme yapışı e en a rı ator egı ır. ngı tereye 
1 amo ~.n ~ honunk at yBeap~ 1 !rsın~z. d ve dik vaziyette dizlerinizi bükme- son seyahatinde gözleri alan lhtişa-

çuncu are e : şıncı resım e · b' 'k k il k '- - -lan h 
Birinci hareket· Ayaktasınız Ba- ld • 'b' 1 1 .. · d k d' • den havaya kaldırınız Bu hareketi mıle ırleşı ra ı teoaa nı ay-. · o ugu gı ı para e uzerın e en mı- · h d.. ·· B"k 

caklarıruz hafifçe ayrıktır .. Başınızı · k ldı ak! k il k ti devam ettirerek ayaklarınızın uda- retten ayrete uşuren ı an"r ma-
zı a rm a o arınızı uvve en- ... . . h 

dik tutacaksınız. Ellerinize, bir ve iki d' · 1 p 1 ı· · k rını başınızın üstünden yere dokun- haracası da degıldır. Ma aracanın 
ırmış o ursunuz. ara e mız yo •a 1 'it d" .. .. d t Jd • 

numaralı resimde gördüğünüz ııibi iki sandal e alırsınız ve bunları yet- duracaksınız. ilk önce güç gibi görü• ngı ere onuşu~ ~ sa ın a ıgı eş-
h d 1 'd ·ı ) · J • Y · k k b h k . b' k "bed yaları nakletmek ıçın beş vagon tut-ta ta an yapı mış ı man a et erı a a- mış beş santım açı lıkta sırt sırta o- nen u are etın ır aç tecru en . . . 

caksınız. Bu aletler ilk önce hafif yar bu suretle pratik ve portatif bir sonra ne kadar kolay olduğunu hay- maDsı .. ıcap etmıştı. . . I k I 
1 cak · "k b ) ' • · .. ek · . unyanın en zengıru şu e mas o -o a ve sonra gıttı çe un arın paralel meydana getırmış olursunuz. retle gorec sınız. I k . d" .. ıı· ·ı 1 k 
• ) ) k . .. R . I d 1 2 3 4 5 e sıyonuna ort yuz e ı mı yon u 

agır arını a aca sıruz. Kollarınızı gergın tutarak yapaca.ıı- esım er e, , , , , numara- b" kı b' .1 M h 
B • 1 1 1 k il - b h k · kı k ıı· d f kr 1 d .. d .. - .. .. . . . ır ymet ıçı en aysur ma ara-u a et ere o arınızı yana aça· nız u are etı r , e ı e ate ar- ar a gor ugunuz sınema artıstı d" l"k" ta I . 

rak yavaş yavaş yukarı kaldıracak- lıyabilirsiniz. France Gifforddur. cası h~ny')'ın en ~ ~s )' :\'.Y~_re e~;-
ıınız. Dördüncü hareket: ( Resim 6 ) 6, 7 numaralı resimlerde de sevim- ne sal 1~ 1? al'.' ve yı 1 gePırtyı lr mı -

ık . · · d .. d" • ·· .. k"I B'" .. d ı· b' d · ) t b h li ld D th G .. .. ·· yon ngı ız ırasını aşan a a a ma-ıncı reeım e gor ugunuz şe ı - ut un a a atı ır en ış e en u are- yı ız oro Y ranger ı goruyor- h d "'ld. H ttii il k · 
de kollarınızı çaprast hareketler de ket, kürek çekme hareketidir. sunuz. daracaalsı .e1 gı ır. )'ad yfı 1

1 var! ı-
atı tı mı yon eter ın en az a o an 

, BARIŞACAKLAR MI ? 
Kralı 

Baroda Bhvnagar veya Takyavar 
bile bu ismi taşımak İmtiyazını iddia 
edemezler. 

Milyonlarla Hindu müslümanın 
ruhani reisi Ağahan, muazzam ser
vetine rağmen dünyanın en zengin 
adamı olmaktan uzaktır. 

Şu halde bu zengin kimdir} 
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Onun menkul serveti 36 Milyaı 
7 50 Milyon frank tahmin edilmek· 
tedir. 

Bu servet her yıl akıllara hayret 
verecek ölçüde artmaktadır. Nizamın 
15 milyonu bulan tebaası her yıl dö· 
nümünde kendisine 80 milyon fran· 
ga yakın hediye getirmektedirler. 
Nizamın saray adeti mucibince ken· 
disile görüşebilmek İçin daha önce 
bir miktar para vermek lazımdır. 

Haydarabad hükümdarının birbi· 
rinden muhteşem otuz sarayı, yedi 
milyar 350 milyon kıymetinde tah
min edilen kiymetli taşlar ve inciler 
kolleksiyonu, vardır. Dünyanın en 
büyük elması olan 277 kratlık Ni· 
zam adlı elmas da bu kolleksiyon 
içinde bulunuyor. 

* Yazılanlara inanmak lazımsa Ni· 
zam diğer maharacalar hilafına ola· 

:: rak binbir gece masallarını andıran 
; bir hayat yaşamak illetine tutulmuş 
' değildir. Onun hayatı nisbeten daha 
j sadedir. Son zamanlarda iki oğlunu 
1 lngiltereye göndermiş ise de kendisi 

asla Hindistandan dışarı çıkmamış
~ tır. Arazisi lngilterenin arazisine mu
r adildir. 

Dünyanın bu en zengin adami 
müthiş bir pintidir. Anlatılanlara ba
kılır•a bir gÜn bir aeyyar satıcıdan 
bir ayna satın almak istemiş. Fiati 
çok bahalı bulduğu için kendisine çı
kışmış ... Prenslere yeni elbise '\ima· 
mak için eski elbiselerini verirmiş ..• 
Oğulları son Londra seyahatinde 
hayli sıkıntı çekmişlermiş .. . Konfor 
meselesi Nizamı hiç alakadar etmi-
yor. Modern dünyanın her yeni ica
dına karşı o adeta içinde bir korku 
duymaktadır. Nizam saraylarına ne 
telsiz, ne de radyo sokmamıştır. Di
ğer prensler gibi spora meraklı dev!l
dir. 
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Sizi daha fazla merakta bırakma
mak için hemen söyliyelim ki Hah
darabad ve Berar nizamı Mir Osman 
Ali handır. 

1 

Düşes dö Kentin Romanya 
Karol nezdinde tavassutu 11k oku llarımızın gezintisi Litvanya - Lehistan 

münasebetleri 
Romanya kralı Majeste Karolun 

senelerdenberi prenses Helenden ay· 
rı bulunduğu malumdur. Prenses 
Majeste Yunan kralı ikinci Jorjun 
hemşiresi olduğu gibi Kent Dii•e$İ 
Mrinanın da yeğenidir. Şimdi Bük
reşte kuvvetle deveran eden bir ha
bere göre Düşes dö Kent Romanya 
kralını eski karısile barıştırmak için 
bir tavassutta bulunmuştur. Bu hu
susta başlıyan görüşmeler iyi bir yol
dadır. Yalnız madam Lüpeskonun 
akıbeti meselesi henüz halledilme
miştir. Söylenenlere bakılırsa Kral 
madam Lüpeskonun Romanyayı 
terkederek lngilterede yerleşmesine 
muvafakat etmeğe mütemayildif. 

Kral Karolun Londraya vuku bu
l Jacak resmi ziyaretinden evvel bu 
1 barışmanın ilan edilecei!i r~ ,.~:ı · 
:vor Romanya kralı ve e•ki karuı 

VARŞOVA. 2 (ö.R) - 18 •eneden 
beri ke•ilmi~ olan Litvanya - Lehi.otan 

posta münasebetlerini iade eden posta 
mukavelesi parafe edilmi~tir. 

Prens Pol 
terfi ettirildi 

Belgrad 1 (A.A) - Saltanat ni· 
yabetinin bir kararnamesile ve har· 
biye nazırının teklifi üzerine naibi 
hükümet prens Pol tüm generallığa 
terfi edilmiştir. 

Nazi faaliyeti 
Kopenhag, 2 (AA) - Danimarka, 

Slesviginde nazi faaliyeti artmaktadır .. 
Mayıo ıonunda buraya gelecek olan kırk 
Alman gazeteci vaziyeti tetkik edecektir. 
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neoriyatı: 

Saat 12,30 Karışık plak neşriyatı, 12,50 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
13,15 Dahili ve Harici haberler. 

Mütekait merhum kolağası cer
rah hacı Hasan veresesinin f&Yİ· 
an mutasarrıf oldukları lzmirin 
ikinci Sultaniye mahallesinin Et
refpafa caddesinde kain No. 24 
numaralı üç oda bir aalon bir bod
rum katı ve bir mutfak ve bahçe. 
yi havi ve 600 lira kıymeti mu-

Prenses Şvarta gayri metru mü-ı - Evet, dedi. Senin dediğini Akoam neoriyata: hammeneli evin 3-6-938 cuma gü. 
11aıebetlere kart: dü,manlığiyle tatbik etmek icap ediyor. Göz göre Saat 18:.30 da .p~akla dana musikisi, nü ~nda lzmir ıulh hukuk mahke· 
töhret bulan genç bir papasla ae· göre bu kadar insanını bu büyük 19· 15. te turk muaıkı ve halk tarkılnrı mesı salonunda aatıtı yapılacak
~ifiyordu. günah çirkefinde boğulmasına göz (H.Rıza ve arkada,ları) • 20.00 de saat tır. Bu arttırmada tahmin olunan 

Genç papasın metru olmıyan yumamayız! Hemen yarından tezi' aya~ı ;~ Arapça neşriyat, 2 O. 15 te türk bedelin yüzde yetmit beti niıbe
ınünasebetlere kartı münafereti yok, bu. i~e ha,lamalıyım. musıkısı ve halk şarkıları (Leman ve ar· ti~.de .b~del. verild!ği takdirde 
.,ilhana prensesle sevitmeğe hat- Erteaı gün Pazardı. Kapı kapı kadaşları).' 20.45 t~ keman solo (Nec· ~Ufterıııne ihale edılecek ve ak-
ladıktan sonra büsbütün arttı. dolatmak için bundan münasip det Remzı Atak), Pıyanoda (Mersel Bi) 11 halde ıatıtı 15 gÜn daha uzatı-
. Papaı, prenses Şvartaa olan sev- gÜn de olamazdı. Bütün köylüler 21.00 de ııhhi kon~oma: Dr. Zekti Tahir larak ikinci arttırması 18/6/938 
gisini ilk defa prenaealik ta tosu- evlerinde idi. Burak, 2 1· 1 ~ te Studyo s_alon orkeatra,ı, c~martesi gÜnÜ onda yine daire
n un ıaat kulesinde göstermitti. Köyün en fakirlerinden olan 22·~0 de a1anı haberlerı, 22.15 tc ya· mızde yapılacaktır. Gayri menkul 
ilk sevginin izharmdan sonra Veyvodenin evinden ite batlama· rınkı program. üzerinde bir ,Una hak talebinde 
prensese ı ğa karar verdi. bulunanlar ellerindeki resmi vearı-

- Kızım, demitti. Artık bir da- Veyvode maıa batında oturuyor ISTANBUL RADYOSU: ikile birlikte yirmi gün içinde 
lıa da bu günahı tekrarlama!. pipo içiyordu. Karısı Petrova ço· öğle neşiyatı: dairemize müracaat etmeleri li.-

F akat genç papaı bu sözleri o rap örüyor, çocukları da yatakta Saat 12.30 d~ plakla türk musıkisi, zımdır. Aksi takdirde haklarında 
kadar tatlı söylemitti ki, prenses yuvarlanıyorlardı. • l 2.5·0· ~e havadıa, 13.05 ~e plakla türk tapu sicili malum olmadıkça pay. 
ona aynı kelimeleri söylemek im- Papaı içeri girince hepsi ayağa musıkısı, 13.30 da muhtelıf plak neşri~ latmadan hariç kalacaklardır. 
kanını bir çok defa verdi. kalktılar. Veyvode papaaa biricik 

1 
yatı . Şartname ilan tarihinden itiba .. 

ŞARL PRIMUS 
Avnıpadan avdet etti ... Her gün ilerliyen Avrupa boyacıllk 

aan'atının yep yeni terakkilerini tetkik etmittir •• 

Bayanla ! Baylar! 
Mevsim gelmiotir. Elbiselerinizin kirlenmlo veya lekelenmit olmaaından 

endişe etmeyiniz 1 
En mütltülpeaent gustolulan bile memnun eden yalnu; 

ŞARL PRJMUS 
müeaaeecainde hu ihtiyacınızı temin edebilirsiniz 1 

İzmir ve civan sayın halJarun cösterdiii büyük rağbet dolayısiyle bu sene 
fiatler rekabet kabul etmiyecek derecede tenzil edilmittir-. 

NOT ı 

MUessesenln hiç bir 
fubesl yoktur. Yanht 
yere mUracaat olun-
masın ••• 

Adres: BUyUk Kar-
dlçah he n albnda 
c2-e Numarada. 

Şarl Primus 
Telefon No. 3449 .. Papas bir taraftan prensesle se- sandalyesini ikram etti. Kendisi' ren herkesin görebilmesi için açık 

yitirken, diğer taraftan da her Pa- de, metresi Petrovanm yanına, Ak§am neşriyatı: ~ulundurulacaktır. Arttırmaya it-
~ ~~hlp~m~ru~~~u~~~o~~ ~tl7.00de~~~~ ~~~ak~~~~~~m~~ ,1•••••••••••••·~~~~~~~~~~~~; 
aleyhinde vaazlarda bulunurdu. Papas, hiç bir mukaddemeye Oniverııiteden naklen, Mahmut Esat Boz. hammenenin yüzde yedi buçuğu UMUM SANAYJ• ERBABININ 
Çünkü prenıeıin tatoıunun bulun- lüzum görmeden çocukları odadan kurt, 18.30 da plakla dans musikisi, ıs. lnisbetinde pey akçesi veya milli 
'duğu köyde bu ga~ metru ıevit· kovdu. Ve vaazına hatladı: 48 de konferans: Eminönü halkevi no!§ri- ı bir bankanın teminat mektubunu Nazarı Dı.kkatı•ne 

E
eler bilhaua alıp yürümüttü• - Allahın isi kulları bana ku-Jyat kolu namına: Nusret Sefa, 19.00 da ibraz etmeleri zaruridir. Gayri 
~en.~esi~ malik~e~i~de çalıtan lak verin, de~i. S.izde AUah kor- plakla ~ans musi~isi, 19.15 te konferans: 1 m~nkul~ verg~ ve sair kanuni 
oylulerın ekıerıaı nıkahıız olarak kusu namına hıç hırtey k.almamı~. I Ba~ırkoy. halk~.vı . na~ına doktor Kutsi ?1~ellefıyetle~ı .'atıcıya ve yüzde 
ır metres bayatı yatıyorlardı. Ar ve haya suyunu çekmıf·· Böyle (Cumhunyet turkıye~ınde sosyal ya:- ıkı buçuk dellalıye ve ferağ harç
Bu kC:Sylülerden çoğunun da ço- nikahsız olarak yatamaktan biç dım), 19.55 te borsa haberleri 20.00 de ları da alıcıya ait olup ihale be

~uklan vardı •• Çocuklar köy mek- utanmıyor musunuz? Dikkat edi- Vedia ve arkadaşları tarafından türk mu- deli defaten ve pefinen ödenecek
lebine geldikleri zaman hocaları niz: Şeytan kudurmut bir canavar sikisi ve halk şarkıları, 20.45 te hava ra- tir. ihaleyi müteakip mütteri saht 
)>nlara ahlak, fazilet dersleri ve- gibi etrafınızda dolafıyor, pençe- poru, 20.48 de Ömer Riza tarafından bedelini tamamen vermediği ve
rirlerdi. Aktam olup ta, bunlar, ıine geçirecek av arıyor. arapça ıöylev, 21.00 de Tahsin Karaku, ya veremediği takdirde gayri 
~vlerine döndükleri zaman anne- Veyvode piposundan bir nefeslve arkadll§ları tarafından türk musikisi mankul tekrar on be' gün müd-
Jerile babalarının küfürlerini, dö- çekerek: ve halk ıarkıları (saat ayan). 21.45 te detle arttırmaya konulup talibine 
Y'Ütlerini hayretle seyrederler ve - Evet, dedi. orkestra, 22.15 te ajans haberleri, 22.1ihaleıi yapılacak ve arada tabak. 
mektepte it ittikleri feylerle evle- - Metru bir nikahın Allah İn· 30 da plakla sololar, opera ve operet kuk edecek ihale farkı hiç bir hük-
rinde ıördükleri teyler arasında dinde ne kadar makbul birfey ol- parçaları, 22.50 de son haberler, ve er- me hacet kalmaksızın vecibesini 
büyük farklar bulurlardı. f duğunu, takdir edemezsin Veyvo· tesi gÜnün programı. ifa etmiyen müfteriden alınacak-

Genç papas, köydeki insanların da. tır. Bundan fazla malumat almak 
J>u halini ıördükçe tiddetle mü-ı - Evet, mukaddes peder. AVRUPA ISTASYONLARI: istiyenler dairemizin 931/626 sa-
teesair olurdu. Bu insanlara artık - itte böyle Veyvode, sizde SENFONiLER.. yılı dosyasına müracaatleri ilan 
yaaz vo naıihat ta kir etmez ol- Petrova nikahta keramet olduğu- 18.30 Pe~tc: Senfonik orkestra kon· olunur. 
JllUftu. Hatta prensesle geçirdiği nu unutmayınız!.. Bunun kutsiye- seri. 1442 (900) 
Jecelerin sabahında insanların ru- tini hatırdan çıkarmayınız! Böyle - www swıac Ck • 

Jıunu ıslah etmek arzusuyle ya- nikahsız olarak yaşadığınız müd- HAFtF KONSERLER: GA YRt MENKUL MALLARIN 
)tıp tutuftuğu anlarda, teker teker 1 detçe Allahın bütün bütün gaza· 7. 1 O Beri in kısa dalgası. Hafif musiki AÇIK ARTIRMA ll..ANI 
köylüler~n evlerine giderek ~nla- b~nı kendi üzerinize çekeceğinizi' ( 18. 15 devamı). 13 Berlin kısa dalgası, Menemen icra Memurluğundan: 

ta yaptıgı tahıi ve hususi ,nasıhat· thıç hatırınıza getirmiyor musu •. H~fif musiki ( 14.15 dev~~ı). 13.25 A~lk art~~ ile para~a çevrilecek 
er de artık bet para etmıyordu. ınuz? Bukreş : Rumen halk musıkısi. ( t 4.30 gayn menkulun ne oldugu: 

itin en kötüıil ona günah çıkart-ı Veyvode, yine piposundan bir karı§lk mll!iki). 15.15 Berlin kısa d'.11- 1 lzmirde Cavid ve Emine Ulucak
pıak için artık gelen de olDııyor· nefes çe~~rek: gası: Karı11k program. 17 Berlin k.,, da Ayşe ve kızı Zeyneple mü~terek 
du. Ve hundan daha fenası, papaa --:-- lkıaı arasında ne fark var, dalgası . Artistik program. 17.45 Beılin 1 Ulucakda Bedel oğlu azmağında 
artık bu itten para da kazanamı-,· dedı? kısa dalgası. lş sonu konseri, ( 18.50 de- • 6700 M. M Dilli oğlu azmağında 4 
)'ordu. Papas ba.ını katıdı. Öksürdü. vamı). 18.30 Prag: Cenubi Amerik:.ı H 5347 M. M telsiz telefonda 9600 

M enwcat makinalaTı ve tezgahlaTı biliimum ıanayi makina 
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler veıaire .. 
cPLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçalan. 
Pamuk preseleri. · 
BABCOCK VE WiLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıistem kompresörler. 
Dekovil Te maden ocakları demiryollan intaat malzemeleri .. 
MARA ~HO!i markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelıklerı, her türlü halitalı halitaıız çelikler ve .. 
TIT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı ataiıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) 'IElll ________________________ , 

lznıir vilayeti defterdarlığından: 
Paçacı Maksudun eski yıllar kazanç vergisinden olan borcu

nun temini tahsili için mahcuz iki çetmelik caddesinde kain 368 
sayılı dükkan yeniden t~dir ettirilen 300 lira kıymet üzerinden 
vilayet idare heyetinin kararı mucibince tekrar 21 gÜn müddetle 
müzayedeye çıkarılmı!tır. Taliplerin 6-5-938 Cuma günü ıaat 
15 te idare heyetine müracaatları. lS-20-2&-3 1184 (784) 

Sözün k11aıı köy ahlaksızlıktan. Sonra: milletlerinin musiki plakları. 19 Bratia· M. M tarla. 
kır~lıyordu. Neı:ede İl~ g~kte~ t~· ı - V~yv~~e, V~yvode d~~k!'t l~~a Macar musikisi neşriyatı, 19.10 Gayri m~nlrulün bulunduğu mevki, Sagv ır dı.lsı·z ve ko··rıer 
)'agacaktı •• Her bangı hır koylu-let! dedı. Boyle aoyleme! Dılının yuksek dalgalı Bükreş : Plak musikisi,Jmahalleaı sokağı numarasr 
11ün tinüne ~elen bir kadınaı ıtaf keaildiğin~.hisse~iyor~usun.? 19.2~ :rag: Pos.ta ve telgraf orkestrası.! Bedel ~ğlu a~ağı ve .oim oğlu dı·rekto•·rıu·•gw u··nden.• 

•• • 
muessesesı 

- Haydı pılını pırtını topla, - Y oo. Boyle hır fey hıasettı· heyetının konaerı, 20. 1 O Uypzig neşt!li azmağı ve telsiz telefonda. 
'da bize gidelim! •• demesi kifi ge-,ğim yok.. ve mizaht neşriyat. 20.20 Florana, Nil· Takdir olunan kıymet: Cinsi 
llyordu. • - ~~tt«: ~ütün bu yaptıkla- ~~Ji. Ban.d~. muzika. 20.35 Prag: Sesli Bedel oğlu azmağı 80 lira Dilli oğ-

Her hangi bir meraııme, her 1 rınızın fıtıl fıtıl burnunuzdan g~- fılım musikısı. 20.30 Roma, Bari, Radyo lu azmağı 490 l' t Is' t l f daki 

Evsafı Kıymeti 
Muhammen 

Lira 

% 7.5 
Teminatı 

Kurut Jıanai nikaha lüzum görmed~n, leceğini bilmiyor musunuz? Akı- orketrası. 21.40 Peıte: Çigan orkestrası ltarlayal651' kııra ~ t~d~ e ~!'im. Makkap tezgahı 
kız veya kadın bohçasını koltuğu~ betin izi dütünerek ben bile sizin 22.05 Brüno. Leh musikisi. 2 3. 15 Prag tir. ıra yme ır e ı 14- Üzerinde alektromotör -

lü ve maa teferrüat ·~lbna ııkıttırdığı gibi erkeğin evi- 1

1 
için azap çekiyorum . plak musikisi 2 3.40 Peşte: Or&cestra kon- Artır d _ .. 

)le giderdi.Bu hal de arhk umumi· - Aldırma mukaddes peder. eeri. saat: manın yap acagı yer, gun, 
•fl!•mitti. ı Dünyayı dütünmekten ahreti dü- Me . . 

_..,. l neme d · d b · · · Bu gibi hı.sanları öbür dünyada fÜnıneğe vakıt ~alıyor mu ki? OPERALAR. OPERETLER: artınn 21~1;ra aıresm e ınncı 
.kim bilir ne büyük cehennem azap 1 

- Veyvode ııze yalvarıyorum! 19. 10 Bükreı: Vagnerin cGottea d ikin . a 38 perjembe ıaat 14 
Jarı bekliyordu. Tabii bütün bun- Bu fena hayattan vazgeçin! Kili.,nmınerung> isimli operası. 21.30 Florans 14 J' artırma 17/6/938 cuma raat 
far prenıeı Şvarts için varid değil- 1 seye gelerek nikah olunuz! Hem Napoli: Operet musikisi 21.30 Beılin 

1 
e. I . .. 

«6 milimden 17 milime 
kadar delik delecek,. 625 4700 

Yukarıda cins ve evsafı ve pey akçesi yazılı bir adet makkap 
tezgahı satın alınacağından taliplerin münakasa günü olan 14/ 
5(938 cumartesi ıaat onda lzmir Sıhhat müdürlüğünde mütetek
kil ıatın alma komisyonuna müracaatleri ilin olunur. 

:di. Çünkü~~ alicenap kadın o ka-:be~ ~~~~ t~nzili.t ta yaparım. Ah-ıkısa dalg~~ı. cHerr Dandolo> isimli ope· ,artn- ş~u gayrı menku!u? arhr':11.a 
au~keyı~ pp~o~ obduub,~umuha~~yımz!Bufun~~22Mıl~o - Turioo:c8ett~>~~~ ~4eaNıl2~/9~tarilim•nrt~-~~------~~---~--~--------~-Çok sevap itliyordu ki, muhakkak~bu ahlaksız hayattan vazgeçeceği. li Straussun opereti. 22. 15 Viyana: Ye- r;~ 9 0

• ile Menemen icra dai- Manisa C .. dd • ·ı· w • d 
3-6-10-13 1418 (897) 

Juretto aevapları günahlarına ga-'nizedairbanaıözveriniz.Busizin nioperetmuııikisi. 23.45 Milano. Torino keı~nın.~u~yye~ !1~araamda her- .mU eJUmUmJ JgJD an: 
Jip aelecekti. f yaptığınız düpedüz hergeleliktir. Rossinin cII signor Bruschino operası. eaıh gorebılmeaı ıçın açıktır. tlinda Manisa Ceza evinin 1 /6/938 tarihinden 1 • 6 - 939 tarihine 

Genç papaı bu meseleyi hazan Haydi Veyvode, dütünme!. Söz yazı . o~anlardan fazla malfunat al- kadar bir senelik ihtiyacı olan 160.000 adet ekmek kapalı zarf 
prensesle de konuturdu. Bir giin 

1
ver!. ODA MUSiKiSi: mak ıstıyenler, i4bu ıartnameye ve usulüle eksiltmeye konulduğu ve muhammen bedelinin 12.800 Ii-

P.nat j Veyvode piposunu ağzından çı- 19.10 Bükreş: Triyo konseri, (Beet- 93~/~9 dosya numaruile memuri- ra olduğu ve ihalenin eksiltme günü olan 1938 yılı haziranının bi-
- Bu itin ne kadar üzücü ol- kardı. Papası elinden tutarak ku- hoven) . 20.10 Viyana: Ev musikisi kon· yefunıze müracaat ebnelidir. rinci pertembe- günü ıaat on bette Manisa C. Müddeiumumilik 

:duiunu ben kendimden biliyorum,llağına: seri. 22.45 Berlin kısa dalgası: Küçük 2 -Artırmaya i4tirak için yuka- dairesinde yapılacağından taliplerin 960 lira muvakkat teminat 
Cledi. Prenaeı hazretleri bizim ira-I - Babalık, dedi. Hiç kendini oda musikisi konseri. nda Yazılı kıymetin% 7,5 nisbetinde akçeıi ~le birlikte Manisa C. Müddeiumumilik dairesinde topla-
·~emiz her ne kadar çok kuvvetli ı yorma! Senin de benim de bu ht:r- pey veya milli bir bankanın teminat nacak olan ceza evi komiıyonunda hazır bulunmalan ve bu hu· 
~ae de vücutlarımız irademiz ka-1 gelelikten lrnrtulmağa hiç niyeti- RESIT AUF.R: mektubu tevdi edilecektir. (124) ıuıta fazla izahat almak istiyenlerin C. Müddeiumumilik kalc-

t(lar ~~avemet gösteremiyor. Al-1 miz yok. Eyiıi mi bas git! Bu ah- . 1045 Berlin lcıaa dalgaıı, Brahmıdan w 3 - ipotek sahibi alacaklılarla di- minde mevcut mukavelenameyi tetkik etmeleri lüzumu ilin olu. 
ah b~ım bu ~aafımızı elbette ma· t lik dersini prensese ver! pıyano konseri, ( 12 keman resi.tali). 16. g~r alakadarların ve irtifak hakka sa- nur. 3 - 7 - 11 -1 S 1457 ( 896) 

F. .. i~~~ektır. Fakat ~ni;m aııl ı 45 Berlin kııa dalgası. Keman konıeri, hıplerinin gayri menkul üzerindeki 
ulduıum nokta bu degıldır. Ben 1 DOKTOR 18. 1 S Berlin kısa dalgaaı. Piyano musi· haklarını huıuaile faiz ve masrafa mada, bedeli salıJ istiyenin alacağı ı A b M 
atakhk~a yüzen bu k8:~ar i~ı~nı F .k Ih h. o·· kt kisi. (Brahms. Schumann), 19.2S o .. dair olan iddialanru itbu ilin tarihin- rüchanı olan diier alacaklıların o ŞÇJ aşı akarnaları 

~ardı.ııma . p~k. ~utees~~~· a) ra J m e trava: Piyano konseri, 2 o. 1 O Peşte: Ke- den itibaren yirmi gün içinde ewakı gayri menkul ile temin dilmiş ala-
Brzım .harek~tı~ızı kımıe gormı- Q t •• man reaital.i. 2 3 Peıte, BeUa Bartok ta· mü~itelerile birlikte memuriyetimi- cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
yor. Kımse bılmıyor •• Ya fU bed- pera or rafından pıyano kon.aeri (Bach Sca. ze bıldirıneleri ica eder Aks' halde .... ile en çok artıra ihal dili' 
baht k" l"l · h I' bak ' M --L-_ _ 1 ') 2315 R ' r b·'-'-- P • ı ıru .. ' na ee r. oyu erın a ıne aana.. U&J'cncuaoemi ikinci beyler ıo- attı · · oma Bari: Viyolonıel cuuan tapu ıicilile sabit olmadıkca Böyle bir bedel eld edilm 'hal 
B~tün .. köy ideta umumhaneye,kağmcfa H~ ~~· sırasında 65 konseri. , ~tı4 bedelinin paylqmuından h~- yapılamaz. Ve aatı,etalebi d~:r 1 

e 
donmuf. numaralı evm bınnc:ı katına naklf't- rıç kalırlar. 6-Gayri menkul k d' · ihale 

Prenses, yatlı gözlerile papasın 1 tim. Fransız hastane.ile alakam yolr- DANS MUSIKJSJ: 4 _ Gösteril .. d artırmaya olunan kim d hal en ıııne .1 bu yanık sözlerini dinledikten tur. Sabahtan alqama kadar müra- 23.20 Viyana (hafif musiki ve dana) İştirak edenler ::; gun .:.... . • müh' 1 t • • dse er veya veit:.in 
ıonra. 1 k b lu 2 3 .40 La . ku ırma. T- .... amesmı e ıçın e parayı vermezae e 

ı-i kı u· d' • caat • uı 0 nur. 1 , ypzıg. 0 mu, ve lüzumlu matfunat aım., karan feshotunarak kendisinden ev-
verd· y ıdn ae~~ °k' d ıyeh:kPJ MtUS HUKUK HAKIML*ötN. ML&Z Ay J " ve bunları tamamen kabul etmi• ad vel en yüksek teklifte bulunan kim-
'.var Fı. kert el~ 'gkogle abarwl ıkn!DEN· • . ve itibar olunurlar. ae arzetmi, olduğu bedelle almağa 

. a a e ını o unu ag ıyara • 5 T · ed'I d · im b 
oturman da doğru değil •. Madam; Milisın Şevketiye mahallesinden 27 /6/934 günlü ve 585 sayıh İt- menk;tl .ayın ı en__ zaman a gayrı razı oluna ona, razı o az ~eya .. u-
ki, artık vaazlarını dinlemek için 1 Mustafa kızı Feridenin bu mahallede halat beyannamesine ait sargılık ki- en k ! defa .bağnld~an sonra lunmazsa hemen on be, gun mud-
kiliseye gelmiyorlar, madam ki mukim iken tegayyüp eden zevci iıtlar için 5/12/936 tarih" d 1zm· ço ~a ihale edılir. Anc~k detle .artırma~~ çı~hp en çok artı: 
.n; ah k k · · . - ' M h t wl N · 1 h' h~ 'th •~ .. ..w.. m e 1r artırma bedeli muhammen kıymetın rana ihale edılir. iki ihale araıındakı .-n çı artma ıçın evıne ugra- e me og u azmı a ey me aç .. 'i'i. ı aıat gumrugune yahrılan 291 lira yüzd et · be .• b im fark .. le • • et 
~ıyorlar o taktlirde senin onları botanma davasının muhakemesinde 26 kuru,a ait 338104 ıayıh makbuz ıatıı ~l ~ıf 

1 
4ı~ı u .. ~z vjya h ve1ıeç:.C~ r ıçd~ YO 5 t;;:' Selanik •ergi•inin Birincilik 

~•taret etmen icap eder.. Teker,ilinatı vakıaya r&i'men gelmedijjin- zayı olduğundan yenisini çıkaraca- diğer a~e:klıı:ra~llij1na ru~ anb:J İ eaap h~bı h aız blm:rar r madalyıuını kaz;anmııtır ... 
te er bütün köy evlerini gezecek elen hakkında gıyap karan verilmiı iunızdan eskisinin bülmıü kalmadt bunların c u unup .a .e a~ ~ • e acet • me- ı ______ rıı _____ ımr 
hepsine ayrı ayrı vaazlarda bulu- ve muhakemede 17 Nisan 938 sah imı ilan eyleriz. • • edilm' o gayri menkul ile temın munyetunızce alıcıdan tahaıl olunur. , 
haccıluın' 1 .. .. 9 lik edild'W• d b M J T lf alacaldanıun mecmuundan Madde (133) ı 

Papaı .derin derin irini çe) ti ~du ıdaat ima tdiia·-· takdirdıgınden tı t.hve • ruharanto ve Kump. fazlaya çıkmazsa en çok artıruun ta- Delliliye Te pul masrafı müıteriye memurluğu odumda i,bu ilin ve 
Jliraz dütündü. Sonra ;)'ağa kaİ: gun del~~~· e d' ıl' · e ,j,v;dı- racat satZtnaMtmeai 179 ahhüdü baki kalmak üzere artırma, ve versi masrafı da sahiplerine aittir. gösterilen artİnna 49rtnameai daire-
.arak M•ailiıini kucakladı. 1 ~~ er~ın w• u;.:;;p ıu:y a 

1 
R( on bet itin daha temdit ve on betin- Tarlalar yukanda gÖderilen 2 ve ıinde aablacağı ilin olunur. 

• ven ecesn ı 0 ur.. 446 899) d ıünü ayni aaatte Yuılacak artır- 17/6/938 tarihinde Menemen icra' 1446 (902) 

, 



SA.Yr'A: 10 

Çiçek 
Çiçek güzelliğin canlı tablosudur. 

Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za
manlarımızda ruhumuza neşeler ser
per. Çiçekçilik de güzelliğe ayrı rev
nak verdiği için bedii sanatlarhaya
tına girmiştir. Bu sanat $İmdiye ka
dar hep Türk olmıyan unsurlara 
mahsus zannedilirdi. Her sahada ze
ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka
dınlığı bunda da muvaffak olmuş
tur. Tabii ve suni el ile islenmiş ve 
•Üslenmiş paketler, matem çelenklerı 
hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi
danlığı fıe Karşıyakada iki çiçek 
hahçesini rekabet edilmiyecek dere
cede ucuz veren bu kanaatkar Türk 
rıçek müessesesini ihtiyacı olanların 
hır kere ziyaret etmesi ötedenberi 
bu müesse•e ile alış veri~ etmek su
reti!~ alakadar olan 7atlarca da ma
liım olan bu hakikate istirak .. d,.cek
lerdır. 

Beleclive evlenme dairesinde 
Ciçekçi Şadive 

tZMIR BELEDtYESINDEN : 

YENIASJR 

1 - iki yüz doksan iki lira alımı§ 
kuruş bedeli keşifli Hacı Ali efendi 
caddesinde Lokmacı bağı yerinde 
yaptırılacak istinad duvarı 81t4mü
hendislikten tedarik edilecek keşif 
ve şartnamesi veçhile 6/5/938 Cu
ma günü saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. İştirak etmek isti
yenler yirmi iki liralık muvakkat te
minat makbuzu veya barıka teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

ftlll::""'-'u--=-ı __ .....,,...__.___, __ ._.. __________________ _..-.J.._ ..... _. 

2 - Bin üç yüz doksan üç lira 
kırk dokuz kuruş bedeli ke,ifli Gü
zelyalıda 54 sayılı sokakta yaptmla
cak 170 metre ve 42 sayılı sokakta 
yaptırılacak 100 metre boyda kana-
lizasyon başmühendislikten bedeli 
mukabilinde tedarik edilecek keşif 
ve şartnameleri veçhile 6/5/938 cu
ma günü saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. ı,tirak etmek isti
yenler yüz be4 liralık muvakkat te
minat makbuzu veya barıka teminat 
melctUbu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESI DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkın 
Muayenehanesini ikinci bey -
ler sokağında fırın karş1&ında25 

numaraya nakleylemi,tir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

Göz Hekimi 
MlTAT OREL 

Adres - Beyler Numan :ıade 
·aokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15 - 17. Telefon : 3434 

" 3 - Yedi yüz kırk beş lira bedeli 
keşifli mezbaha deniz iskelesinin 
uulı tamiri i4i batkitiplikteki tarl
namesi veçhile 6/5/938 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile ihale edi-
lecektir. l4t~ak etmek istiyenler elli KEMALPAŞA A. HUKUK 
.. ltı liralık muvakkat teminat mak- HA.KIMLl{;INDEN : 
buzu veya banka teminat mektubu No. 938/122 
ile söylenen gün ve saatte encümene Müddeaaleyha - lzmirde T e-
gelirler. pecik Bahçe sokağında llyasın kü-

21 26 29 3 (1329 (837) çük evinde müsteciren sakin iken 

Süt makinaları 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatındandır. 

MIELE Ekremözlerın imal kudrl'li 
YOZDE YOZDOR 

MIELE Ekremözlerin otomatik yağ
la tertibatı vardır. 

iele 
ou:.-

1 

MIELE Ekremözlcrin bütün ak!!anu /i~~ını~~~ 
paslanmaz n~vindcndir. 

MIELE Ekremözlerin bilumum Zi
raat mektepleri kabul Vf' tav~ 

siye etmektedirler. 

MtELE Ekremözlerin en asri ve di
ğer markalardan daha ucuz
dur. 

' 

• 

AYNI FABRiKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIELE Motorsikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
JZMIR ve civarı umum satı~ de-

posu : 
MiŞLEN LASTiK 
ACENT ASINDA 

GAZI Buluarı No. 11 - 21 
Telgraf : Kauki - IZMIR 
T elelon : 3858 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Salihpafa vereıesinin veraıet vergisinden olan borçlarının te

mini tahsili için mahcuz Yol bedeatanı sokağında kain 28 sayılı 
dükkan yeniden takdir ettirilen 1250 lira kıymet üzerinden vila
yet idare heyetinin kararı mucibince ilan tarihinden itibaren 21 
gün müddetle tekrar müzayedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 6-5-
938 Cuma günü saat 15 te vilayet idare heyetine gelmeleri. 

15-20-26-3 1182 (786) 

Beher metre murabbaı dört yüz ikametgahı meçhul bulunan Bur
kuruştan iki bin üç yüz otuz yedi lira sanın Kuzkunluk mahallesinden 
bedeli muharnmenli 38 inci adanın Hüsamettin kızı Halime Delice ı 
584,25 metre murabbaındaki 22 sa- köylü tarafına : -----------"""'--"""'"""''"""._,...l!ll!!!!!!"""'""" ____ _ 
yılı arsasının satısı baş katiplikteki Müddei Kemalpa,ada sakin şo
"'rtnamesi veçhile 10/5/938 Salı se yol çavu'u kocanız Mehmet Çi
günü saat 16 da açık artırma ile iha- çek tarafından aleyhinize açılan 
le edilecektir. bosanma davasından icra kılın-

iştirak etmek istiyenler yüz yetmiş m~rıkta olan muhakemeleri 11ra
beş lira elli kuruşluk muvakkat temi- sında ikametgahınızın meçhuliye
nat makbuzu veya banka teminat ti ve nereye gittiğiniz belli olnıa
mektubu ile söylenen gün ve saatte dığından bahisle mahkemece ve-
«>ncümene gelirler. rilen karar üzerine yevmi muhı<-

22 29 3 6 1339 (838) keme olarak tayin ve tesbit edi-
Bin yirmi lira dört kuru• bedeli 1 9 "h' 1 

k 'fi' B 1 d k' ·d .. 1 en 2 - 4 - 938 tarı ıne rast ıyaıı 
e•ı ı uca yo un a es ı aru a- .. .. 

b' d 1 k .. cuma gunu aaat on da Kemalpasa 
ceze ınasın a yaptırı aca mute- l' ahk · hukuk hali j· 
f errik tamirat baş mühendislikten as ıye '1? emesı ım •-
bedeli mukabilinde tedarik edile- ği ~ezdın~e ha.zır_ bulunmanız~ 
cek keşif ve •artnamesi veçhi le daır lzmırde ıntı,ar eden Y enı 
10/5/938 Sal; günü saat on altıda Asır gazetesinin 6-4-938 tari.~li ve 

k k ·ıtm ·ı ihal ed'I kt' İş 9825 numaralı çaraamla nushası 
açı e sı e ı e e ı ece ır. - .1 .1• k' b' ı· -
t. "~ t k · t 1 t · alt I; ı e ı anen va ı te ıgata ragmen 
ır""' e me ıs eyen er ye mtt ı ı- . .. .. . . 

ra elli kurusluk muvakkat teminat ısbatı vucut etmedıgınızden hak-
makbuzu ve~a banka teminat mek- kı~ızda g.ıyap. karan ~er~lerek ce_l
tubu ile söylenen gün ve saatte en- seı gıyabıyenın kezalık ıkamet~a-
cümene gelirler. hınızın belli olmaması hasebiyle 
23-29-3-6 1349 (845) eskisi gibi lzmirde çıkan gazet'-

1 - Beher metro murabbaı iki lerle ilanen tebligat ifasına ve 
v<iz kurusdan üç yüz yirmi dört lira muhakemenin de 20-5-938 tarihi-
1,edeli muhammenli 87 inci adanın ne rastlıyan cuma günü saat ona 
J 62 metro murabbaınd:ıki l 3 sayılı bırakılmasına mahkemece karar 
&ısası ba, kat;plikteki şartnamesi verilmi~ olduğundan ve o gün ve 
veçhile 20/5/938 cuma günü saıtt saatte masarifi gıyabiye ile bir
on altıda açık artırma ile ihale edilr- likte gerek bizzat ve gerekse tara
cel.t!r. l•ti!ak etmek istiyenler yirmi fınızdan müsaddak vekaletname 
dört lira elli kurusluk muvakkat te- ile bir vekil göndermeniz ve o su
m:..,at makbuzu veya banka teminat retle mahkemede isbatı vücut et
mektubu ile söylenen gün ve saattP. meniz ve i•bu ilanın tarihi nefrin
encüme!le gelirler. den itibaren beş gün içinde hakkı 

2 - B~her metro murabbaı 500 itirazınızı kullanmanıza ve 20-5-
kurustan 750 lira bedeli muhammen- 938 tarihinde mahkemede saat 011-

li 34 üncü adanın 150 metro murab- da isbatı vücut etmenize ve aksi 
baındaki 36 sayılı arsası bas İ<atip- takdirde bir daha mahkemeye ka
likteki sartnamesi vechile 20/5/938 1 bul edilmiyeceğinize mahkemece 
cuma günü saat on altıda açık artır- !<arar verilmis olduğundan ber
ma ile ihale edilecektir. iştirak etmek ' mucibi karar tebliğ makamına ka
istiyenler 56 lira 251.uruşluk muvak. im olmak üzere hukuk usul muha
kat teminat makbuzu veya banka te- kemeleri kanununun 142 inci 
minat mektubu ile söylenen gün ve mP.dcleşine tevfikan l:eyfiyet ila-
aaatte e'lciime"e -gelirler. . inen hildirilir. 

3 10 13 17 1450(898' . 1441. - (901) 
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iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamuöundan At, Tayyare, Köpekba,, 
Dejitrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tip 
mensucatına faiktir. 

Teleton No. 2211 ve 3097 
Tt•lgrat adresi: Bayt·ak lzmit· 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
hmail Hakkının eski yıllar kazanç ve veraset vergisinden bor· 

cunun temini tahsili için mahcuz Ahmet ağa mahallesinde Keten 
sokağındaki 3 sayılı dükkan yeniden takdir ettirilen 1500 lira 
kıymet üzerinden vilayet idare heyetinin bu baptaki kararı mu
cibince ilan tarihinden itibaren tekrar 21 gün müddetle müzaye
deye çıkarılmıttır. Taliplerin 6-5-938 Cuma günü saat 15 te vi
layet idare heyetine müracantleri .. 

15--2~26--3 1181 (787) 

lzınir ziraat mektebi müdürlüğün
den: 

Öğle ve akfam yemekleri dahil olmak üzere mektebimizde 70 
lira ücretli bir demirci ustalığı ile 50 lira ücretli marangoz ustalı· 
ğı münhaldir. Afağıda yazılı evsafı haiz olanların 7 may11 938 
cumartesi günli öğleye kadar mektep müdürlüğüne müracaatlerl 
ilan olunur. 

Demirciden aranan vasıflar : 
1 - iyi bir demirci ustası olması. 
il - Elektrikten anlaması. 
ili - Motör ve tesviyecilik bilmesi. 
Marangozdan aranan vasıflar : 
l - Maranııoz ve ayni zamanda dülııer itlerini yapması. 
il - Duvar ve Beton i.f lerinl yapabilırıeıl. 

3 - ş .1443 (895) 
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TURA 
TURAN rabrikılırı mamulAlıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fra~ 11bunu ye kremi ile gOıellik krem· 

!erini kullanınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnır. toptan 11-

btlır için lzmlrde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Teefon a•es 

~a ........................................... ~ 

BAö VE BAHÇELERiNtZI - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DlESEL MOTöRONE akuple edilmif POMPALARDAN istifade 
fldiniz. ŞEHlR • ÇIFTLlK ve OTEL tenviratları için ayni motör· 
!erin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

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



o XP 

iman wcudu ... 
!en muhtaçtır.Diş· 
1 erimbin de Rad
> oline ihtiyacı oldu 

Uişler niçın ~~rür ~ 
Salya dediiimis ajız pcldelerıuaa mareaı yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, aynı 
umanda yemek saatleri arumda elitleri temi> 
lemeje ele yarar. F alıat bu temizlik k~fi. dejil-
dir Di 1 • · • ürümekten kurtarmak ntiyo .... . 'enmzı ç , __ _ 
ms aabah öjle ve akpm RADYOUN lnılw-
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

Fena ha"1ar• .keııcUDtıl 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Ba~, diş, adale ağrılari?'le Uşütmek
ten mütevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsall 
hastalıklara ka~ı bilhassa milessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

iCABINDA GIJNDE VÇ KAŞE AUNABIUR. 
ltim ve markaya dikkat •• Taklitlerindaa aakınum.. 

Dima sabit daima tabii 

• $ uz ki 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

TtBERIUS vapuru 2/5 / 938 tarihin-
ACHAfA vapunı 2' nisanda beklenİ· de limanımıza gelip Rotterdam, <\na. 

yOJ'. Rotterdun, Hambw11 ve ~D terdam ve Hamburg limanJan için ,,alı 
için yük alacaktır. ala*tır. 

SERViCE MARITlME ROUMAINE RHFA vapuru 12/S/938 de beklen. 

DUROSTOR vap~!:c;:a bekle- mclr.te olup yülıünl tah.l;,,ed.,. sonra 
· K"" ,.._,_ ,.._._ _ı_ Burgııs, Varna ve Köstence limanlanna nıyar. öatence. ua&atz ve u.uatz ..,.;. 

tarm.aa cTunu limanlan için ]'ilk ale• hareket edecektir. 
c:Uur. SVENSKA ORIUIT UNl&N 
SOCIETE COMMERCIAl.E BULGARE VIKINCLAND motl>rü 30/4/938 de 

BUL,.. ARI V ARNA liınanuaıza gelip R<*erd.m, HambUJ'8 
~ Av~ 22 nisaada btk. . . ~-L 

1 • Bu v '.J.. • .::L _ı ___ L c~., Oaatzig, Dan-.ıark ve Balu.: ~or. rgaı. an\& ı,.... ,-u.a -.a.• 
br. limanlan için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSUNJE GOTLAND vapu(U 19/5/936 de 
OSLO beklcım.k" alup R•tt•darn, Hgıgap 

BAGHDAD vapuru 15 mayısta bek- Gd~ Dutzig, Danimark ve Baltık 
leaiyw. S.kud~ Oieppe ve Nor- lana.Jan için yük alır. 
veç için yük alacaktır. SERViCE MARITDıl8 ROUMAIN 

J0NSHoN VARR.EN 1JND 
IJVERPOOL ALBA JVUA nDuna 9/S/938 de 

JESSMORE vapun S ma,,... bekle- limanımıza p)ip Malta, Manil,.. ve C. 
niyor. Burıru. Varna. CoMhıDM, SuJi. nova liınanJan i9in yük Ye yoleu am. 
na. c.latz ve BraiJa içiD J1k .ı.e.ktu. ilandaki hareket tarihleriyle navlun. 
AMERUCAN EXPORT JJNf.S lardalU deği,iklilderden acenta mesUll-

INC. yet kabul etmez. Oeha fazla tAfailat için 
Pin aktannuı dojnJ MI_._ lkinçi Kordonde Fratelli Sperc:o vapur 
EXOCHORDA vapuru 22 ıü.anda acentalığma müracaat edilm~ rica oha· 

Pireden Boaton ve Nevyorka hareket nur. 

edecektir. Telcfao ; 4111/4221/4142/2663 

MBAH VE AK.ŞAll HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
' FIRÇALAYINIZ. 

EXCAUBUR Yapuru 6 ma)'11ta Pi-
nden Boeton Ye N..,,.orlta hareket ede- •Dl!!!!!!!!!!!ml .. _..., ____ _, 
eektlr. 

Fenni S!Özlük için '" 
nE ROYAU HONCROISE 

DANU8E MARmlE 
8UDAPESt,,.... JO .U.Dda bek

lenifa.. Port • .s.ıt ve lmluınderiye idn 
yük alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

... 

KEr11AL KAMiL A TAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dilayada lllweat batla aöızlü ciu ve çe,itleri 7alanclaa 

Ye uzaktan gören parf e aif erik, ailenclerik, dubl fuvayye 
tatlarla alhn, nikel, pilitin, hu baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare 'ft motoeildet gözliilderi, pusula, pertanız 
barometre>, ypometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 
:uwsw2 

DAIMON 

No. 2262 TRJO No. 2262 
D A t M O N Bu fener yirnıiaci asrın elektrik demnin bir ha

rikasıdır. Ayarlı ve ayar•az iki cinatir. Ayarlıaı iki yüz, ayanızı 
altmıt metre gösterir ve geceleri bu fenerle bq yüz metre dahi
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere-
nin hariçten anlatılrnama11 için Zİ:JIUUD yalmz hedefe verilmui 
aynca bir meziyettir, taniye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulahan cİYan No. 28/9 Hm. 
nü Öz ödemitli.. IatanbuWa 

TASFtYE HAUNDE BULUNAN 

"BOZKURT,, 
TORK.JYE UMUll SiGORTA ŞiRKETiNDEN : 
cBO~ KURT• Türki1e umum ıieorta tirketinin ~i~darlar 

Eevkalide heyeti umumiyeai, 31 ikinci kanun 938 t~~ top.lan
bıında tirket faaliyetin:U mekziir tarihten itibaren -tatılıyle ıtl~ 
rinin taafiyeıine karar vermit ve münferiden ifayı vazife edebil
mek ~zere bay Nusret S. Ayaılı ve Bay R. Debeire'i taıfiye me
murl~ı olarak naıp ve tayin eyl~ttir. Şirkett~ ala~akb olanla· 
rın nıhayet bir aene 4zarfmda doğrudan dojruya .lıtanbulda, ~ .. 
latada, 'Voyvoaa caddesinde 17 numaralı Jeneral banmda mukım 
tasfiye memurlarına müracaat etmeleri lüzumu Ticaret kanunu
nun 444 üncü maddesi hikümlerine tevfikan ilin ,olwıur. 

'19-26-3 1289 •ıaıu 
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Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
Yantin ıaç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup ••ra tabii renklerini bahted_.. 

Juvariiln saç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabit ve sabit olarak temin edi
ı.. renle 11lraıunalr, terlemek hattı denize ainnelr ıuretiyle de 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 
çıkma~ En ciddi Ye emniyetli marbdır. 

T·AZE TEMJZ 
ucuz i~~ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karşısında 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen eene l.iitiin bmirlilerin 

takdirlerini bunan cWbiz mar
kalı meth• Amerikan filidi ile ba 
9CDt reni ve çok kunetli bir foır
ıniille pkan FAYDA Ye emaali iliç
lan, taze ve ınüeuir Naftalin Ye pire 
tozlannı, lngiliz markala kimyevi 
güb...Jeri bağlar İçin kan boya ve 
uç yağlarını, ağaçlarda, fidanJuda 
ve çiçeklerle aüllerdeki ballık vesa
ir ha,erab öldüren n Bumava Zi
raat enatitüaünün nporunu tafıyan 
«KA TAKIUA. tozlannı kain ve 

: '""J 

~~.(·/ .. 
; ,.,, .. 

,• . 

DUNA vapu,. 5 mayı.ıa bekleaaor. 

Tuna limanları için yük alacaktir. HELENIC LINES LTD. 
IlAndakl hareket tarihleriyle uv- HE.U..AS vapuru 13/ IS IDAYJ8 ara· 

lunlardakl değişikliklerden aeenta me- aıncla bekleDibnektedir, Rotterdam, 
suliyet kabul etmez. H b An ı· 

Daha fazla tafsil~t almak için 13irln- J~L urg ve Yen ımanlan için yülE 
a aCIUlbr. cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra- GRICORIOS C. il vapuru 23 - 24 ma-

caat edilmesi rka olWlur. yıs arasında. beklenilmektedir. Rotter· 

Tel. No. 2007 ve 2008. dam. Hcunburi ve Anvers limanları~ 
yük alacaktır. 

LINEA. SUD AMERiKANA OJivi V. e Şiire. 
LıMITET y 3 pur acent&Sl !eniyor ve Nevyork için yük alacakm . ., 

BIRINCI KORDON REES Gerek vapurların muvasaJJt tairhleri, 

RIO PARDO motörü 22 mayısta bele-

BiNASI TEL. 2443 gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
Eliermao Uaeı Ltd. kında acata blr ıa.bhiit alı.a Sinnez. 

LONDRA HA'ITI Daba fazla ta&iIAt almak 1pn Birind 
CARLO, 'Vapuru iki nisanda Londra Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

ve Hull' den gelip yük çıkaracak ve ay- ··-& d · talığı Ltd il t 
• umuuu ~ acen . m racaa na zamanda Londra ve Hull için yük 

alacaktır. edilmesi rica olunur. 

POLo Yapmu 29 niaanda Londra.,.. Ta.El'<>N: 31n - 4012 
Hullden gelip yülc çıkaracak. 

OPORTO vapuru 28 nisanda Liver
pool Ye Svanaeaclan gelip yük çdcaraeak 
ve ayni zamanda Llverpool ve Closgov 
için yük alacalttır. 

l..f.sBIAN vapuru 11 mayısta l..iver
pool 'Ye 5Yaueadan gelip yük çdcaracalc 

OPORTO npunı 7 rna719 1918 de 
l..inrpool için yük alacakbr. 

THE GENERAL STEAM NA VICA
TION LTD. 

ALBATROS 3 vapuru 20 maynta 
Londra İçin yük alacakhr. 

DEUTSCH LEV ANTE • UNJE 
ACHAtA vapara lirnammnd• olup 

yük çıkarmaktadır. 
Tarih \>e navlun.lardaki d~ikliltler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Paris fakülteainden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mt11ıukt1 hastanım 114 tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalanm her gtin ubal 

saat dokuzdan başhyarah 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

r & w 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin • eald otelciai BA'Y 
öMER LOTFO'clür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütin Eıe 
halkına kendiaini .evdirmittir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab ba
lurlar. 

Birçok huaaaiyetlerine ilaveten fiatler müthit w:azdm. 
lıtanbulcla l.ütiin Üe w lzmirliler bu otellerde bulUtarlu. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 

=~:.: ::.t:::n= 
etmek İltiyen1erin maiuamızla hiç 
•likaa ycJdur. ~ yerde d.e fU-' mamaa ctilrkat 'buyuiımm. 
l>emiz yoktur. ·LGtfen Y11kanc1aki fir- TELEFON ı 388Z 

BolYIU' firketinin eeki yıllar kazanç vera'iıinden olan borcu
nun temin tahaili için mahcuz yol hede.tanı aokağında kiin 31· 
18 Numaralı fevkani oda yeniden takdir ettirilen 250 lira ve 31/ 

• 14 No. lu ocla 200 lira.,.. O.maniye C. Kain 9 No.lu dükki.n 400 
lira .,.. 13 No.lu dükkan 350 lira kıymet üzerinden Tiliyet idare 
heyetinin karan mucibime tekrar 21 gün miiddetle müzayedeye 
çıkanlmıtllr. Talipleria 6-5-938 Cuma giin aaat 15 tevili.yet id .. 
re heyetine miiraca&tlan. 15--20-28-3 1183 (785) 



Paris • Roma arasındaki görüşme 
Tam bir anlaşma oluncaya kadar gizli tutulma kararı verildi 

Bitlerin Roma ziyareti ispanya müdahalesi. 
Fransız - Italyan müzakerelerini 

bir müddet için geri bıraktı 
B. Daladyenin iktidara geçmesinden 

bir şekil almıştır "' resmı sonra yarı 
Kont Ciyano Chigi 

güzarı B. Blondel 
sarayında Fransız maslahat

def a konuştu ile dördüncü 
Hakim mevkide olan Cümhuriyetçiler Nasyonalist/eri 

müthiş ateş altına almaktadır 
PARIS, 2 (ö.R) - Franaız. ltalyan 

ınüzakereleri hakkında aalahiyetli maha
fillerde ıu izahat verilmektedir ı lta!ya 
~ariciye nazırı kont Ciano cumartesi ak .. 
pını Tirandan Romaya avdet etmiı bu
lunduiiundan cumarteai günü öğleden 

aonra ıaat 13 te Chigj aaraymda F ranoa 
maslahatgüzarı bay Blondeli kabul et· 
Jnİf ve bir aaat görüımüıtür. Bu, Fran· 
ıız • ltalyan ııörütmelerinin baıladığı ta• 
rihten beri, dilrdüncü milli.kattır. iki hü-
kümet aruındakl bu konuımalar timdi 
tam inkipf halinde olmakla beraber ıki 
tarafın karariyle, müzakereler tam bir 
an1aıma ile neticeleninceye kadar ıık.ı 

biı ııizlilik muhafaza edilecektir. 

Paritı, 2 (ö.R) - ispanyada fena ha· 
valar harekatın inkiphna mini olmağa 
devam ediyor. iki tarafın neırettiklerl 
tebliğler vazi;eııe hiç bir deği,iklik gös· 
termiyor. 

ROMA, 2 (ö.R) - Paritıte çıkan 

kralcı cAction F rançaiee> gazeteai is
panyada Franaanın cümhuri:yetçiler le

hinde müdahalelerini kaydetmeğe d .. 
vam ediyor. Bu gazeteye göre bay Da
ladiyenln iktida rmevkiine geçtiği tarih· 
ten beri ispanyada Fransız müdahalesi 
yan reıml bir tekil alınıtbr. Bu da Fıan· 
aanın Pirene lıudut1annın emniyeti na
mına erk&nıharbiyenln ve y!ihek harp 
ıGıasının talebiyle yapılmaktadır. 

LONDRA, 2 ( ö .R) - Kanımazlık 
komitaainin bir hafta içinde toplanması 

BB. MuHolini, Çemberlayn ve Bonne (Kramberin bir lıaTilıatürü) muhtemeldir. Tarih teıbit edilmemiıtir. 

Şunu da kaydetmeğe lüzum vardır ki 
bay Hitlerin Romaya ııelitinden dolayı 

ınüzakereler zaruri olarak bir teahhilre 
ağrıyacaksa da bu hal F ranoa maolahat· 
güzarının Jtalyan hariciye naz1riyJe ııkı 

bir temu halinde olmuına mlni olmı· 

ciye nazın bay Bonnet arasında yapılan hedeflerine aykındır. Haber verildJiine göre Jngiliz .. Fransız 
mülakata da ehemmiyet veriyoılar. Bay konuımalan lıpanya kara hudutlarının Fransadan ispanyaya dönen hpanyollar 
Bonnet Fransız. ltalyan faşistlerinin heı LONDRA, 2 (ö.R) - lıalyan. in- kontrolü hakkında ltalya ve Almanya• zekere bir adım daha ilerilememit ola- sağlam teıkilat altındadır. Pirene dağla-
noktada aydınlatılması lüzumu üzerinde gjliz muahedeainin tasdiki hakkındaki om da taıvlnl kazanaca"- zannedilen cakbr. rında asiler geçitleri g~emiyoılar. Zira yacakbr. Ve hatıl iki müzakerecinin bu- •• · • 

gün bir mülakatta daha bulunmalan ısrar etmiştir. müzakere de Avam kamarasında bu ak- yeni bir fonnUl bulunmasına lınkln ver· BARSELON, 2 ( ö.R) - Şark cep- hakim mevkiler cümhuriyetçileıin elin· 
muhtemeldir. Her halde bay Hitlerin ROMA, 2 (ö.R) - Londıa ıendi· pm yapılacakbr. Amele muhalefet par· mittir. Şu halde lıpanyadan gllnllllülerin heoinde Trenp mıntakaıında asilerin bil- dedir ve bunlar çevirme haıeketine te• 
Jta)yadan dönmeıiy)e beraber _ Fransız kalanndan biri 25 bin reye karıı 50 bin tisi uzun bir karar sureti teklif ederek geri alınmıun ve oraya beynelmilel bir cumları neticesiz kalml§tır. Bütün ıark 9ebbü11 eden nasyonalistleri mülhit ateı 
ltalyan müzakeıeleri devam edecektir .. reyle bay Atlinin meıal partisi ıiyaseti· hükümetin Habeı ilhakının tasdiki va komisyon ııllnderilmeal hakkındaki mU· cephesinde hükümetçUerin mukavemeti altına alıyorlar. 
Franıız mahafilleri lüzumundan fazla nık- ne verdiği istikameti reddetmİJtİr. Ha- İspanyol meselesi hakkındaki kararları• 
bWik göstermekten aakınmakla beıabeı tiplerden Robeıt Daviı demiıtir ki : B. nın intihabatta kabul edilmiı olan eaao· 
7akın bir mUddet içinde anlatma huıl Atlinin ıiyaseti manasız ve tatbiki im.- lara muhalif olduğunu bildiıecektir. Fa· 
olacağı ik.I tarafça da limit edilmektedir. kansızdır. Büyük devletler araıında re· kat muhalefet partisinden tek bir mebu- Viyana da Çemberlain izahat • 

verıyor 

ROMA, 2 ( ö.R) - Fransız ııazete· kabeti ve muhalefeti körükliyerek •ulha ıun bile hükümet aleyhinde rey venniy~· 
leri bugün Kont Grandinin tekrar bay hizmet edilmez. Büyük bazı devletlere ceği ve bu müzakerelerin netice itibariy
Blondell kabul etmesine mlivazl olarak kaııı ideolojik bir oefer ıulh ıiyaoeti de- le bay Çemberlayn için büyük bir ıahal 
ltalyanın Pariı mulahatııüzan ile hari- ğil, harp eiyasetidir ve Labur Partinin zafer olacağı tahmin olunmaktadır. 

B. Bitler Roma yolunda 

Yahudi tacirler 
tevkif edildi 

ViYANA, 2 (ö.R) - Bazı Yahudi 
tacirler aahte blanço lthamiyle tevkif 

Italyan müzakerelerine 
niçin teşebbüs etmiş? .. 

edilmiflerdir. Eski pnaölyenin kardeıi B. LONDRA, 2 (ö.R) -Avam Kama
Valter Şuıniıı tevkif edilmiıtir. Eski ııan· rasında bay Çemberlayn lngiliz • lıalyan 
ıölye vekili Prenı Starhembergin zevce· müzakerelerine niçin teıebbüs ettiğini 
ıine alt olan eml&k zaptedildikten ıonra ıllylece izah etti : 

Almanya • ltalya arasında asker"'ı bı•r timdi de prenıin 13 ptoou zaptedilmit- cCüçlüklerl bertaraf etmek istiyoıuz. 
tir. Buna veeile olarak proteıtanlığın çık· Bu haıicl aiyuet hem ıulhu ıesio etmek 
bğı bir ıırada prenıin ailesi tarafından bu hem de bu ıulhun devamlı olacağı em· 

1• ttı• fak aktı• n den ha hsedı· ı m ektedı· r ptolann protestanlaım elinden alındığı niyetini uyandırmakla mümkündür. Çün-
iddia edilmektedir. kil devamlı ıulh haricinde beynelmilel 

Yahudiler Paria 2 (ö.R) - B. Hitlerin Ro- kerelerinde lngiliz - ltalyan anlqma- ri tarafından selimlanarak aaatl0,20 
maya gelmesi çok parlak tezahürata 11 da göriifme mevzuu olacaktır. de Bolaanoya varacak ve buradan 

vesile olacaktır. Şehirdeki bütün bi- FOHRER ROMA YOLUNDA: Romaya doğru seyahatine devam Aleyhı'ne nüma-
naların pençereleri, mağazaların ön- Paria 2 (ö.R) - Führer bu gün edecektir. 
leri çelenkler, yqillikler, çiçekler, öğleden sonra saat 16,40 de Berlin- B. Hitler yarın alqam saat 20,30 • / 
flemalar ve bayraklarla aüalenmi,tir. den Romaya hareket etmİ§tir. Al· da Romaya muvasalat edecek, istas- YlŞ yaptı ar 

hiç bir teıebbüse imkan yoktur.. Harp 
aebepleri olan ıitem ve ıikiyet1eri ber
taraf etmek lazımdı. Tehlikeli noktalan 
ortadan kaldırmak bir lüzumdu. Roma 
i1e an1a;ıma imzasından evvel Jngi1iz-1tal
yan münaaebetleTİ ve Fransız - ltalyan 
münasebetleri bu tehlikeli noktalaıd•n 
biri idi. lngjliz hükümeti aradaki meıe· 

ta prktaki i~ birliklerine yol hazırlamak· 
tadır. Bütün istik.hali kaplıyor, zira hem 
iki memleketin kendi aralarındaki, hem 
de diğer devletlerle münasebetlerinin 
esas prensiplerini vazetmektir.> 

Baıvekil Habeı ve lıpanyol meeelcle
ri hakkında muhalefetin tenkitlerine ce
vap vererek demİ§tİr ki: 

cCenevrede giriotiğimiz taahhüt Ha .. 
beı ilhakının kabulüne ne bizi, ne de dl· 
ğer hiç bir devleti mecbur etmez. Hükü· 
metin fikrince bu tasdik ancak umumi 
yab;ımanın bir unsuru o1arak mazur ~ö .. 

ıülebilir. Halbuki lspanyol meaeleoi umu· 
mi ıekilde tesviye edilmedikçe böylı 
bir yah§m.aya imki.n görmeyiz. Bunun 

için lngiliz - lta1yan muahedesinin tat .. 
bik ve Habet ilhakının taodikini bu teı· 
viyeye dibi kıldık. 

B. Hitler Romaya alqanı geleceğin- man gazeteleri ve ajanslar bu müna- yonda Kral, B. Muaaolini ve Faıist ROMA, 2 (ö.R) _ Varıovadan bil- leler iyi niyet ve aklı ıelimle tetkik edi
den tenvirata bilhassa ehemmiyet aebetle buauai trenin vagonlarının bükümeti erkanı ile diğer yiikaek diriliyor ı Vilno civarında bir Leh polio liree bu tehlikenin zail olacağı fikrinde 
veri1mİ4tir. Führer bundan önce ita!- rengine kadar bir çok tafsilat veri- 4&1ıaiyetler tarafından karıılanacak- 1 memurunun bir Yahudi tarafından öldü- idi. Bunun için de ıealiteleıi kabul etmek 
yada misli görülmemq derecede mu- yorlar. Bunların eaaaı fÖyle hüli.aa tır. istasyondan Kirinal sarayına 1 rülmeai üzerine ahali yahudiler aleyhin- prttı. Bay Attlee bu teoviyeden ne kasdedil
azzam nümayiflere ve ~Ik yığınla· edilebi~: .. .. • • ka~ar .Alın~ dev!et reis~ çok d~e·: de nüm~yiıler yapmıı. yahudi mağaza• clngiliz • ltalyan anlaıması istikbal- diğini ıormuısa da bay Çemberlayn de-
nnın toplanmasına tahit olacaktır. Berlının butun ahalisı Romaya beli hır tekilde gıdecektir. B. Hıtl~ 1 ıannı yagma etmiıtir. Vilnodan göndeıi- de iki memleketin münasebet aahasını mittir ki : 
Muhtelif tqekküllere mensup yüz hareketi esnasında Führeri aelıi.mla- rin ltalyada kalacağı dört günün len takviye kuvvetleri ıükuneti iade et· tamamiyle kaplıyacaktır ve iıtikbalde - Şimdilik ortada biı tesviye 
binlerce kimae ile ordu. hava ve de • mağa davet edilmitti. Bu sebeple B. programı .<>yledir: miılerdiı. Akdenizde, ıimali prki Afrikada ve oı· dığından ıartlan tasrih edilemez. 
niz kuvvetleri bu tezahürata iftirak Bitlerin pnaölyelik binasından ia- HtTLER • MUSSOUNl 

olma· 

edeceklerdir. taayona kadar geçtiği yollar müthi§ GöROŞMESl: leyin F1oransaya hareket edecektir. gerekse kendilerini ihata eden dün- c 6 ay evvel Roma üzerine yürii-
Napoli körfezinde B. Bitlerin göz- bir kalabalık tarafından iatili. edil- öbürgün aaat 10 da B. Bitlez Ki- Orada da halkın folklor nümayifle· yaya kartı vaziyetleri sebebiyle bu yüfün yıl dönümü münaaebtıtiyle B. 
~ öı;ı~de _yüzden fazla harp gemi- mitti. B. Bitler. trene binince vago- rina! sa~ayında B. Mussoliniyi ~abul ~ rinde bulunduktan sonra alqam Al- dostluk arhnıthr. Roma ve Berlin Muuolininin kara gömleklilere nut· 
aının qtirakile manevralar yapılacak. nunun pençereaı batında ayakta dur- edecektır. Bundan sonra Fuhrer manyaya dönmek üzere tekrar tre· bu niyeti _ gholice bile olaa. tehdit kunda Almanyaya da Afrika güne
Führer. ayn~ kara ve ~ava ordu.~arı- mut ve kendisini ~ütemadiye~ al- Panteonda ltalya kr~ın. mezarı 1 

nine binecektir. • eden tehlikeleri biliyorlar. Bu hale tinin alhnda yer verilmesi lüzumu· 
nın taliml~rın~e ve paaif hava muda- kq~y~ halkla vedaa geleı;ı phaıyet- ıı;ıeç~~~ lt~l!8':' as.k~rı .. i.bıdea~ .ve fa-1 Bu seyahat münasebetiyle Alman: kartı koymağa BB. Bitler ve Musao-- nu ileri sürmüştü. O vakit B. Muuo-
faaaı tecrubeaınde hazır bulunacak· lerı aelimlaDll§tır. B. Bıtler garda tıat olulerı i.bıdesı onunde egilecek-,ya ve ltalyanın kartılıklı temayüllen !ini ... ı.·-caklardır lin' Alın ·ı k • • b' ı··· 

N li F1 b . 1 • d b' k k d • ti' k" • b- ı.L_ • ,,__ • ı an ya ı e as erı ı, ır ıgıne 
hr. apo ve oransa fC ır en e ır çeyre saat a ar maıyye er a· tır. aJUWida tek bır nokta muhakkak- it 1 t ··ıı · ı· ••t yil .. .. .. d belld 
Alm d 1 t · • ı • b' k nil bilh ah tt bul d • B ••t aki ilk · • uh So L~d· 1 . . ayanın emayu erme ge ınce: mu ema gorunuyor u ve an eve reısıne emaa aız ır a- eve assa aey a e un ugu unu mu e p aıyaaı m ave· hr: n na ıae er, yanı bır taraf-tan T' t • • R uh b' bili d b d"" .. ktedi F k 1 bul hazırlamaktadırlar, müddetçe kendisine vekalet edecek reler Venedik sarayında baılıyacak- Avuaturyanın ilhakı, diğer taraftan «. ımelana:t gb~led.e~ın~ Romaadmki aAlı· lngil a unil u u•1unmıked r. a a 

. lan M 1 c·· . 1 .. .. .. t·· 1 O .. B H' 1 K' • 1 d 1 1 lngil" F n tun ı ırıyor. om a • tere e an aşt an aonra ve Romada Kolize meydanında çok o arep orıng e gorufmuı ur. ır. gun • ıt er ırına saraym a ta yan • ız anl1l4maaı ve ranaız . • .. • .. . 
b•. ..k b" 't • 1 ak b Mar-al Go""nng' ao'"z alarak demi•tir kralın buauai ziyafetinde bulunacak - ita! .. ak 1 • beb' 1 B man mahafili muzakerelerde ltalyan Fransa ile anlatmak uzere ıken bu uyu ır geçı reamı yapı ac , u- ...,. ..., 1 yan muz ere erı se ıy e • Alm k • .. ___ L. 1 • . d h"'-'•-- 1 · ku kul d ak • i 

R d ki b ··t·· ilih" 1 t kkü"l- ki. «Alman milleti namına hayırlı ve 52 bin genç f .. ist tarafından ya- H"tle . R . t' ilk tabın' • an as erı munueuc:t erının e UKumet en ' an ırm ıstem • na oma a u un a ı eşe • ..., 1 t nn oma zıyare ı ın .. .. .. 1 • • • b I I • . tabın' ed'l b'lir B"l"ki B 
1 · t' k ed ki d' 400 t seyahat temenni ederim Dost millet pılacak ekzersizlerde hazır bulun· olu d • ib' tok ı ah' tt goru,u ecegını ve unun ta yanın yecegı ın 1 e ı · ı a ' • er ış ıra ece er ır. op ve · 1 n ugu g ı pro o m ıye e leb' 1 ld • ib ed" 1 M ı· · · d' b' ft '--·ı 
400 t k B H 'tl · ·· ·· d • nezdine devlet reiai ve bizim Führeri- duktan sonra Alman kolonisini ka- kaim k b"l~'-' d h 'yad ta ıy e o ugunu sas ıyor ar. uaao mı •ım ı ır tara an uıgı te· an . ı erın onun en geçe • ıyaca , ı ıu<ıa a a zı e F d'" fd Alm 
cektir. Bundan başka artistik birçok miz ~l~ak .~üçe~i_n aize yaptığı zi- bul ed~e~ir. . . .. j aiyasi ~ir mahiyette olacaktır .. Hiç G:~rçi lngiliz. • .ltalyan anlatması he- re ve ransa: ıger tar_• ~ .. an· 
nümayişler yapılacaktır. Bunların yaretı ıade ıçın gıdıyorsunuz. Bu se· Ertesı gun B. Hıtler Napolıde bu- fÜphesız B. Hitler B. Muaaoliniye n~~ pek yen_ıdır ve ltalyan • Fr~nsız ya ~ın~a aımaar vazıfesını gorecelı 
içinde konserler, Romanın yüksek yahatten Roma - Bertin mihverinin yük deniz manevrasında hazır bulu-~aarih bazı sualler soracaktır. Bunlara muz!'1'erelen de daha dev~ edıy~r. ıı;ıev~dedır ve bu rol d~a ltalya~ın 
sosyetesinin iştirak edeceği kabul re- daha kuvvetli olarak çıkacağını ve nacak ve akşam yemeğine pren Dö verilecek cevabın mahiyeti hakkında Yanı ltalya bu tarafdan bağlı degıl- aıyaaı dehasına uygun duşmektedır. 
simleri, halk baloları, açık hava tem· gerek iki milletimizin ve gerekse bü- Piemonte'nin misafiri olacaktır. Bu-

1 
havaa ajansının Berlin muhabiri dir. Fakat ltalya, lngiltere ve Fransa «Esasen ltalya AlmanyanınAvus· 

ailleri vardı r. Napoli ve f1oransada tün Avrupanın sulhuna bunun hiz- nu bir kabul resmi takip edecek ve 
1 tunları bildiriyor: ile daha iyi münasebetler tesisi hu- turya ve cenubi ~vru!'ada daha zi. 

Almanyanın hakimine zafer alayı met edeceğini ümid ederiz.» limanda büyük tenvirat yapılaca.ktır. ALMAN MABFEU..ERlNIN auaunda aanıimi bir arzu göaterınİt· yade tevessüü tehlıkesıne lakayt ka· 
mahiyetinde bir kabul hazırlanm14tır. BlTLER HAREKET EDiYOR: B. Bitler ertesi gün saat 10 da Ro- TEFSlRLERl: tir. Ve bunların mümkün olduğunu lanıaz. Bu da lngiltere ve Franaays. 

Führer vagonuna binince genç maya dönecek ve Kralın öğle ziyafe- Bu aabah Alman mahfelleri seya· görünce ltalyan İmparatorluğunun kartı aldığı yeni vaziyetin bir sebebi-
Roma 2 ( ö.R) - Paris mahfe!- kızlar kendisine buketler vermişler- tinde bulunduktan sonra faşist ser- hali çok sevinçli bir tekilde tefsir aulh içinde inkişafı B. Muasolininin dir. Ve Mustı01ini garp demokrasi!~ 

!erinde B. Bitlerin Roma ziyareti dir. B. Bitlerin treninin önünde gi- gisini ve Ogüst asri aergiaini geze- ,l ederek ltalyan - Alman dostluğunun aiyaaetine asıl hedef olmuıtur. Bu rile anlll4makla beraber Alman dost· 
münasebetiyle Almanya ve Italya den ilk husuai tren saat 16,35 de ha- cek, akşam yemeğini Venedik aara- antlua sebebiyle azalmadığı hissini sebeple askeri anl1l4ma arzusunun luğunu da tam olarak muhafaza et· 
arasında bir askeri ittifak akdi ihti- reket etmiş ve aaat 16,40 da Führe- yında yiyecektir. Venedik meyda· 1 vermek istiyorlar. Bunların fikrince Almanya tarahndan ileri sürülmüş mek istemiştir. Böylece Avrupa ai
malinden bahsedilmektedir. Lomlra- rin treni hareket etınittir. Halk Beil nında halkın folklorlu nümayi,Ieri iki memleketin dostluğunu aırf bir olması daha muhtemeldir. Almanya yasetinde hakim bir teair sahibi ol· 
da «Times» gazetesi de bu ihtimali Bitler, Düçeyi bizim için aeli.mla!» olacaktır. Bunu takip eden gün için- j tesadüf eseri sananlar aldanıyorlar. son hareketlerile bir kuvvet siyaseti mak istiyor. Bu sebeple Almanyaya 
kaydetınişse de Jngiliz gazetelerinde diye hağır~ıyordu. de B. Bitler hava manevralarında Bu dostluk hakiki bir görüt birliğine takip ettiğini göatermittir. Ve diğer kar,ı askeri taahhüd altına ginniy~ 
ıimdilik buna dair tefsir yoktur. B. Bitler yarın sabah (bu aabah) ve ordunun manevralarında buluna-ive kartılıklı minnettarlık borçlarına tetebbüalerincle de ltalyaya ne dere- ceği ve sadece diplomatik müzaheret 
cTimeu gazetesinin Roma muba- saat 7 de Brenner hududunu geçecek caktır. Diğer bir çok nümayiflercle dayanmaktadır. ltalya ve Almanya- ceye kadar gÜvenebileceğini iiğren- vi.adinde bulunacağı tahmin ed.li· 
birine göre B. Bitlerin Roma müza- ve lta)yııtı hiikümetinin mümeaaille· daha bulunduk!tf aonra Führer öğ-' nın gerek ic tetekkülleri sebebiyle me • • ' ..., 


