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lmtiyu ıahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mütlüril: 

HAKKI OCAKOcLU 
ABONE ERAITI 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

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

Hariç için 

2900 
1650 

• Güzel insan 
iyi insandır 

Güzelliğin iki şartı vardır: 

~EŞ'E VE HAREKET 

·-------' L TELEFON: 2697 l------F1A Ti ( 5 ) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaasında basılmıfbr ~ümh.uriyetin ve Cümhuriyet eaennm beTcçisi, aabahlan ~ıkaT afya.si gazetediT 
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Başvekil B. Celal 
akşam Ankaradan 

Bayar dün 
hareket etti 

~~~~~~~~~~~~~~-

8 el g r ad ve Sofya bu seya-
hate ehemmiyet veriyor 

Emlak 
bankası 

VE 

Sof yada ,yapılacak görüşmeler 
Türk - Bulgar dostluğunu kuvvet

lendireceği kanaati vardır 

Bitler 
Şerefine 
şenlikler 

Dün Romada muaz· 
zam bir zafer g~çit 

resmi icra edildi 
--o-

Ağır endüstri amele-
si ele omuzlarında 
aletlerle geçide işti

rak ettiler 

Se~ir Meclisinin Son Toplantısı 
Güzelyalı istikametindeki otobüs -
seferleri -kaldırılacak, in önü cad

desine j>arke döşenecektir 
--0--

Havagazı ücreti-
nin 60 para tenzili 

kabul olundu 

Şehir belediye
leri tahvilat cı-, 
karabilecekler 

• lST AN BUL, 6 (Huıuri) -
Dahiliye vekaletince hazıTla
nan kanun lôyihcuının yeni 
hükümleTine göre Belediye
leTe şehirlerin imarı iflerin
de kullanılmak üzere bütçe
lerinin genişliği niıbetinde 
tahvilat çıkarmaları uıltihi
yeti de verilmektediT. 
latanbrıl ve lzmiT gibi bü

yük fehirlerimizin bu yeni 
hükümlerden geni1 milıycu
ta istifade ederek sür'atle ve 
Planlı bir imara kavaıacah
ları kuvvetle umulmaktadır. 
AVUKATLAR KANUNUN
DA TADiLAT .. 
ANKARA, 6 (Huıuri)

BüyüJı Millet Mecliıi Adliye 
encümeni avukatlar kanuna 
- SONU 5 INCt SAHiFEDE -

Yiğit Suvarilerimiz 
törenle karşılanacaklar 

Amerika Harbiye 
nazırının ihtarı 

Diktatörlerin tahriki 
Harbe er geç yol açacak 

',,-., 
~:-:i;'. .. - -:< 
'· ~ . \ ' 

ı 



!Al'PA :Z 
_....,,,,,,,,,,,,.,,....-----...,,,~-- -- --· -·---

EAZAN MASAL, SAZAN MiSAL 

- - Çalımlı konuşmalar -
- Mataallah uayun, ne vakıt te,rif buyuruldu? 
- Dün ak~ Üz<!!ri. Daha evvel gelecektim ya ..... Falan vekil 

ııırar etti, birkaç gün daha kal dedi kıramadım! ! 
Bütün tramvaydakilerin ifittiği bu aözü sağır olmama rağmen 

ben de itilince ardıma döndüm. Ve diyeaim geldi ki: 
- Aman bayım benimle beraber bütün tramvaydakilere ve 

hatta bu 6 numaralı arabaya da ne mutlu ki falan vekilin itibar 
ettiği zat ile hemayar olarak bir yerde bulunmak ~ef ve nime
tine malikiz! 

Fakat bunu aöyliyenin töylece bir etrafı erbaaunı tetkik edin
ce kendisini Tekilin deiil kapıcısının bırakmadığını anlamakta 
güçlük çekmedim. 
- Ne vakit tqrif buyuruldu diyen yardakçının etrafa bakıtlan 

ömür mü ömür ... Görüyorsunuz ya falanın falaniyle konu,uyo-
• nım cı'bilerde. ...... Bu bir. 

*** Bir pastahanedeyim. Yanımızdaki masada oturanlardan biri 
cfiierine ye mutlak bizim itideceğimiz bir sesle: 

- Bırak canım bizim ..... i ziyaret ettim biraz da çekiftik. Kız· 
dım, bıraktım, yürüyüverdim. Sabahtan beri haber heber üstüne .. 
Rica, minnet!- Cırla! inadıma gitmiyeceiim, çatlaaın itte! .. 

itin tuhaEt fU ki arkadatlarına ıöyliyor ama gözleri bizde ..... 
Yani anh7uummz ya ben kimim gibilerdel.. Bu da iki. ... 

Oçiincü Ye cfiierlerini bırakayım da bari ben de azıcık kendi
mi aöyliyeyim onların inadına!. 

- Sayın olaırlanm. Ben ı Adem aleyhiaael&miıı kız kardeti· 
nin kuzenlerinden ikincisiyim. Birincimiz mefat etti!. 

Fakat bunu aö,lediğim için doğrusu iftihar yerine mahcubiyet 
hiaaediyorum. içinizden birisi acaba demez mi ki: 

- Arlı:aclaf! bu gibi kmbiyetlerle öYÜmnel Sen eğer ilim Ye 
irfan, akıl Ye iz'an aahibi, yani kısacası müneYYer ve kBmil bir 
insan isen onu söyle ki sana itibar edelim. Gerçi kemi.l sahibi ola
nm bU itibara ihtiyacı yoktur! Bari bu palavraların arasında mil· 
Jetin aeYdiği büyüklerin isimlerini bnttmna ki onlann ne dedi· 
iiıl feyierden, ne de senden haberleri bile olmadığına fÜphe can 

H.OK. 
d-!:.:ldirl çgu •••• 

ŞEHiR HABERLERi 
Bele ·yenin dünkü ziyafeti 

B. Behçet Uz Dört sene içinde 
Belediyenin neler yaptığını izah 

eden uzun bir nutuk söyledi 

Emlak 
bankası 

VE 
Belediyemiz İz.miri 
imarı işinde ele/ 
vermişlerdir 

BASTA.RAFI 1 iNCi SAHIFEI.ı 
ları paranın mühim bir kıamı ' 
belediyedeki araa borçlarını 
patma!;a mecbur kalıyorlardı. 

Binaenaleyh bankanın müzali 
reti zaafa uğnyordu. 

Şimdi yeni kararla belediyem 
B~lediye. r.e~i bay Behçet U~·ıraftan da aağlıimm konmmuına mamen balkın lehine hal edilmek yine ~n i~ ~ayesine h' • 

Şelıır meclüinın kapannuuı mu· hBdım olan bu faaliyet, ,üphe yok iri gibi mesut bir netice verecektir. maksadıyle bınncı derecede 1 

na.ebetiyle lzmirJe oe dört sene önümüzdeki yıllar daha gen~ fay· Buna, belediyecilik bahsinde bü- tek hakkını Emlak bankasına te 
içinde bele~iyenin yaptığı İfler dalar temin edecek ve bütün bu~- Jiik ve kudretli devletimizin .. .,:..;.,. ~l.emİf, ikinci dı;rc::ede İpotek 
hakkuıJa i.zalıat veren fU nutku lar çiçekler Izmirimizin mühim bir )erine uygun olarak meclisimizin iktıfayı kabul etmiftır. Şu hale g 

•Öylemİftir : aer'vetini tetkil edecektir. elektrik •İrketİnİ aabn alma huauaun- re bir edvata~dad t ekarıaukanıd'bedl ealli 
lzmirin degv erli mümeuilleri d .ı:::..: ·--L-tli •----d il' ed on sen e o em y ıy e , a ver"'K' ı......, 1<11111r1 a ave e- b'l k v b. · • 
lzmir belediye mecliainin dört ae- SAö.UK iŞLERi rek bu devrede yaptığınız ve yap- ı ec;_e ve yapbracarı ı_n-: ıçı 

nelik intihap devresinin sona erdiği malı: istediğiniz büyük hizmetlerden Emlıı;k b~aaından IN'!'a ıatikr 
bu ·· 1 d uht ·· teh• c.><hk • 1 · • da' b. dikk . b• .. k b'lirim' edebılecektır. Bunun manan bel gun er e, m erı.m mun ıp- ""'K 14 enmız una ır at yenı ır orne aaya ı . d' b nk hr. · • • 
)erimiz J • ballan pı1 • ler . · • • • ıye ve a anın fe ın ımarı ıtı 

zm~ a Y~ an lf ile takip olunmıq ve aaym meclıam de elele vererek çalıtmaaı her y 
hakkında bır kere daha izahat ver- bu hususta hazırladığı talimatname- BELEDiYE OTOBUS SERViSi t d b' --L·b· kı'--'-h v• bilha b vazif . bö 1 an atı ır yuva ........ l UD&I< 

megık ~~-' dini~· 'cil~ heyı ydae !erin tatbikinden de büyük faydalar susunda büyük Şefin itaretlerin 
ço guzıue eyı e~ uz:un elde edilm~tir: Rakam ol.arak ifade • Şehir ?1eclia?ıin, otobüs aen?•leri· ittiba eylemİf bulunmasıdır. F or 
yapm~ bulunmayı bır bah yarlık edersek bu ıntihap devresı: . nı beledirelet~ ~· bır: '!1'· malitelerin aralarına sığıtmıyar 
ad edıy~. . • • . . 49.222 basta muayene ve ili.çları kikattır ki, hem bu ~etin ~izJ!k: genİf bir dü~ ve zihniyeti 

Beledıye mecliaımız bu ıntihap verilmj._ rahetlık ve konforla ifa edilmeanu atılmıt olan bu adımı hararetle al 
devresi içinde (74) defa toplanmıı 48.SOO esnaf, '°för, itçi ve saire- temin ebnİf, hem de tehir bütçesine kıtlarken halka faydalı olm 
tehir itleri etrafında Bı:ami bir haa- nin daimi kontrol ve muayenesi ya- gittikçe artan bir gelir kaynağı teflôl prensibini göz önünden uzak tut 
aaaiyetle ve ferağatle çaı..uak, çok pılmq. ebnİftİr. mıyan belediyemizi Ye Emlak ban 
faydalı neticeler veren 695 karar al- 4.014 muhtelif a.& ve dezenfebi- Şu suretle lzmir belediyesi, 10n kasını tebrik eyleaıeii vazife bi 

-----------------... ------- mı~tır. yon itleri de yapılmqtır. dewe içinde yapılan hamlelerle Ye liriz. 
iş bulma tqkildh Zavallının ayağı Buna, .mrm imarı, ırüzelletrneai, HeDmnızı kudmdan Ye ııehri pis- sulan, haya gua, m...m.ha ye oto- Şu kadar Yar ki Emlak banka-

kuruluyor kırıldı intizamı, haJkuı sağlığı ve huzurunu 1ikten korumak için 34.510 kedi ve büalerile bir çok belediyeleri::ıize sının bugünkü faizleri de hafif sa· 
temin için bazırLınan :rüzlerce mad- kiipek itlif ec1ilmİ4tİr. örnek olacak bir yol tutm~. yılamaz. Dünyanın her yerinde 

İt kanununua «İt Ye i~i bulma Bucada oturan Ibrahim oğlu delik ı;ıetitli talimatnameler de ilave Sıbna ve sivri sinek mücadelemiz Bu belediye müesseııe\ainin faa. emlak üzerinde ikrazat faizleri 
tetkilatııt hakkındaki hükmünün Mahmut, Balpazarı mevkiindeki edilince, meclisin her toplantısındaki de cok faydalı netice verm~tir. Her liyeti, halla ucuzluğa ve rahata ka- normal ticaret faizlerinin dunun
tatbika batlandığı iktıaat vekille- tütün tarlasından efradı ailesiyle ahenkli ~alann verdiği faydalar türlü müfküli.ta ve imlWuıızlıklara VUfltınfuğu gibi tehrin imar ye tez- dadır. Bizde emlak üzerine yapı· 
tiııden tehrimizdeki alakadarlara birlikte Bucaya gelmek üzere bir daha iyi ıınlaşdır. ra1men tehrin muhtelif aemtleritıM :rininde büyük bir kolaylık ve imki.n lan ikrazatta faizleri ağırlathran 
bildirilmiftir. Bu tefkilat tehri· arabaya binmi,ler ve yola çılmıı•- Bütün bunları ye modem beledi- 33.000 metre murabbaı bataklık ku- vasıtan olacaktır. sebeplerden biri bankanın ey· 
ınizde de kurulacaktır. !ardır. Yük arabası yolda devril- yecili~ çok güzel bir ifadesi olan rutulmut 1600 metre kanal açı1mı., Öyle umarım ki bizi takip edecek tam hi.aaesine tediyeye mecbur bu-

1ktısat vekaleti İ• dairesi riya- mit, Mahmut arabanın albnda ka- belediye kanununun imkan nisbetin· auradıı. buradaki durgun sular cu- arbdat'lanmız, bu tııtmnun fayda· lunduğu faizin de ağırlığıdır. Eğer 
aet!nden ,ehriı;ııiz ~lediy~ riya· lar~ a!ağı k_?"ılmıstır. Yaralı te- de tatbikinden elde edilen parlak ne- kurlar doldurulmu,, evlerde mÜker- amı gördükçe bu günkü şehir medi- bankanın kanu~~nda ~adili.~ ya· 
set!ne gelen bır ~atta ... ve dan ~ılmek uzere Memleket has- ticeleri teferrüatile izah etmeğe vak- rer olarak 194.114 mazot muayenesi aini teşkil eden sizleri hayırla anacak- ~ılar~k onun mükelle.fı:re!1e~ı ha-
f.,.ı bulma tefkilibnın faalıyete tanesıne kaldmlmı,tır. tim. • hm --•~- ılın b' "-'-tiler '"k 7462 •---'ır fıfletilecek olursa tehırlerın ımarı "' .. • r.ı: o yacnaur. ya1> ı., ırurın e mu errer _., · banka beh ehal b · b l 
bka~=ekiı ~?n~~ebe~·~:~ı ~em11~- Onun için sözü mümkün mertebe d.,fa mazot dökiilmii4, halkımız mat· Muhterem arkadqlarım; d-L- Y! __ ::_mimk. l ır ilam e 

e ıtçı utatia erme U• Savak oapuru kıııa1tarak dah ok ralm lan b b •. kart! l tın Mühim ve faydalı hizmetleriniz ana auınııa& an an ver ece. 
zum görüldüğü, sağlam nkkamla· ,L_, __ • vek aekç• • m n huat, undal'Ofurdv.e • ara ~--a savaşı d lzmirimizin b dev ğinde fÜphe yoktur. Bütün kredi 
ra istinat eden istatistiklerin ka- Kartıyaka seferlerinde itletilen II1IUCllme ter etın ıatiyonım. !'sus. • • aıını swett-:: ""''"'ve ten- ": ~!·=~ hamlet • du ;;_ faizlerinin endirilmesinin derpi9 
dm. erkek Ye çocuk hanelerine Suvak vapuru dün Istanbula git- vır ed~·. Mm b' u evki ~ 1 k::a: m edildiği bugünlerde bu mühim 
r&.ı doldmalarak gönderilmesi mİftİr. Bu npur lstanbulda kulla- KANALiZASYON VE YOL TENVtRA T B' ~ lfga i:1e kadar. teh- noktanın da gözden uzak tutul-
i11rnmi...:.. nıl•eektır. • ır 1_~ntli~b~vve • ed d v _.,_. maması lizımdır kanaatindeyiz. 

T- - C.L..:_ ----L çok Şehrin • ik bü' .. . nn en ..... ,...., ır yerın e, ag glUı = ....,... ... en .,_... ve en para ve git!: çe yuyen ve ~en..- 1 lann bat ki ki b HAKKI OCAKOöW 
Bir haf talık ihracat E!"itmenli köy okulları ~k ~yen ilıti:ra.çlarmdan b~ olan liy~ ibti,.ac1?~ ıtöno .yeniden ~ i:~""'·-u' ~ ~ c~t~ ............. ~ ...................... .. 

5 v ve üzerinde hauuıyetle chmlugunuz ve lambalar ılBve edilerek umumı • • u~uu ! . y d 
Son Laftuım iLracab. h•klnnda Kültür b•k•nlıgmdan Yilaye- l k -"-- •. de· t . t b' ·---"--- lektrik b' ta- mız ıçın kara bır leke teşkil eden bu ar ım 

"-~od L'- L___ -•- b" • d v·~-" yo ve ananzasyon !fm • envıra ır UICIUUUJ e ır &'·tün imJcin• l lcl v - •qw:a ..,,.. rapor nazır. te g...rn ır tamım e, ejpUDeUU 249 483 etr urabbaı . I raftan da zamanmızda 'd • manzara u ıızı ara raı· 
la ıfhr. Rapora cöre son hafta köy olaıllarmda tedrisat ;ı;amanı· 1m' m e m yem yo ha il b•'tve ! ar~ınızet men sizin yurd 111kmızla ve at~ 1 • • 
ı..:...ı- -L~-•·t ---'eketl al al dan edi yapı 14. geçen va gazı e u çenın gos er· • ____ ._ çok da dan t 
v-::° aauıu:au; ~ _ ere • DID bay v az Ye.y • ay~ 77.604 metre murabbaı eski yol· diğİ imkin niabetinde sabaha kadu unanmrna az zaman orta ıs esı 
b ym: obız sekiz toa aram, 60 ton çok olaııyacaiı tasrih edıl=eme- lan h tam' • de ettirilm' v _, im.... kaldırıldı. · 
L-...1-

39 647 
_,,_ n eaaa m. ..am ege ,.....,., ı.,.... y __ L _ d .__ 1 _._ _ _..__ 

--. ton pam ton pa· ....-. S6 003 metre urabbaı da l angın ııanann a l<1UOirlUlll mo- Kqelıir ... Yoqllıt ı...ılı:etianı ı.. 
ıa-t, 300 ton aeytiayaiı, yüz iç Bu obl1arm aç.im• Ye kapan· tam. • b -t adim • yo HAVA GAZI lozlar 350.920 metre mikabma ba- kmıedeleri iue liltesi. 
ton nlelm, 668 ton arpa, %7 ton - Z•l!Mlnlan. llMlh•IH fel'Üte cö- S.ıra612mutul~--I=· liğ olmU§tur. Burası ıimdi hemen Ura Kr.-
_,_lı:öltii, 30 ton deri, soo toa köy v•ı • • • 1..-- -v et ...... yon. • _.._.,_ı_ . -· • :::::'l..-:'... 42 toa .::..::.. 320 ton ke- :. Ye ~e:''•.,r.::' ~ 1 .283 menfez yeniden yaptmlmlf, Hava gazı ,üpbeaiz bu günkü kon- lar~ ttıresvıyM".._':.~ {,d.'..ıi"'" s...k K-ç;,.ı. (talp ,.... ~ 
:::ı ... 9,,1•5 '-"- :--305 ~• balı L...-..J-..a-ı--~L ' eski L:.n.1iusyonlar kiimilen ve bir forün terkedilemez bir zaruretidir. • bu'"li"'~~ı-:.,_ ........... ye L-· ye- -.. el-~_':'.:!:':.':' Lı~~ :,~- ! 
...-. l<llO J'an. KllO ..... ...,.......---..-. L... d falar • __ ,_._.._,_,1_:.r..ı_ So ----•- :_:...ı L-1-1:- • l' nuı nauycunl tamamen uaamıae- _ ~ •- .. _ • 
llınç eıılilmiffir, Eiitınenli köy olmllarmda lfld • .._ e remmenın...._,., n ...,.,.,_ ""~e oeacıw_yemız eme yen halkıınız da diğer i41erimizde ol- a-iı:i ı.aı- 24 7~ --e== riaat tatil edildiii --· wwwwni geçe? ~e aldıgınu: tedbırlerle d~a duğu gibi bunda da müzabaret g&- Tll;JYM9 ikimci defi bıl>w. : 

Çekirge miicadelui :·;.~~J~°'J::t; AMC VE çıÇEK ~:':n~i!: ~~if!!~n:ue:!:=ıtere!' 't~ = :!: ~ 7 25i 
Dedebatı ~öyii ile Sel~ tatilde baJmıdnkJan1yıenle:n ~:mi- Son intihap denesi içinde: kün kılacak bir ucuzluğa doğru ırit·ı:'.ı 0 

• İn§:ere~ııı•tır ki, • •Belediye bat hekimliii..,... ~ 
Ö l!Mlhdnt bD' aeh•de çekirce ÇJk- ak • l • • l --'-! d 29.892 -'"-- tiği gibi bir taraftan k!4m fakir ve1 yenı va -ı... 17 

• 
bjı giıriilmiİf -ca.ıe1 b m ıater erse ızm a acaa: ar ır... "il~ h 11•. halka kok k" ••.. Ü d sati bir hesapla bu on milyon liral.k Belediye çocıak ,...._..,... : 

•v ve eye &f" Her izin ayrılıtı bir ayı ıreç.miye- 143.786 Çiçek. orta a ı omurun eı· b• • • ' awLıu 16 SO: 
lamm ...... Diger mmtakatarda da kt' FJdıım dikilmi yeniden bir çok ucuz fiatle temin etmdde yerinde ır 14tır. . .. . "'--L--- lıılıctmeoi __. : 
çekirge mücadelesine faaliyetle ce ır. puld. çocuk ~h ~ler bir hizmet ifa e~ir. .Buna,• belediye bütçeamden aarf :-":T· demleri : 
de..am editm. ktedir. D .. ud • etiriJerek, cut parldarm SULARIMIZ edilen milyonları, ara miibadeleaile Neoıiıııı s.lıeb 31 zı: = og" um ~ ikmal 'i: . . yaptırılan itleri ve emekleri de ili-.e s 

Kuduz tedavi evi ;_ itinalı lıir .::..ıı Y:P::: Sayın meclisin şehir halkına bü- ed~rsek, Izmirde ~in get~iği bu !:;~:.;:: ~ ~~ü 50 
V--) • eti• tar f dan v·1• daimi' " • • V •• ılan u, •• - 11-- ile k• ..::L bir L'-~ -'---'- V. '- ıztirablı yaranın, ytll& tarihin bah-n.u;ı ay ceoay a ın ı ayet encumenı azasın- ,_.,,.,.aç uutiin ,......,. es ı ,..... ur.mı<:< oumu< """l'flY&"" ve , ttiği f • U .. mb • t deninde .AfÇ1 R..,... ~ 5 

Beyler tobimda hir bduz ted• dan bay Melıımet Aldemiriıı bir yolların mühim bir knmı ağııçlamnq Vezir, Oamanağa aulan işinde tut- fe rtadan ~ ~!e aarf edil~ Ali ,.. Adil f"nba " .naldan 30 
vi en me:rd getirilmektedir. oih dünyaya geldiği haber alın· ve ibti,.ca ~ vermek here, tuğu yol, Cümhuriyet hüldimetimi-

0 
• b·ıı.-.. baaı.~ •-•-•-•---'. Hile fidaa ı 

B 'li kad lar . • d --L-ı-:ı ala da azının, -•----- u gunun ~ uraya vı yetçe ın ıçın e mqbr. Yavru Aldemirin adı Hım binlerce fidam ihtin eden fidanbk ye zin yüksek 7 ..........-ue Y n , le brplqtınlın biç te küçük hir • Meril f"ni.ı 1 
hususi bir pavyon ilavesine karar tesmiye edilmiftir. Yavruya uzun seıter meydana ııetirilmiftir. H•lbpmer auyunım da belediye!.et- lmad v .~ ,Lıir : San Kam., okula öğrencileri S U: 
veril İf Te tahsisab ayrılmıthr. ömirler temenni ederiz. Şehrin ırıizelletmeaine ve blr ta· meai suretiyle, lmıirin su ihtiyacı ta· fe~~ : !i:jühareke;iıı müvel- S Keçeciler M-..i ......., öi· : 
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'ftZ geçtlllfler ve bu gezmtide aar· 

pwııamı Ye 1DD11>D J'l"P"PDHI Yfll• f d'lm k .. \ da t ' lıerinin • IBm Gzaio&ı _ 1 e ı e m:ere ara um opıa· 
uner P • a, .. et- dddan parayı Kızı.tay cemiyeti de-

kile durmektan ve aym -" ile ça- li.letiyle Kırtehir felaketzedeleri· 
hpnelıtııı kurtıılemıyllal. - d • leni' itte ud 

0 
zaman, cümhuriyelic. bu ne gon ennıt ır. 

nesilden istediii lzmir, bakici güzel- Araba hırsızlığı 
liği ve ptaaıile doimaia ye parla. Rahime ye Salih Bat adlannda iki 
maia baflıyacaktır. fllhn, Konyalı Namaııa ait on ... 

, Burada 
0

bilhana aö~emek. isterim I yılı arabasını hand~ giz~.~ a1a
ki, denenızin mesut bır eaen olarak rak UYifDllflar ödemıte gotürmek 
936 aeneainde ilk ağaçlannı diktiği- 1 üzere Kemer istasyonuna getir· 
- SONU 6 iNCi SAHiFEDE _ 1dikleri sırada yakalanmıtlardır. 



Valansiya bombardımanı 
attıkları 
verdi 

Kırkpınar 
güreşleri 
EDiRNE, 6 (Hususi) - Kırk 

Pınar güretleri batlıyor. Tekir
dağlı da geldi. Güre!ecek olanlar
dan yirmi çift bugün idman yaptı
lar. Güre!lere yarın batlanıyor. 

~ısmi intihapta 
lngiliz işçi partisi 

kazandı 

Yunkers tayyarelerinin 
bombalar çok kurban 

· · k' · d ·dd ı· : tl·d· z· b ~ & • 9 · Londra 6 (ö.R) - Dün yapllan PARIS, 6 (ö.R) _ Valansiya ruelın sımal f&r 111n e tı et ı mıye ı ır. ıra u ayan azası 34 kı ... tih batın f . b .. 
IYunkers tayyareleri tarafından hücumd~ bulunmutlardır. senesinde harp imalatı hakkında- .. waml 1• ın I~ lmne ıceaıB u ~n 
hombardıman edilmittir. Kurban- ki tahkik komisyonuna riyaset ()g e~m .ma u.~ ~ uştur. u netice-
lar çoktur. Limanda bulunan bir Madrid, 6 ( ö.R) General ederek büyük bir otorite kazan- ler çıftçı ~~tıs;.ı '°b derec~de m~: 
Fransız vapuruna bombalar dü- MiaJ· a gazetecilere şu beyanatı mış ve son ,zamana kadar Ameri- nun ebnı~tır. ıra u partı na~z . 1 

d b k k t ··t · t' d B. Pool 23186 reyle mebus seçılmı~-terek yanım çıkmıfsa a ça u vermittir : anın ecerru sıyase ıne son e- . .. .. . 
·· d"' · ·ı ·· ru·· B' k h f 0 f M k • t k ba• kuman- rece taraftar görülmüttür E .tar. Hukumet namzedı ancak 2276 son uru muf r. ır aç a ı ya· er ezı mm a a T • ıa- lm t 

1935 
•• tihaml 

rah vardır. Kastellona kartı daha danhğını hükümetin bana verme- sen bitaraflık kanununun muhar- rey a. ış ~~· .. umumı. ın -
Öldü " ·· b" b b · d 1 · b ıntakada rArpıtan erlerin rirlerinden biri de kendisidı·r B tında ıse. hukümet namzedı 3000den rucu ır om ar ıman yapı - 11 u m y- • u f J b. k · 1 ·ı · . .ı· 1 • 

60 t ·k · d f d 450 ve cephe gerisinde çalıtanların kanun Amerikayı müsellah ihtı.l" f aza ır e serıyet e ıeçı mı,..ı. şçı mıt ve ayyare ı ı e a a a . . . . . · b. 
'den fazla bomba atmıslardır. 100 yüksek maneviyatını takdir fırsa· halinde bulunan memleketlere ai- partısının memnunıyetını artıran ır 

k 1 t · tını bana vermistir. Seflerle ve lah satmaktan menetmektedir. ı _ sebep le son zamanlarda kazanılan 
ev yı ı mıt ır. . · h s .. .. ·· b ·· "k f ti d ç·· 

Askeri hareketlere gelince, Pi- askerlerle yaptığım görü.meler panyol cüm uriyetçileri lehinde u~uncu .uyu .~a er oması ır. un-
rene dağlarında hükümetçiler hü- zafer azmin.in herw zamand~~ da- ~u ~anunda bir istisna gözetilme- ku ~.akkıle ~uc~deleye !!ebep ol~~ 
cuma geçerek bazı köyleri itgal ha kuvvetlı olduguna benı ınan- sı hır adalet kaygısına ve dikta. !son uç kısmı ın!ihapta! 1935 de. hu
etmitlerdir. Katalonya cephesinin dırmıştır. Znf~r kanaati sarsıl- ~örlü~leri? ~a;:ıt.~azlık ~İyasctini ı' kümet~ kuvveti~ e~serıy.e~ ~ennış. o
Cliğer kıaımlarında ı_ıisbeten sü~u- ~az _derecededır ve askerler k-~~: ıstedıkl~rı ~ı~~ çıgn~mesınden de- l~n da.ırelerde, ışçı p~ı~ın.ın lehme 

1 net vardır. Fakat a11ler Teruel ıle dılerme kumanda edenlere koru mokrasıler ıçın dogacak tehlike- bıtmştır. Esasen umumı ıntıhabattan İ 
deniz arasındaki cephede hafifçe körüne itaata hazırdırlar. ye dayanmaktadır. j beri yapı)an 40 kısmi intihabatta iş-
ilerleınitlerdir. Asiler Aranda or- Siyasi mahafilin fikrince ayan çiler 9 yeni mebusluk kazanml!lar, 
duaunun Kastellonun 40 kilomet- AMERiKA COMHURIYETÇl meclisinin ekseriyeti Layn proje-1 hiç bir mebusluk kaybetmemi,lerdir. 
re timaline geldiğini ve 40 esir al- iSPANYA YA SiLAH VERE- sine taraftardır. Hükümet resmen

1 
Müstakiller iki mevki kazanmış, hiç 

dığını iddia ediyorlar. CEK MI ? vaziyet almamışsa da hariciye ne-ı kaybetmemislerdir. Muhafazakarlar 
PARIS, 6 ( ö.R) - Havaların Vafington, 6 ( ö.R) - Ameri· zareti bu teklif ~l~yhinde hulun- 11 mebusluk kaybetmiş, yeni hiç bir 

'bozukluğu aebebile on günlük bir kada bitaraflık kanununun tatbi- mıyacaktır. Harıcıye nazırı bay ı mevki kazanmamı~lardır. Hükümet 
lnkıtaa uğrıyan nasyonalist taar· kinden cümburiyet ispanyasının Kordel Hull ve hariciye koınisyo- 1 mahfilleri buhezimeti yeni bütçenin 
ruzu Katalo~y~da te.krar ~a,Ia- istisnası lehinde b~yük bir hare- nu reisi senat~r Pitman ~-e~elenin l bazı vergile~in arhrm~~~na ve bilh~s: 
mıttır. Bu sukunet muddetınden ket ba,lamıttır. Zıra Frankonun yakında meclııe gelmesı ıçın mu- sa halkın hıç ıevmedıgı çay resmını 

1 

fıtifade ederek cümhuriyetciler Almanya ve ltalyadan istediği ka- tabık kalmışlardır. Bu ayın sonun- koymasına atfediyorlar. , 1 

teni müdafaa hatları tesis etmis- dar silah ve mühimmat aldığı, bu dan evvel Layn teklifinin ka1>ul ı Fakat i§çilerin temin ettiklerie gö- ı 
erdir. Son haberlere göre Fra~- sebeple Amerikan bitaraflık ka- edilmesi muhtemeldir. re bilakis bütün intihaba hakim olan 1 
istlerin tiddetli hücumları cüm- nununun ancak cümhuriyetçilerin Bunun pratik bir neticesi olsa harici siyasettir. Bundan şu anlaşılı

huriyetçileri tuttukları yeni mev· zararına olarak tatbik edildiği ile- da, olmasa da Amerikan umumi 1 yor ki lngiliz-ltalyan anlaşmasından 
zilerden çıkarmağa muvaffak ola- ri sürülmektedir. Bu maksatla bir efkarının senelerden beri d ikta- ' sonra bile umumi efkfuin bu 3iyast:l 
mamıttır. Baflıca hücum sahil kanun layihası veren hükümet ta- törlükler tarafından takip edilen aleyhindeki hissiyatı devam etmek
mıntakaıiyle Albokaser arasında raftan olmıyan, bilakis demokrat tahrik ve cebrü ,iddet siyasetine tedir. 
Sinaroz ile Kastellon mesafesinin partisine mensup bulunan i.yan- kartı galeyana geldiğini göste?"- 1 Şimdi yapılacak daha iki kısmi in
ortaaında yapılmıftır. Asiler Te- dan Layndır. Bu da iki kat ehem- mesi itibariyle çok mühimdir. j tihabat vardır. Fakat bunlar 0 derece 

ehemmiyetli olmıyacaktır. Zira biris\ 

b • p '-' ' muhafazakarlar için son derecede 
ır r ag a ehemmiyetli, diğeri de işçiler için aon 

derece emniyetli intihap dairelerinde 
Belçika da • 

yenı 

kabine buhranı mı? itidal tavsiyesi oıaBc~r. /. l . k .b. 
• p 6 (AA) 0 1 b . ır ta yan te zı ı rag, • - o atan ır 

fayiaya göre Franaa da lngiltere LONpRA, 6 . ~. ö.R ) -. i!alya 
Brübel 8 (ö.R) - Bclçikada -ye- lik resminin iadesi bir reye karı• .b. p bük.. . ed·ı acfaretı fU teblıgı netretmı,tır : 

nl bir kab" b·-L---= ih · J .ı_L • ••• 1 kab ı _ _ı•ı_ • • K gı 1 rag umetıne mut 1 i Öğrenildiğine göre beyııelmilel ıne UJJP111 tıma muıı- on uç reye u auııuı14lir. alo- davranmasını tavsiye etmis ve B. b" h · L d d ıt ı 
1!_..1_.ı• e· k 1 d L •• B 1 likl h".k'" • ·ı . cak . . ır mat uat a1anıı on ra a a -
11DUCUtr •• ır ~ sene er en ~rı e • er u umetin vergı en artıra Hodza bu tavsiyeleri kabul ede- 1 yan kaynağından haber alındığı 
çıka btolik, liberal ve sosyalitt par- yerde masrafları kuması, memur ve rek hükümete ittirak etmesi için ·dd. · ı b. it ı _ Alman as· 
til • • itffakın d h··k . · . 1 · • k im • . 1 ı ıaııy e ır a yan 
erın~ ı a ayana~ u ü- 14çı ücret er~nm aza 1 asını ıslıyor- Südet partiai nezdinde tetebbüa- keri anla,ması hakkında Ameri-

~etler t~-?.ndan td~re edılmekte- lar. Halb~ bu l!Ul&4lar esasen ha- te bulunmuttur. ! kan gazetelerine bir takım malu
dir: Bu hükümet1ere bır ka~ sene ka- yat b~alıl~ı?,ı ~ılamıy~cak dere- Bu fayia ıoıyaliıt mahfellerde mat vermİftİr. Londrada ltalya 
to!il'. olan ve ~ ıu:ızeela.ı_ıd ~ıyaset et- cededır · ~ukumetin ekaeriyet ~rup- hotnutauzluk husule getirmittir • l •ef aretinden batka ltalyan kayna
IDlfbr • . !lnun ıstifuı. uzerme, çok lanndan. b':' kısmının muhalef~tı kar- Sosyalistler Hodzaya •iddetle hü- ğı olmadığından bu haber esassız 
~n. su~n ve katolikler de ıosya- füında. ıstıfaya karar ':er~esı. muh- cum etmektedirler. ve mahiyeti itibariyle de manaıız· 
liatlerın ış ba§ına geçmesini kar41lık- temeldır. Ve buhran fımdiden açıl- * dır. 
L muhalifler sebebiyle imkansız kı- mı, sayılmaktadır. Fakat bazılarınıı F Ati ntik 
1an bir bôlırandan sonra yeni kabj- fikrince hükümet mesai günü mecli-

1 
B. Ruzvelt ransız a . 

ne ayni partilerin müzaharetiyle li- se çıkacak ve partileri mesuliyetlerile • • filosunun se yahatı 
beral B. Emil Jonaon tarafından tef- karşı kar§ıya bırakacaktır. Y f!nı bır zafer kazandı PARIS, 6 (ö.R) - Fransanm 
kil edilmiftir. Fakat katolik partisi- Şu takdirde hiristiyan demokrat- Nevyork, 6 (ö.R) - Demokrat 1Atlantik filosu önümüzdeki haf-
nin muhafazakar sağ cenahının fim· lann muhalefetten vazgeçerek hü- partisi Nevyork vali namzedinin ; ta salı günü Brest limanından 
di aldığı vaziyet partilerin birliğini kümet lehinde karar vermeleri muh- tayini için yapılan intihabatta re- uzun bir seyahat için hareket ede-
tehlikeye düıürmektedir. Bunun se- temeldir. isicümhur b&y Roosevelt parlak c~~' ~ortekizi ve Amerika sehille-
bebi de ekonomik buhranın yeniden bir zafer kazanmıfhr. Reisicüm- r~nı· 2ıyaret ettikten sonra 14 ha-
batgötermesiyle hükümetin almağa Basvekil B Celal hurun siyasetine taraftar olan bir zıranda dönecekt ir. 
mecbur kaldığı tedbirlerdir. Hükü- .. • ayan azası, bay Rooseveltin has-, ~;r.z~1 . rr-~..:ZZ7..TLL7..z7Jrz:=-
met bazı vergilerin artmasını istediği Bayar Ankaradan mı olan bütün naınzetıerin topla- 1.r.1ev ıdı nebevı 
halde bu sabah maliye komisyonun- h k f th• dıkları rey yekunundan kırk b.~n M l 'd· b .. are e e f l ka k 1 - ev 1 1 ne evının önümüz-
da katolik partisinin sağ cenahı (hı- az a rey zanara namzet ıge deki Çartamba günü akşamı ... 
ristiyan demokratlar) hükümet ta- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE scçilmittir. Parti içindeki mücade- yani Pert embe gecesine rut-
rafmdan verilen mali projeyi reddet- Bu itibarla Cumartesi sabahı Is- le çok tiddetli olmut ve B. Roose- .. lıyacağını sayın ulusa bildiri
mi§ rcksistler ve milliyetçi kJeman- tanbulda bulunacak olan Başvekili- v~lt ~çi? ço~ ~ınlatıcı ~~r zaferle I rim. 
larla birleşmislerdir. Bilakis sosyalist, miz Istanbuldan pazar akşamı Sem- ~ıtmıttir. Sı!ası mahfıhn k~na~
tiberal ve solcu katolikler lehinde rey plon ekspresile hareket edecek, pa- tmce .hu netıce bay Rooseveltın sı
vermitlerdir. fakat lehte ve aleyhteki zartesi günü Belgradda bulunacak- ya~et!ne devamı hususunda çok 

l zmir müftüsü 
R.Çelebioğlu 

f7X/7.71.Z7J..7..7...7-7.7Y.T/X7.7.Zr.LJ 
reyler müsavi cılanı,tır. Yalnız istih- tır. tesırlı olacaktır. 
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Ş~hir Gazinosunda 
--------------------·-----------------------

E D V ARD BIY ANKO 

Ziraat 
Ürünleri müzesi 
Ziraat vekaleti tarafından 938 

fuar1nda kurulacak Ziraat ürünle
ri rnüzesi için Ziraat vekaleti 15 
bin lira tahsisat ayırarak fuar ko
mitesine göndermistir. 

SON HABER 

Antakyada şiddetle ya
""' \ol 

gan yagmur ve kar 
Oldukça büyük tahribat yaptı 

ANTAKYA, 6 (A.A) - Dün gündüz ve bilhaua gece misline 
çok az tesadüf edilir tiddetli yağan yağmur ve kar burada büyük 
tahribat yapmıf, mağazalar ve evlerin alt katları su altınd kal
mıttır. Haıarat çok mühimdir. Yollardan uzun müddet gelip geç· 
me münkati oJmuftur. Sellerin sürüklediii tatlar dükkanları ve 
kapılarını girilip çılulamıyacak yükseklikte kapamıttır. Yüzler· 
ce ev yıkılmış ve ölenler ile yaralananlal'ın sayısı henüz teshil 
edilememittir. 

Bir belediye reisini 
feci şekilde öldürdüler 

EDiRNE. 6 (Hususi) -- Osküp kazası belediye reisi bay Ah
met ge:ce evine giderken ani olarak bir taarruza uğradı ve kafası 
parçalanmak suretiyle öl.dürüldü. Cinayet çekememezlik yüzün
den olmuştur. Katiller yakalandılar. 

Zelzelenin Ankarada yaptığı 
tahribatın bilancosu • • 

ANKARA 6 (Hususi) - Kırşehir mıntakasında en büyük tah
ribatını yapan son zelzeJerin Ankara vilayeti dahilindeki tahri· 
batı tesbit edilmistir. 

Vil;.yet dahilinde 8i9 evin yıkıldığı ve 7 kisinin öldüğü nnla-
4ılmı~tır. 

Çeklerle Almanlar ara
sında yeni hadiseler 
PRAG, 6 (A.A) - Moravyada Sumberk de dün reisicümhur 

Mazarikin heykelinin hasara uğradığı ve heykelin kaidesine bir 
gamalı haç resmedildiği görülmesi üzer ine Çeklerle Almanlar 
arasında yeniden bazı hadiseler çıkmıştır. 

Zit gazetesine göre iki yüz polis Sümberke gönderilmiş ve po
lis umumi müfettişi tahkikata başlamıştır. Şehirde sükunet hü· 
küm &Ürmeldedir. 

Hükümet Südet partisi azasına hitaben bir beyanname neıre
derek Haynlaynin doğumunun lcırloncı yıldönümüne tesadüf 
eden altı mayıs günü alenen tezahüratta bulunmamasını tavsiye 
etmittir. 

lngiltere Maliye nazırının Avam 
Kamarasında beyanatı 

LONDRA, 6 (ö.R) - Avam kamarasında bir sosyalist mebu
ıun sorduğu bir suale ceyap olarak maliye nazırı sir John Simon 
fU beyanatta bulunmu,tur : 

« - Fransız hükümeti Frank hakkındaki ıon karariyle fran
aın kambiyo fiatini Fransaya ticari rekabet sahasında her hangi 
bir tefevvuk bah,edecek şekilde tesbit etmek niyetinde olmad;
ğına dair bize teminat vermi~tir. Bu tartlarla, Amerika hüküme
tiyle istişare neticesinde ve onunla mutabık olarak şu neticeye 
vardık ki Fransız hükümetinin aldığı tedbirler üç taraflı para 
anlatmasına uymıyan bir harek değildir ve bu anlaşma, ala
kadar üç devletin de fikrince, tam tekilde tatbik edilmeğe ve tam 
tesirini göstermeğe devam edecektir. Ayni suretle bellidir ki 
lngiliz lirasının Fransız frangına göre kambiyo fiatinin uydurul 
masmı nsla göz önüne getirmiyoruz.» 

Atina· üniversitelileri 
Edirneye geldiler 

EDiRNE, 6 (Hususi) - Bugün buraya Atinadan yüz üniver
site talt:besi s~ldi. Hararetle kartılandılar. Şereflerine Kız mu
allim mektebinde bir ziyafet verildi. Oniversiteliler Atatürk anı· 
tına çelenk koydular. Kafile reisi, dostluğumuzun çiçek gibi da
ima taze kalmasını temenni etti. Atina üniversitelileri « Y aşasm 
Atatürk .. Ya~asın Türkiye» diye bağırdılar. 

Selimi ye ve üç teref eli camilerini, etnoğrafya müzesini ziraat 
bahçesini gezdiler. General Kazım Dirik üniversiteli misafirlere 
Trakya bro~ürleri ve badem ezmesi hediye etti. 

Binicilerimiz 
Varşova yolunda 

. -- ......__. __ 
7 J\ıla yıs 93B <:uınartesinden itibaren hergiin 

ŞEHiR GAZiNOSUNDA 
Istanbul 6 (Hususi) - Romada caklardır. lstanbulun gençlik v~ sp 

iki birincilik kazanan binicilerimiz teşkilatları daha şimdiden binid ler 
Varıovaya hareket ettiler. Binicile- mize büyük muvaffakiyetlerini ca 

liman fen he yeti rimizin Nis ve Romadaki zaferler dan tebrik etmek için hazırlıklar yap 
Evvelce Liman riyasetine bağlı gibi Var.ova müsabakalarında da maktadırlar. 

olarak faaliyet gösteren ve bili- birinci gelecekleri kuvvetle ümid 

Ziraat bankası 'da, bu mevzu 
ile alakası dolayısiyle müzenin İn
fasına 2500 lira vermek suretiyle 
yardım edeceğini bildirmittir. Zi
raat müzesi, 938 fuarının en şaya
nı dikkat köselerinden biri ola
cakhr. Fuar gazinosu da yeniden 
tanzim edilecektir. Huın!~'i bir de
koratör celbedilmittir. 

Müzik heyetinin 
fır:sattan 

avdetleri yaklaşdığından 
istifade ediniz 

hare lağvedilen liman fen heyeti ediliyor. Roma 6 ( ö.R) - ltalyan gazele, 
yeniden ihdas edilmittir. Fen he- Bu müsabakadan sonra kahraman leri Musaolini altın kupaaını alara 
yetinde çahtmak üzere çarkçı mü- süvarilerimizin diğer memleketlerde Romadan büyük ~erefle aynlan tür 
tahasaısı bay Haydar ve intaiye yapılacak yarı,lara girip girmiyccek- binicilerinin müsabakalarda her ·· 
mütahaHısı bay Mümtaz lzmire leri henüz malum değildir. lü takdirin fevkinde bir kudret v 
ıe~ler ve vazifelerine ba.41am14- Binicilerimiz lstanbula avdetlerjn. kabiliyet gösterdi\~erini yazını.la\ 
lardır. · · de muazzam tezahüratla kar,ılana- dır. 
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''iptidai bir şekilde olsa bile mevcu
diyetini gösteren Türk müsikisinin 

orijinalitesini elden ka.çırmamalıyız,, 

Hava Casusları 

Vidal 
taze 

Yazan: A. Maşar 

3-
bir kamelya solgunlufunu taııy 
göğüslere hayranlıkla bakıyordu 

a N. Orbay : Yakıt valut hararetli münakaşala- olur. İşte tfuk musikisindeki sel faz-

·----~~~~------~~ : : ra sahne olan Türk muaikiai üç züm- !alığı. .. Ve binnetice incelikler. Vida!, pilot mevkiinde, batını ı Ne kendisini itilen ne de 
-HULASA- B ,;;;·-:•k•bht::;-;.:;.ı.:"'b::~: renin çarpışmaları arasında ezilmek- Binaenaleyh Türk musikisindeki arkaya vererek uzandı. Yüzünü ıes... ' 

Mm:n b~ ınanıf doktorlannın, t':' kendini ~~rt~:=a~~tır. B~ SC:~lerin faz.l.~lığı .b~ musikinin ~i- yıldızlı semaya çevinnif, gözlerini • Yalnız çölün derin ~11izli 
Dolı.tor ı-, lıemlüini okatan mütehaasıslannm kabineleri vardL z~~~ele_rden bırıncısı - Tu~k ı:nusı- n~r ve maıor ~ancınd~. de . zengın kapamıth: ~ykuya .~alm.a~an ev· ç~nd~ kulaklanndaki ugultular 

oel'nimeti Ambenonan lıatili diye B adeta bir doktOTlar merkezi kisını ögrenmeden her bangı bır su- bır varlık oldugunu goaterıyor de- vel daha ıkı defa gozlennı açmıt .. ımıyordu. 
1 
altmdcula Müddeiumumi mtı• id~sı retle Garp musikisine İntisap etmiş mektir... İtte bu 24 ses Garp İatı de her defasında göz kapak- Yerinden kalkarak pilot me ::'n· Vihon ~nR pddetle itham 

1İr · · k tt • bir arkadaımı o- olanlar. musikisindeki seslerin fazlalığı bu larının daha ziyade ağırlattığını, inde oturmuf duran kesik ka 
diy~r Zabıta tahkikatı da aley· la dırınktcı ~ a Tmderin kabinesine ikincisi - Garp musikisini anla· musikinin minör ve majör haricinde kesif bir ıis tabakasının yıldızları adamın kim oldu(unu anlam 

e ' n ° or oy · · T·· k 'k" · ·· d · b" !ık ld • ·· "rtm • b 1 d • h' tm' ti' k dl /.indedir. Çünkü Ambeuonu ölü- uğradım. Muhakemem bitinceye ka- mak ıstemıyen ur musı ısı mun- e .zengın ır ~ar o ugunu goa- o ege ata ıgın: ı~ı~ ı? • ara_r ver . • , , 
m:inden evvel en •on gören Jaıum- dar hastalarunla mep olmasını ri- tesipleri . terı~o~ ~eme~~r. işte?~ 24 ses Garp Çok yor~n .o1~ug1;1 ı~ın .~ı~ Y~· • Dı2':.leri kend111ne ıtaat 
dur. Bundan baflıa Ja•onun eoin- ca ettim. Ricamı kabul etti. Üçüncüsü -Türk ve Garp musı- m~sıkısı vahıdı kıy1191~me .. uyanuy": h~t ta gergın u~ırlerı ~~ ~lu •'!- ııtemıyerek knnlıyor~u. B';' 
u Amb-•on adına imzalamı• Dalı ·· t k tt T 1 O _ kisini anlayanlar. cagından garbın bugunku armonı lı:Unet huhnak ıatemedıgı ıçın mı, acı, çok ıstırapaver hır vazı 
.. e ~· T a us a a ay or ve ver 1 k "k k"]• ·ı b" k . bT k k l ' l k d . . f ki d b' Olduğu borç •enetlerinin yırtık bil ile müstereken tutmakta olduğu- Birinci :ııümre: (Dünyada ya .nı~ t~k;ıı. ve t~~-.' atı ı e ız b~ndı n111~- dı ın8~ez ur

1 
kuhau sı ınlhkı geçhıY,?J"· ntıadn hu re.?ntınrd."ç n e

1 
~r ~ 

parçaları balıınnıuf aynı .zaman· kab"- çıkt bir musiki vardır. O da Garp musikı- sı ımıze haJUUle yaraşır ır var ıgı u. ır ara ı avasız ı tan ogu· re a a goı e ı. ene ennı 

da maktulün evind; de lasonun muMz .. 1!'°1 y.e . ım.bak ba sidir. Bunu olduğu gibi kabul etme- temin edemiyeceğiz. lacakmış gibi haykırmak istiyor· karak sızılarına salebe ehneğe 
' uıterı erımıze an yan d H k d B b" k.b h t Ba k d • 1 Etere bulanmı.p mendili ele geç· Ma V b . . di.iim" .. liyiz) diyorlar. Bu mütalaayı serd Usullere gelince: u. ay ırama ı. u ır a us f ı. fi ne a ar agır atmı 

m i•O:r Bunlar onuitltami,.inkuV. .. rgaret eatakenım.gırd kaılkgo- edenler Türk musikiıinin cazip hu- Garp musikisinde usulleri ş:öste- muydu? Yoksa Vidal hakikaten Omuzlarının lafıyamıyacaiı 
r• · • "' runce sıçrayar yerın en tı. h 1 d ? d • lık d d"? B b' 11etli delillerdir. Halbuki doktor B · d kt J ded" susiyetlerine vakıf olmıyan kimse- ren «Metronom> sadece basit bir in- asta anmıt mıy ı ar agır ne en ı unu 

J m umdur Onun müdalaa· s· -.- .. o~~~r ohakoikar aıon.vind.. . ı. le dir tizam irae eder. Türk musikisinin Gece, bütün ıeasizliği baatırmıt- yor, anlamağa çalıtmıyo~. Pı 
asonlJn"vcursı"te .arkadmlarından ızı goTrdugkumkü.e d . ten,~~ udn. rl'-"~ci zümre· (Türk musikisi usulleri ise bu sade intizamı cami ol- tı. Genç mühendis karmakantık meTkiine yaklaşınca kafası k 

••nı 1 e ....,. - eşe r e erım ıuzım e- ıu · b" ·ı · · d 1 'd d • d h' k "k k f avukat Nat Holis üzerine almıf· d" ç k kalma- -l-edim Dok- Garp mus.ilciııinden ayrıdu. Bizim makla beraber kendisine mahsus ay- ıra e.~ ~çın e yuvar.anı~ gı er- ıan ıgı_a amın ı~. t~ .. esı a 

' 

D1l. 
0 

. ga 5 """' • h" 1 · · · k k d" usikimiz rıca muhtelif tarzda aksayı•ları da ken muthı,, fakat ganp hır sade- olmadıgmı, paraıutünun yuk 
ır. tor Overhıl odasında mı? 18 erımızı anca en 1 m ' ld k Ik • l ·• 1 - ·· dü~" ü 

Jaaon kel aletle tahliye edilmiş· · tatmin eder) diyorlar. Bu kanaatda ihtiva eder ki garp musikisi için kul- me ? u. a ma_sıy e oy e gorun ıown 
tir. Ambersonvn lraı:ı Mari ile ıe· - Evet odamıda .. Buyurun.. olanlar da Gar musikisindeki yük- !anılan eldeki metronom aleti ile Vıdal uzun zaman kolları~ı, ba· ladı. Bır. adım dalıa attı, Bat 

. k d' M · Has a bekleme salonundan geçe- . . . P . • ) la dı T·· k ik" . 11 • • k la caklarını oynatamıyacak bır hal- uzatmaııyle: · 
vııme le ır.. arı ona, maııu· ek O be hilin od :.J· eek teknık ılmme bıgane o an r r. ur mus ısı usu erının a sayış • d k ld c·· 1 • , ak. ed""' 

• t" • • at _.__L .~ L_k:L• .. _ r v r ı asına g .... un. O . (M .k ... G b". d ._,_, k ş e a ı. oz erını açın ııt ıgı - Nova diye haykırması bir 
mıye ını up """'""' ~~ rnı ua ,.... b d •-· çüncıi zümre: usı ımızı arp rının tes ıtıne e llilJUlO yo tur. u h ld uk d' I d S k' 
til . ••• _;:er:-: ı.almak huı··-·nda Masasının a,ın a gazete oıwyor- ·1t· . . f • ·1m· k "d I . h 1 .. T" k "k' . . 1 . a e m te ır o ama ı. an ı du. 

ı ~~ -- m~ o - musı ısının ennı ve ı ı aı e en- a e gore ur musı ısının usu cı- vü d k d' d l - b y . . . 
yardım ııaad ediyor. duB . • k kar lad le ıslah edelim) diyen hem Türk hem hetinden de garp musikisine karşı bir cu u eb 

1İ, en afd; ~~t d a• N Fı~akta tu a~a~ld' makinı 
S e·;j1 ao~ b' ıı ı. de Garp musikisinden anlayan kim- f~lalığı mevcut demektir. Tat yavafl u aygdın • tub!1 dnu 0M~"han d"llfb.aıdı akeikgı ,1• l 

Sabah saat yediye doğru Ete! be- a ece • sa ır: selerdir Musikimiz: hakkında dedikodulara 1aran ' 1
1z! ann_ yark 1!mıylde ırN'her- , , uk en 11 ır a ıç,i~ göz 

, - - Bonıur... · . .. .. . .. .. . . de d mansız ıga mun a ıp o u. ı a· rını apadı. Muhakemeaını zor 
nı telefona çagırdı. Ded" Oturd h Evvelemırde böylece mıınakaşala- vesıle olan bu uç zumre harıcın e yet maddi varlığı ile temas haline k " ah d 1 "rul b' 

Ben daha evvel kalkımt, geyinmiı ı. um ve emen söze ra yol açmış bulunan Türk ve Garp Garptaki bazı mütehassısların Türk gelebildi yarde muf. e ~ er~ it t ır 
onun vereceği adresi bekliyordınn. ba,ladım: musikilerinin bfrbirlerinden olan musikisinin inceliklerle dolu maka- 1 r · k .. k akl t te ç akagatiji!"bt'- • I a ır;;;~ 1 

- Cenup mahallesinde Baiby - Overhil dedim, bu şayani te- farklarının ve imtizaçsızlıklarınm se- matını ve usul sistemlerinin intizam ilk~. ıyerh gı°z f ap. . 9:1"ı:i1 a~. ı. enU en d;ı:_e 1 1~ ~ ~: h 
Streette 734 numara •• dedi. essüf l:ıidisenin bana tek bir faydası beplerini izah edelim: velhasıl orijinalitesini layikiyle tet- d""" oünhcelder. arda. 1 

.•
1

1
' ıçdın. ehgor• . yu. ti Kn sod~r~ ırb~ ~ ız 

T kkü ed · H ed ld Hakik' 00.tlanmı b tanıttı 1 k . lf k"k . 1 G b ah"b. lalı. ug a e fllll ı 111 er agı yor· geçırmıt . en ıııne ır ruya g 
-.-b. er be r ~·· aetan e o ~ h'l b'. kılır "b".1'~d . beNota namı veriben mu~ in~t·a Fa· ı ;.t~ş o an .;:r.::s ı '.~:ı ı- du. Yıldızlı bir gecenin hayranlık bi gelen sıkıntıları hatırlıyord 

yenı ıCar .a. rkavarboİıd - saba epr ~ ır~ sı ad gı ı o uded' si bildiğimiz gi i Do, e, ı, da, y~tl ı~ı dve mbazuzilı ~ . ve :l,t en· uyandıran feeriainl farkediyor· Nova ıstırabını görmütıe her ih 
- ının Y ugunun - - e an yam ım ama- 1• Sol, La, Si, den ibarettir. Buna a nın erın en erının m ut ve du Kulaklarında uğultular ıalik male kartı pilot mevk"' g r 

ha karı~. farkım>: ~arm.ıılar. Sanden Y~ ~u sözleri~ beni mi iı:ns et· musiki istilahınca (Gam) tabir .olu- ~ıymetli mütalealarından bahsede se;leri devam etmekte idi. 'vidal acamıca bazı manevrıJ:'ıa ~;;ye 
An.ne ~!ere bmıyor. . . mek ıstiyonunu:ı:. nur. Bu gam da (St Jean Baptıste) hm ' . . aağ kolunu zorlukla kaldırdı. O renin sukutunu ve b"flarına gele 

- Polıse haber ".'erdiler ~ı? .. - Sizi değil fakat Taymis mu- Ayini ruhanisinin ilk harflarınd~~ Alman hı~me~ş~nas~arıdan (He!- kadar bitaptı ki kolu tekrar dü,. kazayı tahrik etmit olabilir. 
• Daha vennedıler. 8':~ done~ harririne olan beyanabnızı kastedi- akrostiş şeklinde alınmışbr. Ayını mots) ~a~~gı fızik .. kıt~bında (Mu- tü. Vaziyetinin dehfetini hiısede· Fakat diyordu, ben otomatik p 

d!yorla~. yatak ~o~mu dun .gec~kı yorum. ruhani de sudur: a~d~l .dıı;ını? 12 m~savı kısma ta~- rek dermansızlığına galebe etınek lotaj cihazını ayar ettiğime gör 
zıy~zden bıç bahsetmedı. J!-ger ltiraz etmek istedi. Ut Queant lak.sis sımının ılerıl:_me ugrıındıı aon. bır azmiyle doğruldu. Gözlerini dik- Novanın buraya ceç.me&ine lüz 
bana ihtıyacmız v~sa ben on bırden _ Ben öyle ııöylemedim.. Ga:ıe- R~•onare fibTis dur~ o~adııı_ını ve zaı:na:ı geçt~.k~e katl~ce etraf0ına dikti. ~ördükleri• yoktu". !•~yare kendi kendini ae 
bete kadar ~rbeJtım. teciler öyle yıtzD114lar.. Mıra g.estorum yen~!e.nı t~ksımata d~ ihtıyaç goru· nl hır .türlü ızah edemıyordu. Ha· kedebılırdı .. Nov~ neden ürktü 

- Mersı Ete! .. icap ederse yar- T b"• tab"" F k t zet · · · F amulı tuorum lecegını) soylemektedır. reketaiz duran kum tepeleri .. Kum Neden kendı yerme g-mek lüzu 
d L-- ş· d' d h 1 - a 11 ıı.. a a ga ecı 1121 il · A l bes k. ( Ar ld ~ -..~~-._drvuru~um. ım ı Ö~r a bulmuş .. Sizinle görü.mü•, halbuki SLaolbve po utı ş·· ı::,ustu)ry~·'f .}e (~ ")no tepŞeleri.1 .• Bakiraz dahöna etrafınab bak· munu duydu?. 
ver"'!' .... a ese o,uyorum. gren- J" Larkı bula d - ii reatum on rg te ı ettıgı monı na• tı. atı ac fey... ünde llf"IZ Akamete uğrıyan bir ıe:ralıatin 
diklerimi de aaıııı. haber veririm. ~· La k b ~ kıgh~ Y~Y~· ( Sancte J oannes) mındaki eserinde (Muaddd dizinin bir adam vardı. O da hareketsizdi. verdiği derin teessüre timdi bir en• 

Pazardan beri ilk defa kahvaltı d -il~ F-~ 1 ul.armka b.'ç te g~_ç 1 ırşeky Bu Ruhani Ayindeki birinci mıs- ancak gayri muayyen bir müddet Bu adam kimdi? di- daha ilave edilmitti. 
d. d eg •. ....at ır§ey soy eme . . · · b' ·· k ld - ) "f d H • . r-e ıyor um. • . . I d ki f k ram başlangıcı olan Ut Solfeı içın ıçın ır mutare e o uııunu 1 a o ayrette idı. Zıra bafllZ adam - Ya Nova ölmlitse .• 

Bir taraftan da elimdeki gazeteyi lııstememıştı. •te aranız a ar ·· kafi derecede bir ahenk temin ede- etmektedir. pilot mevkünde oturmuf bulunu. Vidal eğilince genç adamın 7Ü· 
okuyordum. - Haksızsın Jason.. mediğinden muahharan Italyanlar Roma Üniversitesi Profesörlerin· yordu. Kendisine gelince tayyare. zünden sızan kanları gördü. kesik 

Doktor Ambersonun öldürülmesi - Ben de sizin için böyle diyo- tarafından hazfedilerek Do ile tebdıl den (Blazerna) ise bir fizik kitabın· sinin karlinginde uzanmıttı. kesik nefes alıyordu. Şu halde da· 
hadisesi hala gazetelerin birinci sa- 1rum. Haksız olan asıl sizsiniz. Sizinlooilmistir. Katolik kiliselerinde oku- da: (bu dizinin artık devrini bitirdi- Bu tayyareye naııl girmitti7 lıa ölmemitti. Paratütü omuZ11n· 
bifesini İş~al edi!o~~u. 1 ve ıizin gibi dostların cehennme ka-1 nan b~ manzumenin ancak altı mıs- ğini, insanların b~~n terenn~m edi~- .~afı;uıını topla?Iağa .Ç~lfb. d~n ~ıkard~: Ka~~ kombinezonu 

ilk sahifede gozume çarpanlar: dar yolları var .• Beni isterseniz ce·I .,,_ h 1 · t · · ·kı"ba mekte olan musıkıden daha ınce bır Gözlerı cA.T.Z.ıt cıhazına ılıtınce çozdü. iç gomlegım yırttı. Ve o za-
Dokt t•• ' -dd • 1 lraının ıu. ece en no a ıçın 1 1 s "ki ah" 1 b"l ki · ") · 1 b" nl • l b"I k b' d b b • ..::ı. b" h ti k o~un cen~e Vllenı ve m~ki~ı- 1 miyetten değil, meslekten de çıkara-I edilmiş ve yed.inesi de 1781 senesin- mu'::ru ye s ıp o a ı ece erını ışa- kuj İte d jrı jn_ıyd ı ece. . 1! ln az'!' ü~.~ !~ ayre e ar· 

bnum~~ mualvmıb' .. •lmo~ım, tlad - a-1 bilirsiniz:. Eaaııen muvakkat bir za-lde musikişinasından «Lumiere" ıa- retM·· ycfor. . 1 . b ···-'eal Yü ~~tde a kgın ıadıamln an daılkınVdı. 'ıı ~fbd. ırb~ gom e~~-~ırtıldim'°derik· 
muıtace en itm ı' o uguna ınan jr;n rAl"mıyarn~ım da.. Kapı- L d .,_ d"lm" t" D _ ut ennın erın u mu""' arı, zun en an _ ıyor u. e erın en ır genç ,.,,.ın 

d . be tı j .,..... ..-"! - rann an gama, ııave e ı ış ır. a .. . k" G "k" ' b'" .. 1 d" h yi h brl d d A 1 . .. .. .• 
aır yana .. nın ii.zen"ndeki tabeladan imıimi kal- h il . . ta lf b . 1 gosterıyor ı, arp musı ısı utun f m ı erte a ıyor u. uran ~ıaun meme erı ıorunmuf-
lkin ' ahif de ·· ·· 1 k b a evve erı ıse no a a e sırasıy e k "k · 1 T · k ki' B hah f ki b b F tü 

b' CI B de be u~ sutım u h. a • dırabilirııiniz. Ay batında da müşte· ve bizdeki (Ebced) karşılığı olmak ~: rı beaz~etıy e ve ı ~1? y~. ·~ ı:_: d u .i. kfa a a. eraAkd r~~- ·B. b ksik . B" b ek "kti 

Öır .. yazı. ul -~---·:1d~ aorguB ı rek lıesabmnzdan borcum ne ise fa- üzere (E,B,C,D) yani A-b-c-d- şek- gıyhed ra rl çderçevkesı ıçel rısıkn e ı ·~ anı· Aafrr~ket eb:ı)if,. t enızikı, V~rdalube .. ltL.: . ırd. ub .. _,~L b'" 
nune nası ÇU<iUU ıgunı.. ana ne- r d k 11 1 rd ma ut sada ar an urtarı ma ve fıma ı ı ayı geçmıf, o omat ı u soz erı tıın ı u,,..... ır 

ler sorulduğunu ve nihayet kefaletle ~asını yollayın, paranızı da vere- ın e u anı. 1 • ~· . • ,onu daha fazla seslerle ünsiyetli kıl- pilotaj cihazını ayarladıktan son· heyecanla tekrar ediyor ve bir ka-
tahliyemi hikaye ediyordu ymı. ~arp musıkısınd: bu ga.ma sı_ra ıle mak lazımgelmektedir. ra uykuya dalmııtı. lmelya eolgunluğunu t&Jıyan bu taze 

Ete!, gazetelerin benim aleyhimde 1 -BiTMEDi-- Do ıle. Re ~asına bır, Re ıl: Mı aı:a- On üç On dört sene evvel de Po- Fakat Nova nerede? göğüslere hayranlıkla bakıyordu. 
olduklarını söylemişti. Hakikaten de 1 * sına bır, Fa ıle Sol arasına hır, Sol ıle lidor markaya Plak doldurmak için «Nova .. Nova .. » diye haykırdı.! -BiTMEDi--
öyle idi. Benden bahsederlerken san- ı A • k H b• La arasına bir, La ile Si arasına bir l t b ld B li d• t d"l 
ki bu cinayeti ben i•lemi,im aibi bir merı a ar ıye •ki cem'an beş ses daha ilave edile- (sDan .. uttal~. Mer ~k~)h avt~ Beel.

1 
edn inhitatına saik olduklarını ilmt, man- Kaymakçı 

~ "' k bö 1 . . Ü . d .. La .. aru ımı usı ı eye ı r ın e k• h" • h 1 d tahl"l d k 
lisan kullanıyorlardı. Vilson hakkın- "ht re ·y ece ısmıne nıte o mu- (Ak d . H h ] ) d Alat ka tı ı ve ıs"1 cep e er en ı e ere 
da da, tahkikatı çabuk ikmal edip nazırının 1 arı zik denilen bu musiki vahidi kıyasisi bir k:ne::~err.':iş:~ e Be:yüz k:Uik bi~ıııısa '.ürk musikisinin cazip ~u- ilk okulg öörencllerlnln 
suçluyu meydana çıkardığı için ber· 

1 BAŞTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE tamam. 12 müsavi kıs~~ taksi'.'11 edi- salon dolmuştu. Garp musiki alemi- susıyetlerınde~ ~ derece p~r~~ısle . • yardımı . 
mutat sitayişkir yazılar yazmışlardı.! ed b 1 bt dilın b" · lerek bır «Muaddel Dızı :> teşkıl edıl- nin bir menbaı olan Berlinin en bahsetmektedır kı Garp musikısınde ödemıfın Kayma.kçı ılk okulu 

• ı erse un ar za e ez ır ısyan · · p· O ·b· ki ı· ·ı·· h k" 1 1 b • ·ı · K bir f 1°'- d 1 Elimdeki gazetenin üçnücü aahı· fr t d l b I b"- mıştır. ıyano ve rg gı ı avye ı mümtaz musiki alimleri Türk mu,i- yem ıge eves ar o an garp ı este- ögrencı erı ırte e .... etze e e-
l ve ne e a gasma se ep o a ı .k. oı . ·ı . .. 1 ed 1 . k• 1 b ··ı ··ı . . ki . b" d im k Ü k dl fe11inde gördüğüm küçük bir haber I' kit ha b' durd ak rtık musı ı ruetı ı e ıştıga en er va:ı:ıye- kisini dinlemek için davetli idiler. ar ara u o çu en tavsıye etme e rıne ır yar ım o a zere en 

beni müteessir etti. 1 ırkve .~va! r 
1 

urm a iti derhal kavrarlar. Bu (Muaddel Di- Hey"ette kemana i~tirak eden Ut, beraber Türk musikisinin muaz:zam aralarında topladıklan «930ıı ku· 
ı ço guç 0 ur. ") · · · d d k · ·· • b" k - ld • 'k · ·ı K 1 

«Doktorlar cemiyeti acil bir kararı «Şuna dikkat ediniz ki ben har- ~.'. ıçlerısın le .e anca .:"'mor vckmka- Tanbur, Nay gibi Türk musiki alet- ırkservd.et (Oa~nagBı o l~gu) nu zı ret- "!:'':ıgaz~trmd~ vaSsıt~sı r ızı ar._a 
verecek» serlevhasını ta,ıyıın bu hıı· . . . . __ ,_0 _ b" ııor o an ses erı tcrennum etme a- !eri de vardı. San'atkarların her bir me te ır. ıen ore ın gon ermıt er ır. evım ı yavru • 

"d" lbın ıcbnabı IIW<illısız ır a:aruret ol- b"ld" lk R .. d"" .. ik 1 .. d .. k nmızı takdir ederiz her su ı ı: d - tın" N l k" L: 1 ır. eseri ayrı ayrı ve uzun uzun a ı~- evu o muz o oıı e tur mu- • 
D- k 1 ugunu zanne ıyorum. ası ı Q!r T"" k .k .. d . b 1 ks ' "ki . 1 has") f ik ed'I l b 

Ov
( oltoTar. cemiyeti ikinci reiııi : barp çıkmasının ıimdiki fllrllar İçin- duakr " muı"' ıGsın e ıse .uk.~ ara!-- andı. DinleyenlerTiçikn e antriı<Cdbir s'ı sı sera~h" ıek.ıte rl a .;l:n y~- A sancak ugün 
erhi cemıyet azalannı umumi d •. u - _ı_ • d - . sın ı ses er arp musı ısıuue o mevcudiyet olan ür nağamatın a- zı arının mu ım sım arı mı ı mec-

. 'd . . 1 e zarurı umuguna wı. manıyor egı- d - "b" be d -·ı d" k" ... ı· h 1 b .. . 66 67 68. . .. h 1 d nıyor içtımaa avet etmıştır. Bu içtimııda ]' Fakat ut t hlilc 1 kar _ ugu gı ı ş tane egı, on ye ı ta- ı orııına ıteye ayran o an u guzı- muanın , , ıncı nus a arın a Oy 
cemiyetin reisi olan müteveffa dok-! ımd. ·ı·hımevc brme ake Aer ..:1~~ nedir. Esası yedi ses olan bu Gam de ıamiinin ihtisasatına yüksek akfl- bulunmakla beraber bizaat kendisi- Alsancak takımı, iki maç ya~ 

k. ıın a sı a arını ar menxa la T·· k "k" . d d" 1 . "k" . hakk da h • b" r tor Ambersonun yerine ımin tayin ' İ "n bir vazifedir. ara nna. ur ~usı ısın e ony~ ı deminin direktörü tercüman o muv- nın musı ı~11z ın ususı .. ır mak üzere Ankara ya hareket et· 
edileceği görüşüleceF;i gibi '.!oktorj çı B miU . ses daha ılave edılerek mecmuu yır- tu. Müdür (Şreger) heyete hitaben: surette aynı mecmuaya yazıp gon- mittir. Takımın en esaslı oyuncu-
Jason hakkında da bir karar verile- f « azı etlerın «varlılar» sını- dörde iblağ edilmi,tir. Şu halde Garp (Musikide inkilap yapmak pek derdiği tetkikatı da 92, 93 numara- !arından ikisi Ankara seyahatine 

k . D k O h"I b" h .. 1 ını, bazılarının da «yoksullar» smı- mu "k· . d k" 12 .. . kı t k .. .. M .k. . . kk" .. k 1 d b 1 kt- J • ' k d . • l . 'k" ' i ce tır. o tor ver ı ır mu arrırı- f . ·-· . . . sı ıoın e ı musavı sma a - guçtur. usı mızı tere ı ettırır en ar a u unma ""ır. ıttıra e ememıttır. zmır ı ıncıs 
. 1 .. 1 . . ı ını teşkil ettıgı ıcldıasıle ortaya çı- ·ı·m ed"I M dd 1 o· . T·· k A .k. . . . . 1 d G ,,_. ·ı· .. f . "lk b .. A k • mıze 'un arı soy em ıştır: kanlmas utad lan lede ba • ı en ua e ızı, ur mu- vrupa mwı ısının tesın a tın a arp musuu a mı ve mute ennın- ı ınaçını uguo n ara fampı-
- Her ne kadar doktor Jason, • k"ll, m .. ba

1
?. lıd mes~ : sikisinde 24 gayri müsavi kısma ay- kalmamağa çalışmalısınız.) diyerek !erinin bu değerli mutalaaları gösıe- yonu Harbiye takımı ile yapacak, 

ağır ceza mahkemesi ve jüri bir karar nz ~ 1 mu ~ga ır. una ~ı: rılmı, demektir. Mesela: Türk musikisindeki inceliğin zayi riyor ki türk musikisi hali hazırı ile ikinci maçını muhafızgücüyle oy. 
verinceye kadar kanunen suçlu sayıl- 8~.l olara·k· !•kandina~ya d~vlet~erD?ı Garp musikisindeki ses taksimatı edilmemesini tavsiye etmişti. bakir, el sürülmemiş bir hazinedir. ruyacaktır. 
mazsa da cemiyet umumi heyetinin g~erebilır~. Bu milletlerın h~ç bır söyledir: Pederi lzmir Fransız Postaları mü- Bu servet menbaını kurtarmak için 
onun hakkında cemiyett"n ihraç ka-i !'1ustemlek':"~ yoktur. ~una ~~men Bir metreyi ele alalım. Bunu 7 se- dürü iken 1898 senesinde henüz 12 mütehassıs ellere tevdi etmek en "'""'""'""""'"""""""" "'"" 
rarı vereceğini zannetmekteyim. . jııuanhk tarıhinde ve milletlerınm re- se taksim edelim. Ve bu taksim edil· yaşında bulunan ve bugün Garp mu- doğru bir yol olacaktır. Netekim bu =-~G=0.;;Zz-:/7}te'.T/Jp

77e~dzJllleA-ı 
Muharririmiz cemiyetin umumi fahı sahasında hayret verici terakki- miş yedi sesten beş danesinin ıırala- siki aleminin tanınmış bir simalı olan gün garp aleminde yenilik hislerinin 

katibi doktor ]im Larkla da görü.-ller ya.pm~lardır. ~azı dev.le~ler h~ rına ancak birer ses daha ilave edebi- (Eugene Borrel) izmire gelmişti. tatmini için üstüste konulan iki klav- · satılık eV 
m~k istemişse de kendisini bulmak ' maddelerı olmadıgından 4ikiyet edi- liriz ki mecmuu on iki olur. işte pi- Burada bulunduğu dört sene zarfın- yeli piyanolar yapılarak ( muaddel 
imkansız olmuştur.) yorlar. Fakat ham maddeler dünya yanodaki bir oktav ses ve aralıkları .. da itinalı bir surette Türkçe ve Rum- dizi ) nin esaretinden kurtulmağa Göztepede Tramvay caddesi 

Gazeteyi elimden bıraktım. piyasalarından serbest olarak satın Türk musikisindeki ses taksima- ca da öğrenmişti. Bu zat muharrir- çalışılmaktadır. Şu halde iptidai bir üzerinde çok havadar ve bütün 
- Bir adam.. Mücrimiyeti tahak-

1
alman şeylerdir. Eğer bazı devletler tına gelince: ]erinden bul nduğu (Revue de Mu- şekilde olaa bile mevcudiyetini ~eş- konforu haiz 831 numaralı ev 

kıık edinceye kadar masum sayılır ... bundan mahrum kalıyorlarsa bunun Faraza; yine bir metreyi ele ala- siceloı;:ie) ve (Monde Musicale) de termekte olan türk musikisinin (Ori- satılıktır. tstiyenler (Yeni Asır) 
diye mırıldandım. lmanaaı fudur ki döviz meveudlannı hm. Ve bunu yediye taksim edelim. bir çok defalar her bir vesile ile garp- jinalite) sini elden kaçumamak için ~matbaasına veya eve müracaat 

. Birkaç ?,a~ka aon~a otomobil~e 
1 
silahlan~ için kullanıyorlar. Top- Me~~ana ~elen bu musiki vahidi kı- ta~i minö~ .v~ majör -~izin~. yalnız o~u ~~imsemeği ulusal bir vazife ~=erek izahat alabilirler. 

bmerek büyuk Medıcal Arta hma· !arı tere yagma tercih eden bazı dev- yausındekı aralıklııra 17 eea daha T urk musıkısınde degıl, bıl umum bılmelıyız. r:z:zrYT.Z72"./Z777Z 

sının önünde indim. Jetler vardır da onun içiıı!ıt Uave edilecek olursa mecmuu · · 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.Vasil artık Bizansa hakimdi 
Bütün düşmanları sinmişler, baş kaldıran11yacak hale 

gelmişlerdi. Artık Bizans1n yeni taliini 

Preston kuvvetli rakibjni yenerek 
galibiyet kupasını kraldan almıştır 

değiştirecek bir kuvvet kalmamıştı Mayısın 26 sında lngiliz-Fransız Milli takımları Pariste 
Vuil Bizans tahtında artık dolu\ Hem ....... böyle bir cinayete hiç Az zamanda yqmdan beldenmi- karşılaşacaklardır. Sparta Kızıl Şeytanları yendi 

dizgin at kotturuyordu. te lüzum yoktu. yecek kadar büyük bilgiye sahip L d p .. .. Lo dr 

U 
u:._.e!_ • Etkarin .. l b. kadındı ld on ra - azar gunu n a-

çüncü n~wı cenaze törem se-ı- a guze ır • 0 u. da kralın ve 100 bin aeyircinin hu. 
siz aadasız yapıldı. Hele imparatoriçe olduktan sonra V asil yalnız onu deiil, oğlu Kos- zunında lngiliz kupa maçlDln f. 

Halk, yasilden korkusundan. cc: Vasilin başka ka~~arla dü,~p kalk- tantini de ... o~tu>:o.r, iı~alin ne nah yapılmıfhr. «Preston• takm:ı 
nazede bıle bulunmaktan çekindL maaına elbette ki ıtıraz etmıyecekti. hazırlayacagı şundılik malum olma- «Huderafieldı. takımı ile kartıla-
N~r~~~len .. ı;~mi tebliğ, üç~ncü Mi- Leona ge~ce: . .. •. .. malda beraber onu. da Lc:mı gibi sal- ftyordu. iki takım da lngilterenin 
telın olumu ıçın olmaktan zıyade Va- V anın pıç olsun .• Bıraz buyuduk- tanat yolunda terbıye edıyordu. en kuvvetli spor elemanlarım ihti-
silin ka!!taız ve şa~ız ~~arato~- ten sonra onu yok etmek gÜç olmaz- Vasilin .•. ~ müpviri vazifesini va ettiğinden kimin kazanacağı 
luk sedU1ne kuruldugunu ılan edi- dı. T eosya goruyordu. katiyetle söylenemiyordu Maç 
yordu.. . .. . . ı,.te ~u düşi_ince ve ümitler içinde ~ıristidi, saray muhafız kuvvet- battan bata büyük heyec~la ta· 

• Vasılın duJlllanlan ıçın bu son Vasıl Bız~nsı ıdar~y~ başladı.. lerı kum~danı olmuıtu. . .. kip edildi. Preston ııfıra kartı bir 
bır darbe oldu. Başvekil Angeliki de kendıne uy- Sebastıyanoya sarayın kilan ve sayı ile rakibini yenerek kupayı 

Artık hiç bir hareket yapamazlar- muştu. şarap mahzeni teslim edilmİ§tİ. kazanmıttır. Bu gol otuz dakika 
dı. Valide imparatoriçe büyük ada Onu artık hiç ayık gören yoktu. uzatılan haftayım esnasında ve 

Mi§el öldürülmüştü. manasbnna, bir daha çıkmamak üze- O da herkes gibi nihayet emeline penaltıdan yapmıttır.. Penalbyı 
Yerine onun sülalesinden geçecek re kendini kapadı. kavuşmuştu. Yalnız biricik hicranı «Mutch> çekmittir. Birinci ve i-

kimse yoktu. Tekli. ise ••. Vasilin elinden abnmq T eosya idi. kinci baftayımda takımlar sayı çı-
Hi.kimi mutlak artık V asildi. olmasına kuduruyor kızgın ihtiras T eoıya da bu sadık uıaimın sa. karamadıklanndan uzablmak 
Vasile ımr.ı yapılacak her hangi için bqka istikametler ara yordu. dakat mükafatını ara sıra esirgemi- mecburiyeti hasıl olmuftu. Oyun 

bir suikast Bizansın saltanat talimi * yordu. heyeti umumiyeai itibariyle mü-
de~tiremezdi. Leon için buausi bocalalr tutuldu. Velhasıl Bizans, üçüncü Mişelin ıavi tartlar içinde cereyan etmit-

V asil ölecek olursa yerine oğlu Çocuk, bütün piçler gibi büyük ölümünedn sonra aktör ve sahne de- tir. Kral altıncı Jorj lngiltere ku-
Leon geçecekti. Leon.. bir zeliya uhipti. ğiftirmit, yeni yolunda yüriimeğe pasını bizzat galip takıma vermit- Predon takımı 

Etkarinanm oğlu Leon.. Ayuofya kiliaan bat rahibi Foti· baflamıfb. tir. Kupanın verilmesini müteakip 
Halbuki bu Leon •• Vasilin değil •• us ona ilihiyat okuduyordu. -BiTMEDi- büyük bir ıevinç izhar edilmittir• (Alton Villa) Goulden ( Weıt S dk. · v d "k" d 

Mişelin çacuğu idi. Bunu bütün Bi· Preston takımının kaptanı Smith Ham ) Baıtin '(Araenal) ve .. e~e .. ını~I a?'a.gm aı; 
1 

::,, 

zam b~yordu. H •ti f • ı •ki kulpa elinde ollduğud halahde vde oyunık· Yardımcılar ı Bateman (Brent- =~k=~i:..d:!~r:~n:J~!:.:S-ikind 
Etkarınanm resmen Vasilin karısı } er şere ıne şen } er cu arın omuz arın a 8 a an ç • ford), Cullia (Volverhampton), golü kazandırdı. Fakat oyun Çek· 

olmakla beraber üçüncü M~el ile mıtbr• Hail (Tottenham) Clifon (Şeater- lerin 2 - 3 galebesiyle neticelendi 

olan münasebetleri saray hudutla- ou·· n * fild).. • 
nndan dışarılara kadar çıkmqtt. Romada muazzam bir zafer Preston ve Hudderafield birbiri- ISVIÇRE. PORTEKiZ MAÇI 

Vaail, işte bu vaziyetin herkes ta- ne layık iki rakip takımdırlar. SPARTA ·KIZIL ŞEYTAN- Milano - lıviçre. Portekiz mil-
rafındanmalôm olmaaındandır ki piç geçit resmi İCf8 edildi 1922 ıeneıinde lngiltere kupaaını LAR MAÇI li takımlarının maçı burada yapıl-
oğlana kartı bir kin beslemeğe baı- Hudderıfield kazanmıştı. Bu de- Brüksel - Çeklerin Sparta ta- mıtbr. Birinci haftayim lıviçreli-
lamışh. feki oyunda Huddersfield taraf- kımiyle «Kızıl Şeytanlar» takımı lerin ııfıra kartı iki aayılan ile 

Vasilin bofadığı kamından, Sofi- BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE Bu alqam Villa Borgazada ltal- ~lan kupayı yine takımlarına te- arasındaki maç Spartanm galebe- neticelendi.Portekizlilerin mağla. 
adan olan uıl oğlu Kostantin ise çok Romada zafer ve İmparatorluk yo- yan folklor bayramı yapılacak, muh- mın edeceklerini kuvvetle ümit ıiyle neticelendi. ilk golü Çekle- biyetlerine müdafaalarının zaifli· 
zail, mariz bir çocuktu. lunda yapı1an muazzam geçit resmile telif muzik ve tiyatro temsilleri ve-- etmekte idiler. Uzablan haftayı· rin en iyi fÜtçülerinden Zeman ği ıebep olmuttur. Bir müddetten 

Vas~ i~e onu kendine veliaht ilan ~la_mıttır. Bu geçi~ resmi B •• ~us- rilecektir. mın ~inci d~ikaaında Hud· yapmıfb.:, Birinci haftayimin so- beri Pariıte bulunan ispanyanın 
etmek ıstiyordu. solini tarafından eski debdebeaı iade Roma 6 ( ö.R) _ B H•t1 • N _ dersfıeldın en eyı oyunculanndan nuna dogru Kızıl Şeytanlılardan en iyi oyuncusu Zamora bu maç.. 

Eğer ona kalsa idi imparatoru öl. edilen Kolize gibi abidelerle dolu es- polide hazır bulundu~ 1 m~~ Y oung bir akını durdurmak için V oorhoof beraberliği temin etti. ta Portekizlilerin galebesi ihtima• 
dürttüğü gibi kansı Etkarinayı dıı ki Roma kadrosu içinde yapılım~ ve deniz geçidinden Alman gaz t le • Mutche çelm~ ~ttığından hakem ikinci hahayimde Çekler Zeman lini daha kuvvetli görmekte idi. 
öldrütecek, Sofiayı tekrar nikahına Fqist ltalyanın modem ordusu ıon büyük takdirlerle bahaetm~: :; pen.alh v~rmıttir ... H~dderıfield ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~~;:.;=;;~~ 
alacak ve oğlu Kostantini veliaht ya- derece kaJababk halk yığmlan önün- ltalyan deniz kuvvetle • • inkİfaf lngılterenın ve hatta dunyanın en M • 1 v pacaktı. den geçmi§tir. Krabn tribününde kor nı kaydetmektedir! rınınBerlin T

1= güzel müdafaa hattiyle ikinci haf- acar revızyoncu ugu 
Faka T b " • d' 1 ik uht lif "lihla er. er a tayımın sonuna kadar hasmına 
K" ~ilir eob:Ôn :nh ~ı ~lmuştu. 1~ oma~ll • dve m ı:. h aıKr l 1: geblat» ltalyanın Akdenizde muaz- gol yaptırmamıtbr.Ancak oyunun 

f unkar kid ub. are .~tınde So- F~essı er~ .. e y~r a ,:!
1 

•. a .ı zam bir kuvvet olduğunu yazıyor. temdidi seyircileri çok yeknesak 
~aya !ı.eı en 111ettiği rekahe- ~~ v~ uçenm ge~ erı se~nç Amerikan gazeteleri de bundan babı giden bir oyun seyretmekten kur-
tın de tesın vardL . t~~url~ı:_ale karıılanml§hr. ~ide etmekte ve eski Romanın«Mare noa-- tannıf, büyük bir heyecan yarata· 
~aamafih Teosya, Vasile yapt~ı kuçük ıiWılı bablolar, ber~liy~, trumıt (Bizim deniz) sözünü ltal- bilmittir. 

telkinlerde, tim.diye kadar itlenen grenadye alayları, kralın ve Düçenın yanlann da kendilerine mal etmek 

Müfrit revizyonistler 
harb yolile hallini 

bu işin 
istiyorlar 

La Repüblik'te Edit Brikon yazıyor : 
cinayetlere bir kadın kanı kantma-m~ alayları,. ~ubteii! l~y~ iatedilderini hatırlatmaktadır. FRANSA-INGILTERE MAÇI 
muının çok doğru olacağım aö li- asken mekteplermm mumessillen ___ ı ·ı . 
yordu. Y ve diğer bir çok kıtalar i,tirak etmit- B n .::' tere • Fransa mı~i takımla· Macar revizyonculuğu, bir müd- hatta bizzat lslovaklan da ele geçir· 

Oçüncü Mi4Clin öldürülmesi halk terdir. Ağır endüstri İtçileri it a\etle-- iiyük 1ehir beledi- caktıiı 216 ~ı·ayııakta Pandıahte ya!?ıla- dettenberi epeyce hafiflemifti. Ve mek ümidini vermektedir. 
. ler [ • h ·ı . ngı ız t um a once Bay Daran ·• . ud . dar . ltın R . . . . arasında fazla bir galeyan uy.ındır- rini omuzlannda tqıyarak geçmış ye erı ta Vl at Berlin ve Züriht cak ~ nın m~. 1 esı a - evızyonızmın mutedil kolu. kü-

mamlfh. Çünkü İmparator killsayı ve sulh mücadelesini yapan orduyu • tır. e maç yapa • da, Macar dıplomaaısı bundan istifa- çük antantın üç devleti hudutların.la 
kendine kmlll'IDlfh. Buna' nıukabil temsil etınişlerdir. Ordunun kıanıı çıkarobılecekler Jngiliz takinı de etmiıtir. Çünkü, silahlanma hu- kesif bir halde bulunan Macarları 
Vuil daima din adamlannı himaye külliıi Roma adamile geçm~. Hü- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE kül edecektir: ı fU suretle tefek· susunda hukuk müsavatına ve Ma- ana vatana ilhakla iktifa etmeye razı 
etmişti. Çünkü İmparator balla ih .. cum tümenleri, motörlü tümenler, projesinde bazı değifiklikler Kaleci : Woodl (Ş be )' car azlıklarının vaziyetlerinin ıslahı- olmasına mukabil, müfid unsurlar, 
~~ı .. e~~ .~e yalnız. ken~ zevkini silahlarını sallıy~ ~':a g~n. ~t~ yapm_'!hr. Muavinler 1 H:go:c. CAne- na inh~~ eden talebeler, M.acaris- Macar ırkının. Tuna havzasm.da He-
du,unmuştü. Halbuki Vasil kendi Tarabulus ve Bmgazıliler bırbınnı Encwnen, barodan çıkarı- nal), Sproıton (Leeds) tanla kuçuk antant arasında hır barış gemonyayı elınde tutmak mısyonu· 
mevkiini sağlama bağlamak için hRI- takip ebnqler ve bütün bu merasim lan avukatların baroda lıa- Müdafiler : Vill' h olmadan Tuna havzasında her han- na sahip olduğu kanaatiyle, Maca· 
lav~ av~ taba~mı ele a~ıştı. esnasında tayyare filoları h~~~~ yıllı avukatlarla if bi~liği ya· You'!g (Huddersfiel~~, aVel.:h gi bir kurucu eserin başarılması im- ristanı ~~hudutlarına kadar geni,. 

Eger 14lenen cınayetlere bır de ka- ekaik olmamu~lardır. Bu dısıplınlı pamıyacahlarına dau olan (Şarıton) kansız olduğunu bilen garb devletleri letmek ıstiyorlar. 
dın cinayeti ilive edilecek olursa o kuvvet açılışı Hitler tarafından çok maddeyi aynen kabul etmİf• Muhacimler : Mathe (St k ) tarafından alaka ile kar .. ılanıyordu. Macaristanı nüfuzu altına almak 

kiliaa ı· R b" va 0 e " · · d 1 Alın · zaman ve hail< muğber olurdu. takdir edilmiştir. ır. ___ _ ~ ınıon (Sefild W), Broome Fakat Macar nasyonalistlerinin nl ıyetı~ .~ 0 
anB anlayaheonuben geynış-

dik uh ı k 
. k li . emesını ıster. unun ra r, U· 

Halk masalları 
na emme • Böyle dağ ıularını dağından halı" · D • 1 r u, ve meme etın en uvvet aı- J R .. d. . . l W• 1 . nı evrıte an abr... i . I ah' gos avya ve omanyayı gucen ,,_ 
ıçe ıçe bes eneceg1z. Devrış te . yas organızasyonu o an ve m ıra- ek . t ecl'"" d d " da 

Annemiz babamız bizi dütün- - Ey tıdıım D S ne propagandası dünyanın her tara- m 
1
M
8 

em ıgu~ en, olagru n doğ· 
•• • • ·.·:••••••••••••••••••• •••• •••••••••••• • ••• •••••••• mez oldu. J me.. Sen çocuk .. l er.. .~n ~am ye- fında bir çok nafiz şahsiyetleri Ma- hruyatt acarkin~e~ızyoncu nna müza-

z u N Bu~· LL •• • • ·~ I • . arını gormıyorsun " . . are en çe ıyor ve Salasi'nin et-

u KOŞKUN PERiSi çlerınden bır kaçı da: amma onlar . .. .. l ~-Ç car davasına kazandıran revızyonıst rafında t l M . tl . 
Dü ·· l b"l b• · 1 ıenı goruyor ar. ef- b' lik d R faal" op anan acar nazıs erme 

d 
-ld w fume er ı leb.lızinlım nere- me~en abdeat almakta iken gelip .ır ahdi~yu_~aly~r u. 1 esmen .. ıye- daha ziyade alaka gösteriyor 

1 
e o ugumuzu nası ıs er.. su ıçen cr:;ver . I • ki tı t t eaı mış omasına ragmen, M . . . 1 · - - D . l l p a... cın er ıenın çocu a- . . l ah l ki bek acar revızyonızrm i e nazizmi 

emeaıy e çırpınıp uçar ar. a· rmdır. saatının ça ışmasını s ırsız ı a - claki .. k 
Bir varıntf bir yokmuf, vaktiy-ı kadar has bahçeye bile yalnız çık- ditah bunları isitir itilmez kendisi Şimd" liyordu. işte şimdi Anşlusla bu saatin ~~ın muştere nokta, bu teza· 

le bir padi'8h varmıf .• Dünyaya mamı9 .. Kendisine bir korku gel- de evlat ya~ıklıaı olduğundan t t . •YOe kadar onları periler çaldığını sanmaktadır h~rün telkin ettiği ikinci müşahede-
her ne kadar çocuğu gelirse hep di : kendi kendine • zap elikb. ldukları yer buraya bir G .. B 000· k' . . . . dır. Çünkü «bütün Macar toprakla· 

d
. d.. V• d . l A • sene yoldu l · eçen gun , ışının ıştırak b' 1 · S l ·• · 

ye ı Ofegın e ıken ça ınırınıf.. - caba ben nereye gidiyo- _Vah yazık Hayvanlarda bi- diki . . r amma on ar ııte- tt·~· t h .. b k d l"l"d' nnın ır eşmesı» a asının progra· ., ·· erı \'akıt b d V•ı . e ıgı eza ur unun açı e ı ı ır d h"Jd" 
Padişah artık deli gibi olup, ne- rum... . le ana baba hasreti var. Bu yavru • uraya egı' senın Bu tezahürde bi k h f ı Ih · mına a 

1 ır. 
dir benim bu batıma gelen. Şim· Derse de ne olurıa olsun .. Daha kutcağızların da dertleri kim bi· İardyına bıle gelirler. La.kin peri- h l ek'll .. b'r ~o ~ ıp r ~u. ~u Liberaller, katolikler ve demokrat· 
diye kadar kırk tane çocuğum ol· başıma gelecek varsa görürüm gi. lir nedir 7. ~r en. korktukları için kendileri- -~J O:. elrın~. ır am. aya sı atıy e lardan mürekkep olan geniş cephe, 
du. Her biri birbirinden güzel, bi dalgın dalgın bir yolu tutturur Diye daha beter efk" ta knı lbkel~ı edemezler. Sen buradan hı e ışt er. ılr. lRd evızd.Yl 0b~lun ~1:1~1ak tahakkuku, Macaristanın istiklalin· 

Y
.. .. "d arı ar r.. a tıgın za .. d'" ~ .. .. arp vası asıy e e e e ı e ı ecegı ı e- d f d k" l ki öd' k la 
uzlerine bakmagv a dayanamaz- ıurer gı er. Ne ise abdest alıp sabah n ı . man o gor ugun gu- . .. ül .. .. en e a ar ı a enece o n bu 

d 
.., . amazın veremi .b. rı sur muştur · t'k h l' · "dd l ım. Hiç olmazsa biri olıun kal- Bat agrıtmıyalım, tehırden epey kılar. Artık ortalık gereği gibi ay- . er gı ı Çefmeden kana ka- B .. · . . . . .. m 

1 
am. aya ını şı ete tenkit et-

madı. Arhk bundan sonra evlat bir ayrılınca sabah yakla,mağa dınlanıp dört yandan bülbüller ?a ıuıİç .• Sonra yoluna git.. Tanrı ku tezahur. hızı ıkı ~u~ete~e mekteclır. Fakat bu cephe bugün mÜ· 
falan istemem. Böyle her birinin hatlar. Bir çef~e batına va•ır. ~aklayıp öterler. ınf&A ah •eni çocuklarına kavut' ~ev etmekteclır : Evvela, batıp crın d~faay.a çekilmiştir. Ve Daranyi hü· 
acısını çekmekten ise hiç olmasın - Şurada bır abdest alıp na- Padi.sah bütün bütü k d' tu"?'. emen munhasıran Çeko~lavakyaya kumetı, son çıkardığı kanunlardan 
daha iyi .• maz kılayım.. garipse~ek gelı"p ld ~ en ıdne Dıyerek Dervit kalkıp gider. Bi- çatmış olmalan. Halbukı uzun za- da görüldüğü gibi, kendini nazistle-

D 
o ugu yer e d . l b.. '"k hcd f' " . 1 b 

er .• Der amma çocuklarının Diye kollarını sıvamakta iken dalar kalır. raz sonr~ a padi,ah uykudan man, revızyoncu ~rın uyu . e 
1 r~ tavız erde ulunmak mecburiye-

acııı ile günde bin kerre yanar gökten doğru bir karartı peyda Aradan bir vaki y uy~nıp dtltünür, tatınır. Rüyaıın- Romanyaya geçmış olan Transılvan- tınde görmektedir. 
" k l B ' G ı 1 b k k kı k Y geçer· or- da görd ·· v •• D · · d" F k t b .. B da t · d M 1 il ,,a ı ır. azı bazı canı çok sıkılıp: olur. e ege e a ar i r tane gunluktan bir zaman uyanmaz.... ugu ervıfin sözlerini ha- ya~. 1• a 8

•. u~u~, u peşe, 1 
e- acar arın eme erine müzaheret 

- Eyvah deli olacağım .• Varıp güvercin .. Çırpına çırpına çefme- Uyku arasında yine çocuklarını tırlıyarak : ol~ıık tesan~d yuzunde~ •. Bel~ad ve eden ltalyanın, Tuna havzasında nü-
baı~ı alıp gideyim. nin yalağına inerler. Paditah ta dütünmekte iken rüya~mda yanı· - Acaba gördüğüm gerçek mi Bukreşle munas_ebetlerını ıslaha ça- fuzunu kaybetmiş olması bu vaziyet~ 
k Dıy~ kurar. Bir gece, herkes uy- korkuıudan hemen bir kenara na bir dervit geldiğini görüp ı IY_?ks~ hayal ile bana öyle mi gö- lışıyor. Halbukı, Çekosl~vakyaya te çok amil olmuştur. Çünkü Buda· 
~da ıken kimseye duyurmadan gizlenir. Güvercinler çefmede bi- - Buyurun.. rundu deyip dururken : karşı, Almanyanın yardımıyle Sov- peşte. Romada bulamadığı müzaha-

!ıraz öte beri düzüp kendi kendi· rer su içip : • . Diye yanında yer gösterir. Hal - H~y~.i •. Öyle de böyle de dağ- yetle~ tarafından ywa~~la~ ve ~u me~- reti. Berlinde aramışlar. Onun için, 
e •aray~~n çıkarak karanlıkta - Ah .• Derler •. Annemızın sÜ· hatır ıoruttururlar •• Paditahın ak-ılara duştüm. Ne olursa olsun.. leketı p~r~layacagı ~I?ıd edilen mu- ltalyanm, bu nüfuzunu tekrar dirilt-

yoUara duter .• Padinh o vakite dü bize kısmet olmadı .• Kana ka- lında çocuktan baeka derdi olmaı- BiTMEDi cadele, ıntıkam partısıne, yalmz Is- mesi, vaziyetin salah bulmasında rol 
- - lovakyanın 700.0GO Macarını değil, ovnıvabilir. 
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Belediyenin ziyafeti 
B. Behçet Uz dört sene içinde belediyenin 

neler yaptığını izah eden bir nutuk söyledi 

miz &a}'ın Celal Bayarın eskiden he
m.iz Kültürparkı, yannuı lzmiri için ri lzmir için devam edip gelen kıy· 
de büyük bir cazibe yeri olarak bıra- metli yardımları ve bilhassa Başve· 
kıyoruz. kiletleri zamanında lzmirinüzin 

lzmir enternasyonal fuarını da ih- İmar ve ihyası hususundaki candan 
tiva eden bu 360 bin metre murab- ve çok yakından alakalan kalpleri
balık &ahedn bu günden vücuda ge- mizi teshir etmekte ve bizleri min· 
tirilen terbiyevi, sportif, eğlence ve netdar bırakmaktadır. 

Şehir Meclisinin Son Toplantısı 
istirahat tesisatının kıymet ve ehem- Cümburiyet hükümelinin beledi· 
miyeti gelen yıllar elbet daha çok an- yeler hakkındaki düşünü, ve görüş· 
!aşılacaktır. lerini yeni bir hedefe doğru aürükli· 

Çocuklarımız bu eserden genit bir yen Başvekilimizin, lzmir entemas
tekilde istifadelenirken, lzmir enler- yonal fuarını da himayelerine almak 
nuyonal fuan her yıl lzmir halkına auretile lzmir halkına ve şehrine 
milyonlarca liralık maddi faydalar yaptıldan yüksek yardımlar lzmü 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE de bu tesisatı tamamladıktan ve 
ruttan altı kurufa indirilmeıi mü- hesaplarımızı yaptıktan aonra 
nasip görülmüftür. böyle bir kararı almak vazifesini 

A • ld ki h "t"b 1 b u ı~L· t • t• E- • temin ederken, duyacağınız manevi için daimi bir şükran vesilesi olacak-ne manı o u arı, u ı ı ara u za sa anıye vermıt ır. ger tır- k 1zm• • • lı lan b 
hat üzerindeki otobüs seferleri- ket tramvay seferlerini arttırır, zev 'I ... 

11 ıçın çah. ·~~ h nızmk ve r.Beled. · ·ıe ı~•--•- kü" ük · ·ı d'lm · · · d yorgu ugunuzun ıç ,up e yo en ıyemız ı a aJUW ç ve 
nınTaktatı. e •h. e1aı .ıatenı1!or bu. h balkın i.htiyacına cevap verirs~ bu büyük mükafah olacaktır. büyük her İ§te, devlet kudreti ve teş-

Tarife encümeninin kararı mec- bizden sonra gelecek meclise ter
liste okununca uzun bir münaka- kedelim. Bence tenzilat halinde 
f4 kapıaı açılmıttır. Bu münaka- 'Zararımız büyüyecektir. Nitekim 
,anın bir tarafında belediye dai- hava gazı ücretlerini 9.5 kuruttan 
mi encümeni azaları, öte yanmda 
tarife encümeni azalan bulunu
yordu. 

rır sa ıp erı mec ııte u u- yolun tırketten alınacak tabsıaat- a. _!_ arkad 1 iri'~..__ .ı bt 1d -
·f h d · h d"I ~ ~ anm, Nnuıoan mu aç o ugumuz yar-

suıta fi a en e ıza at ver ı er ve la yapılması imkan dahiline air- y lan • 1 • h . • b"" ··k d la b'zd . . ubt yr" .. t . · r d • apı .. erın epsını uyu mı rı ı en eaırgemıyen, m e· 
gaddı ~un ~zd b"lf ıykn kve I ar mittir. Şirket te keyfiyeti umumi lrurtancnnız ve önderimiz Atatürke rem heyeti '\'ekilemizin çok kıymetli 
ca e uzerın e ır ço aza ara merkezinden istizan edecektir. borçluyuz. Hepimizin, bütün türk erkinınm her birinden ayn ayn gör-

Söz alan Kartıyaka izuı bay 
Hüsnü Tonak, bava gazı ücretle
rinde tenzilat yapıldığı takdirde 
abone adedinin de artacağını ve 
mevcut zararın bu suretle itfa edi
leceğini söylemittir. B. Tonaktan 
sonra bay Muzaffer, B. Leblebici, 
B. Ener, B. Buldanlı söz alarak 
münakafaya ittirak etmitlerdir. 

Daimi encümen azalariyle tari
fe encümeni azuının beyanatları 
arasında mevcut mübayenete İfa
ret eden bay Lütfünün izahat iı
temeai üzerine bay Faik Ener, 
aradaki beyanat ayrılığını fU fe· 
kilde izah etmittir : 

- Arkadatlar, öyle tahmin ede· 
rim ki tarife encümeni arkadatla
n bu İfe ait dökümanları iyice 
tetkik fırsatını· bulamadan bu ten
zilata taraftar olmutlardır. 

Hava gazı tesisatımız tenzilat 
yapmağa müsait değildir. Daimi 
encümenin yaptığı esaslı tetkikler 
neticesinde bu müeaaeıenin, sırf 
tehrin umumi hizmetlerini yap
Dllf olmak İçin vaziyetini 11rarla 
idame ettirdiğine kani olmuttur .. 
Belediye, her ıene 30 bin lira ve-
rerek 15 bin liraya yaptıracağı 

Mecliste konutulacak mevzu milletinin üzerinde titrediğimiz bu düğümüz alika ve teveccühü de 
kalmamıt tı. Reis, bir kapanıt nut- mukaddes .-Jıaiyetin daimi aihhat ve hürmetle, şükranla yidedelim. 
ku ile ıon celse1iı kapamıthr. afiyeti için içli temennilerde buluna- lzmir mebuslannm ve lzmiri ee-

___ ,_ lun. Ona, lzmirin ebedi minnet ve ven diğer muhtrem mebuslanmımı 
'1ikranlarmı bir daha tekrarh1alun. da bu bahiste yardım ve alikalannl 
Arbdqlarım, • t~ekkürlerle anmak, şehir meclisi ve 
Bu devreyi kaparken, lzmir bele- belediye namına bir borçtur. Tetkikler 

diyeainin mali vaziyetini de gözden Devremizde çıkarılan itlerin tefer· 
geçirmek faydah olacaktır. rüatına kadar canlı ve samimi bir ilği 
Zamanımızda ifası teahhüre uğra- gösteren dürüıt ahlakı, genit vukuf Orman Fakültesi 

talebeleri Denizlide mq _hiç bir .. borcumuz !oktur. H~- ve tecrübesile bizlere ?ai.ma yardım· 
ladıgınız butçeler, kat'ı hesap tetkik- da bulunan sayın valımız ve parti 

Denizli 6 (Hususi) - Mesleki lerinde de gördüğünüz gibi çok defa bqkanımız Fazh Güleçe Vilayet er
tetkikat yapmak üzere orman fa- tahsilat fazlasile ve hiç bir ~aınbya kanına Ordumuzun Izmirde kıymet· 
külteai tnlebel~inden .. b!r grup meydan verilmeden tedvir edibniş- li mü~essili müstahkem mevki ko· 
hatlarında fakulte rektoru ve pro- tir. mutanı general Rasim Aktuğuyaı 
fesörleri bulunduğu halde Salı gü- Bir kelime ile, bel~iyenin mali kardeş umumi vilayet meclis azala· 
nü tehrimize gelmitlerdir. 4-5-938 vaziyeti tam bir itibarda ve yolun- nna, itlerimizi halkımız arasında ya• 
Çartamba günü fakülte rektörü dadır. lnndan takiple vazifemizi kolaylaştı· 
bay Esat Muhlis, baş Asistan Ga- 375.331 lira kasa mevcudumuz. ran parti teşkilah ve partili arkadaş· 
fur Acatay, asistan B. Fikret ve 351.218 lira ihtiyat akçemiz var- lara neşrİyatlarıle belediye vazifele· 

d . b k k . d" d·~· . b b. b f 1 • Tahsin, fakülte profeıörlerinden dır. rini 'halka yayan ve kıymetli hizmet· ye ı uçu uruşa ın ır ıgımız se e ıyet veren oto üs se er erı- D b R d lf F k B Er 
k ·· k d b k • ·ı· d ·ı r. ay u 0 er orn, • vin Bu devrede·. ler eden matbuatımıza nck ı'le çalıc.. zaman anca yuz a ara one a- nın tatı ın e ıuar ettı er. ' _, v 

k M ·· · d "Ik ·· 1 B Şimitsek, orman umum müdürlüğü 144 872 lira adi borçlara ma1arile mü•kül belediye makinesini zanmıf lı . evzu uzerın e ı aoz a an • : · · v 

Reisin de izahatından sonra lsmail Hakkı oldu. Bu zat dedi ki: feflerırt~e? ~ay Cevde! ve 28 ta~e: 104.933 lira istikraz parasından döndüren belediye memur ve müı-
müzakerenin kifayeti ileri sürül- - «Acaba tramvay tirketi oto- be fe~rımı~ın ~uh.tehf y~rlerı?ı adi bütçeye aarfedilmiştir. tahdemleri arkadaşlarıma bilhassa te .. 

1 1 b . dd d"I b .. le kalkı · ih gezmıtlerdır. Ögleyın beledıyemız 1 192 233 lira da istikraz borcuna •ekkürler ederim mÜf ve tenzi at ta e ı re e ı • us r nca tramvay esaretı - f d • f 1 f b • · · v • 
mi.tir. dasına kalkıtmıyacak mı, timdi t~la ın 8?

1 
~ısa ~.r1 erdterlelbme 11 verilmiftir. Sayın arkadaşlarım, 

k _ .k. • •~ b 1 fO en verı mıt, fO en e ayımız BELEDiYE BONOLARI Dört senedir ittifakla Iütf ettiğiniı 
ta tıgı ı ıncı mevKı ara a arın sa- bay Ekrem Engür aaylavlarımız- •tim· d .. ah ti . . . b"" .• 

GOZEL YALI OTOBOSLERI yı.sını azaltmıyacak mı, bugün bi- . • ' .. .. Belediye bonolan da çok İyi ve iti- 1 8 ve muz are ennızı utun 
On imzalı bir takrir okundu. Bu le kartılatılan ııkıtık vaziyeti da· dBaankbay NecHıp Adlı. KBuçkmüka, Ybuıulkf barh bir vaziyettedir. hayatımca en tatlı bir hatıra olarak 

h d hd• . k . ? f aya ve am ı er an, a ıec1· • 5.544 1. alık aaklıyacağun. a ata ıt etmıyece mı evi batkanı Esat Kaymakçı or- Be ıyemızce 1.09 • ır H • • haa f 1 Şunu öğrenmek istiyorum. Şir- • . ' .. bono verilmiJtir. Bwılann çoğunun • epınıze 11 t ve 8 ~yel;~ ve 
ket bu hususta nasıl bir garanti al- m3:n, ziraat ve veterıner dırekto~- mahsubu yapılmış 328.560 liralığı dauna güzel ve muvaffakiyetlı 1•ler 
t · · b" .. f • t len de hazır bulunmutlardır. Ög- kabn ki beted• • 1. d b dı'leyerek denn· •u"'kran ve u""stu'"ı1 
ına gırıyor, ıze ıeyruıe crı e- • • JJhr ıyenm e ın e unu ' " . . 

min edeceğine dair garanti Yeri- leden ıonra ka!ıle ot~mohıller}e en aşağı ilç defa karşılayabilecek saygılarımla veda eder, ve azız şefım 
yor mu? Bunun bir de taviz cep- P~mukkale (Hıyerapolı~) e gıt- 310 000 metre murabbaı aablmaml§ Atatürkün yüksek varlıkları karşı-
he . d m19ler, harabeleri gezmıtler ve · ___ L sında tekrar egwilirim 

aı var ır. tk"k b l 1 d T 1 arsa V1UUu. • 
B G 1. T l b.lh te ı atta u unmut ar ır. a e- • • . ı· · · D k • • f . a ıp - ramvay ar ı as- b 1 P b bab tr 1 B Devremizin vazıyetı ma ıyesmı 0•• n , 0· zıya et 

b h k 1 ·h · e er er9em e sa ı en e ur- . 
ıa ıa a ve a ,am arı ı tıyaca ce- d h k t t • I d" de şöylece arzettikten sonra müaa-

. 1 S f l • ki ura are e e mıt er ır. hrin. dah • • 
vap vermıyor ar. e er erın aı a,- D . 1• ub bı • .denizle, lzmir şe ı şu a ıyı Şehir meclisinin dört yıllık faali· 
t ı ı A d E- · k t • h enız ı m a ın • • k ı•tfü" ·· b.zd d • · ·· eb ~rı ?'a~ı az!m ır .. ger •ır e • "l-.e • NIY AZI BAYRAKTAR v~yet~ get~e u nu • ı . en yet evre.ıne son vermeııı munaa e-
rın ıhtıyacını tatmın ederae ıtıra- esırgemıyenlen habrlabnak ıaterım. tiyle dün gece saat 19 da şehir mec-
zımız yoktur. Reise aali.hiyet ve- Eski Batvekil aayın ismet lnönü- Iİli izalanna Kültürpark gazinosun· 
rir ve icabına göre hareket edilir. Bı·r muallı·m nün, gerek yangın ,erlerinin bele- da bir vedi ziyafeti verilmi,tir. 

B. Ahmet Şükrü Sayar - Rei- diyeye bono mukabilinde veril- Ziyafette şehir meclisi izalarile 
ae salahiyet verelim. ı,in tavizat meainde ve gerek istikraz borcu tak- vali, ordu müfett~i Orgeneral İzzct-
kısmı mühimdir. Hususi ders ıitlerimizin 300 bin liradan 1so bin tin eaı1'1ar, müstahkem mevın ko· 

Uzayan münakatalar ıonunda liraya indirilip maliyenin yardımlari- mutanı general Raaim, tüm komutan 
bizim bu bahis üzerinde elde etti- verecektir le taksitlerinin uzablmaaında ve iz- general Nuri, vilayet meclisi azaları, 
ğimiz malumat tudur : mir iktiaadiyabna yükse1İ4 imkin- fırka teıkilitlan menauplan, gazete-

Tramvay tirketi, otobüılerin se- Değerli bir muallim hususi ders lan veren lzmir enternasyonal fua- ciler ve bir çok güzide davetliler ba-
T kr. ah. l . G"" I l tr ferden men'i halinde lnönü cad- verecektir. nnm kurul04 ve in~nda ve diğer zır bulwımuşlardır. 

a ır s ıp erı ~z~dya 1 a:· deaini muayyen bir zaman içinde ilk ve orta mektep tahsilinde bu- belediye işlerimizde gösterdikleri ala- Ziyafet esnuında, Belediye reisi· 
a ırımın o- parke tatlarla dü,iyeceği gibi bu lunan çocuklarını hususi derslerle ka ve yardım çok büyüktür. Kendile- nin şehir meclisinin kapanı•ı dolayı

zulduğunu, bunun tamirinin iki hattın tenviratını da temin ede- takviye etmek ihtiyacını duyan ço- rine lzmir namına şükranlanmı bu- sile verilmiş olduğu dört senelik faa
Belediyemiz bu tesisatı yüz binli- bin lira masrafa mütevakkif hu- cektir. cuk velileri «qrefpqa poıtaneainde rada da tekrarlamağı bir vazife bi- liyet nutkmıa tehir meclisi azalan 
ralık bir masrafa girerek ıslah et- lunduğu, bu hat üzerinde itli yen Bu hususta bir kombinezon yap- Post Reatan c.Akaan» adresine tah- lirim. namına reİI vekili avukat B. Müniir 
ınek yolundadır. Müaaade ediniz otobüslerin ıeyrüaefer serbestiıi- maaı için meclis, reis Dr. Behçet riren müracaatleri. Değerli mebusumuz ve &.vekili- Birsel cevap vermiş ve belediyenin 
_ _,.._ d ad id" -la-d 

1 

-G im :::::s:s' s·· -· · d kurtul ha be dört senelik icraatını uzun uzadıya 
urm an g ıyor r ı. ece o uştu. uvansm en an yvan t ..__ LliJ t rih ed ek . . h. 

K k E 11 
= Ve o gün bütün gün gittiler. Kız- Kmnların rütubeti deveyi daha on metre kadar gittikten sonra dur- UUI r ":e ~ tı--· er r:e~m~ır 

e S )• ı· ~ n dgınlargÜn~ albnda kan ter içinde kal-, hdızhd koşd turuyordu. Bir pınar başın- du. L~ havaya kaldırdı ve acı, ~ ~:;:u;a ~gım=~ bulun~ 
- ı . a ur u. acı UDK'""- beled. . • B Dr Behç t U 1 

A - Gece dinlenmeden, bir kasaba· Aizına bir lokma ekmek bile koy- Hayvanın bu bağırmasına yakın- ,. ıkayedreıslanı · : ldu-:_ z a mbae-D A M d d 1 •• d v• t" d·ı . • • 181 ar .. na aıt o gunu te • a eve erını egı• ır ı er ve yıne mam14tı. Koymak ta ıatemıyord11. dan bqka develerin bağırmaları ce- .. . • • 
yollarına devam ettiler. Yalnız dili damağı kurumt14tu. Bir vap verdi. ruz el!1rm"tir·1. G""l de b" ,_ 

-
Fefrika 
No:40 

YAZAN 
HANRV 

DE 

M onfredl 

A ukadd if · · b" A ka • tikt laar . .. . .. .. Vali B. Faz ı u eç ır nutun ne m es vaz esını ır an ç avuç su ~ en sonra te yo- Ayfelllll bayılarak dü4tilğu yer .. 1 • beled" • ff ki t 
evvel yapmak ve Malmiudunu geç la koyuldu. Aaaaba yakın bir köydü. Köyde ba- ~l_~°!..~ laıyenılanbnmuva parla !e · 
kaim d .. lümd kurt ak · · U ·· dd d d d · • ICl"uu ucyecan an ı•, 1 ve 

f
aakanb. o rgunlen k b.larmh. ıÇl? dzun mb.?b ekti ~vedıırt~n a ~- hkçı aıleleri oturuyorlardı. vilayet bakımından iki mühim mesu-

en u ır yo u ı e 111etmı- ra ura o re erı e agrımaga Yabancı bir devenin bağırmasını liyeti omuzunda taşıdığını, paıti me-
yordu. batlamıf h. duyarak lrulübelerindn fırladılar uli t• . b. .ı_!_ vil- t 1· A d il A b daki 1 1 · s ye mm ır uenu;, aye mesu ı-

• Y • e Ha aruın yo a ge - Hayvanın boynuna doğru eğilip Deveyi siivariaiz gördüler. yetinin bir katre olmuına rağmen 
Mektupları yazdıktan sonra 1 taran adamın kurtulmaımı can ve m"lerdı. .. . . ve dişlerini ıılmıak suretiyle ıtlıra- Sahibine bir kaza geldiğini aıJadı- her iki meauliyetin ağırlığını müdrik 

adamlarından birini çağırdı. En gönülden istiyordu. Bu~da onlerıne yerlı ltalyan as- bmı kuşılıyordu. lar ve Ay~yi baygın bir halde bul- olarak belediye reisi Dr. B. Behcet 
ıeri vasıta ile onları Asıaba Ital- Ay•e E · · k ı .. -·ıd· kerlerı çıktı. Bunlar Habe,lere oldu- Sabah oldu. X!:.le oldu .. Hali .. Hi- dular. Uz'un lzmir için bir mazhariyet ol· 

:ır mınenın u agma egı ı. .. k d M h "'kü . . VK 
yan komiserine götürmesini emr- - Ne olursa olsun.. dedi. Mah- gu a ar unr .~ metmın mem~- li.. gidiyorlardı. . Onu tanımıtlardı. duğunu söylemiş, yeni intihapta be-
~tti. muda benim buraya geldiğimi ve se- lanna karşı da du,manca hareket edı- Artık yakla4mışlardı. Aktama As- Eaasen Aasab' da Ayşeyi tanımı· lediye reisinin ve onun mesai arka-

A d be be "t k. t d" . .. d·· - ·· .. .. l K d' . yorlardı. --Ltd 1 kt I_!___ kt d 1 t kil - ~ h' r . r yşe e ra r gı me ıs e ı. nı gor ugumu ıoy eme.. en ısın- . . . ıNW a o aca ı. yan KUDae yo u. q arım eş ecen şe ır mec ısı a • 
- . Bu ac!amla beraber ben de gi- den fÜphe ettiğimi Mahmudun öğ- ~un lta~~an komıserı ıle dost .Ah .• Acaba .. Acaba yetişebilecek Ayşe gözlerini açınca kendini ta- kada,lannın tekrar hal~:ın itim~dına 

deyım, dedı. renmeıini istemiyorum. Bana 'j'emin oldugunu bılıyorlardı. Onu yoluna mı idi... nunadığı adamlar arasında görerek mazhar olarak aeçıleceklerınden 
Vali, kadının kocasını kurtarmak et .. Söylemiyecekıin değil mi? ~e~ama serbest bıraktılar. _Fakat y~- Hava karardı. sordu: emin bulunduğunu ili.ve etmiştir. 

için olan r.ayretlerini takdir etti. Emine bu teklifin hakiki manası- lınm adamına daha fazla ılerleme.ın- Gün~ battı. Birkaç saat sonra - Burası Assab mı? Ziyafette hazır bulunan Or gene· 
- Peki .. dedi. Sen de beraber git. nı anlarn'adan yemin etti. Aneııin,lne müsaade etmediler. seyahatinin ıon noktaaına gelecek- - Hayır .• Fakat Aaaab'dan bir ral izzettin Çah,Iar bir tesadüfle bu· 
Ve mektubu Ayşeye verdi. çocukça kıskançlığından utandığının 1 Şimdi ise Aasaba doğru tek başı- ti. saat uzakta bir köy.. lunduğu bu ziyafetten duyduğu bü· 
Ay.şe.. Mahmudun hayatını kur- ve sevdiği adaımn hiılerinden bu ka- na yoluna devam ediyordu. Heyecan içinde sık sık nefes alı- Ayşe yerinden doğrulmak ve bir yük manevi zevki heyecanlı ifadeler· 

~~~ olan bu kıymetli vesikayı dar düşüncesizce ,üpheye dü,menin 1 • Altındaki deve oldukça hızh git-ı yor~u. aaatlik yolu ... da katetmek istedi. ~e n~letmiş, 12!11ir be!~iyesini~ de· 
ıogsune sakladı. vicdan azabı içinde olduğunun far- tıği halde zavallı kadın daha çabuk1 Bır aralık karanlıkta ve uzakta Fakat doğrulamadı. rıerlı muvaffakiyetlennı takdır et-

Aynlırlarken Emine ile kucaklaş- kında değildi. 1 gİbnek için hayvanı tiz perdeden bir takım ışıkların parladığını gördü. O zaman koynundan mühiirlü mqt!" • • 
b. Develerin üstünde yola çıktılar. yüluelttiği haykınşmalarla tahrik J Sevinçten keodiaini kaybe~ zarfı ...... : • Zıyaf~ .ıeç vakte kadaı: ~ım\ 

Emiae de, kendisini ölümden kur· A ne önde. valinin adamı arkada edivordu. Deveden düterek bayıldı. -81TMEDI- bu bava icinde devam etm ... tır · 
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en aon terakkiyatına göre yapılmıftıT ••• 

F Aleni Teşekkür ! ·······••1& •••nın1t••n•n••··············-·······-··········••n••H••••••H••• 
Fransada • 

Kardeıim S. Apaym muztarİp ol- S 

Boşa giden emekler 
Maliye nazırının duiu apandisitten ameliyat'" tec1a- : 

b 
visini muvaffakiyetle neticelendiren 

e yanatı ön yüzbqı operatör Dr. Cevat Alp-
Pariı S (A.A) - Saat 12.30 da saya ve ~ire bayan Hafize Me

matbuat mümeuillerini kabul e- rihe ıe.ekkürlerimi ödenmez bir borç 
den Maf!ando f U beyanatta bu- bilirim. 

Hiç taflllaınalı. Çtinlı:ü Paconun Maria Antonia, milyon~nb~ r_~!- lunmzuttaedr: ·ı .. I __ , . 
L_ • • bi)miyen men Joselitonun her hangi ır aac:- « ann ı en •e aoy encu.ıenn 

meynaneımıB~anımıyan, • _ _:_!_.le li.de 'fani gibi çirkin bir adam oldu- hilafına olarak bugün istikrar TÜ-

Tayyare defi taburu 
Teğmen T. Apay 

(938) 
kalmamııtı ınarun cepıxuuu ' d · ·ı · kar ·ı · 

clııcah .ıııcah yeyecekler ve İç- iunwı çok geçmeden farkına v~, cdu y ~ld&:etıryı melaıne arlve~ nıhıf 
. . , h hir de levha göze kaba, yelken kulaklı. kendinden bır eg_ı ır. • ·~~ ~ !"~aı_ne enın ~ DOK TOR 

• 

kiler » dıye yazı lenha hil.e h ·kes· brq küçük hasılı ona gülünç ge- defı evvela fnlı hır ıstıkrar temın •• 
~~yo~d~. Bu kili idi. ;nkü: len bir adam'dı bu joselito! Böyle bir etm~tedir. Uç taraflı i~l~fa t~- F ı•k Jbrahı·m Okte 

MAZON isim Horoz marka.sına dikkat mü~bih isimleri ·. e taklit
leri reddediniz. .................................................................................. ~······ 

dutun~~eye bozuk lan k .. . vilmesi imkansızdı! Ancak mamıyle uygun olarak hükumetin 3 
hem dili hem de~ llilm ~ er egın se rği ile nlot geçirmemesi ittiha zettiği karar bir lngiliz lira- o t .. 
bir kimaeden, ~ • eti ft ~mıct!~'?e ıbe yoldu. Bundan de- smın mukabili 179 frank olarak pera or 
ne de mutfak iJlıı::wioden anlamuı ıc:m ır ıe ~~H •-- "nl"" _ tesbit edilen rayicin tecavüz edil- • • • 
beklenemezdi F:-'-• onan do)aymı layı onunla peıu11.a 1UJ11aftİP go u •· • t • . • . t"hd f ı.. Muayenehanemı ikinci Beyler ıo-. __, • - ... 1 d" · d r.::...ı...:: .. memesının emınını 11 ı a eı-
ı-•.: dü•künü köylüler çetiınfiiindm nu eg en ırıyor u. ~ ... , OIU go- kt d' B "t"b 1 f . • kağmda Hallı fırkan l1l'UIDda 65 
~ 'l' • ül . 1 ı.-::.:.. ağzı tüken me e ır. u ı ı ar a rangın •azı· L~-_! , __ ......_ ___ ,_ı_ 

içkinin içinde bir çöpün nya bit ll'f'• n v~~1! 0 an er~ıı:-· ' - yeti eyiletceektir. Hükümet bükül- numaralı• e•İn Dll'llKI 1U1U1JB naaurt-
• • .al:.:- km _L • etli bir mez bır ıltıfat kaynagı idi. Gramofon . y · F L·--ı----·ı -•~•-- k 

n ım""'u• çı U1, eMJDllDIY A d b"le ~·han i kadın mez · hır azamla calıtacagı için tim. ransız n..UUK:Ztl e auuuuu ~o -
rol oynamıyordu. plil<lann an 1 _!!....:ı~· • d~ l k frank yu-kaelecektir. Bu a- '-ah tur. Sabahdan mama kadar mma·· 

• 1 • bö l tatlı e ho• MJ&Srl m eme au Bunun için Seaor P~c~llUD 9' erı . Ye ., "' memlekete avdet eden külliyetli caat kabul olunur. 
fevkalide mükemmel xidi1~clu. ist;8 ~· örii1düiü gibi (b miktarda paralar hükümet tara- -.:;;ı:;ıı"lltf!:s;mı;ıo~-r.zıa=-llı9ıı ___ ... _. 

Senor Paconun m~de a- sı . g bu kt unu\ fından verilen kararın şümulünün A J t J k 
ııl ehemmi,etli olan m.de, ,.emek- oku~ güzel lozlar? no . aya sa-ıanlasıldığına ddalet eder. Bütün ce e sa 1 1 
ler deit1dj. Bu me,hanenia en mih ~n mun ~ymayım%!) M:ıa t~t~- mem'leket tarafından sarfedilen 30 bin kilo tarap yapmağa el..-e-
kemmel tarafı, Jllfl'Ykii idi. Me!hane- W aogu~Z ille ~ı ~ ~~~ gayretlere müzaheret 1ıösteren ve rifli lıer düzeni mükemmel f&RP
nin arkaa~ kea Pecoya ~ ~ • onun . . . :n ~ teşebbüslerine kartı müdafaa edi- hane sahibinin azimeti dolayısiy
bir bahçe -vardı. Bu bahçe, .ÇIÇekleri bir yangına çev~~ı .. Joselıto, Ma~a: len Fransız parası kalkınma eseri le acele sablıktır. 
bakımından değil, tabibi olaıa bayan mn onu sevmeı~ ıçın var. ~vvel~ı için sağlam bir temel tC!kil etmek- Müracaat eri : 
dolayıliyle ~e -dejer buhman Mıayordu. Mana ·An~ .-e. gul- tedir. Hükümet bütün Fra.m~ızların I . y k l ~lu b d 
ikinci Wr bahçeden alçak bir brpiç dikçe sülüyor, fakat t.ea\im o1rnıyor- yardımiyle müstakar iktısadi şart- ı t~ır Çd a aH og t" B~mk ~ 

du. 1 ·baA k · k d" uccar an aya ı ore çı 
dunrla aJl'llıyOl'du. .. .. .. il;"" _ •• ar ı as .etme ııtemc te ır. (924) 1_ 3 ~ köyim .en gizıel laza aıı.n O~'. aym köyun .. o~su, : ........ , ................................ 

1 Maria Antooianın evine aitti. Kadın olan Don Santiago, a!tıh,!a yuklu. ol- , : R A D Y Ü : •IG!l•----------
estetiği ile ülfetetmiı olan bir kimse duğu halde ve tıpkı bır fatih t~vrıyle E S tZMtR StCILI TiCARET ME-
0111DI ribi bir MW J&lllaDDflı, fa- cenubi Aınerikadaıı .... ~.etti. Don ........................................ : ı MURLU(;UNDAN : 
bt 

0 
bu küçük köy halkına i.deta Santiago, Mantanzaatakı bır çok ka- ANKARA RADYOSU: . . • A 

' '. .. · · ordu. Ma dınların bndiaini sevmelerine mü~- öğle neşriyatı: Tescıl edılmış olan (Emlak ve 
canlı bır Venu~ tesın !lapıy -'- _,- _..ı_ ---m· ı· idate dı"lenmi• oldukla- Saat 13.30 da Karışık p1S.k nepİ}"Btı IEytam bankası lmzir fUbeıi) ne 
mafih bu eyı ve sag am yapu., ..- 1111e ıı:;~ ... ' • S 938 ih" 1 d"kl" · aıd. k"~ r kızırun hakikamt gü- nnı ballandıra ballandıra anlatıyor- 13.50 de plak: Türk musikisi ve halk şar-·~~ 3: : 1k ıy e :~k~. ıl il~· 
yaİtaraf.: :.rdı &/yananlara yir- du. Bavu\daki akınların, okyarıosun kılan 14.15 'te dahili ve harici hnberl.cr. lkül~ Tı~~f.t a~;~u u um erı
ze. t bah heyecan dolu sıcak öbür tarafındaki kadınların yürekle- Ak~m neşriyatı: 1ne gore aacı ·İn d"ld•w• ;~ma~aıına 
~·- anreenk vannerı"y.ordu Onun ..ii.fti rinde büyük bir tesir yapmı, olduğu- Saat 18.30 da Çocuklara knragöı. (kii- kayıtı ve .tescS_ı . el' Tı . ıgıetı an o unul r. 

·~~--..... R•••ımıl!lıımiiııllm ..................... 111!1 

ŞARL PRIMUS 
Avrupadan avdet etti. •• Her sün ilerliyen Avrupa boy~cdık 

san'ahrun yepyeni terakkilerini tetkik etmiftir •• 

Bayanlar! Baylar! 
Mev.sim gclmiıııtir. Elbiselerinizin kirlenmq veya ldcclenmİf olmuından 

endi,e etmeyiniz r 
En müşkül})C9Cnt gıntolulan bile memnun eden ,,.lmz 

ŞARL PRIMCJ.S 
müessesesinde bu ihtiyacmızı temin edebilirsiniz 1 

İzmir ve civan saym hallmım gösterdiii Wi'6k rajbet dolaJ'UIİJ'le ı.. eme 
iatler nbbet kabul etmiyecek derecede t.wı eclimittir. 

NOT: 

MOesseaenln hiç bir 
'ubesl yoktur. Yanll' 
yere müracaat olun-
masın ... 

. . . • . . . Telefon No. 3449 - :J 

.. v;. ............ ~ -..: _,.. ,..,,.. ... _.. ·~- . ..,__,, f. ,... ... ·-- •• . .. .. . • ·.,,. -· . ~ .. r ... . ,,. 
aanı • .1--• .. k Al' ) \ 9 15 .. \ı: "'-'·· ı zmır ıcı ı ıcar memuru-
anki • k "b" k-L- L-L- bir •Ü-L- olmasa gerek. çu ı • . tc tur musı"'ISI ve naile. ' w - - •• • • 1-ra•aıımı;e~ .. --------------------· ı mu gı ı 01U1 ,~an na :'I' puı:; gu Resmı muhuru ve F. • • ' 

köy dilberinin yüzü idi. O orman ko- O da Maria Antoniayı görüncf", şarkıları (SC'rvet Adnan ve arkadaşları) T enik imzau u MUM SAN AY 1 ERBA BiN iN 
lruıiyle parföm ticmetbaneG arasın- ona i.şık oldu; yahut bu onun bir l20.00 de ~t nya~ ~·~ arapça neşri~nt, 1 - SIRK.OLER .. 

d
_ I..! koku f kı "bi, ....:L.:....J ı-=. •--]ar •.ı..ı:__ "d" Şu da h-'-L-k L" 20.15 te turk musilcıc:ıı ve halk şarkıları 
1UU ar ıı .--ueaı KJZ - ıaa.ıa.aı ı ı. rası mu alULCl ?Sl, . . J IZMiR ŞUBESt 

dan farklı idi. o, Joaelitoya tepesinden baktığı ve; (Hıkınet Rıza ve nrkadnşlnrı), 21.00 de S al d' l . 
• ....:::-...U:~:...ortak • • - • . 'Ş l"kt 2115 t sı··d 1 uccurs e zmır Maria Antonaa, 1'~....... - onu kendisinden aşagı bır ralnp gö-' an P u an, · e u yo sa on çır- B" · · d d · 1 

k 1 - 1-- 1....- . • • ık tr 22 oo d h berl · ~215 ınncı erece e ım:ı.a ar.. , ları ve oruyucu arı UlılllJ ... n ve gu- ziyle gördüğü için klza dikkatini çe- es a-;ı, . e ll)ans a erı, - . s· d • ' c . 1 
ktı O h hem L~!a.::..... ' 1 ,~._ l t nki ~ :.-.·k,!!l ..., tgnature e premıere ategorıe 

n* atı . ı emen~ u\u.uu vinneğe karar verdi. :uU.in, nası e ynrı t-•ogram ve ı:.•l ıa ma?o.ı, SEDAT DlKMEN . M~d .. 
ıünlerini ~ ge9rmeği kendine başlamalı idi? Tabii, o da Senor Pa- ISTANBUL RADYOSU~ o· . l u ur. 
ld 

~ • • Bunda do'- .L. o~ l . t ırec eur 
et ean"'1ifh. n ~yı ua, conun ~bvıini kendine yardımu g e neşrıya ı: .. . . SEDAT DiKMEN f 

S... Paconun bahçe.i, ~.An- alacalm. Ç~ burası, köylii güze-, Saat 12.30 _da plakla tur k mus~.k~, 12, CA VIT ANKA:Y: Muamelat şefi 
lıaala'ya lfÖaİİ} yeırenJenlea bir lıriıme lin hüküm sür..:&.::::.-: ülkeve varan ta-ı 50 de havadıs. 13.05 tc plakla tur.-: mu- Ch f d O , t" f 

u~u .1 _,._. . 13 30 d h l' f 1~ '- . tJ. e es pera ıon 
IPn, fevkal&de ehemiyetli lııir atrate- bü bir hareket~ feda edilmesi- ":llJ<Jsı. · a mu tc 1 P wı; nctrıp C. ANKA Y 
jik nıolda idi. Ba itibarla, J'Ul köyde ae imkin obı)lyau bil' ;köprü idi. Bu Akşam neşriyatı: KENAN BRTECENE : 
seçiren ve Madritli zengin bir ailenin itil.rla, b kibar adam da oraya gitti ı Saat 18,30 d a Şi~li halkevi gc.isteııit ko-- ! Muhasebe Şefi 
oila olan Joıelito, güntia birinde ve Senor uPacoya: l lu tara fı~dım .bir tertl.!iT, 19.15 tı~ lwnrc- ı Chef Comptable 
meyhaneye gelince. Senar Paco biç _ M.e haneden bahçeye geçme- raus: Üm,•ersıtc namına Doçent Orba~, K. BIJRTECENE 
p.şmedl. .loeelit~ ı:ueJlıaneciyi bir me engely olmıyacaksm değil mi? ; Ok~ay (yüz güzelliğinde anne_lcriıı roliı ikinci derecedfi imzalar 
kenara çelmek, ona: dedi. l ncdıt}, ı~ 55 ~borsa haberlerı. 20.00de 1 Signatures de ıeGOııde Ca.tesorie 

Do t bea" d" l E . . Fabl, rada. Necmctldin Illia ve arkatlaşları tarafın- KEMAL iLHAN • Emlak tefi. 
1-=-d kis~ ~ ın_ e: vm~ ar- - n.__...L obu •• •·• benıd l dan türk musikisi ve halle şarkılnrı, 21l, Chef du Service d~ immeubles 
.... m. a ~. m ışıme ÇIO Y•= - ur.- ızmıb. ~~ e;~\45 da hava raporu. 20.48 de Ömer Ri1a iLHAN 
nyabılir. lllb:diilHI zaman oraya ser t koparmıf olan ba-tb 11' el' ~. tarafından arapçn söylev. 21 oo de Be1ma MUHSiN PL :zTIN . V d 
best · • • -•- - 1 B -L--ı dola ı ben de ızm 1 . . . A • ezne al' çe gırmeme 1Zlll verecca U1Ul'ta:D, nr. u •~en Y • l"e arkadn§ları tarafından türk musıktsı C · · 

Nazarı Dikkatine 
Mensucat makinaları ve tezgahları bilUmam •antl)'i makina
lar~ Tornalar, Makkaplar, Freula oaairc.. 
«PLATI» markalı pamuk çıkrıklan ve yedek parçalan. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WILCOX her lon-Tette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları İnfaat malzemeleri •• 
MARATHON markalı her cina torna, imalit, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaıız çelikler ve •. 
TiT ANfT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaç1armızı afağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Pe,temalcılar 8okak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
her h_·ı.ı _ __ ı çıkm Benim al b!I!...!- Sana bunun bir zararı do- aıssıer 

• ıuacw zmracu. . azam. v• • ı a ınr:ını. ~ ve haYc şarkıları (saat ayarı), 21.45 te or- M PLATiN 
kim olduğumu bılıyorsun degıl mı? kunmaz. Teker teker kazandıgımlkestra 22.15 te ajans haberleri 22.30da1 G · '9e 
d~i. pM~arım4 ka~nda ~r~ ilehatt~ ~aı:~ı~a~o~m~opm~~ar~la~ ÖenelN~5912 ~~~~--~--~--~-~~-~-"-~'~--~-•• 

Meylıaned, caöylemeğe hacet yok l yabi1eceğime ~~!ım yatıyor .. Bu.h~:;22.so de son haberler ve yarınki IJrog.I zel No. 1/7~ . A •••aı••---~••••••••••••••- "' 
1 - 13 (841) 

sizin bir milyoner olduğunuzu hepi- tıbacağın verdıgı paranın ikı mıslını lram. ithu matbu lıstenı~ Emli.k v_e ı••-----zm•• 8li 
miz bitiywuu demek ister gibi, o- l vereceğim. C'-. ::CC ws }Ey~a~ bankasına aıt olup lzmırı Memleketimizde çok smlmif olan mqhur 
muzlanm kaldırdı ve batmı bir yana - Fakat, Don Joeelitonun da vnnediğini söyledi. Sizi kendine bir~ esme tahsis kılın~n. ve. 51, 52, ı E O U AR O B J A N CÜ 
eğdi. · bahçeye ginnesine engel olamıyaC'a- . rakip telakki etmiyor. ilk fırsatta si- ?3 sırasında yazılı bırıncı derece I 

Joaelito cüzdanını çakarcL. Ve ma- "unı da kabul etmeniz lazımdır. f zi atlatacağını IÖyliyor. ' l~~a.larla 61, 62 sıraaında yazıh 
aa.nm üstüne büyjik bir banknot at- g _ Benim sizden böyle bir tale- - Eşek herif, böyle mi c1edi? ~~~n~ı dere~ed~ki imzaların; zat ~e l 
tıklan ıonra: 1 biın yok. Ona alıdırıt bl1e etmİJoru~· 1 Ben de ona hiç. ehemmiyet venniyo- · ~~d~~erı daırec.e maruf tubenın ı 

_ Bu :.:....ı:.=.. benim lmr- Onu kendime hir rakip telakki ebnı- '-rmn. Bırak, istediği zaman bahc:eye mu. uru . Sedat Dıkmen, muamele 
&un.&uauu feY• l 1 . ,tcfı Cavıt Ankay ve muhasebe şe-ı 

tınıdır. Tabii, bu henüz bir bqlan- yorum. . ı ge sın. . fi Kena Bö ·ı Eml'"'k 
Rıctır Eğer bana eyi hizmet edecek O \DDumiyet itibariyle hangı sa:ıt- ı - Ben de öyle hareket etmek 11- fi K .:i llh rtecene 1 e d a M 'i: 
ol--~- ba banknot -:ı.: bir çokları lerd: geliyor? . itiyorum. Maksadım kimsenin gönlü sin Peml~t· • anldv~ vezne da!k ud 

.,..._., il-. be k d k l D S · b" a ının o ugunu tas ı e e· 
benim cebimden senin cebine geçe- - Oçten şe a ar. ırı maaın. on anllago ır prens r im B" dok .. ek. 

edi k "b. r k b. d ' . ın uz yuz otuz s ız se-
cektir. Diye de ilive etti. -öyle ise ben de beıt1en .' _;!e -~- 1 gı 1 e ı8açı .. dır a. ~bm. nesi mayıı ayının üçüncü ıalı gü-

- Hiç bir ili..-..wn yok. Benimle dar gelirim. Benim nası w-m cn-ı - ugun en ıtı aren ontm T!'I'· nü. 
birlikte &eliniz.. &ı.çeye nud vara-l duiumu anlaman için ıumı al. f cfiği paranın iki mislini sana verece-11 lznıir 'k· • N t • - .. h .. 

Orkestrası ilk defa Türkçe olarak 

o·o E o N 
Plaklarında en kıymetli tangoları doldurmutlardır .. 

Bayan BIRSEN'in 270216 Seversen bana gel-Tanro 
okuduğu O siyah gözler - T agon 
Bundan maada muhterem halkımız tarafından Park otelinde 

pek kuvvetli ann,ıara mazhar olan yeni tangolar 
Destino - Tango Tabu - Rumb a Cubana 

270;217 Recuerdoe - Tango 270219 Nostalgiaıı - Tango 
b·ı ~· · · · l b ·· 1 - ·ı ·L t y. ı ıncı o erı resmı mu u-
ı ecqınıza aıze &ÖAerceğim; Ondan Cenubi Amerika ı unu ıoy euı&- gun. rü ve Emin Erener imza11 

aonra artık, ben olmuam da, canınız ten aonra 2oo dolarlık bir banknotu Bu sonradan görme adam beni alt r Ge l . 
5912 

· 2702t8 
Wediii nlnt yalmz da oraya p.a,t- iiitjMnenin masuma fırlatb. Bank-ftedeceğini u.ıuyora& çok aldanıyo~. I thde say~ İ/75 

D eapojos - Tango Se Nost.algo - Tanao 
Conga de Jaruho 2'7022 0 Mona.xia - Tango 

SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR 
1ininiz.. ıaot, sanki bir hokkabazın eline geç- Al şunu ve Don Joaelitonun nasıl bırJ Bu ~a~:.~- . . .ı_!-ed 

P. r k k bir ld .. .. dü. . "b" s ı· d he ok d ld .., .. ..., •ıra.ula' sureti.Din oaır e ·------n·-----------------r~ 11 pıı o .an Y? an YW'U - m14 gı ı, enorun e an e men Y a am o ugunu ogren. · . alık I 3-S-93S tarih 5912 
Jer. Çünkü, meybaneri -.ıa. -asi oldu.. Dedikten sonra bir deste banknotu sen:lu h ulı ha:t. t lZMtR ASLIYE iKiNCi HU- ) f a D ! 
tanP fıçılan ile bp bcaP. Yli l F.rteai giini Senor Paco, Joselto- meyhaneciye verdi. f dik k_jY~ B~a ;: yii 

1 t•· KUK. DAiRESiNDEN : 
b. Bahçeye açdan bpıya wa...a.ı ya: iki i.tık arasındaki yanf epey uı?'! ı sekiz Yli L ın .~ .?n~ 0."Ya.cı Buca nahiyesinin K1- MR. Ralph Henry Roıenberı. ai-
vakıt, ketum bir ...... .ı.. ~· - Dan .laı lito, af buyurunuz sürdü. Çünkü Maria Antonia her ıki 1 günü. 

1 mayıı ayının açu rtklu karyelMaden lbrahim. kızı levi ıelM:pler dolayuile aoyadı olan 
derhal geri ç~ •e Maria ~ ~ ..... ~bay cenubi ~erik~- ifıkı ~ d~. F~t ~~-bir~e kar- 3 Mayıs 1938 Fatma tarafmdau Bucaya ~i Roaenberg'i usulü dairesinde tebdil 
nm kalbine Pim JOla Joeelito ya • Don Senbaso da Senorıta Maria .- meyil göatermedi. Biitun koy hal- lzm· ! L· • N t · A •• Kırıklar ikaryeainden Arap Hatıı ye valdesinin ıoya1 olan - "tki- ·,.i _____._ ... A • ile lu --ı.ilm k · · L-1.. • A 1-···tu il' 111.ına o erı reamı mu- 01 ~ .... 
ıerbeat bırakb. Tam bu .-u., ~ :°""":"' e ıç~n, ~n: kı bu meı~le ıle .. alakadar Oımu.t • lıürü ve E. Erener im:ıuı aleyhi.ne a.çtıiı hofanma davası soyadı olarak kabul ettiğinden bun-
güzeli de dunr diiıin-'elri td*>,Lın ~ garm masaade edılmesını Bu fevbli.de muctıdekden uımaf- 1491 (939) üerine müddeialeyh 'kunetphı- dan böyle Ralph Henry Atkinı ola· 
sulamakla Me!guldu. .. istyor. ., f~ çıkac~ olan adam ~~-·~ .. bf:: nın nıeçhuliyetine mebni bu bap- rak tesmiye edileceğini beyan eyler. 

Küçücük t.hçe ile yapbil allpe- - E, .,..... . • v• hıııer:e bıle tutıqtular. Turulü turhı taki davetiye vaı-akuı ile dava. 1- 3 (939) 
riş meyhaneciye çok yandL .ıo.dito - Halın sa~~": pa·b- f';tıgı tahmınler yapıldı. vr:~~~K SULH HUKUK MAH-,an.uhali wreti mahkeme divanha- • eewwww•m• ~ - · _ _..,.,,...... .... _ 
sözünü tutı:nuflu. Banlmcııtı... çoi"1- iç_İn "Ye ben de... ınız gı ı, ara Biri: . . . ~•11:..')INDEN: ' neaine talik edilmek ıuretile hak- olduğundan tayin olunan günde 
dıkça çoğahyun:lu. hir adam olduğumdan be~ 0 ? ıaar.a - . Bar~a Antonıa, n~hay~t Don U•ak inhisarlar idaresi tarafından kında iJinen teblipt icra edildi. müddeialeyhin bizzat ve yahut ta-

Jo.elito, her [!ÜD öğleden ıoara kazanmak fınatın1 kaçırmak ısl'emi- Sant_ıago ıle e'·.le11ecektır, diyordu. tTa.tnr köyünden RiiJtü oğlu Süley-JDavacı tarafından ibraz ed1len 26 rafından musaddak vekaletname 
Maria Anloniayı ziyaret ediyordu. yorum. ... Bır başkası ıse: . . , maıun aleyhine açılan alacak davası-ınisan 938 tarihli Anadolu gazete- ile bir vekil gönderme5İ akıi tak-
Aralarındaki münuebet ,akalGama- - Par~ lif~ olmaz. Her ~_lde - Ha~, bayır, Don JosditD ile f~ cö~Wınekte olan mahkemesinde sinin ilanın üzerine müddeialeyh dirde davacı tarafından derm.i· 
yı bile aımıyocdu, yani itin ciddi bir ondan gerı ve ~ı kalac~ ~ğilim. e~lenecektir. Hem de pek yakında. nıüddeialeyhin ikametgahı meçhul,tayin olunan günde yine mahke- yan edilen bütün vakıaları ikrar 
tuafı yoktu. Maria, kendine ı;önül Hele bu, her bnhımdan küçuk olan diyordu. . . bulunmaamdan ilinen tebliğ icraslna meye gelmediğinden davacının etmit addiyle bir daha mahkeme 
ven1meaine, hayran kalınmaaına mü- cenubi Amerikalı karşıma dikı1mek - Don Jose~to ~e evlenecekt~r. karar verilerek mahkeme 20/6/938 takibiyle müddeialeyh hakkında ve tahkikata kabul edilmiyeceği 
saade ecliyol'du.. Tath bir babşa, ya- cüreti'lİ gösterdiltten sonra ... Mer: - Don ~o~ evlenecektir. !pazarteai atini aaat 9 a talik edilmit gıyap kararı tastirine ve gıyap ka- ve muhakeme tahkikalmın gıya-
hut koltuklarım kabartacak bir sözün hanenin kaprıından geçmeme ma111 Fakat Maria Antonıa, küçük ka-, oktuiund.n mnkW sün ve saatte rarnıda ıa.z.et.e ile ilanen icruına hında bitirileceği hukuk usul mu· 
ıarfma da izin ...-eriyonbı. febt kat'i olmam ıeoden iltemedi mi? ~alye i&e cenubi A.mk•lmın •J• müddeialeyhin ...Lkewde hu.r bu- karar Yerilerek bu baptaki tahki- hakemeleri kanununun olbapta.ki 
bir Delic.eyi ifade edecek teJlere uJ,_ - Hayır, bayır Senor. Bilikis, ..... .-sin bir adam ola meyha-llunmuı illn olunur. kaba 27/5/938 tarilıiae müsadif maddesine tevfikan keyfiyet ilin 
Yan&fmıyordu. sizin ı;.hçeye eelmenize ehemmiy4't neci SenC>r Paco ile e..tendi. 1497 (930) C111Da günü ıaat ona talik eclilmiı olunur. 1505 (934) 



Çiçek 
Çıçek güzelliğin canlı tablosudur. 

Lrif bir çiçek demeti en kasvetli za
manlarımızda ruhumuza neşeler ser· 
per. Çiçekçilik de güzelliğe ayrı rev· 
nıık verdiği için bedii sanatlar hayı.
tına girmiştir. Bu sanat şimdiye ka
dar hep Türk olmıyan unsurlara 
mahıuı zannedilirdi. Her sahada ze
kA ve kabiliyetini gösteren Türk ka
dınlığı b,.nda da muvaffak olmuş
tur Tabii ve suni el ile işlenmiş ve 
~iislenmis paketler, matem çelenkleri 
hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi. 
danlığı ile Karşıyakada iki çiçek 
bahçesini rekabet edilmiyecek dere

Yerlimalı 
ÇAT AL, BIÇAK, KASIK 

cede ucuz veren bu kanaatkar Tiirk Büyük fedakarlıklarla vücuda ge
çiçek miiessesesini ihtiyacı olanların tirilen fabrikamızda yerli malı ola
bir kere ziyaret etmesi ötedenberi rak her model çatal, bıçak, kaşık 
bu müessese ile alıs veriş etmek su- imal olunmaktadır. Avrupa mamula
retile alakadar olan zatlarca da ma- f ik 1 b 1 · ı· 1 

1• 1 b hak'k · t' k d k tı ayarına a o an u emsa sız yer ı 1 unı o an u ı ate ıs ıra t- ece -
j d. malı fabrikasının marn ula tını her 1 "" r ı r . 

Beledive evlenme daire•inde yerde ar"yınız. ı 
C'cekçi Sadiye LOKANTA ve Gazinocuların 

ı · nazarı dikkatine : \ 

tZMlR MEMLEKET HASTA
NESi DAHiLi HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal· Yar~ın 
Muayenehanesi : ikinci Bey1er 

sokağında Fınn ka,..mnda (25) 
numaradadır. 

TELEFON . 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

Fabrikamız BAŞKURT marka
lı YERLi mamulatımızı görme- 1 
den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK ı 
takımlarınızı almayınız. Bütün 1 
mallarımız hem kalite itibariyle 1 
Avrupanınkinden daha yüksek ve J 

hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 1 

Umumi Satış Yeri: lstanbul Tah
takale caddesi No. 51 

( Jak Dekalo ve Şsı.) 

IZMIR BiRiNCi tCRA 
MURLUôUNDAN: 

ME-

Hatice Ziyaiye veresesinin Em
lak ve Eytam bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil Bankaya İpotek 
eylediği lzmirde lsareis mahallesinin 

IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR. ikiçeşmelik caddesinde 71, 73, 75 
LUôUNDAN : numnrataiında iki dükkanı havi ha· 

Doktor Hüsnü veresesinin Em- nesine mü,terek bir yollukdan giril- \ 
lak ve Eytam bankası~dan ödünç 1 dikte ~İr sofa, karşıda bir mutba~, 
aldığı paraya mukabıl Bankaya j soldakı kapıdan dışarı çıkıldıkta bır 1 
ipotek eylediği lzmirde Göztepe aralık bir hala ve kumpanya suyu 
tramvay caddesinde 646 vergi : tekrar sofaya gelinerek merdivenle 
840 taj numaralı hanenin cephe- üst kata çıkılınca bir sofa caddey_e ı' 
· d d · ki b . b h · 

1 nazır üç oda İç kısımda karsıMdı in-am e emır parma ı ır a çeu \ . . . • 
ardır. Bu bahçeden binaya giril- rerden ıkı oda ve aralıktaki halanın \ 

v, . . • , 1 üstünde bir taraçası vardır. 3500 lira 
dıkte mermerlı hır salon sagda hır 1 ._ ti" "k" d"kk" h . h . 1 
oda ittisalinde ikinci katın merdi- Kıyme ı ı 1 •• ulki ant.1 avık artanenın 

· k b" b 1 ~llmamının mu ye ı açı ırma 
ve~ı 8; ak~İ ır oda ve k u d oda~.1n ı suretiyle ve 844 numaralı Emlak ve ·

1 aagın a ı er ve yeme o ası ust Eytam bankası kanunu mucibince 
katına çıkılırken 2. merdiven ara-

1 
bir defaya mahsus olmak şartiyle ar- ' 

sında arkaya dogru el yıkama tırması 9/6/938 persembe günü saat 
mahalli ve b~. mahalde. sandık 1 11 de icra dairemiz içinde yapılmak 
odası ve hela ust katta hır sofa üzere biray müddetle satılığa konul
üzerinde caddeye nı.zır balkonlu 

1 
du. 

iki odası ve arka kısımda geni• Bu artırma neticesinde satış bede· 
bir bahçesi ve bu bahçede tahta· , li her ne olursa olsun kıymetine ba
nisi mutbah ve üst katta merdi- kılmıyarak en çok artıranın üzerine 
ven mahalli ve çamatırlık ve fev- ' ihalesi yapılacaktır. Satıs 844 numa
kanisi bir sofa ve iki odalı ve bun· ralı Emlak ve Eytam bankası kanunu 

1 .. t•• d b. t ht hükümlerine göre yapılacağnıdaıt 
arın us un e ır araçayı mu c- . . . Sa · 

vi ikinci bir bina mevcuttur. Bah- 1 ıkincı artırma yoktur. tıs peşın pa-
. " t h d d h · b · d ra ile olup miisteriden yalnız yüzde 

ç~nıbn mun e asıdn a a ı ır . ": iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 
nız anyosu var ır .. 12000 on ıkı I k h"b' 1 ki 1 1 d'~ 
b 1. k . I b pote sa ı ı a aca ı ar ıı ıı,;er 

in ıra ıymetınde o an u "k d 1 · 'f k hakk h" ·· t .1• 1 
ı ala a ar arın ve ırtı a ı sa ıp-

ev ve mu' emı atının evve ce I . . · k 1 .. · d ki h k 
1 
erıntn gayrı men u uzerın e a -

yapılan satıfı 2280 numaralı !arını hmusiyle faiz ve masrafa dair 
kanuna göre geri bırakıldığı 1 olan iddialarını i,bu il8n tarihinden 
halde birinci sene taksit borcu itibaren yirmi !!'iİn içinde evrakı 
muayyen vadesinde ödenmediğin- ; mii&bitelerile birlikte memuriyetimi
den bu hüküm ortadan kalkarak 1 ze bildirmeleri icap eder. 
yeniden mülkiyeti açık arttırma 1 Aksi halde hakları tapu sicilince 
suretiyle ve 844 numaralı Emlak malum olmadıkça payla•madan ha
ve Eytam bankası kanunu muci- ' riç kalırlar. 25/5/938 tarihinden iti
bince bir defaya mahsus olmak haren şartname harkese açıktır. Ta
,artiyle arttırması 9 - 6 - 938 per· lip olanların yüzde yedi buçuk temi
ıembe günii saat 14 te icra daire- ' nal akcesi veya milli bir banka itibar 
~iz içinde yapılmak üzere 30 giin 

1 
mektubu ve 938/9515 dosya numa-

mu .. ddetl ı 1 · k ld rasile lzmir birinci icra memurluğu-e sa ı ıga onu u. I .. 
1
• 

1 
.,
96 B .. . na müracaat er1 ı an o un ur. , > 

~ arttırma netıcesınde satı~ be-
1 

1509 (935) 
deh her ne olursa olsun kıymetine .... ........,.,.., · ' - · ...._.. • 
bakılmıyarak err cok arttıranın IZMIR ASLiYE IKINCt HUKUK 
iizerine ihalesi yap;lacaktır. Sa tıs DAiRESiNDEN: 
844 numaralı Emlak ve Eytam Davacı lzmirde Çayırlı bahçede 
bankası kanunu hiikümlerine gö- Değirmen sokağında Kürt Niy.azinin 
re yapılacağından ikinci arttırma barakalarında Arslan kızı Zekıye ta
yoktur. Satı' pefin para ile olup 1 rafından kocası ayni mahalde mu
ıı ı ü,teriden yalnız yüzde iki bu- kim Celal aleyhine a~t~ı ?oşanma 

d ·· · ""dd 1 h namı çuk dellaliye masrafı alınır. avıısı uzerıne mu eıa ey ın • 

' 
t k h "b' 1 ki 1 1 d' na imla edilen davetiye varakasında po e sa ı ı a aca ı ar a ı- . . . "h · ı· k d 1 · 'f k h k müddeıaleyhın ıkametga mın meç-

ger a a a ar arın ve ırtı a " · h 1 k ld • b'ld' 'im ki b b 
h 

1 

u a ıgı ı ırı e e era er ya-
k.' sa i.plerinin gayri meı~kul üz~- p.lan zabıta tahkikatı ile de halen bu
rındeln haklarının hmusıyle faız lunduğu ikametgahının meçhul kel
~e m~s.raf a ~ai_r ola~ .iddia ları.nı 1 d~ı a"laaılmıa ~lmakla bu baptaki 
1"bu ılan tarıhınden ıtıbaren yır- ! davetiye varakası ile dava arzuhali 
mi gün içinde evrakı müsbiteleri- sureti mahkeme divanhanesine talik 
le birlikte memuriyetimize bildir- 1 edilerek müddeialeyh hakkında ber
mcleri icap eder. ı mucibi talep ilanen tebliğat icrasına 

Aksi halde hakları tapu sicilin- ! karar verilerek bu baotaki tahkik3t 
ce malüm olmadıkca payla~ma- 26/5/938 tarihine müsadif perşem· 
dan hariç kalırlar. 26. 5 - 1938 ta- be günü saat 11 e talik edilmiş oldu
rihinden itibaren fartname her- ğundan tayin edilen mezkür günde 
kese açıktır. Talip olanların yüz- 1 müddeialeyhin bizzat veyahut tara· 
de yedi buçuk teminat akçesi ve- fından bir vekil !!'Öndermesi gelmedi· 
ya milli bir banka itibar mektubu ği veyahutta vekil de göndermediği 
ve 38-774 dosya numarasiyle ikin- tal<dirde hakkın muamelei gıyabiye 
ci !c;~ memurluğuna müracaat· icrasile hakkında giyap kararı çıka-
lerı ı lan olunur. 339 rılaı:ağı tebliğ makamına kaim olmak 

1510 üzere kevfivet ilan olunur. 6/5/938 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
denberi her türlü soğukal~ 

g ı nlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç· olduğunu 
isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesırınden 
emin olmak iç in lütfen 9 mar· 

ka sı na dikkat ediniz . 

Deposu : MAZHAR öNOöR.. lzmir Kemeraltı Kl\rakol 
kartıaında No. 80 

•• 
Odemiş Belediyesinden: 
650 lira muhammen kıymetli 75 kalem defter ve ırıatbu evrak 

açık eksiltmeye konmu,tur. 
ihale 16 . 5 • 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on dörtte 

yapılacaktır. Talipler 'artname ve nümuneleri belediye bat kitabe
tinde görebilecekleri ilan olunur. 7 - 8 - 10 - 11 (933) 1499 

Türk Hava kurumu lzmir şube
sinden: 

Türk hava kurumuna ispekter muavinleri alınacak. 
Türk bava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira 

yevmiye verilmek üzere imtihanla ispekter muavinleri alınacak· 
tır. 

A - Memurin kanunun 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol
mak. 

B - Yatı 35 den yukarı olmamak. 
C - Yüksek mektep mezunu olmak «Mülkiye ve yükse:. Tica

ret ve lktısat mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç - Fili askerliğini yapmış olmak. 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi miisait 

bulunmak .. 
istenilen vesikalar fUnlardır : 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyesi. 
B - Kendi el yazısı ile tercümei hal hülasaıı memuriyette bu· 

lunanlar için resmi vesikalar, 
C - Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğu

na ve hastalıklı olmadığına dair tam te,ekkiillü hükümet hasta
nesinden alınacak fotograflı rapor. 

imtihan programı: 
A - Ticari hesap, Faiz, lakonto, faizli cari hesaplar. 
B - Ticari usul defteri. 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç - Tahrir. 
imtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat 15 te Ankarada Türk ha

va kurumu merkezinde, lıtabulda, lzmirde Türk hava kurumu 
fUbesinde yazılı olarak yapılacaktır. 

istekliler yukarıda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
hemen Ankarada Türk hava kurumu başkanlığına müracaat et· 
melidir. 7-13 1452 (928) 

, 

Turgutlu Belediyesinden: 
Ketif bedeli 1304 lira 36 kuruftan ibaret yeni yaptırılacak ah· 

desthane binasının yalnız 750 lira mikdarında olan in,aatının ya. 
pılma iti 3 - 5 . 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuttur. 

ihale 23. 5 • 938 tarihine müsadif pazartesi gü,nü aaat 15 te Be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

isteklilerin yevm ve aaati mezkllrda Turıutlu belediyeıinde bu· 
lunmaları. 7 - 11 - 15 1500 (932) 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhi ditler her insanı ziyade 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
dl• macununu kullanınız Bundan elde 
edece~lnlz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 

,,,.... ve '"14'6.. · 1'~. ""4 ....._........,.. o(- iJ;/:;1"4 
~ K ~ """- ....,.,......._. 4dM -."'-'4t. , 

TURAN rabrikaları mamul.Atıdır. Aynı zanıanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fraş 1abunu ve kremi ile gOı:ellik krem· 

!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı: toptan sa· 

tıtlar için lzmlrde Gui Bulvarında 25 numarada umum acen· 

lelik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat edinb. 

Posta Kut. 224 Teeton 3498 

,, ......... u ....... .-.................... ... 

BAlı VE BAHÇELERINIZt. PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmi' POMPALARDAN istifade 
todiniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla i,Ier, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo • Telefon •• Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 
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insan vilcudu diş
lere muhtaçtır .Diş

!criıniı.Jn de Rad
volinc ihtiyacı oldu 

Dişler niçın ~~rür ~ 

ttNI ASIR 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit bütiln ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

G R 1P1 N. 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABiLiR. 
lıim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız •• 

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

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

D~UTSCHE LEV ANTE • LINIE T1BERIUS vapuru elycvm limanımız· 
HAMBURG, A. G. da olup Rottcrdam, Amsterdarn ve Hanı 

ACHAIA vapuru 25 nisanda beklenİ· burr,: limanları için yük almaktadır. 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen RHEA vııpuru 12/5/938 de beldcn-
i~in yük alacaktır. mekte olup yükünü tahliyeden sonra 
SERVtCE MARITIME ROUMAINE Burgas, Varna ve Köstcnce limanlarına 

BUCAREST yük alacaktır. 
DUROSTOR vapuru 3 mayısta belde- SVENSKA ORIENT UNIEN 

niyor. Köıtencc, Calatz ve Galatz ak· GOTLAND motörü 19/5/938 de 
tarmıw cTuna> limanlan için yük 3Ja- beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
cakbr. Gdynia, Danimark ve Baltık limanlan 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE için yük alacakbr. 

VARNA SERViCE MARITIME ROUMAIN 
~ULCARIA vapuru:~ ni~nda bek- ALBA JULIA vopuru 9/5/938 de 

lcnıyor. Burgas, Varna ıçın yuk alacak-
1
. ,. Mal M il ,.._ 
ımanımıza geup ta, ara ya ve '-'C'" 

tır. 1 1 
DEN NORSKE Mi ELH S iN nova limanları için yük. ve yo cu a ır. 

· DD ~~ JE lllndaki hareket tarihleriyle navlun-
BACHDAD vapuru 15 may .. ta bek- lardaki değişikliklerden acenta mesull· 

leııiyor. lakenderiye, Oieppe ve Nor· yet kabul etmez. Daha fada tafailAt için 
vcç için yük alacaltbr. !kinci Kordonda Fratdli Spcrco vapur 

JONSHON V ARREN LtNES acentalıltna milracaat edilmesi rica ola· 
UVERPOOL nur. 

Telefon ı 4111/4221/4142/2663 

Salya dediğimiz ağız guddelerının usareaı yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla k.alm~z, a>:°ı 
zamanda yemek saatleri aruınd~ ~ıtle!ı. te~~
lemeğe de yarar. Fakat bu temızhk k~fı. degıl
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak 11byorıa
nız ıabah, öğle ve akf&ID RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım ebnelisiniz. 

JF..SSMORE vapuru S mayısta bek.le· 
nİ)'or. Burgas. V ama. Conatanza. SUli· 

--~-ll:ıs!li:!Slll'!!i!'Rl-m!!ımll-m!!:m:ımm!m-lmll!!mBE:ıım .. _11!91____ na. Galatz ve Braila için yUk alacaktır. m!!l::.!!!!!!!!!!!!--. .. lllllll~!!!!!!!!!!!!!!!m• 

-s·1n· 1·t "·Cl AMERtKANEXPORTUNES 
~ t-( ~ Pire aktuması doirtı seferler 

INC. Olivi Ve Şiire. 
LtMİTET 

A N Z U K EXOCHORDA vapuru 22 nbanda K Pireden Boston ve Nevyorka hareket Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 

FIRÇALAYINIZ. 

-- Fenni S?Özlük icin -. .. 

KE ıAL KAMiL 
LAL ECZ 

AŞ 

ESi 
Dünyada meTcut bütün gözlük cim Te çefitleri yakından 

ve uzaktan rören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuTayye 
tqlarla albn, nikel, pili.tin, hu baga ve ıellüloid çerçeTe
ler, toför, tayyare Te motosiklet gözlükleri, pusula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

No. 9248 No. 9280 
DA 1 M ON markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uza Itır, dağıtır Ye toplar .. 
tki yüz elli metre meaaf eyi trunamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

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

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

i:ı:liliiiliılmliiii<Jil:allilmila:lllstaı .... ~a""~--=::r::.:~ 

Doktor 

Cems'in 
asır 

ILAC 

M 
OZAQ..: 

Sfff 
En eıki naıırları bile pek kııa bir zamanda tamamen Ye 

kökilnden çıkarır. 

Umumi depoıu: loilliz Kanzuk ecıaneai her eczanede bulunut'. 
Ciddi ve müeHİr bir na111r ilacıdır. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karşısında 

inşaat miinakasası !!=,ş!n~~!!! 1:!,~~~ele zamanı geldi 
1 . . . ve u··ıu··m Tarım satış takdirlerinikazanan cWhiz mar· z m 1 r 1nc1 r kalı metfıur Amerikan filidi ile bu 

kooperatifleri birliğinden: ;.:~,.~eFr~'A·::1!ı!~ ~~: 
Karapınarda inta edilecek pavyon heli yazıhane ve diğeT lan, taze ve müeaıir Naftalin ve pire 

milteferik itler kapab zarf usulü ile ekıiltemeye konmu9tur. tozlannı, lngiliz markalı kimyevi 
lnfAAhn muhammen ketif bedeli 13.247 lira olup vahit fiat eaa· gübrele!i bağlar .. için kara boya ve 

il üzerinden yaptınlacaktır. . zaç raglannı, ,açlard.a. fidanlarda 
Temiat miktarı olan 1.000 lira nakit banka mektubu veya dev· ve çıçeklerle gullerdeki ballık veaa· 

let tahvilleri olarak yabnlar. ir haferah öldüren ve Bumava Zi-
Ekıiltme 16-5-938 Paazrtesi günü saat 15 te lmzirde 1 inci kor- raat enatitüıünün raporunu ~ıyan 

donda İf hanında genel direktörlük odaaınd~ y~pılacaktır. .. «KAT~· .. tozlarını kesm '!e 
Fenni evrakı görmek iıtiyenler lzmirde 1 ıncı ~o~donda ıum· ucuz. ~·~~rle magazamızdan. t~arik 

riik kartııındaki itletme hanında birlik fen mü9avırıne veya Ay· edebı~~ 9 r~~uu utUm~ , 

... 
{', .. 
·~ 

.• J.> + 

.• ·' ..... . t : . ,. 

dın milli banka.ama müracaat etmelidirler. etmek ıstiyenlenn magazamızla bıç 
Mütemmim izahat yalnız lzmirde birlik fen mütaviri tarafın. alikaN yoktur. Batka yerde de tu-f mamıza dikkat buyurunuz. 

dan verilecektir. (927l bemiz yoktur. Lütfen :vubndaki fir. TELEFON ı 3882 

edecelctir. 
EXCALIBUR vapuru 6 mayısta Pi· 

reden Boston ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

STE ROY ALE HONGROISE LONDRA HATl'I 

DANUBE MARrr1ME CARLO, npuru iki niaanda Lond~ 
BUDAPCST npura 30 nisanda bek· ve Hull'dcn gelip yük çıhmcak ve 81'" 

leniyot'. Port • Salt n lskenderiye için nI zamanda Londra ve Hull için yiiJl 
yük alacaktır. al caktır . 

DUNA vapura S mayısta bekleniyor. POLO vapuru 29 nisanda Londra ve 
Tuna limanlan için yük alacaktır. Hullden gelip yük çıkaracak. 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav- OPORTO vapuru 28 nisanda Uver· 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- pool ve Svanıcadan gelip yük çıkaracak 
sullyet kabul etmez. ve ayni zamanda Liverpool ve Glosgo• 

Daha fazla tafsUlt almak için Birin- için yfik alacakbr. 

cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee , r'.'~BIAN l 7 •- L" 
ı..~ vapuru mayıs.... ıver-

ve Co. n. v. Vapur acentalığma mU.ra- 1 S d 
1
. "k k __ L 

dilm 
. 

1 
poo ve vansca an ge ıp yu çı aracaa. 

caat e esi rıcn o unur. 
Tel. No. 2007.,.. 2008. OPORTO vapuru 7 mayıs 19.36 de 

~~r~s;m~~l!Cili1E::1m:.ı:JZ::Z:ı::ı::Ja» Liverpool için yük alocnkbr. 

"Um dal,, umumi THE GENERAL STEAM NAVIGA· 
TION LTD. 

deniz 3Centeligv i ALBATROS 3 vapuru 20 mayuta 
Londra için yük nlacakbr. 

L td. DEUTSCH LEV ANTE ~ UNIE 

HELENIC LINES L TD. ACHAtA yapana limamrmr:da olap 
HEU..AS vapuru 13/IS mayıa ara· ,.ülı çıkarmaktadır. 

•mda beklenilmektedir. Rotterdam, Tnrih ve nnvlunlardald dcğfşlkllklerı-
Hamburg ve Anvera limanlan için yük den acenta me3UUyet kabul etmez. 
alacakbr. 

GRtGORIOS C. U vapuru 23 • 24 ına· 
Y .. arasında beklenilmektedir. Rottcr· NAZfLU ASUYE HUKUK 
dam, Hamburg ve Anvera limanları için MAHKEMESiNDEN: 
yük alacaktır. Nazillinin Salavatlı köyünden sı. 

LINEA SUD AMERiKANA · yam oğullanndan Süleyman oğlu 
RIO PARDO motörü 24/25 mayısta Siyam kansı Hatice tavukçu tarafın. 

beklenmekte olup Nevyork için yük dan kocası aleyhine açllan boıanına 
aJaczıkhr. d &. L l...!1-tında. 

avaaının uuuwuı 
ELiN. K. motöril 1 S /20 haziranda Müddeiale h Si . belir-

beklenmekte olup NeVJ'orlc için yük • _u..~-dany j~_J~t • 
alacakm. sız ~uuuıı ~"' Jcra-

Gerek vapurlarm muvasalAt taırhleri. ama karar verilmif ve tahkikat 13/ı 
gerek vapur lshnJerl ve navlunlan hak- S/938 cumaya brndalmıfbr. O giin 
kında acenta blr taahhUt altına girmez. müddeialeyhin mahkemeye bizzat 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci gelmeai veya bir vekil ile kendisiıd 
Kordonda 168 numarada (UMDAL) temail ettirmesi akai takdirde kanuni 
umuml deniz acentalığı Ltd. müracaat muamelenin yapılacağı davetiye ma-
edilmesl rica olunur. . kamına kaim olmak üzere ilin olu-

TELEFON: 3171- 4072 1498 (931) nur. 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

YE OSMAN • 
ı 

Sirkecide 
Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki oteleiıi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareaiyle bütün Ege 
hafkma kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lmlar. 

Birçok huausiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
btanbulda bütün EJre Te l:mıirliler bu otellerde buluıurlar. 

Manisa C.müddeiumumiliğindan: 
Manisa Ceza eYinin 1/6/938 tarihinden 1 • 6 - 939 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan 160.000 adet ekmek kapalı zarf 
malüle ehilbneye konulduğu ve muhammen bedelinin 12.800 li
ra olduğu ve ihalenin ekıiltme günü olan 1938 yıh haziranının bi
rinci perfembe günü ıaat on bette Manisa C. Müddeimnumilik 
daireainde yapılacağından taliplerin 960 lira muvakkat teminat 
akçesi ile birlikte Manisa C. Müddeiumumilik dairesinde topla.· 
nacak olan ceza evi komisyonunda hazır bulunmalan ve bu hu· 
ıuıta fazla izahat almak iıtiyenlerin 'C. Müddeiumumilik kale
minde mevcut mukavelenameyi tetkik etmeleri lüzumu ilin olu-
nur. 3 - 7 - 11 -15 1457 (896) 
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Hitler Mussoliniden neler istedi? 
Kont di Kavur zırhlısında yedi buçuk saat süren mühim görüşmeler 

Çekoslovak meselesinde 
Almanya Çekleri dostlarından ayır

mak için ltalyadan yardım istiyor 

Roma müzakerelerine İftiralı eden Alman nazırlara ve Alman hmiciye nazırı FON RIBBENTROP ... 
NAPOLI, 6 (AA) - Havaıı ajansı ya gitmiş, bunu sulhu aağlamla,tıran In- ren Havas ajansı muhabiri ilave ediyorı 

muhabirinin iyi haber alan bir menba- giliz • ltalyan anla,ması ve ayni gayeyi Siyasi bakımdan dün Napolide, bu
dan öğrendiğine göre Hitler Çekoslo- gözde tutan Fransız - ltalyan miizakere- gün de Romada yapılan çifte bahri ve 
vakya harici siyasetinin Çekoslovak - leri takip etmiştir. Şimdi ise BB. Hitler askeri geçit resimleriyle Düçe ltalyan 
Sovyet ve Çekostovakya - Fransız iti- ve MussoHni arasında dünya sulhu için kuvvetini Hit)erin gözü önüne yaymak 
laflarının telifi ile ve imkan olursa fe!- son derece ehemmiyetli olan müzakere- istemiştir. Fakat maksadı bu kuvveti Al-1 
bi suretiyle değiştirilmesi için lta]yanın ler cereyan etmektedir. İtalyan - ]ngiJiz manyanın hizmeti altına koymak mı,! 
yardımım istemiştir. ve yakında yapılacak olan ltalyan-Fran- yoksa ltalyamn müstakil bir siyaset takip 

Hitler bu teklifini dün Kont Di Ka· sız anlaşmaları Roma - Berlin m~hverini edecek ve dostluk çenbetin1 geni~letecek j 
vur zırhlısında serdetmiş ve saat J 0/30 kuvvetlendirmektedir. Bir sıra iki taraflı derecede kuvvetli olduğunu göstermek 
dan on sekize kadar ltalyan donanması anlaşmalar Avrupaya yeni bir müvaze- midir) 
mahirane manevralarına devam ederken 
Mussolini ile beynelmilel vaziyetin ha,
lıea hadiselerini müzakere etmiştir. 

Resmi mahafiller Düçe ile Führer ara
sındaki mUlakat hakkında en ufak malu
mat vermekten bile çekinmektedirler. 

Bununla beraber öğrenildiğine göre 
Hitler müzakerelerin cereyan ettiği ilk 
iki giln zarfında bir çok taleplerde bulun-
muştur. 

Alman ınahafillerinde söylendiğine gö-
re büyük Avrupa devletleriyle müzake
relere ba§lanılması için her ııeyden evvel 
Çekoslovakya ve mWıtemleke meselele
rinin halledilmesi ııarttır. 

Çekoslovakya meselesine gelince ı 

öğrenildiğine göre Almanlar Düçe
ye Üç b uçuk miJyon Südetin Alman hu
dut1an haricinde yaııamasma Almanya
nın müsamaha edeceğini fakat Çekoslo
vakyanın hariet siya.etinde sür' at1e de
ğişiklik yapılması lazım geldiğini söyle
miştir. 

AJmanlar Südet Almanlarının memle
kete ilhakının derhal halledilmesine lü
zum görü)miyen bir prensip meselesi ol
duğunu kaydetmişler ve Almanyanın 

esasen yukan Adij,deki Alman ekalliye
tinin Alman hudutları haricinde kalma· 
ıını hbul ettiğini hatırlatmışlardu. 

Almanlar buna mukabil Çekoslovak
ra harici siyaseti meselesinin hayatt bir 
ehemmiyeti olduğunu kaydederek de· 
miolerdir ki : 

Almanya Çekoslovakyanın k endisini 
Sovyetler birliği ve F ransa ile birleıtiren 
bağlan çözmesini battA bu memleketler-
le akdettiği muahedeleri feshetmesini 
fiddetle arzu etmektedir. 

Alman mahafilleri Roma - Berlin mih- 1 
verinin prensiplerine tevfikan ltalyanın 1 

ne verecektir. 
Roma, 6 (ö.R) - Frankfurter Çay

tung Alman görüşmelerinin bir sulh aleti 
olacağını yazıyor. Roma - Berlin mihve· 
ri ltalya ve Almanyanın emniyetini ko
rumakta ve iki devletin azimkar bir ııe· 
kilde sulh için çalışmaların1 mümkiin kıl-
maktadır. · 

GEÇtT RESMi NASJL OLDU> 
PARJS, 6 (ö.R) - Romada Bay 

Hitlerin önünde yapılan muazzam geçit 
resmi hakkında şu tafsilat veriliyor : 

Geçide otuz bin asker İ§tİrak etmiştir. 
Ukönce silahlı balilalar Alman ordusun-
daki (Kazadımından) taklit edilmiş olan 
Roma adımiyle geçmişlerdir. Bu sırada 
bandolar askeri marşlar çalıyorlardı. • 

Birden bire milzik sustu. Artık yalnız on 
dört, on sekiz yaşında silahlı balilaların, 
18 - 2 1 yaşında askere hazırlık yapan fa
oistlerin, bunların arkasından gelen Gre
nadyaların toprağı çekiç darbeleriyle 
ağır ağır döğen adımlan duyuluyordu .. 
Bu adım ıesleri Düçenin yüzünde mem
nunluk parıltıları b~lirtti. Esasen tram
petlerin susturulması da bu maksat1a, 
adını gümbürtülerinin duyulması içindi .. 
En arkadan başlarında bir ölü kafası res
mi taşıyan Düçenin muhafız alayı ve 
muhtelif faşist milisleri geçti. Bunları 
topçular, süvariler, motörlü kıtalar takip 
etti. Geçit resmi bitince kral ve Führer 
K.irinal sarayına, bay Muaaolini de Ve
nedik sarayına gittiler. Bu malumatı ve-

Roma mahafillerinde her iki ihtimal 
de ileri sürülmekte ve bunlardan hangi
sinin daha doğru olduğunu tayin etmek 
imkansız görilnmektedir. Hatta B. Mus
solininin bile yarın söyliyeceği nutukla 
bu noktayı tenvir etmesi muhtemeldir. 

Kirinale sarayındaki öğle yemeğinden 

sonra bay Hitler bir kaç saat istirahat 
etmiş ve akşama doğru Kapitülde Roma 
valisi prens Kolonanın muazzam kabul 
resminde ve saat 2 3 te 11 bin müzisyen 
ile on binlerce kuristin İştirak ettiği Folk
lor bayramında hazır bulunmuştur. Bay 
Hit1erin bu ziyaretler haricindeki cistira· 
bat saatlerinde> bay Mussolini ile görüş
tüğü ve iki memleketin cenubi şarki Av· 
nıpadaki karoılıldı ekonomik menfaatle
rinin gözden geçirildiği tahmin ediliyor. 

Havas ajansı muhabirine göre ~Çe• 

koslovakya> kelimesi ağızdan çıkmaınıır 
hr. Öyle zannediliyor ki Alman maha
filleri ııunu ima ediyorlar : Almanyanın 
Jtalyarun bu meselede sakit durmasın

dan istifade etmesi mümkündür. Führe
rin maiyetindeki askeri §ahsiyetler Çe
koslovakya meselesi Sovyetler tarafın
dan, hatta sadece tayyare ve gönüllü 
gönderilmesine münhasır bile olsa, bir 
müdahaleyi tahrik ederse lta)yanın taah
hütlerinin ne olacağını tasrih ettirmeğe 
çalışıyorlar. Almanya bir askeri anlaşma 
yapılmasını talep etmiyor. Erkiinıharbi

yeler arasında devamlı görüşmeler Ro
ma - Berlin mihverinin tesirlerini askeri 
safhada tamamlamağa kafi gelecektir. 

Dün Hıdırıllez' di 
yardımıpda!l .e111in bulunduklarını beyan 

1 -~. 
etmektedirler. ı 

Havas ajansının muhabiri diğer cihet
ten lt!llyanlarm lngiliz - ltalyan ve Fran
ıız - ltalyan münasebetlerinin tanzimi
ni Almanyanın ta~dik etmesini istedikle· 

Sin.aya konferansı bitti 
Antant hariciye nazırları Küçük 

Resmi bir tebliğ neşrettiler 
BOKREŞ, 6 (A.A) - Küçük antant 

konseyinin resmi tebliği ı 

"Küçük antant devletlerinin daimi kon
seyi dört ve beş mayıs 19 38 tarihlerin
de Sinaiada Romanya hariciye nazın B. 
Komnenin riyasetinde adi içtimaını ak
detmiş ve bu içtimada Yugoslavya baş

vekil ve hariciye nazm bay Stoyadinoviç 
ve Çekoslovakyayı hariciye nazın Bay 
Krofta temsil eylemiııtir. 

Oç hariciye nazın daimi konseyin son 
içtinıaından beri enternasyonal vaziyet· 
te kaydedilen muhtelif hadiseleri gözden 

geçirmişler ve kUçü.lc antantın politikası· 
m hassaten alakadar eden bütün mesele
ler üzerinde mufassal fikir teatisinde bu
lunmuşlardır. 

Oç nazır anta.n~ eserlerine yardım et
mek huausundakı gayretlerine devam 
etmek neticesino varnuşlardır. 

Küçük antant daimi konseyi devamh 
bir sulhun temin ve idamesini istihdaf 
eden büyük ehemmiyette bir ı.ınsur ola
rak telakki e:ylediği son lngiJiz - 1talyan 
anlaşmasına hususf blr alaka göstermiş
lerdir. 

ÇeJıoslovakya cümhurreiıi 
B. Beneç 

etmiş ve bütün menfaatleri nazarı dikka· 
te alacak hal suretleri araıtırmak husu• 
sunda her kesin manevi maddi ve tek-: 
nik yardımda bulunması ic;in en iyi çare
lerin araştırılması keyfiyetinin §imdiye 
kadar Tuna mıntakasında ekonomik mil• 
badelelerin terakkisine hep birlikte ça
lışan her kesin menfaati icabı bulunduğu 
bahsında müttefik kalmıştır. 

Daimi konsey Bükreııte 9 ilA 16 mart 
19 38 de toplanan ekonomik konseyin 
on birinci içtima devresindeki çalışmala
rın neticelerini Üç hükümetin tasdikine 
taliken tasvip eylemiştir. 

Üç nazır küçülı: antantın ekonomik or• 
garunın seneden seneye daha müsmir bir 
faaliyet göstermekte bulunmasından do
layı memnun olmuşlar ve küçük antant 
devletleri arasında muhtelif ekonomik 
bağları takviye eylemeği istihdaf eden 
bütün tedbirlerin salahiyettar makamlar 
tarafından tetkik ve tatbik mevkiine va• 
zolunması azimlerini bildirmişlerdir. 

BOKREŞ, 6 (AA) - Rador ajansi 
bildiriyor : 

Küçük antant daimi konseyinin 'resmf 
tebliği okunduktan sonra Romanya ha· 
riciye nazırı bay Komnen aşağıdaki be· 
yanatta bulunmuııtur : 

Sinaia toplantısı küçük antantın kuv
vet ve hayatiyeti hiç bir zaman şüphe 

götürmez bir teşekkül olduğunu bir ker· 
re daha isbat etmiştir. Şurasını kaydedi
niz ki, bu kuvveti bizler yalnız sulh ese
rinin ve enternasyonal iş birliğinin ~mrl
ne koyuyoruz. Küçük antant yalnız te• 
dafüi statik bir teşekkül değil, fakat sulh 
yolunda taarruzi dinamik bir teşekkül· 
dür. 
BOKREŞ, 6 (A.A} - BB. Stoyadi· 

noviç ve Krofta şerefine dün akşam F O• 

iııbor kral tatosunda bir ziyafet veril· 
•!liştir. 

BB. Stoyadinovtç ve Krofta bu sa· 
bah Belgrad ve Praga dönmek üzere Si
naiadan hareket etmişlerdir. 

Macar naibi bir törende 

BUDAPEŞTE, 6 (AA) - Macar 
politik mahfillerinde küçük antant top· 
lanbsmdan hararet1i surette bahsedil
mektedir. Gozetelerin bildirdiklerine gÖ· 
re Sinaiada görüşülen meseleler araaın· 
da küçük antant devletleri dahilinde ya· 
hudi meselesinin prensip itibariyle halli 
i§i de vardır. 

Küçük antant daiml konseyi antant 
devletleriyle Macaristan aruındak.i mü• 

nasebetler meselesini çok husust bir ala
ka ile tetkik etmio ve Tuna havzasında 
bir antant ve itimat rejimi kurmağa yar· 

dım etmek hedefini güden ve halen ya· 
pılmakta olan görüşmelere devam arzu
sunu müttefik surette izhar eylemiııtir. 

Küçük antant kendi hasmın Milletler 

içinde Milletler cemiyeti paktını vücuda Yine Macaı gazetelerinin kaydettik· 
getirenlerin hedefini teşkil etmiş olan )erine göra Milletler cemiyetinden hah· 
enternasyonal iş birliği idealinin tahak- sedi1diği sırada lsviçre hükümetinin bi· 
kukuna yardım azmini beyan eder. taraflık bahsında aldığı hattı hareketin 

Daimt konsey Milletler cemiyeti Milletler cemiyeti paktının on ~tıncı 
konseyinin önümüzdeki toplantısı ruzna- maddesindeki zecri tedbirler işinden 
meaine ittila kesbetmi§ ve küçük antantJ kendisini kurtarmak istiyen memleketler 
Milletler Cemiyeti konseyinde temsil için bir misal teıkil eylediği neticesine 

eden Romanya delegesi tarafmdan ah- vanlmııhr. 

cemiyetine karşı olan hissiyatındaki sa- nacak hattı hareltet hakkında azası ara- Macar meselesine gelince Macaristan 
dakati bir kerre ~aha teyit eder ve Mil· sındak.i tam görüı beraberliğini müphe- ile antanhn en nihayet ağustosa kadar 
let1er cemiyeti konseyinin ikinci kanun de eylemiıtir. vUcuda getirilmesi hususunda mutabık 
toplantısında Romanya mümessili tara- Daimt konsey T unada seyrisefain re· kalınmıştır. 
fmdan üç memleket namına yapılan be- jimi bakımından vukua gelen yeni vazi- Sinaiada lngiliz elçisinin yaptıjı bir 
yanatı kaydeyler. yeti gerek hukuk gerek fiiJiyat noktai na- mülakat büyük sansasyon tevlit etmiş· 

Küçiik antant bu beyanat zihniyeti , zanndan en derin bir dikkatle tetkik tir. 

lngiltere ve Fransa 
Sil3hlanma · programlarını 
daha genişletme kararını 

bir kat 
verdiler 


