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Günün en . 
• mühim .A 

sıyası 

ltalya ile evam ed n 

• 

hadisesi 
•• 

~· Eden'i istif aya sev etti. Halk Hariciye nezareti 
0nünde ve B.·Eden lehinde büyük 
insaf Sız 
tenkidleı· 
Yıkıcılıktan baska b• ~ 
ır netice veremez 

- DR. BAY MEMDUHA -

Sayın d k . 
tı'ıın heıA o tor bay r~lcmduh erka-
teva agatine dayanan cevobımıza 
Y<ı-0 p Verdiler. Üç sütunu asan bu 
«Bu nı~ ınahiyetini müsaadeleriyle 
teğj: arna> kelimesiyle tavsif ede
t~lirtı. Bu~da haklı olduklarını da 
davay ed:rım. Çünkü; haksız bir 
Şİ.iph 1 

.rnudafaa etmek çok güçtür .. 
~nt~ıh, böyle bir müdafaa insanı 

Cc udutları dışına çıkarır. 
ac dokabı hülasa etmek lazım gelir
)Cıl\cltttod~ hay Memduh şunları söy-

1 c ır : 

Londra, ~1 (Ö.R) - B. · Edenin istifası haberi öğreni
lince bir çok halk Foraynofis ctrafmda toplanarak B. E-den 

1 lehinde \'e lmşvckil aleyhinde tezahürlerde ibulunmuşl:ırdır. 
A \'Om .knmnrasının bu nkşam yap:ıcağı içtima ço!t ehem

miyetli olacaktır. B. Eden istifa sebebini :-;öyliyecrk ve hli
kümet reisi sıfotiylc başvekil D. Ne,•ille Chnmkrll'in bunn 
cevap verecektir. 

Londr::ı, 21 (ö.R) - B. Edrnin hariciye nezaretinden isti
fasını hariciye nezareti parlamento müsteşan lord Cranbur
mın istifası takip etmiştir. Bu h:adisdcr: cum~rtesi akşamı 
başlnyıp dün devam eden nazırlar' meclisi mü1.akerelerinin 
bir neticesidir. Istifa sebepleri B. Edenin başvekile gönder
diği m ktupta ve s.ir Ne\'ille Chamberlain'in cevnbında va
z.ih olarak kendini göstermektedir. B. Eden bu mektubun
da diyor ki : «Son günlerin hadiseleri benimle diğer bazı na~ 
zırlar :ırnsmdn çok mühim ve muhtemel neticeleri bakı
mınd:m son derecede şümullü ayrılıklar mevcut olduğunu 
göstermiştir. Tasav\•ur edilen meseleyi bu şartlar dahilinde 
parlamentonun tasvibine orzeimiycce-jim. Çünkü bu siyase
ti tasvip etmiyorum.> Başvekil cevabında lngiltcrc ve Italya 
arasında müzakerelerin açılmasına ·taraftar olduğu için isti-

- SONU üÇüNCü SAHİFEDE -

ümayişler yaptı 

Rumen Ha. nazırı Tataresko Pariste 
B. Yeni bir cephane 

deposu bulundu 

SO'>(.,~' 
Romanyada Plebisit 

Bükr~ 21 (ö.R) - Yeni Anayaıanin 
kabulü için bir plebisit yapılacaktır. 

J;alkeı•leri bayramını 9üzel bir nutukla açan Dahili!I• vekili bay Şükrü Kaya 

Halkevi Bayf amı 
Y enid.en açılan 42 Halk

her tarafta kutlandı • 
evı 

Ankara, 20 ( A.A) - Halkevlerinin lık bir halk I.:ütJesi hazır bulunmakta idi 
kunıluıJannm altıncı ,..ı dönümü bugün Merasime aaat 15.30 da iıtikli.l ınarı( 
memleketin her tarafında biiyiik bir me- ile baılanmıt ve onu takiben İç İf}eri b ... 
rasimle lnrtlanm11tır. kanı •• parti aenel ael.:reteri Şükrü Ka· 

Bu mlinasebetle Ankara Halkninde ya eöyledifi bir. nutukla Halkevlerinhı 
yapılan toplantıda B. M. Mecliıi reiai değerli çalqmalarmı ÖvmÜJ ve 42 yeni 
Abdülhalik Renda ile nimler, mebm- Halk.em açmııtır. de vida 1' etkik ve tenkit meselesin

?rıa~ na müracaat kelimesinin 

Antant konseyinde 
· hazız bulunamıyacak Paris, 21 (0.R) - cC.S.A.'"R.> ba,j lar, vekaletler ileri gelenJeri •• bJaba. - SONU YED1NCl SAHJFEDE -

ı 1 Yoktur. 
~i), C:: Belediye memurlarının de- · • • ... • • 
~Crdc ~~ı;:riyet devrinde hi~ .~i.r 1 Romanyadakı dahılı ve vahım vazıyet/er 
erilcrrı d ... ~r ~n.aşla~~nı~ gecıktıgı, üzerine B. Tataresko Bükreşten ayrılamıyor 
3 e ıgı vakı degıldır. 

halkı; Yapılabilen işler lzmir şehri 
trıllttu ın fedakarlığı ile vücut bul-

Bü!ne~, 20 ( ö. 

y ... 
1 apıJa..... 1 B T 1-cdiyed' ... ıyan arın da mesulü be- zırı . atare!ao : 

R.) - Devlet naz:
n ve hariciye na-

1 ır. Belgrada hareke! f 

dar b;.lrnar işlerine sarfedilen mik- etmek üzeredir. O- ~ 
~" .ıırn d' .. · · kk 1 radan Yugos1avyn. Orc Y" Ver ıgımız rn am ara 

.)eler ~z.de beş buçuk, eski beledi- ba;vekili ve .harici
Sun rnanında ise yüzde otuzmuş. ye nazın B. Stoya-
1-fcr \Jn haricinde bir sürü laf.. dinoviçle gö~tük

habt~ §eyden evvel aziz doktora ten ıonra ikisi bi:-

llltıclet~ak isteriz ki her hangi bir den Selaruğe gide
~ı h~? tetkik ve tenkidinde vic- cekler ve Yunan 
lıır. vt"'dırn kılmak, ahlaki bir borç- baıvekili B. Me
rllı>ı}q: an hudutlarından ayrılarak takaasla görüterek 
ıtitler d tetkikler manasızlığa ve ten- hep birlikte tstıın-

barfleriyle gösterilen gizJi ibtilil komite
si tarafından kurulan sizli miihinamat de
polanndan bir yenisi daha kqfedilmİf· 
tir. Saint-Ouen'da bulunan bu depoda 
üç ton ail&lı ve mühimmat bulunnu11tur. 
Bunun timdiye kadar keıfedilen gidi 
depoların en mühimmi olduğu bildiril
mektedir. 

• 
lsvec fabrikala&l 

• 
rında casusluk 

Stokholm, 20 ( O.R) - Bazı tneç 
çelik fabrikalannda ketfedilen caaaaluk 
hadiseleriyle alakadar olarak hülriimetin 
Sovyet sefareti nezdinde bir tqebbüate 
bulunduğu haber aluımaktada. 

• 
Bulgaristanda 

Yeniden tevkif edilen 

Milli Küme macları 
IZMIRDE ... . 

Beşiktaş: 3 
UçQk : 1 

., 
----- ISTANBULDA -------------

. •·---
Güneş :3 
~M. - Gücü: l -

Ankarada Harbiye, G. Birliğini 3 - 1 ve 
Istanbulda G. Saray, /. sporu S - 2 yendi 
tıtanbul, 21 (Hususi) - Milli küme brddar, bilihare oy\D1 yavq yavq mO· 

maçlanna Pazar gÜnÜ devam edildi. tevazin bir tekil aldı. Birinci devrenin 
Muhafızgücü ile Güneı talmnlan araım· sonlarına doğru Niyazi, çektiii çok mil• 
da yapdan maç çok heyecanlı oldu. Gü- kemmel bir ıutJa Günqin ilk 1rolünU d 

bokt haksızlığa gider. bula hareket ede
c haksor bay Memduhu bu şekil- ceklerdir. Ba1kım 

~'?rıck 12:..~~.ne.kkitler arasında gör- Antanta devletleri-
komünistler neı, beklenen oyununu aösteremedi. tık kaydetti. ikinci devrede Ankaralılar bü .. 

dakikalarda Günetliler rakiplerini sıkıt· - SONU OÇONCO SAHiFEDE -
Sofya, 21 (ö.R)- Bulgaristan'in ce· ~";!-~----~~~~---~~~-~-~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~...-........, t tenk~0nlumüzün isteğidir, müs- nin baıvekilleri 25 

:tatılı Jı .. 1 e :Yapılan her hangi bir işin Şubatta Ankarodn 
r\ı. t:ını t k .. - t J cak J "\lnı.ı or aya oymaga ve dog- op a na 0 ıın ''-kl nnsıl Yapılabileceeğini gös- -SONU S. 3- tc-

~~ e rnürnk" d" 
Humen Başvekili Patrik .Miron 

nup kasabalarından birinde Komünist 
partisini yeniden tesise kalkışmak ıuçun
dan dolayı 2 3 §ahı.s tevkif ediJmİ§tİr. 

r(vchi ]· un ur. 
; et d,!.jd?1uztariptin demek ma
t ll})qrırı~ 1d ır · O ıztırabı gidermenin 
allr"bı ba a göstermek lazımdır. Iz
}1.tn fl~l_:Yrak olarak kullanmak ve 

Mısır kralı S. M. Faruk 
vıt.l- • ~as d . 
ttıa '4tltılı • ın an muğalata yapmak 

~... ' ınsaflı insanların karı ola
d ı~tıı. 

t ~ı ır §chrini b' b. 'h . . . eq
1 

"rand .. n ın ır ı tıyaç ıçın-
til ~llldı.ık ıgını biz de biliyoruz. Fır
d~ ~Or1.ı2:. çD bu hakikati daima tek
h~ bir Sok . c~1et bakımından yur
~t kea Rib' b~tıyaçlan olduğunu d? 

<tdalllla 1 ız de bi1iriz, mesul dev· 
'-S()NU tı da bilir. F aknt bunlar-

IKtNct SAHiFEDE -
!~ıı,1 • liAKKı OCAKOöLU 
:: •Cı· 
.. •11•cau.:--------
~ ~ ·••ıııııııııııııııııııııı: 

1 aşvekil ~ 
~ 4114 :: 
~ araya döndü : 
:: l:tarı -;:: ... tlın huı, 2 ı = 
:: V.-L .. !!. C ı· (Hususi) _ Baş- = 
;: '"<\it. e İli 8 -
;:: »>'!.. ı n. l' . ayar ve Hariciye = 
s ~~ " eV'fik R" •· -
;:: t~ ' diin b UJlu Aras bu- : 
~ ~,.Jci,t''~do.. A. azı Zİ>'aretJeri knbuJ E 
~ ~ • li~. lııaın treni ile Bat- S 
s .\ ,_ 'Ye Vekili -
llııiltı tl11:ara ve Nafıa Ve- :: 

lttıııııı lla hareket ebnİflerdir. :: 

···=···· .. ıı11ı:ıı111111111111ii 

. - .. 

Memleketimizi ziyarete geliyor. Ye-
men Emiri de Türkiyeye gelecek 

Jıtrulbul, 21 (Hususi) - Hariciye vekili B. Tevfik 
Rü,tü Aras bugün gazetecilere olan beyamıbnda Mı
sır krab Samajeste Farukun Türkiyeyi ziyareti ile 
kendisinin Kahire seyahatinin takarrijr etmİ§ olduğu
nu, fa!-tat bu ıeyahatin zamanının henüz tayin edil
memiş bulunduiunu söylemİ§lİr. 

Kahire, 20 ( ö.R) - Röyter ajansının verdiği bir 
habere göre Türkiye hariciye vekili doktor B. Tevfik 
Rüılü Arasın Kahireyi ziyaretinde kral Faruku önü· 
müzdel:i mayısla Türkiveyi ziyarete davet için Ata
türkün bir mektubunu hamil olacaiı hakkında Viya
na kaynaklr heberler henüz tahminden ibarettir. 

YEMEN EMtRININ TORKtYE SEY AHA Tt 

Kahire (M. H) - «El • Mukattam» gazetesi Ye
men Emiri ·Hüscyinin Türkiyeyi zivareti meselesi hak
kında tliyor ki : Emir Hüseyin. Y ~men Osmanlı im
nımıtor)uğundan ayrıldı aynJalı Türkiyeyi ziyaret eden 
ilk Yemen hükümdıın olacakt•r. 

Türkler Yemene kar11 büvük bir rabıta duymakta
d?rlar ve Avruna devletlerinin bll- taraftan Kmldeniz, 
'1ij!P..r ta•aftan Hintdenizi ıahillerinde Yemene ~ı 
besledikleri ihtiraı hislerini bildiklerinden Yemen 

- SONU üÇüNCO SAH1FEDE -
:li 

Mmr Jmala Samajeste Birinci Faruk 

~ 

·-~~-·-.,. 

SELÇUK CiVARINDA 

20 yaşında bir delikanlı 
bir kaplanla .boğaz boğa
za geldi, kaplanı öldürdü 

Evvelki aün Selçuk nahiyesi dvarmda feriyle, kaplanın ölümiyle neticelenınİf< 
tüyler Urpertid, korkunç bir kaplan • in- tir. 
san boğupnaaı olmuttar. 23 dakika fa. Acarlar köyü halkından en seçkin avc 
uluuı olarak devam eden bu müthif ... cdar, evvelki gün bir aürek avına çık• 

~ )'lrmi >'..,..._ Wr delW.n11ND u. - SONU :YEDtNCl SAHiFEDE - j 

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



SAYFA :2 

insafsız T enkidler 
r- BAŞTARAfl 1-lNCI SAHtFEDE - bugün iki bin liraya talibi yoktur .. 
~:lan ehemmi mühimme tercih yo- O devirde arsa almış adamların bu
liyle, imkan bulabildiklerini yerine gün tediye ettikleri paraları beledi
getiriyorlar. Binaenaleyh biz bay yeye bağışlamak şartiyle yakalarını 

ŞEHiR HABERt:ERi 1 
~MDENJ 
Hınçıkırıklar 

Memduhtan şöyle bir tenkit bekler- sıyırmağa uğraştıkları da meydanda Odada Elektrı·k J 
dik : olan hakikatlerdendir. d 

Bir yıllık belediye bütçesini ön- Bundan başka lzmir belediyesi an arına 
lerine koysunlar bu rakamlar arasın- oktruva rüsumundan senevi üç yüz D • ld ı hJ k 

a"P Havaların iyileştiğini sanıp gün ~ 
den zemheri zürefası gibi dalyelek geı: si 
ğimiz ve arkasından da Kahya nef• t•· kadar sert ve soğuk bir rüzgarın or 
lığı kasıp kavurduğu bir günün gcct" 
sinde, pençereler, çerçiveler, batta .~. ilan hangi faslı fuzuıı ve israf mahi- bın liralık bir gelirden mahrum kat- ün seçım yapı ı sti a muafiyeti Umum komutanı gitti 

yetinde teiaklci ederlerse onu bize mıştır. Dün saat on altıdan 18 e kadar oda LJ kk d . . 
1 

Izmirdeki jandarma kıt'atını teftiş 
• ·11ot 

her yeri bir derece vecd içinde, µtrı, 
göstersiler ve yapılması mümkün Bütün bunlara rağmen yine iddia meodisi seçimi devam etmiştir. Vail bay na ln a bır tamım için şehrimizde bulunmakta olan jan
olan i§leri ortaya atsınlar, belediye ediyoruz ki belediyemizin son altı, Fazlı Gilleçin riyasetinde intihap heye- 3260 sayılı kanun mucibince kuvvei danna umum komutanı sayın korgene
gelirlerini arttırmak imkanlarına işa- yedi yıllık imar faaliyeti vaktiyle ti toplanmış ve altmış iki müntehipten muharrike olarak elektrik sarfeden mü- ral Nacı Tınaz, pazar sabahı ekspresle 
ret buyursunlar, bizi de inandırsın- yüz binlerce lira sarfedilerek yapı· elli yedisi reye ~tirak etmiştir. esseselerin elektrik istihlak resminden ve Aydın yoluyle Ankaraya hareket et
lar, arkalarından yürüyelim ... Ukin tanların çok üstündedir. Kos koca· Oda meclis azası olarak seçilenler şun- yapılacak tenzilıl.tın nisbeti hakkında mişlerdir. Korgeneral Bergama, öde
CleğerÜ dolctor böyle yapmadılar ..• yangın yerinin temizlenmesi bunun !ardır: Vekiller heyetince alınan kararın tatbi- miş, Tire, Banyındır v~ Torbalı jandar-

ve sallanırken sokaktan bir zavallı sJ' 

tıcının : Jel 
- Keten Helvacııuı! Diye hınçkll'ıd3: 

bir sesle geçliğini duydum. O fırlınl' 
o soğukta kimsenin yerinden kunıldll' 
madığını hahrlıyarak içimde bir şey k•: 
nadı. Bu biçare satıcının sesinde 3rıfl 
dan boğduğu bir ağlama hınçkırığı var· 
dı. Durdurup : 

Geceyi gündüze katarak çalışan, az en canlı misalidir, hatta sayın Dahi- Merit (Merkez bankası), Aşkı Eren katında nazarı itibare alınacak noktalar ma birliklerini de teftiş etmi§lerdir. 
para ile çok iı yaratmak kabiliyetini liye vekilimiz bay Şükrü Kaya iz- (Ziraat bankası), Hfild Erol (Iş banka- vilayete bildirilmi§tir. Bu hususta ge- Korgeneral Naci Tınaz, Izmir vilıl.ye-
gösteren enerji sarfeden bir beledi- miri ziyaret ettiği zaman yangın ye- sı) direktörleri, Hakkı Balcıoğlu, Ah- len tamimde deniliyor ki : ti jandarmasını şayanı takdir bir faaliyet 
ye reisini sırf şahst bir düıünce ile ri davasının halledildiğini görünce met Rağıp üzümcü, Şerif Remzi Bcyad, - cSınal müesseselerde kuvve! mu- içinde görmil§lerdir. - Arkadaş ne oldun da böye P 

yarısına yakın keten helvası saıın•I' 
çıktın? Nen var?.. 1 

hırpalamak sevdasına düştüler. çok müteheyyiç olmuş ve : Salahettin Şerif Riza haleflerinden, KA- harrike olarak kullanılan elektriğin i.s-

ltiraf edeyim ki bir ilim adamİrÜn - Kültürpark lzmirin yangın yeri zım Taner, Fuat Ijnııd, Sabri Süleyma- tihlilk resmi nisbetini gösteren cetvelde 
böyle çıkmazlara düttnesi bizi muz- davasını halletmiştir . Bu itibarla da noviç, Talat Orbay, Siileymaa Ferit Ec- yazılı sanayi müesseseleri, kanunun 
tarip etmiştir. Doktor Behçet Uz lzmir için bir zacıbaşı, Şükrü Cevahirci, Doktor cBir san'at zümresi> diye işaret ettiği 

Diyorlar ki; belediye memurları- mazhariyettir, demek kadirşinaslığı- Memduh, Ismail Hakkı Sever, Hüseyin üzere, mesel& ipekli mensucat sanayii 
nın eskiden vaktinde maaş alama- nı göstermişlerdi. Hüsnü Ikbal, Hasan F~hmi '.>eder, Mu- mefhumuna, bu sanayi zümresine giren 
dılcları doğru değildir. Doğruyu söy- Bu mevzua girmiş iken sizin de ammer Lütfü Demir Kut, Nafiz Musta- filatür, büküm, dokuma ve apre gibi 
lemiyen bizzat kendileridir. Çünkü hafızanıza müracaat edeceğim, Dr. fa, Nuri Çolakoğlu, Mehmet Nuri Sevin, ~!eri ayrı ayrı veya birlikte yapan mü
i:loktor Behçet Uz, belediye reisliği- Behçet Uz Rusyadan döndüğü za- Mazhar Izmirli oğlu, Mehmet Vahdet- esseselerin, pamuk ipliği fabrikalarının 
ne geldiği zaman, memurların maaş- man belediyede şehrin münev11erle- tin Öz Malkoç, Şerafettin Ser11er, Ah- da dahil bulunduğu meydandadır. 
!arından alacakları mikdarı yırmı ri toplanmış ve general Kazım Di- met Burvalı, Ömer Lütfü Akad, Meh- Yine burada cDeğirmen>den maksat 
beş bin küsur lira idi. riğin başkanlığında Kültürpark plan- met Tahir Bor, Ahmet Kilimci, Musta- buğday, arpa, çavdar ve mısır gibi hu-

Bu hakikati gizlemek istiyen bay lan hakkında bir görüşme yapılmış- fa Tabanoğlu, Cevdet Alanyalı.. bubatı veya bunların mahlatunu üğü-
Memduh, cümhuriyet devrinde böy- tı. terek un yapan müesseselerdir. 
le bir hadisenin olabilmesinin im- Bu içtimada siz Kültürpark işini Eski karantina •Harç sanayii> ile de çimento ve ben-
kansızlığını ileri sürerek muğalata 1 bir hayal ve bir çılgınlık diye tavsif k b d zeri sanayi kastedildiği cihetle bu mü-
yapıyor. etmıştınız. Bugün o tavsifinizin ne oca inasın a esseselerin kuvvei muharrike istihlak 

Hayır Cümhuriyet hakikatleri giz- kadar yersiz olduğunu hakikatler Ikinci Karantina mahallesinde Patü. ettikleri elektriğin, bu gruplar için ta-
lemekten hoılanmaz, bilakis acı da gözlerinizin önüne sermektedir. ocak binasında pazar günleri Dahiliye- yin olunan nisbetler üzerinden resme 
olsa hakikatlerin ortaya lconulma-1 Aziz doktorum; şunu kabul edin ci doktor bay Şevki Uğur, fakir halkı tabi tuttılması icap eder. 
sını ister. Yalnız lzmir belediyesi . ki tenkit etmek kolay, İş başarmak muayene etmektedir. Mahalle halkı, bu 
değil, bir çok vilayetlerde beş altı oldukça zordur. zatın gösterdiği feragati minnetle karşı- R d / f k • 
sene evvel muallim maatlarının vak- yapılan işler kendiliğinden vücut ladıklarım gazetemize bildirmişlerdir. a yo u a s ı 
tinde ödenemediği bir vakıadır... butmıyor. --=-- ... Kullananlar takip 
Hatta bu mesele Büyük Millet Mec- '.f ~ksuzluk, enerji sarfını icap Kızılay 
liıinde bile müzakere ve münakaşa ettm~or: . . . . . ediliyor 
mevzuu olmuştu. Umumi müvaze- Mısalını kendı nefoınızde bulabi- Bug Ün yıllık toplan- Izmirde, belediye nizamları hilafına 
neden malt müzayakaya uğrıyan ~i~oiniz. Yıllarca etibba ?dası rei~li- faaliyette bulunan radyolu taksilerin sa-
huıusi idarelere avanı para gönde- gınde bulundun~_z. ~eledıyed~n etıb- tısını yapacak hipleri, yirmi beş~r lira para cezasına 
rilmek suretiyle yardımlar yapıl- ha odasına Ataturkun heykelı karşı- Geçen hafta ekseriyet olmadığından çarptırılıruşlardır. Belediye, bal' taksi-
mıştı. Bu vakıaları gizlemekte ne ~-ınd~ arsa verildi. Bunun pla~.ları dolayı toplanamıyan Kızılayın senelik !erin gizlice radyo kullandıklarım tes
menfaat vardır> Açık ve samimi ol- ~erın.de .?"~.şı_l_dı. Fakat o a~sa ~e- kongresi, bugün saat 17 de Halkevinde bit etmiştir. Radyoları söklürülmeğe 
mak her şeyin üstünde bir hareket· rıne hır turlu uç beş odalı hır hına yapılacaktır. başlanmıştır. 
tir. kurulamadı. --=-- Radyolu taksileri bulunanlar dün 

Sonra diyorlar ki: yapılan beledi- • Betki ~eğil. muhakkak siz de bu Tahrir cedvelleri belediyeye müracaat ederek maruzatta 
ye işleri lzmir şehri halkının feda- ~~urda bır muvaff:'k.ıye~ elde etmek bulunmuşlardır. Btınların iddialarına 
karlığı ile vücut bulmuştur. Elbette ıçın çırpındınız. Lakın ış başarıla- Umumi tahrirde, tahrir cetvellerine göre dünyanın her yerinde olduğu gibi 

Bergama kerme
sine hazırlık 

Bergama Kermes hazırlıklarına büyük 
bir faaliyetle devam edilmektedir. Vali 
B. Fazlı Güleç, Bergama Kermesinin 
muvaffak olması için her türlü hazırlık· 
fara bizzat nezaret etmektedir. Bu sene, 
Kennes haftasında verilecek temsiller, 
Akropolda olacaktır. Kermes eğlencele
rine memleketin dört tarafından ziya
retçi celbi için teşebbüslere gir~ilmiş
tir. 

--=--
Karşıyaka da 

Refik İnce bir kon
f eran& verecek 

Karşıyaka Halkevinde çarşamba ak
şamı saat sekiz buçukta Refik Şevket 
Ince tarafından cSosy&.\ bayatta ailenin 
rolü• mevzulu bir konferans verilecek
tir. Konferans salonu her kese açıktır .• 
Davetiye yokttır. 

--=-
Otomobilcilerin 

dileti 
Izınirle Menemen arasında otomobil 

işletenler belediyeye baş vurarak Kar
şıyakada kendileri için hususl bir bek
leme yeri tahsis edilmesini istemişler

dir. Müracaatleri tetkik edilmektedir. 

Diye soracak olsam • bana öyle ge • 
:: ki • fırsattan istifad~ hemen gözleri"" 
d ! 

.. kt" 
en y••larını salıvererek bir e iJ'.11 ..,. ' bY-

ten helva dolu tablasına uzatıp, bir e 
le de bir çocuk gibi gözlerini siliP : 

- Neye kalmıyayım, kardeşim! şır 
na bak! Satamadım bu matahı, ce~: 
de kırkar paradan birikmiş on kuru;>~· 
var. Bununla ben, beni bekliyen ÇoC 

k .. 
larıma ekmek mi alayım? Vaz geÇ ı):• 

tığından! Kömür mü alayım! Karaııl !• 
ta oturduğumuz şöyle dursun! Bald<~ 
çakkala mı dert anlatayım ve bUJI 
taze matah mı tedarik edeyim! 1 

Diyecek.. Fakat onu söyletmeğ• ~!· 
lüzum vardı. Bütün hayat fAciasıJl.l h• 
vasını satarken çıkardığı titrek ye bJJI~ 
.kırıklı sesinde hikaye ediyordu.. 0:~ 
bu elemli sesiyle daha iyi anladılll 
hayalen derdini bir hayli dinJediJil· 1 ı e• Hınçkmklar, hınçkırıklı sesler, ıı 
ifade etmezler ki.. ıf1' 
Hayatın hangi feci tecellisi ile 1'a ~ 

!aşan, ağlamasını ıl.rına boğan, zi Ucıl sJlo 
bul etıniyen, intiharı şuursuzluk sıı~ 
aile yuvasına bağlanan nice kimS01 b~ 
en beliğ ifadesi, hatta göril§ürlerkel' ~· 
le, seslerindeki titreklik ve gizil h~,ıı 
rıklarında belirir. Ondan veciz, ~e' 
kudretli hiç bir ifade tasawur 
mez. Jtl 

Hınçkırı.klar, neler ve ne acı ş•~,ı 
açarlar ve onların nevileri ne JcJ ;el 
çoktur. Aşkının hüsranına hınçklf31l ; 
başkadır. Hayallnın zorluğuna hınç1'1'" 

b 1 lacak D 1 madı yazlln1amış bulunan arazinin tahriri aa. Jstanbulda ve Ankarada da radyolu tak-
Öy e o tır. ev etin de ba•ar- .: . . --=--• H ı· d kt t k t ve cetvellerine kaydı hakkında vilayete siler vardır. Kendilerine de bu hususta -o---

ses yine başlr.adır. o 
Hınçkırık şehkalarının her ih~;ıı 

sesi verenlerin elemini bir in içinde, 1,
sahifelik bir kitap okumuşcasına sJl 

dığı işler yurddaşların fedakarlığı ile ~ asa o orum; en ı yapa!'· 
vücut bulmaktadır. icra mevkiinde ken ınsafı elden bırakmamak la- bir tamim gelmiştir. Bu suretle tahrir! müsaade verilmesini istemişlerdir. Ktz kaçırma 
bulunanlar şahsi servetleriyle i~ gö- zı.'."d.'.r ... lşlerin nasıl başarılabildiği.~i ilave cetvelleri ihdas edilin~ bulunmak- Filhakika husus! taksilerde radyo Çeşmenin Zeytineli köyünden ba-
recek değiller ya... g_?z onun~~ tutmalıdır. Uluorta soz tadır. Bu de~tcrle~de he~ sahife bir ma-1 kullanmak memnu değildir. Radyolu yan Afife, on dokuz yaşlarında Osman 

Yeter ki; icra mevkiinde bulunan- soylemek ılım adamlarına yakısmaz. halleye tahsıs edil~ccktır. Ve~S!et, ha-1 husus! taksilerin kaza yapmaları hesa- isminde bir genç tarafından kaçırılmış
lar yurddaşların fedakarlıklarını 1 ~klı ermiyenler her şeyi söyliyebi- z'.rlanılan c~lvellerı yakında vılayetlere 1 ba. katılmazken taksilere konulan mem- tır. Zabıta ikisini de ya"lcalamış, adliye-

tır. b~' 
Hınçkırıklardan, ölüm ıı.n.ında le' 

h 1 1 
lırler gondereccktir. nuıyet çok şayanı dikkattir. Izmirde tak-

üsnüistima etsin er ... Bu fedakar- · ye verm~tir. 
hkları israf etmesinler. Kendilerin- Aklı erenlerin daha temkinli ha· '9:7.LJ 'ZLT.L/7ZT'/"L.7..77.I'L;. si ve diğer otomobillerin kaza nisbetinin -<>---

gırtlağı titreten, o meraretli etenıJl JW 
celliden beşeriyet asla kurtulamııı-· 
na imanım vardır. 

den bunun üstünde bir şey istemeğe reket etmeleri icap eder. Aksi tak- dünyanın hiç bir yeriyle mukayese edi- K J 
hakkımız yoktur. dirde çalı:ıan adamlara hususi bir Halkevi köşesi lemiyecek kadar az olduğu söyleniyor. ema paşada 

TOKDlL 
-0---

Bel d. . h . . maksatta hücum edildifii zehabı · --=-- Kült "r p rkta 
• . le '.yemb~· tc. rdın ımar vke t~z- meydana çıkar ki buna bu şehrin 1ır:u"/77T/7.Z/T//7.77.770YJZJ Mezarlıklardan Bir hırsızlık hadisesi u a 

yın ı§ erme utçesın en anca yuz- .. k l f I . d 1• .. 1 - 25/2/938 cuma günü akşamı sa- ğl 
d be b le . be . d . . yu se < men aat en a ına as a mu·. • l Evvelki gece Kemalpaşa kaza merke- e ence ·~ 

e ş uçu nıs tın e bır tahsısat d ed'I at 18 de mimar Bay Necmettin Emre Vergt a tnamaz ,,.alt• 
b·ı · b 

1
• . k' b saa e ı emez. zinde şayanı dik.kat bir hırsızlık hadise- Cumartesi ve pazar günleri ": t~' 

ayıra ı mışse u, ma .ı ım _anın . u HAKKI OCAKO"'U tarafından (Aydın oğullarının mimari Umumi mezarlıkların veya belediye- im · ~' 1 111 
k d f b 1 d d 

...,.. si o uşlur. Kazanın dere boğazı ma- parkla eğlenceli dakikalar geÇ'"'ırli~ 
a arına ırsat vere ı mesın en ır. eserleri) hakkında projeksiyonlu ve kıy- !erce muayyen bir bedel mukabilinde h 11 lı 

E ki b 1 d b 
a esinde oturan bay Mustafa Bacağın tedir. Bir çok aileler çocuklariyle teı' 

s ütçe er e U mikdar yüzde J::' k • • metli blr konferans verilecektir. Bu şahıslara veya ailelere tahsıs" edı"lcn m~ d 1 mad l ~ r uar Omlt Sl ,~ evin e bu un ığı bir sırada, gece sa- le bu hafta Kültürparktaki eğ eıı•~,ı,1 
otuza baliğ oluyordu ise bunun se- e konferansa bütün yurddaşlar davetlidir. zar yerlerinin arazi vergisine tabi tutu- (o5V"" 

beb il F k ·ı · d.. ı... b" t ı t at on birden sonra, kapının kilidi bü- iştirak etm;•Jer, bisiklet ve ın<> 
i o yı ar bütçelerinin daha geniş uar omı esı un a...şam ır op an 1 2 - Evimiz salonunda her hafta per· lup tutulmıyaco;ıı hakkında Maliye 11e- --. 

1 d 
k b ·· f · ı · ı tak! yük bir ustalıkla açılmak stıretiyle içeri eğlenceleri yapmışlardır. . ül1"'· ,~· 

o masın an ve o yıllarda senevi üç yapara roşur ve a ış ış eny e ya ı şembe günü akşamı saat 20 oo bütün killetinden vililyete bir tamim gelmiştir. U1 ı · k r · d · b k giren bir hırsız bu bu evde mevcut yük- Pazar giin!l hep beraber K t 
yüz bin liraya yakm borç ödemek . va~on ar şır e "'.m ser ellı ği azı te • yurddaşlara Karagöz oyunu oynanacak- Buna göre, umumun istifadesine tah- · 
mecburiyetinin bulunmamasıdır. li!lerı tetkık elmıştır. tır. Parasız olan bu karagöz oyununa sis edilmiş bulunan mezarlıklar vergi- te hafif, bahada ağır bir çok kıymettar taki havyana\ bahçesi gczilın_İŞW,-~~ 

eşyaları, gelinlik elbiseleri ve zinet eş- Belediye reisi, ilkbaharda ırnııu 1,r 
Belediye gelirlerinde eksiklik ol- Hamiyetli bir bütün Izmirliler davetlidir. den müstesnadır. Belediyelerce şahısla- yasiyle altın küpeleri alarak savuşmuş- ta t 1 •1 1 ıl sı içill .• 

madığı iddiası da doğru değildir, ha- d 3 - Halkevimiz müstahkem mevkii ra veya ailelere ücret mukabilinde ki- op u eg ence er yap ma ıııı~ 
d ka Vatan tur. Kemalpaşa zabıtası hırsızı şiddetle tibat alınmasını alakadarlara emre 

tırımız a ldığına göre 926 sene- DŞ bando şefi bay Galibin idaresinde bir 1 ralanan aile mezarlıkları, sahiplerine aramaktadır. ...A 
sinde belediye 950.000 liralık arsa Alaıehi; mahkeme zabıt katibi Şera··ı Halkevi bandosu teşkil edilecektir. De· her hangi bir irat getinnediği için bun- ..,,,... ______________ u_·r_. __________ _.__.., 

satışı yapmıştır. Emlak ve arsa kıy-,feddin özden Tayyare piyangosunun vamlı ve hevesli çalışmak hevesindejlar vergiden muaftır. Belediyelerin al- FIKRA: 
met~erini~ ne d_erec~ sukut. ettiği I dördüncü keşidesinde büyülı: ikramiyeyi l olan n:'.üzisyenle_ri~ kayıtlar~ı._yaptır- 1 dı~lar~ ücret, doğrudan d~r~ya .şehir-
malum hır hakıkattır. Aynı yılda kazanmış ve kuruma bet yüz lira teber-ı mak uzere evıınız sekreterlıgıne baş lerın ımarına sarfed.ileceğı ıçın bır ka-
yirmi bin liraya satılmış bir malın 1 

ru etmiştir. vurmaları bildirilir. 1 zanç sayılamaz. 

• 

TEKMiL 
İZMIR 

•' •, ~ ' , ·, ~ ·· •' ~ ... ~~ ' :.......,:~"': · .• · . 1i:t : 'l· · · . . ... ~ , ;, r .. .. .' 

TA YY.AREDE BUGÜN 
GÖSTERİLEN 
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TORKÇE SöZLO Genç kız kalbinin en huaaa noktalarını bize açan 

Periler Diyarında BEKARET 
Küçüklerin sevdiı1i - Büyüklerin takdir ettiği UL DAGOVERtN iBDA ETil~I EN YOKSEK ESER 

LOREL • HARDININ Güzelliğine, azametine ve zarafetine doyum olmıyan bu muazzam 
SAHNE KOMEDiSi dramı iyi filim görmek iatiyenlere bilhusa tavsiye ederiz 

AYRICA : PARAMUNT JOURNAL SEANSLAR: BEKARET 2.45 - 6 - - 9.15 DE PERll..ER DiYARINDA t - 4.35-7.50 DE 

eaa. ................ -

Edebi kültürsüzlüğün doğurdıığtt 
saygısızlık .. 

B • . d" 1 . . . h Ik k • - ·ı 1 t nbıılcl' azı taır ve e ıp erımızı a a tanıtma ıstegı e • a .. cliİ' 
bir kitap serisi çıkarılmaktadır. Bu serinin ilk aayılarında _gor f'' 
ğümüz kusurların, tekerrür etmiyeceğini umuyorduk. Meger 
nılmıtız. • .,,,.ı 

Geçende, Halit Fahri Ozansoy'un Son Posta'da okuduıı;" pi• 
uzunca bir yazısında; üıtat Yahya Kemal için çıkarılan )ıi~iıjl• 
da birçok eksiklerin l:ıulunduğunu ve bazı mısraların yanlıyıJıf'" 
diğini esefle okuduk. Edebiyatımıza yeni bir ses getiren ıı.t•'' 
Kemalin ·İnce bi,. kuyumcu zevki ile ve yıllar harcayara~. ~_,it 
tığı- tiirlerine kartı gösterilen bu saygısızlık, hepimizi mut 
etmittir. .. liiğiİ' 

Bu seriyi çıkaranların -her teyden önce- edebi kült~r~u:ı: piçi" 
nü ortaya koyan bu yanlıtlıklar; bizde edebiyat ae11giıınıj p çl' 
azaldığını gösteren acı bir örnektir. Genç kapasiteleri .~u ~P ır 
karmak !Öyle dursun, mevcut kıymetleri bile doğru du:ı:ır' 1•ııl' 
nıtamıyoruz. Bu böyle devam ettiği takdirde H. F. O:ı:antD 
ileri sürdüğü edebi otoriteye tiddetle ihtiyaç duyulac~tı.'·1ı .. :e•'' 

Bence hiçbir yanlıtlığa me.hal vermemek için bu ~erıY'J,r: 
!ayanların fU noktaları göz önünde bulundurmaları l!'~°t 11ılile' 

1 - Seriye ithal ettikleri tahsiyetlerin biyografısı e 
rinden sorularak yazılmalıdır. o1' lıl>' 

2 - Kitaba alınacak yazıları aeçerken, muharririn en ç 
ğendiği parçalara fazlaca yer verilmelidir. ırıi itİıı' 

3 - Metinler, dikkatle okunup alınmalı, baskıya ~· 
gösterilmelidir. , deCeği"e 

Bunlar yapılmadığı takdirde yanlı,Iarın sürüp gı 
tüphe yoktur. FUAT f,Olf 



A~e~ika g~zetelerine göre 

Tarihin dönüm yerindeyiz 
B. Çemberlayn, Demokrasiyi Dikta
törlüğe karşı müdaf aci eden B. Edeni 
Mussolininin hatırı için nıi feda etti? 
v~ingt 

t.eteJ . on, 21 (Ö.R) - Amerikn ga-
erıne .. 

?ıü gore muasır tarihin bir dö-
ta~ noktasında bulunuyoruz. Bu mü
>;cı . B. liiUerin nutkundan :ıiyade B. 

enın isf{ da b· ı asına clayanmak1adır. Bunun 
ll. ~ ç~k seb~bi vardır. I3irinci .sebep 
·~ enın şahsen Amerikalılar tarafm-

Çok gev·ı . b. . 
~· ı mış ır şahsıyet olmasıdır. 

riyet partisinin dayandığı prensipleri sinde bultımılduğudur. Ve bu kararlar 
tatbikten başka bir şey yapmadıklarını, gerek kabinenin istikha1ı, gerekse eksc
bu sebeple baş\'ekil tarafından ancak· riyctin birleşik kaL1ıası \'eya parçalan
Mussolininin hoşuna gitmek için feda l ması ii:ıcrinde müessiı: olacaktır. 
edildiklerini, halbuki B. Mus.solininin Bay F..denin gazetesı sayılan c:York 
bugünkü mcvkifnin her zamandan da- shirc Post) bu akşam Avam kamara.sın
ha zaif olduğunu, bay Edenin istifasının da BB. Chamberlain Ye Eden tarafından 
i-;e Avrupada Mussolini iÇin bir zafer yapılacak beynnat malum olmadan 
gibi telfı.kki edilerek Ingiltcrenin prens- kafi bir hi.ikünı yürütmekten .sakınmak
tijini bilakis azalt.aca[.rını söylemiştir. ta, fakat şunları ilave etmektedir : Her 

'EZDFa 

Ağa Han 
Mısır basınına 
beyanat verdi 

Kahire, 21 (Ö.R) - Bir mi.iddetten 
beri burada bulunan Millvtler cemiyeti 
.son asamble reisi Agn Han, Mısırdan 

ayrılmıştır. Ağa Han, hareketinden ev
vel Mısır matbu;ıtına a..,ağıdaki beya
nn1ta bulunmuştur : 

- Kendisi hakkında büyük hny:r;:ın

Jık hislerı beslemekte olduğum genç 
hükümd:ırınız majeste Faruka, onun 
memleketine ve bütün sadık \'e vefakar 
tebaalarına Mısır basını vasıta.siyle sev
gilerimi bildirmekten bahtiyarım. Mu:ır
dan çok güzel intibalarla ayrılıyorum .. 
~emleketinizin büyük istikbali hakk1n
ôa en .sıcak temenniyatla bulunmakta
yım .. 
Ağa hnn. yakın şaı;k meseleleri ve 

Milletler cemiyetinin 'mes;ıisi ha'kkmda 
.sorulan sualler cevap vermekten istin
kaf etmiş ve sadece : 

- Gelect>k defa daha çok göriişürüz. 
Demiştir. 

Rumen hariciye 
nazırı T ataresko 

1\i.t~ sebep te şudur : B. Eden diktatör
tı d Otlayı kaplıyan prensiplerine kar
bıek~111?~rasinin müdafii telakki edil
._hsi \ı.dı. Nihayet B. Bitlerin nutkunda 

bit k ır hUcuma uğradığı dakikadan len cevapta bazı ayrılıklara rağmen son dayana rak şimdiden bunu temin elmek mühim konsey içtimaında hazır buluna
lı.ti ~ç saat sonra B. Chamberlain'in 7.amana kadar gerek esaslı meseleler, mümkündür ki aralarındaki ayrılık In- caklardır. 

- BAŞTARAFI B1R1NC1 SAH1FEDE -
Londr:ı, 21 (Ö.R) - Başvekil bay ·halde istila eden hariciye na:ııriyle baş

Chamberlain tarafından B. Edene veri- vekil arasında teati edilen mektuplara 

~n b k ~lr ha nazırından ayrı111ıası kibarca gerelt.sc ba2.1 pralik tatbikat iizerinCle giliz harici siyascline yeni ir isti aınet Bükreı, 2 ı ( ö.R) - Dahili vahim 
1 Lo teket telakki ediJmemiştir. mutabık kaldıkları ve Bay Eden fara-: vermek meselesinden ileri gelmiş dl'ğil- kararlarin verilmai liiaumu kartı.smda 
ftı\it ~dra, 21 (Ö.R) - Avam Kamarası fından ima edilen fikir ayrılıklarının son dir. Zira şimdiye kadar bazı fikir ayrı- hariciye nazır vekili ve devlet nazm B. 
~ ~ erelerinde ınuh:ılefet reisi B. Att- zamana kadar iş birliğinin devamına ay- lıklarına rağmen BB. Chaulberlaln \'e Tataresko Belgrada .. eyahatini son da
Sir s:ŞvekiJe şiddetle hücum etmi.~ ve kırı ,görünmediği işaret edilmiştir. Eden arasında sıkı bir iş birliği devam kikada talik etmiıtir. Ankara konferan-

· ~'-'n 1 ~lUel Boar'un hariciye nezaretin- Ingiliz ga:ıetelcrinin, bilhassa mütala- edebilmiştir. BinaennlC'yh mesele harici tında Romanyayı hariciye müsteıan lem-

cama-

,:SON H A. E$~J:t.·Ri 
l ' .. ... .. ,, ı 

Yeni Rumen anayasast 
Fırkalar, parlamento ve Ağırceza 

ma/w ~emeleri lağvediliyor 

Bükref, 21 (A .A) - Yeni kanunu e&ı5İ bugün zıe~redilecehtir. 
yeni kam1nu eımsi atideki hugusları derpi' etmektedir: 

1 Fırk-.ı.l;-rm ilgası, 
2 -- Pa-hm ertonun ilgası, 
3 - halyıınınkine mÜ!abih bir korporatif temsil mecli~:nin 

ihdası, 
4 - Öz Romanyalıların himayesi, 

5 - Hükümetin siyasi cinayetleri daha ziyade :iddetle ten
kil edebilmesi için ağu ceza mahkemelerinin ilgası. 

T eruel etrafında 
Şiddetli harp hala devam ediyor 

Barselon, 21 ( ö.R) - Milli müdafaa nezareti tebliğ ediyor: 
T eruel etrafında harekat bu sabah ta fasılası~ çok büyük bir tid· 
detb devam etmİftİr. Dün ikinci müdafaa hattı üzerine çekilmif 
olan cümhuriyetçileri dü,man bütün gayretlerine rağmen bu mü
dafaa hattından çıkaramamıtlır. 

Pariı, 21 (ö.R) - İspanyada nasyonalistler Teruel cephe.sinde 
yeni bir vaziyet kazandıklarını bildiriyorlar. Cümhuriyetçiler de 
nasyonalistlere mütemadiyen takviye kuvvetleri geldiği için T e· 
ruel müdafaasının güçleftiğini itiraf ediyorlar. 

isti! lıfası gibi bu de!n da B. Edenin alarmda daha serbest davranan vilayet siyasetin ana hatları üzerine bir ihtila- sil edecektir. • 
lı~y ası hadisesinin uyandırdığı büyük gazetelerinin okunmasından anlaşıldığı- la ait değil, fakat _!.vrupada. ~erginliği 1 lstanbul, 21 (Husmi) - B~etten l 
l.:d~~andan bahsetmiştir. B. Attlee B. na göre bay Edenin istifasından hasıl azaltarak havayı yatıştırmak ıçın~ ne ya- 11eıen bir telgrafta Romanya hancıye na
ces;ı e lord Cranburnun gösterdikleri olan ilk intiba lıaricl siyaset sahasında pılabileceği ve ne yapılnmıyae::ıgı hak- zm B. Tatare$konun, Romanyadaki son 

teti takdir ederek intihabatta ekse- son derece ehemmiyetli kararlıır arefe- kında bir takdir farkından ibarettir. siyasi vaziyet dolayısiyle ayın yirmi be-
Macarlar da silahlanma 
kararını verecekler '--------------------------------.....__:_ _______________ tinde Ankarada toplanacak olan Bal-

Gu•• n u•• n mu•• h ı•m • .A ha-" dı•-.:l:'aes ı• kan antantı kokn!e~i .iç~~ama id~tiraRk ede-;:,.. miyeceğ~ vP. endısını Konsey e umen en sıyası hariciye erkanından bir zatm temsil ede- Budapefte, 21 (ö.R) - Diyet meclisinin ordu komisyonu bu 
1 ceği bildirilmektedir. hafta içinde fevali.de bir içtimaa davet edilmiştir. Bazı gazetele-

Başvekilin birazdan mecliste y:ıpaca~ı nut~!kla .ekse>ri~et ı A ima nya rin tahminlerine göre bu içtima Macaristanm askeri bakımdan 
partisinin ikiye bölünmesine mtıni olacak katı delıllerı zık- c.!iğer devletlerle tam musavatmı t~is edecek olan tedbirlerin ka-

fııy1 t "":: 13AŞTARAFI BlRtNCt SAH1FEDE -
tor:ıeasurlc kabul ettiğini bildirmiştir. 

hiıtı ha~~· 2~ (Ö.R) - Amerikan gazeteleri gunün en mü-
<Ne ısesı olarak B. Edenin istif asını göstermişlerdir . 

.\"ru "York Tiınes> şunları ya:ııyor : B. Hitlerin nutkunda 
ltı hıp\.demokrasilerine ve bilhassa Ingiltereye karşı hald
ti siyç ı~ teminat yoktur. Buna mukabil Ingiltercnin hari
\>e hua~tı hakkında hükümet içinde fikir ayrılıktan vardır 

redeceği ve Italya ile anlaşmayı bir emri vaki gibi göstere- Mancuko yu ıesmen rarta,tırılması ve Haniyle alakadardır. Beynelmilel siyasetten do-
ceği tahmin ediliyor. Bununla beraber kabineden bir nazı- ' ğan mülahazalara göre zaman Macaristamn teslihatı bakımın-
rın istifası nadiren bu d<'rcccde biı· heyecan tevlit etmiştir. tanıyor dan bütün tahdidatı ilga etmesine müsaittir. Macar hükümeti bu 

O kadar :ki Avam Kamarasının toplandığı Ve::;tminster sa- Tokyo, 20 (ö.R) _Almanya mas- !kararma diğer alakadar devletlerin önceden ır.uvafakatini istih-
rayı etrafında asayişin muhafazası ve nümayişlerin men'i Jııhntgüzarı Almanyanın Mançu-Kuo hü- sale lüzum görmiyecektir. 

tlie a a. Edenin istifasiylc. k~ndini ıgöstermiı:tir. için fevkalade tedbirler alınmıştır. ----------------------------• d kü:netini tasdik kararını hariciye neı.are· -. 
Knfımranın ce sesine gelince, sa1on hıncahınç dolu i i.. L d H ı •f k 1 •ı ?'alı:. it rf ld Trıbune> de şunu kaydediyor : Bitler Hitler ola

oJacaır~ ınıştır. Bu sırada Lon'dra vahim kararlara sahne 
hlıııı r ~ miihim hadise B. Edenin istifasıdır. Bu, hadise 
bit d" .ngUız siyaseti jçin d ğil, bütün Avrupa .siyaseti için 
Lr,.in~ll~ın noktasıdır. önümüzdeki günlerde jstikbnl jçin 

Fırtmalı bir hava kendini hi.ssettiriyorda. Başvekil B, Ne- tine Tesmen bildirmiştir. or a 1 a s ngı tere 
ville Chamberlain'in girmesi ekst.>riyct tarafıtıdan alkışlarla, /ngi/terenin 
ve muhalifler tarafından yuhalarla karşılandı. Huiciye na-

Lo 1 
erecedc hadiseler baş gösterecektir. 

lı."aı~dkn, 21 (Ö.R) - Bu sabah saat on birden itibnrcn 
ta~ k 3ll'larasında misli görülmemiş bir kaynaşmn göze 
};~ıu: ta idi. Mebuslar göze çarpan bir heyecan içinde B. 
lı~~ ~hamberlain'in kararlarını bekliyorlardı. Bununla 
:ı-11 trUI{: ~ lna kadar vahim bir karar verilmiş değilwr. Zi
'lıstı]e 1 lıUkümet aleyhinde hazırlanmış olan bir mahzar 

zırına taalluk eden bir sual için cevap vermek üzere ~ir John Yeni sene harbiye H. Nazırı mı oluyor ?. 
Simon ayağa kalktığı zaman ayni hal vaki oldu. 

Yüzlerce kimse B. Edenine~ öniinde toplanmıştı. B. Eclen bütcesi 
Avam Kamarasına gitmC'k üzer<:' otomobiline binerken bu ' fı 
halk otomobilin etrafını sardı ve «Bravo Eden~ .sesleri yiik- Londr::ı, ZO (ö.R) - cDaily Td~· B 
seldi. Oldukça •mütehassi~ olan B. Eden şapkasını çıkarmak graph~ ~a:..~ı ~sinin isıihbarına 1eöre lngil- • Eden bir mektupla istiiasıı1.ıtt 

sebeplerini izah ediyor 
.suretiy]e bu takdirlere mukabelede bu!undu. tcreı in 1938 - 19 39 hıırbiye bütçe"i 150 

Avam Kamarasında müzakere devam elmektcdir. H enüz 
hariciye nazırının i.stifnsı üzerinde durulmamıştır. ~ık görilJmemiştir. 

Mısır ayan meclisi fesh mi edilecek? 

Yeni seçim münasebetiyle V afdeılar 
11.. şiddetle mücadeleye giriştiler 

tı hıre 21 
~si .! (Ö.R) - Hiıkümet !ıyan 

~lın:n <le feshini düşünmektedir ... 
.~1 g esası mucibince ayanın dağıtıl
~re1e;Yri kanuni sayılsa bile intihap 
~-il fı~~de Yapılan tadilattan sonra 
~telec ~~ının s. yısını çoğaltmak la
~bire ~gı ileri slırülmek suretiyle bu 

~lill ttı aş VUrulncagı söylenmektedir. 
~~i de:~lısı, ndemı itimat reyi ile kabi
~busan ıtınek niyetinde değilse bile 

1 ı:r ht.ık" meclisinde ekseriyette olan 
l0tıJ unıeu b·ı . lıtıın n ı e faalıyet ve icraatta 
~Iİııltu ~ını işkfıl edebilir. Halbuki bu
t ~tçıdı;an meclisi, bütün ruhu ile 

111'-'s•tıe Ve Mt>hmct Mahmut paşa ka
\' l'fl ttıuhnliftir. 

~•tıı ı Y:ıpıJ k . . 
lL lıstl] . aca ıntıhabata gelince. se-
"'"" erınin ~ğı 2. ~arından itibaren belli 
biÜı ~nedili~or. 

~ar . a §•nıdıd . 
~ f'llı n en sıyasi toplantılar ha-
•ııı. Uluk] ' 

-Ylır. ar \'<:' mücadeleler başla-
!{ah· 

~·. ırcı, 21 
~tı t·fk· (Ö.R) - Vaft partisinin 
~ lıtıu cıarı. ~lan (Elmısırı) gazetesi, Vaft partisi reisi Nahas paşa halka nutuk söylerken 

\> lslıır,. ~ının düşmanı telukki ettiği l ş:ı Abdülhamit ondan bahsederken (Ali manında Camiülez.her rektörlügünc ta-
a~ Cdete~r~· tcnllitlerinde şiddetle de- Mahir beyin prensipleri bir Cümhuri- yin edilen Elınaarabinin teşekkürlerini 

ıı· t arcı d •Yor ki • t ·· . • l k v K l k b 1 b·ı "~ Uşnı 1 • ye rl'Jmunın esas arını urmaga mua- merhum ra a u ı e etmek isteıne-
~<ltlı~lınl'a hu akn arının karnrgfıbına bir dildir) diyordu. ınişti. 

1~e ararg'Uu b 0
' ··k kA 

~ıı~. ).t :reisi AJ· M h• . n uyu er anı Ali Mahir paşadan !'ionra muhalefet .Nahas paşn, her hangi bir şahı.cı için 
l ·~<th ı a ı r ·· ·· öır l\.I· as Pasıııı . Paşayı goruyo- karargahının liderleri arasında Elazher Islamın hiç bir dini otorite kabul etme-
~t t ttah· ~· ın ıstediği meşru hak- . .. .. ..1 M b t ı b 
} ıt.larıı h· ır PCl!ianın 19'J2 d d·~· medresesı rektoru Şeyh Mustafa El- ~ıiğini, ısırın aşına açı ir reisi ru-
ıır ıç h - e iste ıgı b .. .. 0 El b k. 1 · 

\. l>a n h cnzemez O t .ht Al. u maara ı gomyoruz. ınaara ı ı ngı- hani geçirmek istemediğini ilan ettiği 
•ur • er · arı e ı ıua-
(ı • tahta h· §eyi Yalnız millet • . . ı ·- lizlcrin Sudanlıları ve Mısırlıları bizim zaman - ki ufukta bir ayrılma, bir in~i-

0 ıç b• ıçın ıs ] 
•ıtıd 4tr-iht<' ır Şey bırakmıyordu. Ve gibi Müslüman olan Türkler aleyhine kak alameti görüldü. Yine o zamandır 
l.fa~n idi. l;~~zlar komisyonunun aza- mücadeleye kandırmağa çalıştı~ı J;?ün- ki l\Iustafa Nahas paşa, tahta ve ıalta
h~ flaş1011 de henüz bey olan Ali Jerde Mi.islümanları müslümanlar aley- nata ait olan haklarm ve Jslmın düşma-

1 o k n nıil]i haklar 1 hındel( h hinde mücadelesine fetva verh·ordu.. nı gibi ilan edildi. Bütiin bu mane\'ra-
lldar hiivlikt . k. eM ı e- .J 

u ı ustafa \)a- Hatırlardadır ki Nesimi kabint"~i zn- ların ic yüziınu biliyoruz. 

milyon lira nisbetinde nrtmıştır. Son ıe

nder zarfında buna kıyas l'dilebilccek 
bir tı-znyüt olmadığından yeni bütçe bir 
rekor teşkil etmekıedir. 

Karadenizde 
fırtına var 
Sinop, 2 1 (A.A) - Karndenizde dün 

başlıyan fırtına devam etmektedir. Cüm· 
huriyet vapuru lstnnbula giderken ho
calıyarak limanımıza sığınmıştır. 

Çember/ayn GraTldiyi 
kabul etti 

Roma, 21 (ö.R) - Londradan bildi
riliyor : Jtal) n sefiri kont Grandi baş
vekil sir Neville Chamberlain tarafın
dan Dovning Streettc bir millakata da
vet eclilmiştır. Bu mülakatta hariciye 
nezareti daimi müsteşarı sir Robert Van
sittard ile Lord Halifoks 1a hazır bulun
muşlardır. Lord Halifaksın filen harici
ye nezaretinin idaresini eline aldığı te
eyyüt etmektedir. Bununla ber:ıber B. 
Edenin halefinin tayini derhal yapıl,ını
yacaktır. 

r"Z:J'Y..7.ZZ..'l.7J/7.7J..7L77.ZZZZ7.ZO~~ 

lzmirpalasda n 
Mnrdi gira karnavalları münase· 

betiyle salonlarımızda 2 6 Şubat 

9 38 Cumnrtcsi günü ak~amı saba
ha kadar maskeli \'e kostümlü bir 

bnlo verilecektir. Zengin kotiyon 
ve sürprizler hnzırlanmaktadır. Ma
saların evvelden tutulması rica olu· 
nur. 

İzmirpalaı Direktörlüğü 
rY~CZ'/v//J.ZY.7.7./.7/./Z:LT~ 

Londra, 21 (A.A) - B. Eden B. Çem-1 olmadır,ma hi.ikmet;niş olduğu•"" ka· 
berlayna gönderdiği bir mektupta bıl- rar Ingiliz - Hal) an mü:ıakerelerine baş· 
hassa şöyle demektedir : l ıamak icin halı hazırın münasip olup ol· 

Son gi.inlerın vekayii haddi zatında I ınıyacağı meselesi hakkında ittihnz edil· 
mühim olan ve bir çok netayiç tevlıt mesi icnp eden karar idi. Bunun sizct 
etmesi muhtemel bulunan bir kanır hlpimizi ınütcc.5sir eden çekilmEnizı za· 
hakkında aramızda derin bir noktail ruri kılmağa ktıfi addedılmiyeceginl 
nazar ihtilatı olduğunu meydana çıkar- Umit etmiştik. 
nuştır. Ben tasvip etmemekte olduğum Londra, 21 (A.A) - Baş\'ekil Çcm
bir siyaseti parlamentoya tavsiye ede-1 berla) n kralı ziy:ıret ederek Vd nin is
mem. Bundan başka aramızda hali Jıa-ı tifasını mucip olnn hudiseleri ,mlalmış· 
zırdaki meselelerle bu meselelerin hal- tır. 

line çalışmak hususunda takip edilecek 1 Eden lehine güri.ıltülü tezahürat ~ a· 
usuller hakkında da aramızda ihtil:tf pılmnsı ihtimaline karsı p:ırlaıncnto et· 
bulunduğuna dair bende bir kanaat ha- rafında polis çok ciddi !ısa) iş tedbirlul 
sıl olmuştur. almıştır. 

Memleketin işlerini idareye dnvet Nasyonal Liber, l parti ine mensu:ı: 

edilmiş olan kimselerin tam bir ahenk mebuslar yeniden Co·ı S ) m nin rıya· 
içinde çalışmaları memleketın menfaa-f seli altında toplanmıs,aıdır. Bu top1an
tine muvafık olnmaz. Binaenale) h derin h)' a bü,> uk bir ehemmiyet VC'riliyor. 
bir teessürle sizden ayrılmağa karar ver-ı Salahiyettar. ınah.afilde ~eni intih,.bat 
dim. yapılma 1 fıkrı katı~ yen reddolunm,ık-

B. Eden mektubuna ha~ Çemberla~n 1 t~~ır. ~vrup~nın ~ugü~kü vaziyetinde 
Jle ıırkadaşlan hakkınclnkı dostluk hıs-; boyle hır şcyın fcl.ıketlı olacağı knnaa
lerini izhar etmekle hitam vermiştir. 1 ti vardır. 

B. Edenin mektqbuna vermiş olduğu 1 Lord Halifoksın kcıt i olarak hariciye 
cevapta mumaileyhin istifasından d~layı 

1 
nezaretine getirilecegi zannedilıyor. 

derin bir teessür duymakta oldugunu Siyasi mahafıl Çemberin) nin bugün 
beyan ve şiındiye kadar vukubulan yar- öğleden .sonra Avam Kamarasında Ital
dımından dolayı kendlsino hararetle te-! )·a ile bir itilaf yapılmış olduğunu hah r 
şckkür eden bay Çurberlayn ınektu- vermesini muhtemel görmekt dır. Ital
bunda bilhassa ~öyla demektedir : yanın kendisiyle her türlü müzakerata 

Tee.ssürlerim aranm.daki noklai nazar girişmeden evvel lazıınmı.ilşart ol.ırak 
ihtilaflarının niç bir veçhile nihai gaye- lngiltercnin ileri .siirınuş olduğu gonül
mize ve siyasetimizin esaslı prensipleri-' lülerin ispanyadan geri ç kilmesi husu
ne müteallik olmaması ~cbebiylc daha~ .sunu kabul ctmi'j olduğu .znnnedilmek
ziyade artmaktadır. Sizin knbulü kabil tedir. 

Mısır kralı S. M. Faruk 
- BAŞTARAFI B1R1NC1 SAHİFEDE - lifi kaldırmı, ve Yemenliler bundan gonra Türkiyeyı 

hadiseleriyle ayrıca me4gul olmaktadırlar. kar41 büyük sadakat göstcrmi,lerdir ve Türkiye Ye-
Muhakkaktır ki Emir Hüseyin Türkiyede büyük bir menden çekilinceye kadar ittifaklarına sadık kalınlı· 
hürmet ve itibar ile kar,ılanacaktır. Çünkü Yemenli- )ardır. Bu delalet eder ki Yemenliler sulhta sadık ve 
ler ba,larında lmam Yalıya olmak üzere Türkiye ile harpte cesur kimselerdir. 
uzun müddet mücadele ettikten sonra 1911 de bir it- Türkiye ile Yemen arasında çözülmez dostluk bai-
ôfaknamc akdetmitlerdi. Bu ittifalmame aradaki ihti- 1 lan vudn. 
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Memleket abe leri Ol Üren dudaklar 
_____...,,-_. ---

Arıcılık kongresinde 
Mühim bir çok kararlar alındı 
kongre dün çalışmalarını bitirdi 

Trakyada 

Zeytin ve budama 
kursları 

masum Dudaklariyle 
yavrusuna verem 
aşılıyan kadın ... 

Çanakkale, 21 (Hususi) - Zeytin
cilik umumi ve nazari bilgisini Arttırmak 
makısadiyle vilayetimizin 30 köyünde 
zeytin budama ve bakım kursu açıldığı
nı bildirmi~tim. Kurslara bulundukları ci
var köyler halkı İştirak ettirilmektedir. 

Yarırusunun felaketinden mesul mu? Yok~ 
bu mesuliyet onu tecrit etmiyen cemiyetin mı; 

..... 11 .... "• • •• • ......... •• .... ... ... Çok etnlninı ki o yarın da gele~ 
Edirne, 21 (Hususi) - Burulan ev

velki mektubumda Tekirdağında toplan: 
dığmı bildirdiğim Trakya Ancılık kon
gresi Tekirdağ valisiyle Trakya umumi 
milfcttişliği Ekonomi ve Ziraat müşavir
lerinin ve dört vilayet ziraat müdür ve 
memuruyle 45 arıcı delegenin iştirakiyle 
toplann~, Trakyanın iktısad.t durumun
da bu güzel yurt parçasındaki kalkınma 
faaliyetinin başında önemli bir ye.r alan 
fenni arıcılığı yayma ve geliştirme ba
kımından çok faydalı kararlar alarak 
daijılmıştır. 

\MI ·~ 1 Kurslar devam etmekte ve vimdiye 
kadar yapılan imtihanlarda 450 kişinin 
ehliyeti görülmüş ve kendilerine zeytin 
budama izin vesikası verilmiştir. Bu 
kurslardan vesika alacakların sayısı bl
ne çıkanlacaktır. Bölge içinde ellerinde 
budama izin vesikası olmıyanlar bu io· 
lerden menedilmiştir. 

G k d öbür gUn de gelecek, daha sonra dı ~ e 0 Ç 3 J 0 lecckU. Her defasında ona bir ceVBPı e1' 
Göz ya,ıarı içinde reçete ve bır il~ verilecekti. onuııd~ 

• anlatıyor mediği, baş vurmadığı gün ~ ~ 
---·• güne rastlıyacak, cemiyet bir hış ~ 

"Tütün mağ azala· • .ıcurtuıacak, milyonlarca ıuberldloS ~ 
robu toprağa gömillecektL Bu a ,P 

rı dert Ocağıdır I §ifa ümidi O kadar azdı ki, bunU b 

--<>--
· • bakıcının gözlerinde okumak ınU~ 

dert.. Orada ne- du. 

GENERAL KAZIM DtRtK 
KONGREDE 

Trakyadaki tenzi
latlı biletler 

Edirne, 21 (Hususi) - Devlet demir
yolları Anadolu hattında kullanılan on 
beş günlük, aylık ve iki aylık ticaret bi-

Kongrede Trakya umumi müfettişi Jetleri Avrupa lrumında muteber değil-
general Khun Dirlk te l!azır bulunmuş dl. 15 şubattan itibaren tenzilatlı bilet.-

ler gördüm.. Kan 
tükürenler mi, me
calsiz, oldukları 
icin kapı dışarı 

ve altı saat süren kon~şmalm; sonunda leri Avrupa hattına da şamil kılmıştır .. 
Trakyada fenni arıcıl~ğın yayılm,a ve Tekirdağ belediyesi önünde dört vilaycıin arıcıları general K. Dirik. ile birlikte Bu biletlerin Trakyamızın iktısadiyatı 

edilenler mi? 
• 1 

•1e11••1•••ae1111•a1ueaı••e1e1••a1a11a1 

gelişmesi, tesbit edilen arıcıkhk bölge- meleri, kendilerine prim verilmesi, ku- 1 ların Trakyada tecrübe edilmesi, Kırk- Uzerine çok müe."sir olacağı ve bu yUZ
lerinde arıcılık nebatlarının ekilip ço- rak giden yıllarda arıların yaşıya'b?lme- I larcli, lstranca, Kurudağ, Kazdağ gibi• den devlet deıniry~lları varldatında 
ğaltılması ve ~em arıcılığa ve hem de si için bir çok Avrupa memleketlerinde ormanlık ve yüksek yerlerde seyyar ehemmiyetli bir ~rtış husule geleceği 
diğer suretlerle faydalanmağa yarıynn olduğu fibi arıcılara maliyet fiatine ~e- .arıcılık yapılmaşıpın tergibi ve önümüz.. muhakkaktır. 
nebatların Trakya köylüsüne ektirilme- ı ker verilmesi, her arıcıyı bölgesindeKi deki ağustos ayı ôa ikinci arıcılık kong- ---•---

Mütereddit, korkak bir gölge gibi Bi· 
rinci beyler sÖkağÜıdaki cVeremle mtl
cadele> dispanserinin kapısına kadar 
uzanabildi. Kapıda sönük bir ümit ışı
ğı ile intizar ediyordu. Kendisini karşı
lıyan beyaz elbiseli hemşireye, sol avu
cunda gizlediği reçeteyi uzattı. 

Sinin teşvik ve temin!, ancılar Birliği- kredi koowratifıne kayd.,ttirmck sure- resinin F..climede toplanması kararlaştı- Sıtma mücadelesi 
rılmıştır. • 

MüHtM KARALAR ALINDI Edime. 2 1 (Hususi) - Sıtma kom is-

Bu" toplantıda arıeı uzmanların, ko- , yomı Edime şehrinin iı,;inde ve civarın* 
nu1onn müzakere ve müna'ka~asında ! daki bntaklıklann ortadan kaldınlmnsı 
gösterdikleri vukuf ve tecrübe ve Tr.lk-ıl için sıtma kanununun 6 ncı maddesjne 
yada arıcılık davasımn iyi'ce kavranmış te~fikan .~ükellefiyet ilanına ~~ tesbit 
olduğuna en kuvvetli bir delildi. Defo- ı edılen m~k~lleflerden para tahsılıne ka
gcler her konu üzerinde vukufla, ilgiy-' rar vcrnuştır. 

le durmuşlar ve fanni arıcılığın geli.ş-1 Bu. sur:tl.~ ~ükell~~crden toplana.cak 
nıesl içın mUmkün olnn her türlü tedbir para ılc onumuzclekı ılkbaharda Edırne 

Bu kaçıncı gelişiydi onun .•. Hemşire, 
nlıştı_~ı bu hasta çehreyi sırf üzmemiş, 
teselli etmiş olmak için zahmet ederek 
iç odalardan birine girdL Getirdiği ce
vap şu idi: 

- Yarın geleceksin! 
Dispanser hClTl§ircsi bunu söylerken 

üzüldü, çocuklu ve hastalıklı ana, bunu 
dinlerken füüldil. 

1 1 1 1 d 
içinde ve Göl mahallesindeki suyu mev-

ve •arar arı a mı~ :ı.r ır. 

tik <fora toplan;n bu konf!re Trakya cut projesine göre ıslah edilecektir. 
Cemiyetin tahsisatı yok,, ne yapsın .. 

arıcıları ÜZ"rlıufo dn sok iyi bir tesir Aynca Gazi mahalli köprüsü civarın
:!'< pmı.f ıt. Alınan ]:ararlar:n fiili saha- daki gölcüklerle Knraağnç civarındaki 
da tat~ıki ile Tr .. ky.a köyli.ısünün flt _ su birikintileri de izale edilecektir. 

Olsa da ne çıkar, verecekler! ilaç ken
disini kurtaracak mı kl ... 

Ana, kucağındaki çocuğa baktı. 

lıga olnn hevesinin bir kat daha nruıca
ğı şüphe. izdir. 

T elrirdağmda arıctlı!-t kongre3İ 
münasebetiyle Atatürke 

Tekirdağında Halkcuındc Trakya arı::ılar ı .. n işt'rakiyl,, kongre çekilen telgraf 
ıtln kurulması, arıların. güve, pas, buna tiyle kredi ve nrıcıl ğa gerf'k:-n araç'\' l Yarnttığınız büyük eser üzerinde yU
benzer hastalıklar ve arı kuşu ve yaban gereçin avadanlıkhmuın kolaylıkla el- rtimeğe nnd içen biz Trakyalılar yurd 
arılarlyle savaş yaP.ılması, kara kova-ıl de etmesine y.ırdım cailmeEi, ballarını kalkınmasına inanımızın bir belgesi o1a
nının tamamen ortadan ka1Clırı1ması dış piynsalarda kı) metlenmesi için 'für- rak general Kazım Dirikin huzurlariylc 
için köylilye fennt kovanların faydala- kofis kurumunun ıınzım olm:.u:ı, arıcılık ilk defa olarak 45 delege .ile açtığımız 
rının anlatılması, Ingilizce, Fransızca birliğinden sonra bal istihsaiatı çoğal- arıcılık kongr.esi miinasebetiyle kalpten 
yazılarla Türkiye nebatları ve Ziraat dıkça sat~ kooperatifleri teşkilntm:ı gelen en derin şükran ve minnettarlık
enstitilsil kitaplarının toplattırılıp kü- doğru gidilmesi, ancılık bölgelerinde tez- larımızı kongre dileğiyle sunarız. 
çük tercemeler halinde köy ve kasaba- bit edilecek mikdardan fazla veya nok- Trakya arıcılık kongresi başkan~ 
lara yayılması, Trakyada arıcılık der- san bulundurulmaması, ko\•anların ve Arıcılık mütahassısı doktor 
gi.si adiyle bir derginin çıkarılması, dün- a\'adanlıkların iyi ustalar tarafından ve Fuat Ali öraan 
ya arıcılık Aleminde büyük bir mevki yerli olarak yapılması, Trakya vilayet- Ayrıca Başvekil Celal Bayara, Dahi-
tutan Dadanylad kovanlarının Trakya }erinde birer ancılık mi.izesinin kurul- !iye vekili Şükrü Kayaya, Iktısat ve Zi
için kabulü, temiz ve Rasyonel bal alan- ması, Trakyada bir Bey arı istasyonunun raat vekaletlerine de birer telgraf çe· 
lnrın devlet merkezlerinden teşvik gör- kurulması, Italyan arısı gibi iyi cins arı- kilmiştir. 

Seferi hisarda Halkevi 

Açılma töreni coşkun 
tezahüratla yapılmıştır 
Seferihisar, 20 (Hususi muhabirimiz

den) - llçemizde Ha1kevinin açılma 

töreni bütiin Seferihisar halkının iştira
kiyle yapılmıştır. 

Bu törene köylülerimiz de davetli idi. 
Saat 15.30 da Ankarada Dahiliye ve

kili bay Şükrü Kayanın diyevi radyoda 

dinlenmiş ve müteakiben bando tarafın
dan çalınan lstiklal marşı ile törene baş
lanmıştır. Bu dakikada Seferihisarlılar 

bugün kendi Halkevini kurmakla Cüm· 
huriyet Halk Partisinin memlekete bi-

Tôrene son verildikten sonra Reisi
cumhur Atatürke, B~vekil Celal Ba
yara, Dahiliye vekili bay Şükrü Kaya
ya, Ilbay FuJı Güleçe Seferihisar hal
kuun bu yuvada feragatle, ve fedakar
lıkla çalı mak andını içtiklerini ve bü
tün Seferihisar halkının minnet ve şük
ranlarını hildircn tel yazıları çekmişler
dir. 

Kız kacırma ' . 
rer kültür merkezi olarak en büyük ve- Sderihisarın Beyler köyünde ve Ka-
diası olan Halkevleıi kafilesine kntıl- vakdere koyun ağılı altında bulunan 
mış bulunuyordu. hayı Hasan Ali oğlu Hüseyin ka-

Bay Hayri Dinçoyun hitabeleri sil- çırmıştır... Kız on altı ) a-;ındarlır ... 
rekli alkışlarla ka1-şılanm~tır. Hüseyin uıbıta tarafından yakalan-
Bundaıı sonra bay Rahmi Yaman ta- mış ve t hkikata b:ışlaıımıştır. 

rafından dfalkevinin çocuğu> şiiri 

okunmuş ve alkışlanmıştır. 

Müteakiben bay Safa Sunayın nutku 
dınlenmiş ve alkışlanmıştır. 

Gençler birliği mensuplarının fanta
ı.ileri, valsları çok beğenilmiştir. 

Bayan Sabahat tarafından Atatürkün 
Gençliğe hitabı ayakta dinlenmiş, bil
hassa bu hitabe halkın coşkun tezahü
rat yapmasına vesile olmuslur. 

Düzeltme 
Paznr günkü nüshamızda E::zacı Ke

mal Kamil Aktaş imzalı mekteplerde 
muaşeret dersleri jstiyen yazı bir yan
lışlık eseriyle Izmir kültür direktörlü
ğüne yazılacak yerde kültür bakanlığı
nn tanında di7.ilm~ olduğundan düzel
tiriz. 

Tekirdağda 

Bir Stadyumun 
meli atıldı 
--0--

le-

Tekirdağ, 21 (Hususi) - ~~hrimizde 

yapılması kararlaştırılan stadyumun te
mel atma töreni evvelki gün. umumi mü
fettiş general Kazım Dirikin huıuruyle 
yapıldı. 

Törende valimiz Sakıp ile vilayet ve 
askeri. erkan, memurlar, halk ve spor
cular bulunmuştur. 

Tekirdağ stadı deniz sahilinde yapıla
cak ve bu stadyum 35 bin liraya mal ola· 
caktır. 

Törende general Kazım Dirik spor 
hakkında etraflı bir söylev vermişler ve 
ilk ka1.mayı vurmuşlardır. 

-----
Karaağaç ve Edirne 

istasyonları 
---0--

Eclirn:?, 21 (Hususi) - Her sene mü
teaddit defalar yükselen Meriç .suları 

yüzünden yıkılan ve bir çok masraflar 

ihtiyariyle tamir ettirilen Karaağaç -
Edirnl' istasyonları arasındaki ~imeııdi
fer hattının takviyesi işi bitmek üzere
dir. 

Dört kilometre uzunluğunda olan bu 
hat üzerinde yeniden inşa edilen iki köp
rü ile taşan suların cereyanı temin edil
miştir. 

Bundan başka hattın en çok su hücu
muna maruz kısunları taş duvar ve eski 
'1cnıir traverslerle takviye olunmuştur. 

emalizm 
''Türk milletinin yeni bir 
tef ek kür, göfüş tarzıdır,, 

Alman yüksek politika mektebi pro· buradan memleketin her tarafına dina
paganda ve matbuat şubesi ~eflerinden mile. bir kuvvet yayılmaktadır.> 
olup ahiren tetkikat için memleketimizi Muharir, Ankaraıun yaln&Z ıtratejik 
:ziyaret etmio olan Hana Paul von Monta sebebiyle~deiil. ayni zamanda Anadolu
bu seyahatinin İntibalarını yazmağa baş• nun göbeğini teşkil etmesi itibariyle hü
lamıştır. kümet merkezi ittihaz edildiiini, latan• 

(Westdeutcher Beobachter) gazete• bulun mütereddi durumunu. 1920 An
sinin 6 Şuat 19 38 tarihli nüshasında neı· karası ile ıimdiki mamur ve modern An· 
redilen ilk makalesinden Türkiye hak.- karayı tasvir etmekte ve planlı bir tarz
kında verdiği malumatı bir tarafa hıra- da vücuda getirilen güzel eserleri med

karak fikir ve hüküm ifade eden mülil- hü sena eylemektedir. Bilhassa Ankara• 
hazalarını berveçhiati kaydediyoruz: daki maarif müesaeselerimiz:in çokluiunu 

cTürlciyenin iç taraflarını görüp te es• ve mükemmeliyetini ve buralarda tah
ki Osmanlı devletinin millet için hiç bir ailin meccant oluounu, nümune çiftliğini 
§CY yapmamıı olduğuna hayret ve tees- ve nümune köyünü ehemmiyetle kaydet
aüf etmemek kabil deiildir. Ve ancak mcktedir. lnta ve imar faaliyetine de
bu müıahededen sonra Türk cümhuri- vam olunduğunu, maziden alınan acı 
yetinin ne kadar büyük ve ne kadar güç derslerle yabancı memleketlerden istik• 
vıızifcler karşısında bulunduğu anlaoıla- raza rağbet gösterilmediğini, mütevazin 
bilir. Kemalizmin easlı ve ıümullü inıa devlet bütçesine dayanılarak her ifin or-
eserlerini bir gazete makalesi içine sı• aanik bir tarzda inltiıaf bulmasına gayret 
luıtırmalc mümkün değildir. Türkiyenin 

edildiğini yazarak cGördüklerirnden ve 
her tarafını Ankara modelinde imar el· i§ittiklerimden edindiğim kanaat, Kema· 
mek için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Tür- . T·· . . . . · 
!_• d t •'-'L- h . ıJr: b " lıat urkıyenın aayeaını tahakkuk etttre• 
ıuyc e eutı .... t aeya atı ne ç an ır e<:· .. • • • • 

b
. · d . . . cegı merkezındcdır.> dıyor. 

ne ının aıma ob1ek.tıf görüılü, iyi anla-
yışlı ve hüsnüniyet sahibi olması lazım
dır. Aksi takdirde bazıları kolayca yan· 
lıo ve hakıız fikirlere sapabilirler Şim
diye k.ııdar ihmal edilmiı olan köylerin 
lı::allı:ınması ve geçit vermiyen yolların ya
pılması iı;in lazım olan para bir anda ne
reden tedarik edilecektir~ Yeni Türki
ye mazi ile alakasını kesmek lüzumunu 
hissctmi;tir. Ancak bu suretle genç, Jrnv
vetli bir milli devlet kurula bil mittir. Ve 
bu yeni devletin inkıraza doğru yuvar
lannn ve her türlü terakkiden mahrum 
eski Osmanlı imparatorluğunun ma1'al 
olan ~ark kültürü ile hiı,;bir alakası kal· 
mamı,tır. Yeni nesil vazife,ini müdrik 
olup bunu başarabilecek kudret ve ka
biliyettedir. Vakıa milyarlara ihtiyaç 
gösteren projelerin mahdut olan devlet 
bütçesiyle birdenbire tahakkuk ettiril· 
mcs.i imkansızdır. fakat tedricen ve em
niyetle her sahada büyük bir gayret ve 
faaliyetle çalı;ılmakta ve ileri gidilmek
t..,dir. Anknrn her terakki merhalesi için 
bir imtisal nümunesi teskil ~tmekte ve 

Muharrir makalesinin aonunda Kema· 
Hzm hakkında ıunlan yazıyor: cKema· 
lizm Türk milletinin tamamiyle yeni bir 
tefekkür ve amel, yeni bir telakki ve KÖ· 
rüJ tarzıdır. Kemalizmde din ile dünya 

itleri birbirinden aynlmıı ve bütün kuv
vet devletin e1ine verilmiıtir. Kuvvetli 
Önder Atatürk partileri ve Krupları da
ğıtmış ve tek bir parti olarak Halk Par· 
tisini yaratmıştır. Türkiyede bu parti bü* 

tün bir millettir ve bu millet bugün tam 
bir itimatla Atatürk'ün etrafında toplan
mı~tır. Atatürk devlet ıeisi," ordu ba~ku

mandanı ve Halk Partisi lideridir. Onun 
bu l Ialk Partiııine nasıl dinamik bir kud-
ret izafe ettiğini şu sözlerinden anlıyo-
ruz: 

- cB~n devlet reişliğinden ve ordu 
başkumandanlığından çekilmeğe ve ken
dimi tetkikat ve tetebbuatıma vakfetme-

ğe her vakit hazırım, fakat hiçbir vakit 
partinin liderliğinden vazgeçemem. Çün
kü parti benim doğru bulduğum devlet 
politikasını temsil etmektedir.> 

Ana, veremli. 
Kucağındaki yavru, verem. re? 
Ananın anası ve babası soyca ve 

den ölmil§ler .• 
Gıda yok .. Para yok, huzur yok-:1cıeıı 
Var olan yalnız hayata karşı söJllll'l

Umitleridir. 
BffiSEF~ _____.,,, 

• ..fit lı" 
Bu bir hildye değildir. YUzde ı ~ JtJ 

klkat olan bir sefalet levhasıdır. J3eY bd 
sokağında tanıdığım bu .kadın ~_,.u. 
hazin hadisenin iç taraflarını g~jJ 

- Tikveşliyim ben.. Balkan barb,ıe" 
Iımire gelmişiz.. Altı sene önce e~ U 
dim. Kocam bir kahvede ocakçı i 1"" 
başında hastalandı. Uzun gün sekSetl ~ 
ruşa çall§arak bizi barındırmak ist 
O zaman iki kişi, karı koca idik. ..A~ 

Hastalığında kendisine bakııfll"-,r 
öldüğü gün, karnımdaki ço~ bit p 
lıktı. Çocuğum dünyaya geldiği 
hastalığım iklnci dereceyi bulınıışt~\r 

Ah §U ince hastalık.. Zengin ~ 
ğıdır derler ama, nedense fakir fıı Ot 
musallat oluyor. Çocuğuma bakıllıŞ dJ1 
mak için tütüne yazıldım, altı aY ~ ıı9' 
üç beş kuruş kazanabildim. Sonl'11• 

talandığun için işten çıkardılar· d~ 
Tütün mağazaları, dert ocağıdır et J 

Orada neler gördilm. Kan tUkUr~ ~et 
mecalsiz haliyle kapı dışarı edi1 

mi? # 
Ben de orada kan tükUrdUrnı t er 

düğüm için beni kapı dışan ettilel'·~ 
miyete başvurdum, beni uzun uzııD ~ 
tılar. Kızılaya başvurdum, yardııt'r&Je'' 
ler. Belediyeye gittim, kömUr -;e dile!' 
Partiye koştum, baktılar, para ve! 

Ihtiyacım tükenmiyor ki... .;r 
Şimdi daha bUyUk bir acun v~r·~ 

ruı öbür gün hayata büsbütün goıl f' 
kapıyacağım. Kendim kurtulacal~ 
kat şu kucağımdaki çocuğunıU 1 

mesi için hayatta bırakacaiıın· lı" 
Bir hayır sahibi çıkar da onu b1~ JJf 

taneye, bir yuvaya kabul eder Jl'll 

kar, kurtarır mı dersiniz.. ~ 
Ağlıyordu zavallı kadın ... Bn· J.f ,,r 

ya~ı gözleriyle yüzüme bakıyordtıı 
dum: ~' 

- Çocuğunu şlmdiden çocuk r 
na versene .... 

- Kabul etmezler kil. 
- Neden? 
- Hastalıklıdır diye.. . • 1 
- Kabul ederlerse verir ~ ~· 
- Katiyen, kıyamam.. Göıl bııJıl' 

panıncaya kadar onunla beraber 
nacağım. Sonra, ne isterse o~uıı·i,ıı ,f' 

Genç kadın eğildi, vereın ınıktO 11' f" 
lıynn öldUrücü dudaklarını, ınasıı Ot" 
rusunun yanakalanna kondurdtı-#1) 
~ını, dudaklarını şakırdata ,al' 
uzun uzun öptü. ~ 
Acıdım bu anaya.. Fakat baStbl tıttf' 

nevini ve derecesini bilerek, ldl cı_,ı d~ 
meden, vicdanen muazzep olınB ·ı~~ 

111 
daklarını yavrusun& vereın 
.ıerkeden bu anadan ürkt~... oı>I ~ 
Başkalarından da ürktUtn·· . ~ıfel' 

·~ttW" el'' 
remin ne demek olduğunu öıı. t ed 
lerden de, çocuğunu ona eJllane 

lerden de ürktüm. (!P(f 
ADNAN S 

··t •• ~ tJ 
Annelere o~e1 ıııet' 

Çocuk Esirgeme kurumu ge :ı .. r ~ 
);:110"" .. tı" 

ke1l sıfır yaştan bir yaşına t·" ıv:~~ 
"gv re .,.. iP". 

cuğun nasıl bakılacağını 0 idct' 1,~ 
lcre öğütün birinci sayısını ye~ er tt1 

··-ut l>if tırmıştıl'. Birinci sayı og ,ıP~ 

yazılmış 12 adet mektuptU~ıırıtl ll'' 
!kinci sayı öğüt : çocıı ıısSıl 

bakılacağını ve mamalarının pıı· 
zırlanacağını öğretir. ıcıırı1ttl tı" 

Her iki öğütleri istiyenlefC ı:ıdll bıler 
rasız olarak gönderir. cJUlk~cııcl ıt'tıl1' 
nan Çocuk Thirgeme kurtırll~e 11~5 

kezi başkanlığına> bir ya~ı 
dirmek kafidir. 
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at)Süvariler yere indikten sonra lıyarak buraya getirmişler, fakat da, İpleri gevşetmeğe teşebbüs et-
lçI:r_ını ağaçlara bağladılar. daha evvel atının eğeri üzerine bir ti. iki saat ıüren bir gayretten ıon-
•\ir tınden en uzun boylusu, mektup iliştirerek babaıandan bü- ra buna muvaffak nldu ve hatta 
hir a!le etrafa göz gezdirdi • ve yük ~ir mebla~ ist~mi.~ler ve a~s~ sağ elini iplerden tamamiyle kur
h ~ ııaret yaptı. Bunun üzerme takdırde çocugu oldureceklerını tardı. Bu muvaffnkiyet ona bü
~ aglanınış olan büyükçe bir be- bildirmişlerdi. yük ümid ver~i. Yukarıda _naza-
e ~arılı kocaman bir cismi ye- At süvarisiz kalınca, gayet tebii rete memur edılen haydut pıposu-

:: ındird.iler. Bu cisim, bi; in- olarak çifliğe clönecek ve mektup 

1 

n.~ i~iyor ve yav~ş sesle ~ar~~lar 
n. 4eklıne çok benziyordu. yerine vasıl olacaktı. s<?y]~~ordu: Aş~gı?a da, kulube-

·ıf ılhakika yere indirilir indi- Bütün hunlar muvaffakiyetle nın ıcm,. !!ı:denılmıı olan at uyu-
ti ll'ıcz b . . - b l F k · d' · · k - SOl\'U 8 lNCl SAHlFEDE -1.-a l • u cmm hareket et~ege &farı ~ı,tı. a at şım. ı. eaırı sa - rL/7'7"/~Z-/j'.:LZ;/.77J.7.7?T0..2.,/Y.Y/J 
t' ~ adı ve haydutlar bunun ıple- lamak lazımdı. Çete re1&1, Norfolk N ÇOCUKLARA ŞURLER: 
d~1• çözünce on beş yaşında bir ormanda bulunan bir kulübeyi ha- '.".: 
lik •kanlı meydana çıktı. Bu • d~ ~ırlamış ve çoc':1ğ? oraya saklama- ~ 
F .k1lı kovb~y ~lbiserri geymış~~· ga karar .~ern:1ı~tı·.. .. .. .. _ .. ~ 
0 at hu elbısenın ltumaş ve aüsu, Jak Mullerın goluruldugu bu s 
l ~n Zengin olduğunu pekala gös- kulübe orman ortasında bulunu- S 
ttiYodu. yordu. Bunun için çocuğu araya- ~ 

Saatim 
\' - .. liaydi bakalım, ayağa kalk cakları muhakkak olan jandarma- ~ 
t Yurü... Yoksa... ların hu kulübeden süphe etmele-

--0-
Kara göı.lü saatim 
Ak yüzün ·yusyuvarlak 
Uyanınca erkenden 

tt~~tc. reiıi cümlerrini manalı bir r~~e. imka!1 yo~tu. Fi~~1akika, bir 
~ıt .ıfaretiyle tnmamladı. esırın bu aaırdıde kulubeye k~~a-

~ıtlacdıL:anlı istihkar amiz bir t~- tı!mıs olduğ.~ı na~ıl akla g~lebıl~r
,. • 

0muzlarını aBkti ve çete reı- dı? Bu kulubeyı çok eskı devır
dı~~ &Özleri içine b~arak şöyle lerde ,kızıl derililer in,a etmişler-

. ı: ai. Bu, onların bir nevi mabediy-
~ - Bana . istediğiniz kadar İf· di. En üstündeki sahanlıkta kur,:ce Yapabilirsiniz, çünkü kar- hanların kesildiği yerdi. Haydut
~=de.. !e.pa. yalnızım. ... F ak~t lar hu sahanlı~ı tarasaut yer~ ola
lı" hıI.n kı cezanızı göreceksı- rak kullanmaga karar vermışler-

l:t. · f>ü d d' I(' nyada bir adalet var ır. ı. 
~ . ilhke.halar onun aözünü kesti Kafile kufübenin yanına gele
tıt dci İri Yarı haydut onun omuzla- rek durdu. Cete reisi adamlarm
b "1an Yakalıyarak sürüklemeğe dan birisini l{e~fe gönderdi. Adam 
ltı't •dılar. Ve çete bir kaç yüz da içeri daldı. On metre yijksek-
d ~e ileride buluncn bir ormana likte buh•nan Hk ~~hanlığa çık-0f" YÜrümeğe başladı. mnk İçin ba&it lıi~· mercfrıen kur-
on 'i! Çoc:uk ldmdi ve h:!>ydutl<.r mak icap etti.Bundan ıcnrn hav· n niçin yrıkalamışlardı? dutlarla delikanlı da bu:-aya yer-
ti b_l~enç kovboy o civarın zen- ic.ştiler. 
oğj !r arazi ıahibi olan Mullerin Jak sahanlıkta uzanmış olarak 
, 1.,.: ıdi. Ve haydutlar sırf baba- kaldığı takdirde kulübenin aşağı
k'ç •n J>e.ra koparmak ıçın onu sından bile görülebiliyordu. 

1trnıtlardı.. Ondan katiyen kaçmak ümidi 

Ilk işim samı bakmak 

Geç mi kaldım okula 
Sen olmasan bilemem 
Saati, benim gibi, 
Senden öğrenir annem. 

Ben daha uykudayken 
Sen çın çın çın dersin. 
cKalk, artık yeter uyku, 
Y fdiye geldim> dersin. 

On ikiyi çalarken 
Gösterirsin öğleyi. 
Sanki dersin bize sen: 
- I~te öğle yemer,ri. 

Yarı gece olunca 
Yirmi dörde gelirsin. 
Bir gün süren yolunu 
Sevinçle bitirirsin. 

~:mra gene <Bir ... > dC?yip 
Başlarsın yeni günt.'. 
Durmadan, yorulmadan 
4lersin döne döne. 

~ u İti büyük bir uıtalıkla yau- bırakmamak için elleriyle ayakl::ı
~~d~ld~kları için, hiç kimsenin rını yine sım sıkı ha.ğ!adıla:.· So~-.t ı!erınden ,üphe etmiyeceği- ra haydutlardan hırı kulub~mn 

jlnındiler. tepe:;ine çıkarak oradan etrafı cö- Sann benzerim ben de, 
·~ a}r Müller, yalnız bafına atfa :;::etlemePe be-.Inck.. Bıkmadan çalışmm. 
ttq:kken ha!dutlar kurdukları bir Diğerleri de iki gi.n!ük :'1~ecek VakUnrlc iş yapmıya 
ttç• •ayeıınde onu kolayca ele bıraktıkden sonra cıkırı gıttıler.· Küçükten alışırım. 

ı!tnıi•lerdi. Jak uzun rnüddc~ hareketsiz H:ısan-Ali YÜCEL 
QUnd k b r_ ld f . . ' 1 t a ~,..,,,,,,.,.,,.,'"',..J'"7.7..7../.z7.LZ7JJ:?.ZZl"'.,LZ7,l ~ ıonra onu sım ısı ı nğ- Ha ı, ctra ı ıyıc~ ı:aran ı .. ~ serınc __ "'_"'''_ ·"" __ ,, __ ,, _ _,,,, __ ,,_;J"J_-"'_'·-'-----------

Maksi 
Kurnaz ve 

· ~ marifetli bir 
maymun 

D:ırvin, maymunları insanların ecda
dı yapacak kadar ileri gitmiştir. Buna 
inanalım mı, inanmıyalım mı, bu ayrı 
bir mesele... Muhakkak ki mrıymun, 
hayvanların en zekisi sayılabilir. May
munda zekanın mevcudiyeti şüphe gö
türmiyccek olan bir hadisedir. Maymu
na her şey öğretilebilir. O. sadece bir 
taklitçi değildir. Bir çok hareketlerin· 
de, <lüşüncenin mahsulü olduğunu hi.s
sctıirecek noktalar mevcuttur. Bir ke
man virtiioz.unun aynında senelerce kn
l:ın bir maymun, s.:decc sahibini dinle
mek ve seyretmekle knlmaz, hazan da 
ayni tecrübeyi yapmak, tatlı bir sesin 
içinde u~·andırdığı heyecanları bizzat 
yaratmak sevdasına düşer. Bu çok de
falar görülmüş bir hadisedir. Budapeş
tcnin meşhur sirklerinden birinde man
dolin çalan, çok ustaca değilse bile man
dolinden iyi sesler çıkarabilen bir may
mun vardı. Maksi, cidden usta denecek 
bir maymundur. Onun muvaffak oldu
ğu işlt.'r arasında canbazlık en başta ge
lir. 

En mahir canbazlar gibi elindeki hal· 
terlerle ttirlU Uirlti oyunlar yapar. Re
sim onun bUyUk halter oyunlarından 
biridir. Maksi, airkin menajeri ile çok 
do.sttur. Meııaierln bütün ha.yaıına ka-

Sağlık ve Gençlik için 
881811e111aıaıaıa111aa1111111ft1Cıaıaaıaa111111aaeı11111111a111111aaıaııa1111ae11111a111. 

B 1 Amudufıkarinin gayri tabii tekilde mukavvealqmesi eLordose>, bir za. ayan ara manlar kadınlar arasında moda hükmüne ıİn:nifti. Bilhassa garp mem
leketlerinde bayanlar böğürlerini içeri basarak karınlannı çıkaran konalar 

C • t • k" giyerlerdi. 1 m nas l Arka kemiğin kemerle§meşİ 11rtı tedricen müdevverlettirerek kalayı öne 
' doğru uzatıyor. Vücud gÜzelliğini bozar. Bilhassa kann çıkmtıs1 i.zarruzm 

muntazam i§lemesi için muhtaç oldukları müvazeneyi ihli.l eder. Böylelerinde 

k ~ • karın cidarlan mukavemetini kaybettiğinden ahpyı dahiliye de kannla birA mu dU f l arının . )ilde ileri gi~tir. cCyfotiques. Sifotiklen çocukluklanndıın ha§lıyarak hiç 
beden terbiyesi yapmam~ olanlardır. Zira biraz dikkat göstermiş ve jimnastik müdevver/esmesi yapmlf olsalardı bu deformasyona yer kalmazdı. 

' Sifotikler, yeni amudufıkarileri kemerle§me yolunu tutmuı olanlar bilbaua 
----0---- oturmuı vaziyette vücudlannm ıeklini kaybettiren kusW'U derinleştirdiklerine 

Karnın çıkıntı ya
paı .. ak il~ri fırlaması 
göbeklcşmek 

Yalnız vücudu 
kinleştirmekle 

. 
cır-• 
kal-

maz. Vücut müvaz~
nesini bozarak sağ
lığı tehdit eden arı
zaların sebebi olur. 

Burrün si .. e altı şekil veriyoruz.. 

• 

göre en çok çocuklara nya genç bayanlara bu vuiyette dikkatli bulunmak 
Jllımdır. Öğrebnenler, talebelerinin masaya eğilerek okurken veya yazı ya
zarken arka kemiklerini mukavvesleıtiren kötü pozlarını tashihe çok itina et· 
melidirler. Amudufıkari (arka kemiği) ve lcanndaki çıkmhlafma, müdevver
letme hadisesi ilerlemİfse bu ancak dikkatli ve uzun bir beden terbiyesile 
düzeltmek kabildir. Bu gün aize verdiğimiz ıelôller dahilinde devamlı bir 
cimnastik hem fazla yağlan eritmeie, hem de karın adeleıine kaybettiği mu
kavemeti iade etmek ıuretile vücud güzelliğini. ınuvazenesini temine yardon • 
edebilir. Bu suretle boyun kemikleri ile amudufikarinin apki karnın yan ke· 
milderindeki kusurların tedricen düzeldiği görülecektir. Birçok kimseler ka

rmlarmm anonnal bir tekilde inkitafmdan, 7ani ıröbeklettilderinden 1iki7et 
ederler. Halbuki buınm bir cCyfOH-sifou arka kemiğin kavialepneai ıı'bi 
bir. ~dan ileri geldiiini h.tD'layacak olaalar ...ücudun fada yqlanmaama 
mahal bsraknuyacak tedbirlerle birlikte beden 'erbiye.ini hiç ihmal etmezi•· 
di. Vücudda münzeneaizlik b~olr. nhim iraalarm, ilıtilAtlann baflangJCI. 
dır. SağJıima, 'riicudun ~ •• gençliiia mümlriin olduiu kadar mun 
aürmeaine itina edenler verditimiz dersleri diduıtle takip etmelidirler. 

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

Birinci şekilde Karın düz olarak yere intibak ettiği halde 
sol elinizi yere dayıyacak, sağ elinizle sol ay~ğımzı tutacak, 
başınızı arkaya vererek şekilde olduğu gibi büstünüzü dim 
dik tutmağa gayret edeceksiniz. Böylece sağ elinizle sol aya
ğınızın ucunu, sol elinizle de sağ ayağınızın ucun~ tutmak 
suretiyle bu hareketi 12 - 20 defa tekrar edeceksiniz. 

hi uzatacak, di7Jerinizi ve ka1çalarınızı da ayni suretle kal
dırarak göğsünilze mümkün olduğu kadar yaklaştıracnksı-
nız. 'O<c~,~- --

Dördüncü şekilde : Karın üstüne yere uzanml§Sınız. Ar; 
kanıza omuzlarınız hizasında bir değnek geçirerek şekilde 
olduğu gibi tutunuz. Başınızı ve büstünüzU mlinlkün oldu
ğu kadar kaldırınız. Ayni hareketi on iki oeln tekrar ediniz. 

!kinci şekilde dizleriniz dümdüz olarak karnınız üzerine 
yere uzanacaksınız. Ellerinizi kalçalarınız üzerinde birleş
tirecek ve kollarınmn hiç kıvrılmamasına dikknt ederek 
başınız~ kaldıracaksınız. BüstünUzü ne kadar çok kaldırabi
lirseniz o nisbette muvaffak olacaksınız. Bu hareketi 12 de
fa tekrarlıyacaksınız. 

üçüncii şekilde sırt üstü yere yatmış bulunuyorsunuz ... 
Kollarınızı birbirine müvazi olarak şekilde gördüğünüz gi-

Beşinci şekilde: Gördüğünüz gibi yere uzanınız. Ve müm
kün olduğu .kadar çokça bu vaziyette kalınız. Başınızı arkı:
ya vermek surctile bü.stünüzü kabil olduğu kadar kaldınnız. 

Altıncı şekilde : Karın üzerine yatınız. Dirseklerinizi ye
re dayıyarak bilstünüzil kaldırınız. Bir bacağınızı dikkatle 
ve hiç kıvrılmadan kaldırabildiğiniz kadar kaldırınız. Sonra 
öteki bacağınızla ayni hareketi yapınız. Du ~ekli 12 - 20 de· 
fa tekrar edebilirsiniz. 

Korsan bayrağı 
- Ne oynuyoraunuz çocuklar? 
- Korsanlık oyunu oynuyoruz. 

Köpek Yarışları 
- Peki ne diye kur'a çekiyor 

aunuz? 
- Gemiye ıiyah bayrak asaca

ğız; bunun için hangimizin men
dili bayrak olacak diye kur'a çe
kiyoruz ... 

--=-
Mükafat! 

Noter - Öyle zannediyorum ki, 
bayım vasiyetnamenizde bir yan
Jı,Iık yaptınız. Diyonunuz ki ka
rınız evlenmezse 10,000 lira, ev
lenirse 50,000 alacaktır. Her hal
de aksi olacak değil mi? 
Koca - Hayır ••• Y anlı,lık yok ••• 
Karımla evlenecek adam bu mü
ki.f ata cidden müstahaktır. 

rışmış gibidir. Onun sevgilisi olan ka
dınlarla öpüştüğünü gördüğü için o dn 
sevdaya tuHılmuş gibidir. Oyuna başla
madan önce ilk işi sirkin menajerini du
daklarından öpmektir. 

Maksi, mandolinden başka çalgılar da 
bilir. Temizdir de .. Banyosunu almadan 
sabahları elini yüzünü yıkamadan kat
iyyen yemek yemez. Sofrasında yeme
ği insanlar gibi kaşık ve çatal kullana
rak yemekten hoşla~ır. 

Fakat o ayni zamanda küçük bir ço
cuk gibidir. Tabii ihtiyacı için de Uç 
yqında bebeler gibi lbımlığa otunna
llDll bilir v4 sever. 

Londra yarışlar §ehridir. Her mev

simde at yarışları deniz yarışları, spo

run bin bir çeşidine ait yarışlar burada 

en bUyük alAkayı toplar. Derbi yarış

ları kadar aJAkn uyandıran bir yanş ta 

köpekler arasında tertip edilenidir. 

Köpekler koşuda his1i cins atlar gibl 

büyük bir muvnffnkıyet gösteriyor• 
lar. 

Kli§cmi1., bir köpek yarışında çok 

enteresan olarak alınmış bir enstanta• 

nedir. 



•• 
PiÇ KURUSU 

r :••••••••••••••••••••••••••••••••··~ 
• • • • : TARiHi TEFRiKA : 
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Beşiktaş Uçoku da yendi 
Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 

.. 
Uçok orta muavini, gayri kasti bir 

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

Bana üç beş çuval, üç ip, bir araba bul 
tekme ile başından ağır yaralandı 

Yaptığı iki maçta galip gelen, attığı 

alta gole" mckabil kalesine yalıuz bir ıol 
kabul eden Betik.tat takanı oywıiyle biai 
tatmin etti mi? 

Buna v;eveb cevabmı vermek cidden ·Bu herifleri kıskıvrak bağladıktan ve çuvala koyduktan 
b · ı K b k " • • • • "' • miitküldür. Kuvvetli Beıiktaı kadrosu sonra ara a J e um arosun onagına goturecegım.. ötedenberi olduğa P>i bu maçlarda da 

M h • C!_'L-- • K be k-.l-- ded" H 1 b A-- •~L! __ • aklan lduk bmir halkını, seyircilerini tatmin etmİf ey anecı, .xoaatiyanonun ya- - lZDla ar ~·· ı. a- met ur ruageuuwıın U§ o -1 - Jirk K---L-- "' d • bö" 1 h ~ ah be · · ı •-- -·"-• f---1 Seb t" 0 ı"t saydamaz. Kadrosunda k.lu oyunculan nına ge en wnutll"OIUD upgı a nı y e tat mus a mze unren- Ulnlll 1KA1&m1§ ııuuı. as ıyan , • I .. 
~elikinin upklannm arkaların- elim de .• isterseniz birkaç mqraba anyan bir serteri olduğunu söylemiJ, 1 çoktur. Mükemmel harek~er y~pa.nl.ar 
'..ıaki • ..... :.ı· aarap ta benden ve beraber içelim. Kumbarosun ucıtaı da viliyetlcrden çoktur, fakat oyunu wnumıyet ıtlbnrile 
u maaa11n& gıo.aaa-r•· ~ r-o ı · , ,. d~ıd· 

/ Meyhanecinin gözlerinde §Cytani Soradon ve iki kapı yoldqı bu birinden para yeme!t için Bizans& tatm.irwar "'"• ır. • • 
bir baktı vardı. prap teklifini reddettiler. gelmi§ bir hov:.rda ıüıünü takmmq- tık maçta Bqik~qı ıyı bulmamlf~· 

SeL- -t• • Kumbarosun u.,.,;.1 da Sebastiya- tı. Aluncak, bilhassa ılk devrede daha gu• 
ua.a ıyanoya. :r"t> eld" · b. b" b"' 1:· • bil · 

, - Iıin oldu, dedi. Ne öğrenmek nonun bu hareketini gözü ile ve tah- Soradon, Sebutiyano ile konuı-, z . ~· nıs ı ır wumı:et e teııs .et· 
istiyorsan hepsini öğrenecek, nasıl dirle karııladığını ihsaı etti. mağa batlamı~b. Herif, ertesi gün i-1 maıtı. P~. ım:çm• .. takip ed~n beş bıne 
hareket etmek istiyoraan istediğin Masalar birl~ti. Şaraplar gelip çin Sebastiyanoyu Ayvans'"·ayda, 

1 
y~m '~yırcı, bu C:mı evvelkinden dılh.ı 

-!L: apab'I la' aitmeg"' e L--ladı. Kafalar gittikçe kı- Angelikinin evine çağırıyordu. O- guı:el bır oyun ıcyn fırsatını kazanddar. 
KIUI Y 1 ece ın. .,.. U«t d' 1 ş· dd ti" •· • oğuk b ·• 1 f d 

Sebutiyano anlamadan herifin zıııyordu. rada ona bir it bulacağım vaade ı- 1 
•• ~- 1 ruzgar ve ' u ~~e u • 

~ uratına bakt Bir aralık Soradon: yordu. Bu konutmadan istifade eden bol gununde oyuncuların neşeaını kaçır· 
1 

M ban ·~ - H d" Bodrumdakinin a.ere· Kumbarosun 11uıgı"' meyhanecinin mq gibiydi. Hele daha ilk dakikalarda 
ey ecı. ay .... :s -:r- 1 n- .. .. •- d. 1 b" -•- • 1 

T - Kumbarosun uşağı, dedi. An- fine.. yanma gİtmİş ve ona: ~unuwn 11as ı o mıyan ır tc:Kmesıy e 
geli.kinin upldannİn bir halt ettik- Diye maşrabuını kaldırdı: - Bana üç büyük çuval, üç uzun Adilm agır sur~tte yar~m~ .olm:u~ ~-
lcrini zannediyor. Atık söylemedi Hep beraber içtiler. Fakat bu İp ve arabacı11 emin bir araba bul. yunun umuma ahcngınc tesır etmqti. 

ama galibe. Angelüinin evinde, « bodrumdakinin §erefine » ıozu Denıifti. 
Kumbarosun 1,ir adamını yok etmİf- Kumbarosun u§ağının kafasına bir Meyhaneci sordu: 
ler.. çivi sokmU§tU. - Çuvallarla ipi ne yapacaksın? , 

Şimdi °' Angelilônin usaklarmı - Hangi bodnımdakinin.. - Senin eski bula§tkçının yar- 1 

liarga tuL-.. yapıp Kumbaroaun Diye ıcrdu. Soradon ise sarhoş- dımı i!e bu herifleri basla:rıp çuvala 
eTlne ıatürmek ve orada herifleri lukla yapbğı gafın derhal farkma takacağım. ı 
iaylettikten sonra itlerini bitirmek Vamllf, iki kapı yoldaşı ile kat ve - Ya arabayı? 
taraftan. Bunun için de benden gö- göz ifaretinden ıonn. ıuamuıtu. Se- - Sonra da onlan araba:va koy-
zU pek bir yardmıci i.tedi. Ben de baatiyano ile bu «Bodrumdaki• nİn duğum gibi eski bqvekilin evine 1 
Seni .öyledim .• Anlanm yL. Ondan Hıriıtidi oldujunu anlıyamı,acak götürecejim. Y apbğın yardımın mü-, 
ötell ~in ifin. _Yalnız eğer bu İl kadar acemi ~ildi. ifret m~~ Wabnı da yarın göreceksin. t 
Teo9yamn he11bina ile payunı iste- Son.don ve iki up.k kendilerinin -BlTMED.- 1 

rim. Unutma. •• 
SeLaltiyanonun sklerinde bir 

Snİnç İtıiı çaktİ. Allah veya teY
tan, kendisine yardmı ediyordu. 
t - Şimdi ne yapacağım? 

Parisli Erkek kız 

ALSANCAK TAKIMI 

Halinı, Hamdi, Mazhar, Namık:, Sait, 
Kemal'den tqekkül etmqti. 

Evvelce bilindiii veçhile maçı Esat 
(Yamanlar) idare etti. 

n btt defasında gole tahva edebitiJot" 
da. 

27 inci dakikada Oçok yİM bir ~ 
yakalndL Fakat beıiktat bunu da kof" 
nere atarak defetti. Kornerden Utifad' 
edilemedi. 

Birbirini takip eden fasat ka~· 
ra 33 üncü dakikada bir yenisi d• ili:_ 
Ye edildi. Hamdi önündeki müdaı-1' 
atlattıkdan sonra topu s.ide Yerdi. Sil 
topa wnmadığmdan yetiten Be;k"' 
müdafii bu tehlikeyi de unka. .... 

43 üncü dakiuad:ı Betiktat ~ 
rinin ileri açdmuı Oçok'a yeni bir f.,ıA 
ibdaa etti. Namılı giisel bir aynbfla ... 
lecile karplapnasma raimen ~ 
bir gol fD"aatmı fena bir vunqla b~ 

Bunu biraz sonra Saidin istifade e4r 
mediği bir fnat takip etti. 

Devre 0-1 Bqikta,m lehine bitti. 
tKtNCl DEVRE: 

Dedi. Meyhaneci: 
- Sanki eskiden dost imişsin gi

bi doğrudan doğruya Kumbaroıun 
Ufaimın m111aaına gidip oturacak
ıin •• Ondan sonra iti o idare edecek. 
Sen de nud istenen, ne zaman ia
lerwa ı-çelan aiftyabilinin. 

Adam öldürmekten beraet etti • • • • • h } Bu devreye Oçoklular çok güzel .,.,. 

ŞJmdt fılım çeV.Jfmeye aZlf anıyor .. . . . BE~lKTA8 TAKIM! laddar.Budefarüzgirdalehlerine~ 
.. Adllın de IJltrakıle, fakat hakikatte on ı Uk VUl'U§ll Oçok yaptı. Topa kapan ğundan bu vaziyetleri biru iimid yf!lff#' 

Selıaılltano• ~ k.d.r an
lamııti. 

Derhal Kumbarosun U§ağınİn ya
nina gitti. 

Eıki qinalar gibi ııelamlqarak 
oturdu. iki uıak, göz göze gelerek 
çabuk anlattılar. 

Fakat Kumbaroaun uıağı Sebuti
yanoyu meyhanecinin bula§ıkçisı 
zannediyordu. 

ı Soradon iae, kapİ yoldqlari ile be
raber üıtüste yuvarladıklan şarapla
rin tesiri ile sarhoıluğa merdiven 
dayamıtlardı. 

Meyhane kalabahk değildi. 
V akıt ta geç olmağa bqhyordu. 
Sebastiyano, yüksek sesle Sora-

Clona: 

- Ey.. Arbdq.. dedi. Keyfler 
mübarek olaun •• Mapallah .. Bu ak
ıam neıeniz yerinde •• 

Soradon ıesin geldiği tarafa d'ôn
dü. l<aflannı çattı. Kanlı gözleri ile 
Sebaıtiyanoya: 

- Mübarek olsun •• Melun olaun. 
Sana ne •. 

Dedi •• Otur masanda sen de key
fine bak .. 

Sebastiyano, pifkin bit yılqıklık

28 llkkanunda Sen nehri üzerindeki lışacağım. Dah~ so~ra .d~ Jcn~1en ?,u· 1 kifiylc oynayan Oçok takımı, doksan da- Beşiktqlılar bernan Oçok kalesi önlerin- ti. Netekim on dakika kad•r Betikt., ... 
salında bir genci tabanca ile öldüren lakla beraber ılk fijmimı çevırcccgım. 1 kika ezilmeden savqtı. Bqiktqıo tek- de göründüler. Hakkmm ada bir sutunu lesine hücum üstüne hÜC'U,lll yapbW· 
Parisin erkek - kadını Viyolet Moris'in Seyahate çıkmazdan evvel bunlan yap-

1
mesi ve sert oyunu bu gün izami derec~- • 

macerasını yazmışbk. Moris, t.ehlikeli mıya mecburum. Çünkü lıepsinin mu- yı bulmadığl için bazen Oçok tiddetli 
bir adamın taarruzuna uğrnmış ve ken- kavelesinı imzaladım .. Sonrn.. hamleler bile hazırlayabildi. 
dini müdafaa mecburiyetinde kalarak - Evet, sonra? Ne kadıır fona ki Oçok'an meıbur hü· 
iki kurşunla mütecavizi yere sermişti. - Otomobil yarışlarına işUrak.. Ce- cam bdtı bugün muvaffak bir oyun çı· 

O uımandanberi m~vkuf bulunan Vi- nevrede bekliyorlar.. lkaramadı. 
yolet Moris men'i muhakeme karnrı ile - H.ilil otomobil ile meşgul oluyor 1 Sait, müdafaayı takviye için geride ka-
lahliye olunmuştur. musunuz.? . . lıyor, Adil yaralandığw için oyunun\Dl 

Viyolet, t..!vkifhaneden çıkar çıkmaz. - Yarış otoınobıllerıle .. Fakat şan- onda birini gösteremiyordu. Nam.de: dur· 
doğru, Senklu köprüsü civarında sahile tözlükle otomobil kondöktörlüğü birbi-ı gundu. Ahmet aıkı surette marke. edili· 
bağlı salına gitmiş, neşdi bir halde şarkı riylc imtizaç etmiyor. Sonra Amerika .. yordu. 
söylcmcğe başlamıştır. - Nasıl Amerika?.. j ıe.-_L_ b" k d 

• • W• .;w.nanm ır enann a oyunu seyre· 
Serbest bırakıldıkt.ın sonra ViyoleU - Evet, Amcrıkaya gıdecegım .. Spo- ı _ı B 'kt •_ı__ il • ı k . . . . "'en eıı &f ıwarec en, oyuncu an •-

ziyaret eden bir gaz •leci, (Erkek kadın) l ra dan· konferanslıır vermek ıçın hır j dar oyuna iıtink ediyorlar, seyircilere 
ib yaptığı konuşmayı şöyle ruılatmakta- ~u~avclt·~ı var. Sonra operada da şarkı ccvaplsr yetİftİriyorlar, oyunculanna di-

d . 1 soylıyec:?ğıın- . •~!a • 1 __ .1 
ır. reııı;uıa:I' venyor aruı. 
- Rica ederim, gazeteniz.de artık ha- - Hangi rolü tercih edİl'Orsunuz? tki oyunun neticesi t~dur: 

diseden bahselmcyiniz.. -. Peyaz rolünü .. : Anıerikadan sonra Gerek Alaancak ve gerek Oçok, ümid 
- Peki ... Sizdnn bahsedelim. Doğru devn li.lem seyahatine çıkacağım. Ya- ettiiimiz oyunlanm göstercmemi;tir. 1ti-

mu? kında pilot diplomasını da alıyorum. raf ederiz ki bu vaziyet, iki t.ıam hak· OÇOK TAKIMI 

- Evet ... Bir ınüzikholda şarkı söy- V • b~ h /t r &andaki ümidimizi lmmqtır. Şimdi tpor kale dittii klll"fdadı. 
1 

Fakat bu gün batlı bqma bir~ 
1. enı ır a e uh · • • • hakk daki ik R.. ~__J ı 1ıa w d.. ~- • ,_., liycceğim. Hadis::! günü mukavelemi im- m arrı.runızın oyun ın tekn uzganı 0 an vaya ragmen une hatb olan Nuri yerinde mücl~-

zalıya-:aktım. Geri kaldı. Tiyatro accn- dün '-'a rekoru notlarını takip edebiliriz: nazaran iki takam da seri bir oyun çıkan- h -•-- d d rd y . L-~ 
T ~ 1 er -mı ur uruyo u. anı oc:ıı 

tnsını bekliyorum. Bugi.in g0leceğini hn- Mosltova ve Lcningrad haltercileri OYUN NASIL OLDU? yorlarda. Bilhassa rüzgardan da yardun ak N · · ·· ·· k d ı · L:t:1'f'• · ını unmn onune a ar ge eP1P 

her verdi. arasında yapılan mfümbakalar esnasın- -------- gören Beşiktaılılar uzun vunl§larla topu 1 f-'--t ·ı · · rd 
• • • MU1 t era geçmayo u. 

- Ne söyliyeceksiniz? da, Moskova sporcularından Aleksan<lr I Betiktaı bueün sağ iç mevkü müıteı- Oçok kaleswne kolaylıkla gondenyorlar- . . • . ~ 
1 k · · · d 0-1.. ""daf b ·· ·· 1 ücla" Daha bınncı dakikada Bqiktaı - Opera... Ev~t, tenoru· yapaca- Dojko, 158,3 kılogranılık bir halleri ıkı na olmak üzere dünkü kadrosunu aynen ı. \'va mu ıuuı u gun gu:ze m - d ., .. 

' •· ·· d o-...ı.. ı hin b" firikik o1 u. .-ğım. Bu benim içın pek kolay bir şey. elle kaldırmış ve bu surclle yarım ağır muhafaza ediyordu. Bu mevkie Rıdva- haleler yapıyor. Ziya ve Necdet İyi ça· onun e ~ e e il' 

- Başka tasavvurların'.z'.·· . si.kleltc 157 kilogramlık Pransız Austi-: nm yerine Bedii konmuı. lqıyor!ar·. • mık ~uda avuta altı.. • ,_.-

- EvvclA mukavelclerım yenne ge- 1 n'.n ~eko.~unu 1.3 kilogramla kırarak yc-
1 

Oç~ ta.in~ iae: . Betin~ ~kibd.a O~. ~OIV~en Be- 5 ma dakbd-:_ ~ da bir .,.... 

la: tireceğim. Sonra kabarcdl! radyoda ça- nı hır dunya rekoru tesis etmiştir. Ne.ıad, Zıya, Necdet, Mustafa, Adil, tİ.ldafl miif.lriil vaziyete düşürdüler. Teh- bçwdL Şeref ayagındalu topa bot 

:============================~-~~::~~~:==~-:ı= likeyi gören Faat H..ncliyi fuulle d•- ye sokamadL _ • ...ı 
HALK MASALLARI 

- Eğer öyle olmamış olsaydı,, - Senin çırağın güzel T anbur durdu. Favul çekilip de avutla netice- DMiua 25 ... KemaJia Betihat ....,.... 
bahçıvan çıraklığından çıkarır, yanı- çalıyor, gazel okuyormu~. lendi. önlerine diifiirdüii topa Fanılt elle~ 

1 

ma alırdım. Diyerek yammızdan ay-J Bahç.~va~ tasdik etti ve sesimin Bir cWma IOala yine Oçok lllllMciın- du. Penaltıyı Numk ..la bir ..... -"" 

Evvel Zaman. 
rıldı. . .. . . t ~k ~uessı~ ve muhrik o~d~ğu.~u leri Brı?tmıt. bh • w W'd ..... s.idin cid- talm.I etti. 

Ertesı gun vezır padışahın huzu-ı· soyledı. ta<J~şah ta maharetımı goe- den güaıl bir fala. goL. tealeri arumda V • 1 _ 1 beni.ere oı..- il' 
runa girdiği zaman bir münasebet termeklı~unt emretti. Bir T anbur avula ıiffi. • tild-t ~ak.laya eri ...._ '(tll 

içinde 
getirerek bahçıvan çırağının emsal-, alarak bır takım gazeller okudum. iki teh.llre,i ele ..__ IMr pmla ... olta el" ~ ~ 19ir aıJ 
siz bir musikitinaa olduğunu aöyle-j Padişah ta, diğerleri de pek beğendi- vutturaa BePıtafl.ı.. ...+•bil biiıcunw ya g .. g ~ 
mit. Padişah pek ziyade merak et- ler. Bunun üzerine ıHraeiyle Ut, Ke- geçt.il.. Top Oçok bJe.i önlerinde dola- ~an aoara H....._ • ~ 

••••••' miı, dinlemek istemiş. O akşam ha-' man Santur. çaldım ve tekrar oku- tufı- Adil bfa 'f.......k için ileri atılda. ikinci taydanm da ka1cletmelde 
vuz baıına bütün sazende ve hanen- f dum. Bunların hepsinde maharet Hünü de topa apıık ko,....k ist..Juın medil-:--· . iti" 

Yazan: METiN ORBAY 

-3 
Gamsız Şah ve biricik Sultan 

' Ben de çalarak bir de güzel gazel me cevap vermekte mü.aaraat gos
ok udum. Bahçıvan pek beğendi.Hal- terdi: 
buki o sırada tesadüfen büyük vezir - Efendim, benim çırağımdır. 
bahçeden geçiyormuş. Bizim böyle Çok eyi bahçıvanlık bilir. Böyle bir 
jf anbur çalarak gazel söylediğimizi çocuk bulduğumdan dolayı pek ziya
işitince yavat yavaş yanımıza soku- de memnunum. 
larak dinlemiş. Ben gazeli bitirince Bunun üzerine vezir bir gazel da
yanımıza geldi. Ben kendisini görür ha okumaklığımı emretti. Emrini 
görmez kalkıp gitmek istedim. «Dur, yerine getirdim, memnun kaldı: 
çocuk, niçin kaçıyorsunh dedi. «Bizim hükümdarın bütün musiki 

- Aman efendim, sizin gibi bü- takımı bu çocuğun yerini tutamaz
yük bir zatın huzurunda durmak lau dedi. Ve biraz daha yanıma 
haddim değildir! yaklaştı: cAcaip, bunun başında ne 

.Dedim. Fakat vezir bilakis ısrar e- var~ Kele benziyor.> dedi. Bahçıvan 
Clerek kim olduğumu sordu. Ben şa- 1 cEvet, öyledir.> diye tasdik etti. Ve-
11rdım. Lakin bahtıvan benim yeri- zir: 

de takımının toplanmasını ve sofra J gösterdiğim için padişah fevkalade Adilin yiiıAine nnla. Ve Adilin 1aıp ye Betild.t. Oçolmn k~wiı. bir~ 
hazırlanmasına emretmiş. 1 mahzuz olarak bana bin altını havi yüzü yanlda. ullara makabil elde ettiii bir tek 

Aqama doğru emri veçhile ha- 1 bir kese ihsan etti. Ben keseyi açtım, Saba "-nna a1_. Adil epey miid- iyi kullanmasan bilınİftİ. _ ~ 
vuzun etrafına h{llılar serildi, sofra- J içinden altınları alarak bütün sazen- det dapnda blcLi i== ()p on IDfi Bir UMlan illifade ed.. ~ 
lar kuruldu, sazende ve hanendeler 

1 
de ve hanendelere tevzi ettim. Cüm- ile kaldı. Fakat Ada pince,e kadar b. defa Mtb ıol yememek ~ _.:.41 

hazır oldu. Bir azdan sonra hüküm-,lesi mütehayyir oldular ve: cBu ço- eümeden o,.naclL ve H.liı,.ı 9ft santerhaft ~-. 
dar veziri ile beraber geldiler, otur-; cuk ne kadar asalet sahibi 1 Kel ol- Bir middet ao111a Ada te.law o~ o~ akı bir midafuya ~ 
dular. Padişah maiyetinin de otur-• ma~ı ne kadar yazık ı~ diye söylen- girdi iae de bütün oyan deTamınca ~ Teknr maiJlip YUİyete difıd' il 
masanı emretti. Ben evvelce topla-! mege başladılar. Padişah taaccüpte pa kafa ile .........dı. Yani Oçok en ka"- bir ilci hücum yapb ise de ~_.... 
mış olduğum çiçeklerden güzel bir 

1 
kaldı, altmlan niçin kabul etmediği- vetli tarafım yan ,...,..,._ kaybetmitti. Nuri batta lrnllk ·· HÜlllİİ ~ flll""'"" 

sepet tezyin. ~.d~~ek huzuruna çık-! m~. sor~u. Kendisinin hizmetiyle 21 ~ clalôka~ Namaktan aldığw top- uuWqtırd:U. uzere 
tım ve sepetı onune koydum ve ke-, muftehır olup servete muhtaç olma- la Beıiktat kaleune kadar inm Hamdi .. . 1 ~ 

1. · "d b ·ı · k.ld" r d ~ ·· led. B b k ::...Liil bir • Tecrubeli olan fudbolaunll ı.-ma ı tazım ve a a ı e gen çe ı ım, ' ıgımı soy ım. u ceva ım pe m..,- YUIJ'ette tut çekti. Fakat top __... oJtıt""• 
d d P d . h b d.kk ti" ba 1 • d h · · d"~ !!....t..!!_.ı • nna faydaları her zaman p.- - ._...-J' ur um. a ışa ana ı· a ı -,zıya e oşuna gıttı. a."'5 ... lllH-enavatagitti. , ~~ 
karak: Ondan sonra hükümdar taam em- Dakika 23 ••• Epef Oçok kalesine kes Oçok un beraberim .. ,...... d""1' 

- Kel oğlan sen misin? sualini rini verdi. Yediler, içtiler. Musiki ta- kadar güzel bir aiiriit pptı n topu Şe- amı beklerken Bqi.ldaı ~-· tJ- ,f1JI' 
İrat etti. ( kımı fasıllar yaptı. Fakat onları lez- refe geçirdi. Şet-el te İlabetlİ bir vwutJa da Hayati •asdui,.le üçür.cu pli 

Yine bahçıvan cevap verdi ve ila-, zetle dinliyemediler. Yine bana bazı Sqmtapn ilk solüaii kaydetti. bir bam.le ile kaydetti. ~ 
veten bahçıvanlıktaki maharetimi parçalar okuttular, sonra vaktın ge- Golden soma oP Betildap bir kaç Maç t• 1 - 3 Be,iktaflll ~ 
methetti. O zaman padişah bahçıva- ~ cikmesi üzerine saraya avdet etti- defa telaliı~ di;- di ile de hir netice bitti • • • _ _....., 
tıa dedi ki; ler. alanwla ~ B ıZ ,,,. ~ f1nada- ~ Bt"' .. 
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•• - • -- - ~.o:.-- -=::. ------=~~-- -- - . -......-. . -- -------------·- - -~---- - -

.., 'a • o 

~CZP.l~Z7-.:ü.t:aKIZ'IJlmV_E_r_'.A_R_lfl_1 __ M_A_c_ER_A_r_E_F._R_ıK_A __ M_1z __ ı Halkevi Bayramı 
adın korsanlar 

-eo- Yazan: N. ORBAY 

Arkasında erkek elbisesi vardı 
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,._ SAHJFE ıs 

Çocuk hikayesi AKHiSAR iCRA MEMURL\)_- D. No. 938/2353 
ôUNDAN: Gayri menkul malların açık 

- BAŞTARAFI 5 tNCl SAHiFEDE- 938/184 arttırma ilanı .Madde 126 l.} 
yordu. İcabında haydudun kaça- ANKARA RADYOSU: 18/10/935 tarihinde yapılan BiRiNCi 1CRA MEMURL • 
bilmesi için at eğerli olarak hazır öğle neşriyatı: açık arttırma neticesinde kıymeti ôUNDAN: • 
bırakılmıftı. Esiri ise dütünmemi•- mukadderesinin yüzde yetci' be- Açık arttırma ile paraya çevrı" 
lerdi bile... Saat 12.30-12.50 de Muhtelif plak neş- ,ini bulmadığından 2280 Nu. h lecek gayri menkulün ne olduğa1: 

Jak büyük bir müşkülatla av bi- riyatı, 12.50-J3.15 te Plfık: Türk musikisi kanuna tevfikan tecile tabi tutu- Ev tapunun 25/8/931 gün 'f/e 

rya tarihi v s 
Son sene içinde geçirdiği . 

yırmı 

mühim safhaları çağını çıkarabildi. Ve iplerini kes- ve halk şarkılar1, 13.15-13.30 da dahili lan Akhisar:..r Yt·ya köv nahiye- 133 Nu. sında kayıtlı ~ 
ti. Sonra sessizce doğrularak son ve harici haberler. sinde merkeı:de Midillili fabrika- Gayri menkulün bulunduğll 
bir defa etrafını dinledi. Haydut Akşam neşriyatı: tör Kazımm lstiklil ,irketinden mevki, mahallesi, sokağı, nuına• 
hiç bir şeyden ,üphelenmiyordu.. aldığı paraya kal'şı ipotek ettiği rası: Alsancak Mesudiye Gayret 

Bunun üzerine delikanlı, birkaç Saat 18.30-19.00 da Muhtclıf plak ncş- ve bu defa şirketten Rıza Dolma- sokaiında · 1 ve 1 A Nu. h. . 
sr.at evvel çıkmıt olduğu merdi- riyatı, 19.00-19.30 da Tiirk musikisi ve nın devren aldığı Y ayaköyde ıağ Takdir olunan kıymet: 4000 lı• 
vende::ı indi ve büyük bir dikkatle halk şarkıları (Servet Adnan ve arka- tarafı Molla Mehmedin tütün tar- ra. 
dı dı~arıya çıkardı. Bu nevi gece daşları), 19.30-19.45 te saat ayarı ve a- lası, solu yol, arkası fabrikaya ait Arttırmanın yapılacağı yer, gün 
seferlerine alışık olan hayvan hü-

1 
rapça neşriyat, 19.45-20.15 te Türk mu- ipoteke dahil sebze bahçesi, ön saat: 24/3/938 Per~embe saat 

y'Jk bir ustalıkla itaat etti. Jak sikisi ve halk şarkıları (Nezihe ve ar- tarafı yolla çevrik 16 misferli 25 10 - 11 dairede. 
tekrar kulak kabarttı. Haydut mü-i kadaşlar1), 20.15-20.30 da Sıhhi konuş-1 beygir kuvvetinde bir adet loko- 1 _ ltbu gayri menkulün arttır· 
teme.diyen şarkı mırıldanmakta 

1 

ma: Prof. Dr. S.Kfunil Tokgöz, 20.30- mobil makinesi ve 8 torbalık 12 ma ,artnamesi 22/2/938 tarihi~· 
devam ediyordu. 21.00 de Plakla dans musikisi, 21.00-21. incelik su tazyiki ile işler pompar- den itibaren 938/2353 Nu. ile bı• 

Delikanlı atı gemlerinden çeke- 15 te ajans haberleri, 21.15-21.55 te stüd- yalari-·'~ iki perese maateferruat rinci icra dairesinin muayyen n&J: 
rek, hc:.yc}udun gözetlediği tara- yo salon orkestrası, ve 17 metre uzunlukta 7 yataklı marasında herkesin görebibnesı 
fın aksi iı!ikametine doğru ~~ü: ISTANBUL RADYOSU: 8 santim kutrunda trasmasyollu için açıktır. ilanda yazılı olanlar· 
dü ve arhk haydudun. ken_?ısn~ıı öğle neşriyatı: 5 bülesi ikili komple 2 banka ma: dan fazla malumat almak isteye11· 
gfö;meğe imkan bulunmadıgı .. ~.ır ateferruat un değirmeni taş yata- ler itbu şartnameye ve 938/2353 
yere gelince, atına atladı ve butun Saat 12.30 da plakla tiirk musikisi, 12. gını ve binanın önünde yola ka- do;ya numarasiyle memuriyeti• 

~ hıziyle ileriye doğru atıldı. 50 de havadis, 13.05 te plakla türk mu- d&r duvar:::ı -;evrilmis 1000 metre mize müracaat etmelidir. 
•.~:.s~-?~ Ormanı geçti, ovaya daldı ve sikisi, 13.30 da Muhtelif plak neşriyatı, murabbaı ta~ dötemeli avlu ve ka- 2 A .... ak • · yo• 

b . ··dd 'f ı·~ d k . d h' b d .1 '-! - rttırmaya Jf 'r ıçın 6 ır mu et sonra çı t ıge var ı. A şam neşrıyatı: pı yanın a ır ap o a ı e uına- k d 1 k t' .. d 1 
<- • A k l · B d d' h dd' • b 1 arı a yazı ı ıyme ın yuz e · ':luşnıg ve vustm·ya as er en ura a en ıfe son a ını u - nın arka tarfınd:ı 7354 metre 40 • b . d ·11· b' balY 

h le. • • kT tu D l'k 1 b' k k ı· e S d . k 1· d . ü . . . bb d .k. k nıs etın e pey veya mı ı ır • 
11..KTF.ŞRJN 1918 

Avusturya büyük harp sonu mütte
fiklerden aulh istedi. AvwıtUT)'a • Maca
ristan monarıisi ilga edildi. 

EYLOL 1919 

Yeni hudut lan teabit ·ve tahdit eden 
Sen· J ermen muahedesinin imzalanması. 

TEMMUZ 1931 
La Haye adalet divanı Avusturya ve 

'.Almanya orasında yapılmı' olan ve Şa
berle Kurtiuaun imzaladığı gümrük nn
]apnaamı, muahedelere aykırı bulduğu 

için f ahetti. 
MAYIS 1932 

rat are etının ten ı ı. muş • e ı an ı ır aç e ım aat 17.00 e m ı ap ersı: nıversı- aantım mura aın a ı ı uyuyu k . kt b t d' edı• 
MART 1934 ·ı . . b b . ah tt' d l w• nk h . ı· k • uk dd anın temınat me u u ev ı ı e vazıyetı a asına ız e ı ve 1 en naklen Yusuf Kema Tengırşe , avı 9000 ıra ıymetı m a e- I k . 024) 

. bir kaç dakika sonra onbet k~~ar 118.30 da Plakla dans musikisi, 18.45 te reli zeyth fabrikasının muayyen ece tır. . . l l rla 
Avwıturya - ltnlya • Macanstan aıa· kovboy, atlarına athyarak kulube- 1 Eminönü Halkevi neşriyat kolu namına olan taksitin yüzde yirmisi vak- .~ - ~potek aahıbı •!a~ 1 b k· 

ıında ve (Roma protokolü) adını taıı- ye doğru gittiler. Esirin ve atının Nusret Safa, 19.00 da Fatih Halkevi gös- tinde verilmediğinden umumi hü- dıger ~lak9:d~rların ~e ırtıfak .. • ~ 
yan iktısadi anlaşmanın imzalanması. firarından endi,eye dü,en baydud l terit kolu tarafından bir temsil, 19.30 da kümler dairesinde tekrar açık art- k.ı ıahı.plerının gayrı me~kul f :i• 

TEMMUZ 1934 da bu sırada kaçmağa çalıtıyor- 1 Konferans: Eminönil Halkevi sosyal yar- tırma suretiyle satılmasına karar rındekı hakları~n ~us'!~~~el "' 
. · du. Fakat tam kaçacağı sırada ya- dun şubesi namına Muvaffak Benderli verilmittir. --:e ~~rafa .d~ır 0 ~~ 1 

. •a ~:~i 
. Nazıler tarafından Dolfusün katli .. kalandı ve jandarma kumandanı- (Türk roman ve hikayeciliği), 19.55 te Arttırma 24/3/938 Per,embe lf~U ~l~n tarıhınden ıt~~a~en Y. le 

Oolfusün yerine · Şamıölye Şutnig geçi· nın önünde cürmünü itiraf etmek borsa haberleri, 20.00 de Klasik türk gilnü saat 15 te Akhisar icra da- ~n. ıçınde evr~kı ı_nu.sbıte~~~r" 
yor. Brenner hududunda halyan askeri mecburiyetinde kaldı. musikisi: Okuyan Nuri Halil, Keman iresinde yapılacaktır. O gün ifbu bırlıkte memurıyetımıze 1 1'. 
tahşidatı yapılıyor. Hatta bununla da kalmad_ı "!el RE!§at, Kemençe Niyazi, Tanbur Dürrü ~ayri menkule en çok pey vaze· meleri icap. e.d.er. Ak~i halde ha; 
. HAZiRAN 1936 cezasını hafifletebilmek ümıdıy·ı Turan, Kanun Vecihe, Ney Tevfik, Nıs- denin hakkı mahfuz olmak üzere ları tapu ıı~ıl~le ıabıt olı~adıkç11 

le, mensup bulunduğu çetenin ıır- fiye Salahittin Candan, Ut Sedat. 20.30 arttırma 15 gün uzatılarak ikinci ıatı• bedehnın paylatmasındt. 
Mecburi hizmeti ask~rİ} enin yeniden 

ihdası. 

larını da ifa etti. Onların kaç kiti j da hava raporu, 20.33 te Ömer Riza tara- arttırma 7 /4/938 perfembe saat hariç kal~~lar._ .. ti.· 
olduklarını ve nerede toplandıkla- , fından arapça söylev, 20.45 te Vedia Riza 15 te icra dairesinde yapılacaktır. 4 - Gosterılen gunde arttırlll 
nnı söyledi. 1 ve arkadaşları tarafından lürk musikisi 1 O gün itbu gavri menkul her ka- ya İttirak edenler arttırma .-rt ~· 

Avusturyanın btiklali fikrini müdafaa Bunun üzerine jandarma kuv- ve halk §n.tkıları, 21.50 de orkestra, 22. ca çıkarsa kat'i ihalesi yapılacak- meaini okumuş ve lüzumlu nıalu• 
eden Şansölye Dolfus ilk knbinc ini lrnr- Şansölye Şuşni3 ve Almanyanın Vi- vetleri işaret edilen yere giderek: 45 te ajans haberleri, 23.00 te Plakla so- hr. mat almıt ve bunları tamamen k•· 

TEMMUZ 1936 

du. yana aefiri Fon Papcn Almanyanın haydutları yakaladılar V:! bütün !olar opera \'C öperet parçaları, 23.20 de 1 lı,bu eayri merıkul üzerinde bir bul etmia ad ve itibar olunurl~r· 
ŞUBAT 1934 Avusturya i,,lcrine karı~mnyacn~ma dair bu adamlar, mahkeme huzuruna 1 son haberler ve ertesi günün programı . hak iddiasında bulunanlar varsa 5 - Tayin edilen zaman'1• 
Viya nada başgöııteren ıosynl-demok· bir konvansiyon imzalıyorlar. çıktılar. Bir çok tahidler dinlen- AVRUPA iSTASYONLARI: 20 gün icinde vesaiki resmiye!e- gayri menkul Üç defa bağırıldı1'1 • ~--.-;;;;;;~-ı:mm.-;;;;;;;;;;;:ı;;iiiiiiiiililm&;;;ııı..-;;;;;;;;;-=:;=;;::;;;=--;;;;ı;;;;------- di ve bu çetenin bir sürü korkunç SENFONiLER: rivle birlikte icraya müracaatleri tan sonra en çok arttırana iha e 

Filistinde silihlı çete 
teşkilitı genişliyor 

Kudüs, 21 (Ö.R) - Müsellah çetele- ı yük endişeler uyandırdığını müftüye 
rin bir müddetten berl polis ajanlarına i bildirmişlerdir. Fransız hariciye nezare
ve ~ardımeı polislere musallat oldukla-1 ti, Kudüs müftüsünün foaliyet ve tahrik
rı görUlmektedir. Bir kaç gün evvel leri hakkında Suriye Ali komiserinden 
Tablüs civarında bir köyde ailesine mi- bir rapor isl mi tir. 
ısafir olan yardımcı bir Arap polis hu B. EDEN VE NURi SA1T PAŞA 
müsellMı çeteler tarnfından öldürülmüş
tür. Son gilnlerdc dört polis yaralanmış- İngiliz hariciye mı:ı:ırı B. Eden, ]stifa

sından evvel Avam kamarasında vu
SURlYE MATBUATI VE KUDÜS kubulan bir ~uale cevaben eski Irak 
MOFTOSU.. · İba§vekili ve hariciye nazırı Nuri paşa 

tır. 

Lübnan basını, Kudüs müftüsü Eml
.nülhüseyinln faaliyeti hakkında yazılar 
neşrediyorlar. Bir gazetenin verdiği ha
bere göre Lübnan hU.kUmeU namına 

Müftü ile temasta bulunan Hayrettin 
bey Ahdat, bu faaliyetin Londra ve Fi
listinin lahiyettar makamlarında bü-

Elsait ile temaslarının şahsi bir mahiyet
te olduğunu ve Filistin işleri hakkında 
Nuri Paşa Elsaidin düşüncelerini de bu 
mahiyette olarak dinlemiştir. Nuri paşa 
Elsait, memleketinin mümessili sıiatiy

le bcyannlta bulunmadığına göre teklif
lerinde resmi bir mahiyet olamıyacağı 
tabüclir. 

cinayefler yapm11 olduğu meyda- aksi halde hakları tapu sicilile sa- edilir. Ancak arttırma bedeli nıtJ• 
na çıktı. Çete azaları en ağır ceza- 17.15 Roma kısa dalgası, senfonik kon-· bit olmadıkça payla4maya gire- hammen kıymetin yüzde yetnı.i~ 
lara çarpıldılar. ser (Otescu'nun jdaresinde). 21.45 te meı:ler. beşini bulmaz veya satış istiyenıJJ 

Bu cezalar haydudle.rı taklid kons~rin devamı. Harcı dellalivesi ala.na ait wıdıf alacağına rüçhanı olan diğer ala• 
etmeit temayülünde buluncm bir 1 HAFiF KONSERLER: nesindir. isteklilerin müzayedeye caklılar bulunup ta bedel bun1arıl1 
cok insanları da korkuttu, böyle-ı 6.45 Faris kolonyal. Plak konseri, 7. i~tiral< için gavri menkulün bedeli 0 gayri menkul ile temin edilnıİf 
likle çif tc•ler ve halk rahat ettiler. 1:9 Berlin kısa dalgası, neşeli popuri, muh&mmenesinin yüzde 7.5 nis- alacaklarının mecmuundan fazla• 

H 
11d1 tS.15 devamı) 9,30 kliçük musiki sonat- betinde pev akçesi veya banka te- ya çıkmazsa en çok arttıranın tıa• 

as tane e Jarı, 10.15 hafü konser, J0.30 Faris ko- mina.t mektubu getirmeleri tart- ahhüdü baki kalmak üzere arttır• 

1 
. Jonyal. Hafif musiki. 11A5 Berlin kısa tır. 15 .. d h t d't n be-

t 
. . ma gun a a em ı ve o 

e eVJZYOD <\algası: Ha!~f mus~k'.. 13 Berlin kısa .. Arttır~a 1_13/938 tarihınden ,inci günü (yani 9/4/938 cuaıar• 
Doktor Velmin, hastanelerde sari 

1 
dalgası: .. Hafı! m~sıkı. (14.15 devamı), ıtıb~ren ısteklıler~ açıktır •. F~zla tesi günü dairede) ayni saatte ya• 

hastalıklar koğll§larında yatan hastalar- 13.15 BukrC?ş, Crıstea orkestrası (14.30 m~lu~at almal: ısteyenlerın ıcra pılacak arttırmada, bedeli satlf 
la hunları ziyarete gelenlerin birbirle-: devamı) 14.45 Roma kısa ~algası. Kon- da,resınd~ 934/~5 .numaralı ~~s-l isteyenin alacağma rüçhanı oJşJJ 
riyle uzaktan görüşüp konuşmalarını 

1 
servatuvar~an konser naklı, 18.15 Var- yasma muracanıı.len hususu ılan 1 diğer alacaklıların ~ gayri menk\11 

mümkün kılan bir telefonlu televizyon şova: Seyruscfer orkestrası. 18.30 Roma olunur. 567 (329) l ·ı . d.I . I ki ee• ' . . . . ı e temın e ı mış a aca arı 111 
makinası vücuda getirmiştir j kısa dalgası. lfafü musıkı konserı, 18.20 d f l · k k t'y!cı ' · ·· • • 1 · d muun an az aya çı ma tar ı 

Bu makinalardan bir tanesi ilki Mos- Bukreş: Clnude Debuss nın eser erın en 1ZMIR iKiNCi HUKUK MAH k .h 1 d'l. BöY' 
' ' ' ı 19 · k 20 30 - en ço arttırana ı a e e ı ır. 

kova sari hastalıklnr Kılinik Enstitüsün- konser, Peşte ~ıgan or estrası. · . KEMESINDEN: _ j le bir bedel elde d'I ezse ih•• 
d k 1 t. k " • ı ...+'rilrn. ti ı Prag: Bando muzıka 20.30 Roma, Barı . .. · e 1 em • d:i. e s ra a ın oguşuna 'er eil.ı ış r. . . . . : . . izmırde Sulumezerda Glen tu-, le yapılamaz ve satış talebı .. 
Çocug"u skralatinden yatan ana baba karışık plak musıkısı, 20.40 Vıyana. A- w·· k d K ·ı· ı 

·ı . . . . n umpanyasın a ayserı ı·,er. 
bu suretle ziyaretçiler salonunu terket . vusturya musıkısı. 20.45 Peşte: Şehır M h t w 1 Al. S 1 t f 6 G . k 1 k d' i11e ' b d (BI St . M .. ll e me og u ı arıa an ara ın- - ayrı men u en ı• 
meden, telefonu 2çarak ve bir düğme· ı an osu • 0~· rauss, nevın, u er dan Eşref pa~a Mimar Sinan So. ihale olunan kimse derhal veY• 
ye basarak hasta çocuklarını ekran üze-1 vs.) 21 .Laypı.ıg: Orkes~ra, ~opran. te- 32 Nu. Raziye Binnaz aleyhine aç- verilen mühlet içind~ parayı 'f/er• 
. d .. kt k d" . l g·· .. b'l nor, barıton, keman ve çıft pıyano. 21.55 w b d . 1' rın e gorme e ve en ısıy e onışe 1 -

1 

tıgı Ofanrna avasından dolayı mezse ıhale kararı fesholunara 
kt d" Prag radyo orkestrası tarafından opera .. dd . I h . . . Jı· ıne e ır. 

1 22 R B . 
0 

k str k mu eıa ey e çıkarılan davehye- kendısınden evvel en yüksek te 
1 parça arı, oma, an: r e a, e- • "dd . l h' 'k Ah . . . JdtJ• 

IZMIR tKıNCİ HUKUK MAH- 22 15 v· . N ı· · . t 22 nın mu eıa ey ın ı ametga ını hfte bulunan kımse arzetmıt o 

K k 
man. . ıyana. e~e ı neşrı}a, . ki · •W• b'l' d' ' a 

t t KEMESINDEN • i 45 B .. k . L k d p k' k ter e nereye gıttıgı ı meme ı- ğu bedelle almagwa razı oluna o'll ı 

On Ve On es . u re§. u san ra- ar uın onser w• d b 1 hk' he< 
Da el Izmirde Pazaryeri M. 1 kl" 23 SLokh ı . M .. t h I"k _ gın en ve za ıtaca yapı an ta ı- razı olmaz ~eya bulunmazsa va na ı. o m. un e ap p a mu k .. dd . I h' 'k Ah t r· 

H b S 16/1 Nu lı evde Ta- sik . . 2310 R B ·. b d 'k at mu eıa ey ın ı ameh~a ı- men on beş gün müddetle artı 

H 
. .. an ey o. O ıc:ı. • oma, arı. an o muzı a, h r O O O 1 d•WO ~ 

ı•caz zı•y, re 1 m lat kızı Mutahhar tarafından ko- OPERA OPERETLER: ndm mdeç u ıyet~nı !~yılt eby ebıgın- maya çıkarılıp en çok arttıra11

1:. 
K k d b . 'ki · ' en avacının ıstegıy e u al'lta- 'h ı d·ı· ik' 'h 1 da 1 

cası artıya a a ısı et tamır- . J3.15 Roma kısa dalgası. Opera musi- k' bl' 'IA • - ı a e e ı ır. ı ı a e arasın 1 
·ı· w · ·1 1 'k t ·· ı te ıgatın ı anen ıcrasına ve ar- f k .. ı . . yü:JPe 

Kah
•re, 

21 
(ö.R) _ cı ıgı ı e mefgu ı en egayyup I kisi. 20 Berlin kısa dalgası Sevilen ope- h I . I d . ak ar ve geçen gun er ıçın . ı d k I 'k t ~'- · zu a auretıy e avetıye var ası- 5 h I . clı• 

c ere e yevm ı ame gADmın ra ve operetler 21.30 Florans Napoli. hk d' h . 1. ten esap o unacak faız ve 1 lngiliz kraliçesinin J.tar- h I b l d ~ I l ··d 1 ' ' nm ma eme ıvan anesme ta ı- ~ l .. h ce 
d

,..,
1 

kont Athlon ile meç u u un ugu an atı an mu -1 Franz Leharın bir opereti 22 Varşova k' hk'k 18131938 ~er zarar ar ayrıca hukme a 1, 
-~ d · 1 h S"l 1 h' .,. t ' ır.e ve ta ı atın cu- k I k . . . a .. 

Kontes Athlon M..,kkeyi w eıba e; u eydman adey ın-d alç ı-1 (Karakovalı ve dağlı) isimli op~ra pi- ma günü ıaat 10 na talikine karar adma shız~nl mi emurıyetımdızc(et33> 
gı ~anma avaaın an o ayıl yesi, 22 Milfino. q-0 rino, Triyeste: cDo- .ld' w. d l .. cı an ta aı o unur. Mad e 

ziyaretlerinde lbnissu- yevmi muayyende mahkemede .. r verı ıgın en yazı ı gun ve saatte 566 (328) 
dun· misafiri olarak üç h zır bulunmau için müddeialeyh nata> ısım 1 

operet. müddeialeyhin tahkikat hakimi 
hafta Arabistanda ka- hakkında ilanen tebligat icra edil- · . . • . UZU'l'liı'• " u anması veya tara- SAUHLI ASLtYE HUK ~ a t ODA MUSIKISI: b d b l· · V" 
J kl d N eli • • ı 7.1.5 Varsova. Oda musık.sı konscrı, f d k'l ·· d · ı·· aca ar ır. ec n pa- diği halde müddeıaleyh gelmemıf . k ~ kl ın an ve 1 gon ermesı uzumu HA.KIMLiôlNDEN · • 
yitalitı olan Riyaza ika- ve davacının isteğiyle gıyaben ı B(P1~anoo~. emnnik' .. am18e3t0) p18.15. Ryömla akoi ~akdirde hakkında gıyaben Kırkağacın Gele~be r.ahiyetİl1~ 
dar otomobille gidecek arı. ua mus ısı. . rag. ay ı 1 1 k .. ı .. ;ıı.. - muamele yapılmasına ve gıyap ka- k t t 1915 B··kr . Od k t r muome.~ yapıma uzere gıyap Hark mahallesinden Mehmet J\'. 
]erdir. rarının bir suretinin mahkeme di- uar ~" ). 23 u p e§. a uar e ı, l<ararı ittiha:.; ·h.macağı H. U. M. F t t f d d 1 yni 11ab•" 

Kral lbnissuud bu vanhanesine talikine karar verile- (Bcet oven .1 • l eşte: c.aı triyosu. K. tebligat f atlına tevfikan tebliğ ad ma a~~ m.kan ika va ı ta ahı ~~ .. 
?Jyaret esnasında tngi- k hk k / / 24 Peşte yayı saz nr kuartetı. k k . I k .. .1A ye e mu ım ı en arne g f• 

rek bu bapta i ta i at 9 3 938 RESI'l'ALLER·. ma amma a•rn oma uzere ı an hul bulunan Mehmet ogwlu Musıı-.. 
)iz kontlarına refakat b k im 1 1 561 (326) -e 
ede

cektir. Şurası •myanı Carıamba gününe ıra ı ıo 0 • 11.15 Berlin kısa dalgası. Gençler ta-
0 

unur. aleyhine ikame eyledigwi gaiplil 
r- duğundan yazılı günde saat 10 h··k·· 'lm • 1'11 fet" Jroyttırki bugüne kadar JCı;mt ve kontes Athlon dd l . d t hk'k t hAk• . h rafından şarkılar. 12.15 Roma kısa dal- u um verı esı ve evlenmen -ıt 

Hicaza ve bilhassa Riyaza gidebilmiş lerdir. Arabistanın Londra elçisi Şeyh ra edcrın .~dd. : ah. a ım: t u- gası. Oda musikisi.15.15 Berlin kısa dal- SALiHLi ASLiYE HUKUK hi davası zımnında tayin olurıafl1 4/ 
olan Avrupalı kadınların kont~ Athlon Hafız Vehba, kont ve kontesin istikbal zurunt a Tu d eın eyk·İn ~.sade~~ gası. Keman resitali. 17.45 Berlin kısa HA.KtMLlôlNDEN : gazete ile yapılan ilana rağnıeıı ,cJe 

·· · 1 kt K disi d el tbrenlerini hazırlamak için Cidde iari- vey~ l~rn ın akn. vt ekdı ·rdgobn. edrı - dalgası. Halk konseri. (18.50 devamı), Dosya No.109 1 /9 ... " 0 ve 4/2/938 tarı'hli ceisele •P 
üçüncusiı 0 aca ır. en n en evv mesı zumu a 111 a ı e ır a- 1 1 Salihli vakıflar idaresine izafet- ı> m.YP 
madam Sent John Philbery ve madam kiyle bugün Mckkeye hareket etmiş- ha tahkikat ve muhekemeye ka- 19.15 Berin kısa dalgası. Viyo onsel ve hazıı.· bulunmadığınız cihetle . e·1 t• 
Rozita Forbcs bu ziyareti yapabilmiş- f piy~no ile Romans ve Rondolar. 20.05 le memuru Enver Ayhan tarafından k 'tfh d'lm' tahkika 

ır. bul olurimıyacağı H. U. M. K. teb- Salihli eski evkaf memuru E•ref ararı 1 1 az e 1 
l.f ve h·kt" 

-------------------~--~~~-~-~ B~~:ffihl~nu~cı~t~h~w s h' bl u~ . ligat faslına tevfikan tebliğ ma- aleyhine açtıgwı 1021 lira 9 kuru• ıtam umut ve devamı ın utıa• 
13 25 13 ı; çift piyano konseri. 20.30 Varşova: Leh :r • • 4 1938 'h' e J11 

· · k<4mına kaim olmak üzere ilan alacak davasının yapılmakta o!an me ıçın mart tarı ın t•" 
şarkıları, 21 Berlin kısa dalgası, ne§eli 111a 

12 P. Klark 

OZOM 

766! 
228041 
2288071 

olunur. 562 (323) enstrümantal konser. 22 Peşte. Şarkılar muhakemesinde : dif cuma günü saat 9 n duruş. J11et" 
(Pjyano refakatiyle) 23.20 Viyana: Vi- Davalı Etrefin halen L..-=.1etgahı lik kılınmı~ olduğundan ye\fnıı 0Jııfl" 

Çu. Alıcı 
F'at 21/2/938 ÇEKlRDEKStZ UZUM 

1 
ORTA FtA TL.ERi: 

Ş } i1 yolonsel resitali. meçhul bulunduğundan davetiyesi- kUrda hazır bulunmanız ,,e b fı -ıe 
af a P afi DANS MUSiKiSi: nin ilanen tebliğine karar veri_.İf duğunuz takdirde gıyap rnasra hlıt" 

Her nevi §:ırapltaron zevk sahibi 21 Varşova. 22 Kolonya. 22.15 Berlin olmakla 7 /3/1938 tarihinde saat gazete ilan ücretini hamilen 111a gel" 202-l M. j. Taranto 12 
195 1nhiıınr 5 

15.50 Nu. 
13.50 7 

159 Ş. Rıza H. 
71 Alyoti bi. 
42 P. Paci 
31 Vitel 
30 A. R.Ozümcü 
24 Hornsan O. 

14 ı 5 8 
13.50 17 9 

12.50 
11.75 
12.50 
8.75 

13.50 10 
13.75 11 

13.75 ZEYTINYA~I 

10.75 5000 Kilo M. Niyazi 34 

Fint 
12 50 
13 
13 50 

14 75 
16 50 

muhterem mÜ§terilerinc takdim kısa dalgası. 23 Peşte (Caz triyosu), 23. ona bıralolmı§ bu günde davalı biz- meye itiraz yapmak suretiyle itİ• 
eder. 40 Uıypzig. zat gelmediği, veya kanuni bir vekil meniz, aksi takdirde gelıneZ "~ııh" 
Yapım yeri: Yol bedesten Kü- MUHTELiF: göndermediği takdirde gıyabında razda bulunmazsanız bir da~a ti tJ. 

çük Hamam sokak Nu. 3 19.10 Roma kısa dalgası. ve Bari. A- muhakemeye devam edileceği da- kemeye kabul edilmiyeceğiııı.Z fi~•'1 
Satış yc~i =. Yol bedester:ı aizmda rapça musikili program. 20.30 Bari: vetiyenin tebliğ makamına kaim ol- M.K. 405 inci maddesine teV 

tütüncü Bay Etem Ruhi. • Türkçe haberler ve· konferans. 21.15 mak üzere tebliğ olunw-. ilanen tebliğ olunur. 
34 1 ~·wnr• 1 u.!i wıl!!:L. s• 'Bari: RUınca haberler ve Elen musiltlsL (317) (316) 



.. _ 22 ŞUBAT SALI 1938 
sC' 

SAHtFE 9 

YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin ep son terakkiyatına göre ya ılmıştır ... 

lzmir defterdarlığından: 
Satıf Nu. Lira K. 
1186 3 üncü Karataf Hilal S. 646 ada 10 panel sayılı 

22 M.M. arsa 8.00 
1190 1 inci Süleymaniye Aras S. 35 taj Nu. lı ev • 200.00 
1204 Güzelyalı Metres Tepe S. 8/10 taj Nu. lı ev 163.75 

M.M. arsa 45.50 
1209 Güzelyalı Metreı Tepe S. 6 taj Nu. lı ev 100.00 
1214 Şehitler 2 nci Altın S. 17 Nu. lı ev 425.00 
1221 Seydiköy Yetil M. Dülger S. 13 taj Nu. 784 M.M. 

arsa 196.00 
1232 Karantina Cerrah Mehmet S. 17 taj Nu. lı ev 200.00 
1236 2 nci Karataş 9 Eylul S. 87 taj 77 M.M. arıa 30.80 
1238 3 üncü Karatat Arsa S. 30 taj Nu. lı 339.50 M.M. 

arıa 84.75 
1240 Salhane Enveriye S. 129 Nu. lı 255.75 M.M. arsa 63.94 
1243 2 nci Karataf 9 Eylul S. 69 taj Nu. lı ev 250.{)0 
1267 Köprü Mısırlı C. 1737 ada 114 parsel sayıla 4840 

M.M. bademli tarla 300.00 
1268 Köprü Kayalı S. 25 taj Nu. lı ev 75.00 
1270 Kadriye M. Atureci S. 51 taj Nu. la barakayı havi 

ana 175.00 
1271 3 üncü Sultaniye Eşrefpafa C. 167 taj Nu. lı evin 

yarı hissesi. - 100.00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 

talip çıkmadığından 17 /2/938 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa bırakıhnıttır. ihalesi 17 /3/938 tarihinde saat on 
beftedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 

563 (321) 

lZMtR OÇONCO iCRA ME-ı IZMtR BELEDiYESiNDEN : 
>1.URLUöUNDAN: Beher metre murabbaı iki yüz 

keınalpaşada Mustafaya borç- kuruıtan yedi yüz lira bedeli mu
l1u Benli Muıtafaya ait Bucada hammenli 62 inci adanın 350 met-
ırnir caddesi meVkiinde tarafları re murabbamdaki 25 sayılı arsası 

~ll'kan _Y aı~r bağı, garben Iske~- baıkitip)ikteki ~rt~amesi veçhile j 
~er bagı, tımalen Izmir caddesı, 4/3/938 cuma gunu saat 16 da açll< 1 
tenubu Kesik ile mahdut tapunun arttırma ile ihale edilecektir. İttirak 
lS/7 /935 gün cilt 7 sahife 82 ve için elli iki lira elli kuruşluk mu-
8 •ıra Nu. ıı içinde 44 zeytin, 11 vaı;.kat teminat ma~uzu veya ban-1 
incir ağacını havi 22 dönüm ha- ka teminat mektubu ile söylenen 
'tın beher 'dönümüne 60 lira kıy- gün ve saatte encümene geliıiir. 
illet takdir olunarak mezkur ha- 17-22-25-1 494 (277) 
Rtn 11 de bir hisseıi aşağıdaki - Dokuz yüz lira muhammen 
~ll'tlar dairesinde ilk arttırması bedelli, bir adet kızak üzerinde he-
15/3/938 saat 10 da Cuma günü la çukutlan tahliye cihazı teferrüab 
ızn1 lr 3 üncil icra daireıinde ya- olan motör, pompa, alıcı boru, veri-

l>t e.caktır. 
_ 1 _ işbu gayri menkulün art- ci boru ile birlikte 1/3/938 salı gü
tı~~a şartnamesi 22/ 2/ 938 tari- nü saat on altıda açık eksiltme ile 
hdınden itibaren 938/170 sayılı satın alınacaktır. Şartnamesi ba§he-

osya ile herkeıin görebilmesi kimlikten tedarik edilir. iştirak için 
için dairemizde açıktır. ilanda 67 lira elli kuru§luk muvakkat temi
l'azıJı olanlardan fazla malumat nat rna.1<buzu veya banka temin!lt t 
e.Iınak isteyenlerin itbu dosyaya mektubu ile söylenen gün ve saatte 
llllü-acaat etmeleri. encümene elinir. 
k 2- Arttırmaya İştirak için yu- 11-1~1~22 (251) 452 
'd~ıda yazılı kıymetin yüzde ye- Beh:?r tonu 66 liradan 2970 fü:a 

1 buçuğu niıbetinde pey veya bede.i muhammenli 45 ton Motorin 
~illi bir bankanın teminat mek- makina ve elektrik mühendisliğinde-

hu tevdi edilecektir. ki mali ve fenni §artnAmeleri veçhi-
d'~ - ipotek sahibi alacaklılarla le 25/2/938 cuma günü saat 16 da 
le ~ter alakadarların ve irtifak hak- açık ekailtme ile ihale edilecektir. tı-

t sahiplerinin gayri menkul üze-
ti · tirak için ilci yüz yirmi üç liralık 
\':deki haklarını buıuıiyle faiz muval:kat teminat makbuzu veya 

' 

'- lllaaraf a dair olan iddialarını 
tuu ilin tarihinden itibaren yir- banka teminat mektubu ile söylenen 

ltll riin içinde evraki müıbitele- gün ve ıaatte encümene gelinir. 
~.Yle birlikte memuriyetimize bil- 9--15-18--22 (233) 422 
h •tnıeleri icap eder. Aksi halde Baımahane yanında 33 ve 36 aa-
d ~lan tapu ıicilile ıabit olma· yılı adalarda heyeti umumiyesi iki 

•11:ça aatıt bedelinin paylatma· yüz elli bin liraya olup vahidi fiat 
11lldaıı hariç kalırlar. cetveline tevfikan !imdilik, 70.000 
l' 4 - Göaterilen günde arttırma- liralık kısmı yaptmlacak olan Garaj 
'İttirak edenler arttırma tartna· santral iıi 25/2/938 cuma günü sa

:eıinl okumut ve lüzumlu malu- at on altıda 2400 sayılı kanunun 
k ab almıt ve bunlan tamamen maddei mahıuaasma tevfikan kapalı 
'~ul etmit ad ve itibar olunurlar. zarfla ihale edilecektir. Şu kadar ki 

ti -Tayin edilen zamanda sıay. bu iıin 25 bin liralık kısmının 31 
t lllenkul 3 defa bağırıldıktan ıon mayıs 938 tarihine kadar yapılması 
~ en çok arttırana ihale edilir. mecburidir. Mütebaki 45 bin li.rabk 
lb 11c.k arttırma bedeli mulıam- kısmı bir haziran 938 tarihinden iti
l\ie;: kJ-ınıetin yüzde yetmit beti· baren yapılacaktır. 
ca ... Ulrnaz veya ıahf iıteyenin ala- Müteahhit mayiı 938 gayesine 
hı ttna rüçhanı olan diğer alacak- kadar teahhüdün 70 bin liralık olan 
taar. bulunursa bedel bunların o kıımmı da yapabilir. Ancak bedeli
fllatrı kınenkul ile temin edilmit nin 45 bin lirası 938 yılı bütçeıin
)ll ca Iarının mecmuundan fazla- den verilir. Proje kqif ve ıartname
te.aıJ:~~azaa en çok arthranın leri bedeli mukabilinde bq ınühen
tıtın udu baki kalmak üzere art- dialikten tedarik edilir. 
teJt ~ ı.s giln daha temdit edile- MuYakkat teminat mikdari 4750 
le,· 5 ınci günü 9/4/938 Cumar- lirad ı tir' ak • • 2490 -• k -

l &:Jn' l ak ır. f ıçm la.Jul a 
llılld b ı ıaatte yapı ac arttır- nunun tarifi dairesinde hazırlanmıt 
itil~ & • edeli ıatıı iıteyenin alaca- teklif mektuplan ihale günü olan 
tın liiçha.nı olan diğer alacaklıla- 25/2/938 cuma gu"nü ıaat on L---

• 0 2ayrı m nk l ·ı t • d'l ~ rr.,, •la e u 1 e emın e ı • kadar encümence kabul olunur. 
le.ta cakları mecmuundan faz- 10-15-18--22 425 (243) .. ,tı, ~~kmak fartiylc en çok arth· Tevfik Rii§tü Aru bulvaıinda 22 
ı lqale ed T B" 1 b' b d l e de edi( 1 •r: oy e ır e e aayıh ada iizerinde yaptınlacak Ço-

•tttı, tal e~ez~e ıhale yapılmaz ve cuk hastanesinin poliklinik ve libo
. 6 - chı ~u.er. ratuvar tetkilitının 15 bin liralık 
•h"ıe l ayrı menkul kendiıine kumı vahidi fiatler esası üzerinden 
"erilen° :~an k~~ıe derhal veyaı 1/3/938 sah günü ıaat on altıda iki 
lbeıae ilıa~hlet ıçınde parayı ver- bin dört yüz doban sayılı kanun 
~elldia · d e kararı f esholunarak hükümlerine tevfikan kapalı zarfla 
ıfte '-ın en evvel en yüksek tek- ih l ed'l ekt' V h'd' fiat tv l-d ... QU)una k" . a e ı ec ır. a ı ı ce e 
hu~ hedeU n ımae arzetmıt ol- leri, ıartname ve projeleri bedeli 
~lunrnaz ehona razı olmaz veya mukabilinde bqmühendiılikten te

l'tı\iddetfe sa emen on bet giin darik edilir. Muvakkat teminat mik
çl <>k flrtt artt~rmaya çıkarılıp en darı 1125 liradır. 
e ırana ıhale d'I' lk' .h .. flraıınd k• e 1 ır. 1 ı a- İştirak için 2490 sayılı kanunun 
liiıd a ı ve g .. 1 . . 
il e beşten h eçenlgun erkıçın tarifi dairesinde hazırlanmlJ teklif 
, \'e di'" eaap o unaca fa- I . . . l I I 
Qflc eer zararlar a h""k mektup an ıhale tarihı o an 1 3 938 et k l yrıca u me ı__..ı 
t'tıh:ce t lıa .maksızın memuriyeti- salı günü azami ıaat on be§e tuı0ar 

a sıl olunacağı ilan olunur. encümene verilmelidir. 
556 (321) 11-15-18--22 451 (249) 

Nazilli Pamuk ıslah istasyonu mü
dürlüğünden: 

Sigara Tiryakilerine Müıde 
Fennin ıon icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pirdin · 

Amonyak gibi zararlı maddeleri süzen 

Saf Akala pamuğu satışı 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 937 ıenesi Saf Akala pamuk 

mahsulü afağıdaki tartlar dahilinde satılacaktır. 
1 - Müessesenin bu aene mahsulünden 1118.b kıımına ait 

932 kilosu A markalı ve 1927 kilosu B markalı olmak üzere ce
man 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf uıu
liyle satılacaktır. 

2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma günü Nazilli mal müdürlüğünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görül
düğü takdirde ihale sözü geçen günde saat 11 de olacaktır. Ka· 
nunun tarif ettiği şekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün: 
nihayet saat 10 a kadar Kor .. :syona verilmesi lazımdır. 

3 - ihaleyi müteakip mütt~ri bedelini tamamen mal ıandt· 
ğına yatıracak ve mal sandığı makbuzunun ibrazında mal mÜf• 
teriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecektir. 
Mütteri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmağa 
mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilecek ve ma· 
im kaldırılmasından imtina olunduğu takdirde yapılacak ikinci 
aatıfta vaki olacak zarar ve ziyanı müşteri tazmin edecektir. 
ihtilaf vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile her 
peresenin kanaviçe ve çenheri saf pamuk yerine gi:!ecektir. 

4 - Muva.kk~t ıeminat 82 liradır. 
• 5 - ilan delliliye pul gibi resmi masraflar müşteriye aittir. 

6 - Malın nümunesini görınek isteyenler lstanbulda ve iz .. 
"mirde Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müessese müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

22-24 2-6 553 (322) 

inhisarlar un1µm müdürlüğünde.,: 
İzmirde yapılacalC inhisarlar pavyonunun projesi için açılan 

müsabakanın tartları hakkında bazı izahat daha verilmeıi mü· 
nasip görülmüttür. 

1 - Projelerin gönderilecegi müddet 25 Mart 1938 tarihine 
kadar temdit edilmittir. 1 

2 - Tezyinat 'için kat'i bir projeye lüzum yoktur. Yalnız zik· 
redilen şeylerin yerli yerinde gösterilmeleri kafidir. 

3 - Şerait metninde bazı hatalar görülmüştür. Bundan dola· 
yı metni tekrar atağı ya dercediyoruz: 

KISIMA: 

Müsabaka ~er aiti: 

1 - Müsabakaya ittirak edenler, yapacakları planı muhtevi 
kapalı zarfı ikinci bir zarf içerisine koyup huna isim ve adrea
lerini havi bir kart ilave edecekler ve nihayet 25 Mart 938 tari
hine kadar ne\lrİyat fUbesine veriniş olacaklardır. 

Planlara kat'iyyen isim ve adres yazılmıyacaktır. 
2 - Planlar; isimleri bilu ara bildirilecek bir jüri heyeti ta• 

rafından tetkik edilecek ve "Birinciye 300, ikinciye de 100 lira 
mükafat verilecektir. 

3 - yapılacak pavyonun azami bedeli 15.000 liradır. 
4 - Pavyon; ön ceP,he$İ 18,40 olan 24X 18,40 eb'adında bir. 

arsa üzerine kurulacaktır. 
5 - Verilecek planın mikyası 1/100 olacaktır. Gönderilecek' 

olan planlar tunlardır: 
Zemin, maktalar, cepheler, renkli dahili preapektivler. 
6 - ln11aat malzemeşi kabil olduğu kadar modem olacak ye

ni metil cam ve ıaireden terekküp edecektir. 

KISIM B: 

Dahili taksimat: 

1 - Atatürk kö,esi. 
2 - Hem içerden hem dıtardan ıatıt yapılabilecek tarzda bir 

ıaht yeri yapılacak ve burada tütün, tuz ve kapalı fİfO içki ıa
tılacaktır. 

ltbu ıabt yerinin tozdan, topraktan mahfuz -ve mamulatın ça· 
lınmamasına kartı da müemmen bulunması metruttur. 

3 - Bu satıf yerine yakın elveritli bir yerde mamulihn ıtok 
edilmesi için bir depo yapılacak. 

4 - Münaıip yerlere vestiyer ve bir tuvalet yapılacaktır. 
5 - Çatının üzerinde veya münaıip bir yerde kafi derecede 

masa konulabilecek ve ayrıca ayakta içki içilebilecek bir bar 
Amerikan yapılacaktır. • 

6 - 2 X 5 eb'adında bir ıi"ara imal yeri ayrılacaktır. 
KISIM C: 

Tezyinat: 

1 - Yaprak tütün, ıigara, tuz, içki, banıt tqhir etmek ve bir 
de mağaza vitrini nümunesi göstermek için altı vitrin yapılmaıi 
mutaıavver olduğundan bunlara yer ayrılacaktır. 

2 - içki, tütün, tuz ıatıtlarmı gÖtteren ve inhiaarlarm köy .. 
lüye yardımını tesbit eden «tütün, incir, üzüm mübayaaıında 
köylüye yapılan yardım» 4 ırafik yapılacağından bunlara Y« 
tefrik edilecektir. 

3 - Mevcut SX2 eb'adında kabartma bir Türki1e haritaaı 
ve barut ıatıtını göıterir iki pano için yer ayrılacaktır. 

4 - 1,SX2,S eb'adında yapılmıt ufki Cibali fabrikaıı ma
keti için yer temin edilecektir • 

5 - Otomatik tarap fııkiyeai için bir yer ayrılacaktır. 
Fazla tafsilat için reklam nefriyat tubeıine müracaat edil· 

meıi. «935» 22-24 552 (330) 

lzmir Defterdarliğından: 
Satıf Lira K. 
1275 2 nci Süleymaniye Kamilpafa aralığında 19 taj 

Nu. lı ev 50 00 
1276 Kartıyaka Donanmacı M. Zafer S. 60/1 taj Nu. lı ev 80 00 
1277 Kartıyaka Alaybey Gündoğdu S. 8 taj Nu. lı ev 100 00 
1278 Mersinli Burnava C. 29 taj Nu. lı harap kahvehane 210 00 
1281 Halkapınar Mersinli C. 14 taj Nu. lı • » 200 00 
1282 3 üncü Karatat Şetaret S. 34 yeni Nu. lı ev 75 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle açık art· 
tırmaya konulmuttur. ihalesi 7 /3/938 tarihinde Pazartesi gil· 
nü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat-
leri. 631 (320), 

Doktor Perl 

. . '":!:·,. . "'· • • ' -·~· .~ ·, •• 
HoROS 

Markasına Dikkat 
KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 

MİDE 
EKŞIUK ve YANMALARINI 

giderir. Son derece teksif 
edilıİÜJ bir tuzdw. 

MiDE ve BARSAKLA .. 
RI all§tırmaz. 

Ağızdaki 'ena kokuyu 
ve tat.sız.lığı defeder. Mil.o 

m.ıı.sil müstalızailardan dah çabuli 
daha kolay ve daha b.t'i tesir eder. 
Başk:ı marka.lan ısrarla Teddediniz. 

. -· ~ . .. . . _- . • ' . . 
~ . . . . . . . 

•• Nazilli Pamuk ıslah istasyonu lllU• 

· dürlüğünden: 
Saf akala pamuğu satısı• 

.;) 

. . . Nazilli pamuk üretme çiftliğinfa mütedavil :sermayeye ·ait 
1937 senesi saf Akala pamuk mahsulü aıağıdaki tartlar dahilin· 
de satılacaktır. 

1 - Müeaıesenin bu sene malııulünün mütedavil sermaye 
kısmına ait 15927 kiloıu A markalı ve 40092 kilosu' 8 markal~ 
olmak üzere ceman 294 presedo 560!9 kilo saf Akala pamuğu 
kapalı zarf uıulü ile satılacaktır. 
· 2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma günü belediyede toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görlüdüğü takdirde 
ihale ıözü geçen gün ve saat 16 da olacaktır. Kanunun tarif etti
ği tekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gün nihayet saat on 
be•e kadar Komisyona verilmesi lazımdır. • 

3 - İhaleyi müteakip müşteri bedelini tamamen müessese 
veznesine yazacak ve vezne makbuzunun ibrazında mal mütte
riye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecektir. Müt .. 
teri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmağa mec
burdur. Aksi lakdirde kat'i teminat irat kaydedilerek ve malı 
kaldırmaktan imtina ettiği takdirde yapılacak ikinci satıtta vaki 
olacak zarar ziyanı müfteri ~azmin edecektir. ihtilaf Vukuunda 
merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhile h~ preaenin kanaviçe 
ve çenberi pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5 - ilan, delliliye, pul, mukavele gibi reami masraflar müt

teriye aittir. 
6 - Malın nümunesini görmek isteyenler lstanbulda ve lzmir

de Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müe11eae müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

22-24--2-6 552 (325) 

havalisi imar 
şirketinden: 

lzmir Şehri ve 
inşa Türk anonim 

ve 

Şirketin hiısedarlar umumi heyeti ıenelik adi içtimaı 28 Mart 
938 Pazarteıi günü ıaat 15 te lzmirde Selinik Bankası üstünde 
1 No. da kain tirket yazıhanesinde yapılacaktır. Toplantıya itti
rak etmek isteyen hi11edarların toplanh gününden en ataiı on 
gün evveline kadar hisselerini lstanbulda Selanik Bankasiyle 
tirket merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı alma
ları lazımdır. 

Konuşulacak işler: 
1 - idare heyeti raporu ile mürakip raporunun tetkiki YO 

tasvibi. 
2 - 1937 Birinci ki.nun nihayetinde biten heaap ıeneıine ait 

bl&nço ve kir ve zarar heıabı ile mevcudat liıteıinin okunması 
ve idare heyetinin ibraıı. 

3 - Müddeti biten idare heyeti azasından ikiıi için intihaP. 
yapılmaıı. 

4 - Mürakip intihabı. 
5 - idare mecliıi azaları hakkı huzuriyle mürakip ücretinin 

tayini. 
6 - idare mecliıi azalarının tirketle muamele yapmağa me

zun kılınmaıi huıuıunda bir karar verilmesi. 

iz mir 

551 (324) 

defterdarlığından: 
iLAN 

17 /2/938 tarihinde açık arttırma ile ihalesinin icra edileceği 
ili.n edilen İzmir körfezinde ki.in 1 Mart 938 den 28 Şubat 941 
tarihine kadar olan üç ıeneliği 20000 lira bedeli muhammenU 
Homa dalyanına ve 1800 lira bedeli muhammenli Çakalburun dal· 
yanına ve 1000 lira bedeli muhammenli Kırdeniz Voli mahalline 
sürülen p~ haddi layık görülmediğinden 2490 numaralı kanu· 
nun 43 üncü maddeıine tevfikan 28/2/938 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 15 de ihaleleri icra edilmek üzere müzayede
nin temdidine ve 1200 lira bedeli muhammenli Çilazmak Voli 
mahalli ile 900 lira bedeli muhammenli eski Gediz Voli mahal
line talip zuhur etmediğinden bu voli mahallerinin de 2490 Nu. lı 
kanunun 43 üncü maddeıine tevfikan 28/2/938 tarihine mÜsa· 
dif pnzarteıi günü saat 15 de ihaleleri icra edilmek üzere müza
yedenin temdidine karar verildiği ve talip olanların müzayedo 
tartnamesini varidat müdüriyetine müracaatle bedava tedarik 
edebileceklerini ve yevmi mezkurde defterdarlık binasında mü· 
tetekkil komisyona müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

532 (319) 
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•IEMEN9 

ELEKTRiK· 
MOTORLER1 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFiK 
BAYKENT 
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'------------------·---------, 
Dünya mobilyacılığının 

1938 
Modellerini 

Harciççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
lambaları deposu Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır· 
Pe§temalcılar 77 /79 '• •s # 

Telefon : 3332 &..._ 
~ _ ... . ' 7 ,t# ~ 

~.~e zeytincilik istasyonu müdürlü- 1 E y L U L 
gunden: 

Burnava - Zeytincilik istasyonu Bahçesinin İzmir - Burnava 
fOSCSi üzerinde uzayan 550 metrelik hendeklerinin duvarla tahz 
dit ve İnfası münakasaya konulmuttur. 

1 - Duvarın muhammen in,aat bedeli 3445 lira 42 kuruştur. 
1 2 - Münakasaya ittirak edecek taliplerin bedeli muhammez 

nenin yüzde 7.5 nu nakit olarak mÜeHese nam ve hesabına İzmir 

• 

Merkez Bankasına yatırmaları lazımdır. 
3 - ihaleyi müteakip bedeli ihalenin yüzde 15 ini nakit ve 

pefin olarak tediye edecektir. 
4 - Münakasa 28/2/938 Pezartesi günü saat 14 te Burnaz 

va şosesi üzerinde ve sabık Vali General Kazım Dirikten satın 
alınan bahçede müte~ekkil komisyonda icra olunacaktır. 

5 - Taliplerin münakasa gününden evvel ~craiti münakasayı 
anlamak üzere müracaatleri ilan olunur. 

16-19-22-25 (264) 472 

DAIMON 

No. 2262 fRtO No. 2262 
D A 1 M O N Bu fener yirminci asrın elektrik devrinin bir ha-

rikasıdır. Ayarlı ve ayauız iki cindir. Ayarlısı ilci yüz, ayanızı 
altmıf metre gösterir ve geceleri bu fener le be~ yiiz metre dahir 
linde iki taraflı muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muhabere-
nin hariçten anla~ılmaması için ziyanın yalnız h edefe verilmesi 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Suluhan civarı No. 28/9 Hüsz 
nü öz ödemi~li .. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

, 
.... - t ··=· 

K:umbar~ biri 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETf 

~BANKASI 

es 1lf 

• 

Baharat Deposu 
Sayın müsterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine.çe,it

lerini arttır~ıf Te bütün hekimlik Ve kimya aleminde iyi tanıl
IDlf HASAN ECZA DEPOSU müstahzcratından;. ~ocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, fek.er hastaları ıçın GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi .. Me.hur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte~ 
lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefitli tuvalet efyası, ÇiL IL.6.ÇL~RINI İstanbul fiati üzerine sa
tışa koymuştur. 

Zengin çe!itli dif fırçaları, di, macunları, garantili dövülmüf, 
paketlenmiş baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTI elbise boyaları ve daha pek çok çeşitler. 
TELEFON: 3882 

Glnlll!IGanl:llllli .... DMm-m·~+•~&~ım;:a:ıı .... ~.~ .. ;.;...9ııı:l ........... rmiPE·11P"- ,,,,,. 

inhisarlar uırJum müdürlüğünden: 
1 - idaremizce Çamaltı Tuzlasında yaptırılacak elektrik san4 

tralının fartncmesi değİftirilere~ dizel esasına müstenit .. ola
rak yeniden tanzim olunan ı;artname ve tablo şeması mucıbınce 
tekrar kapalı znrf usuliyle eksiltmeye konmu,tur. 

il - Bu inşaatın montajı da .dahil o]mak üzere muhammen 
bedeli sif İzmir 65000 lira muvnk)<at teminatı 4500 liradır. 

ili - Eksiltme 31/111/938 tar\hine rutlıyan Perfembe günii 
saat 15 de Kabatafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. _ 

IV - Muaddel sartname ve projeler 3.25 lira hede] mukabilin· 
de inhisarlar umu~ müdür]üğü tuz fen 'ubeıiyle Ankara ve b.
mir bas müdürlüklerinden alınabilir. 

V - · Münakaıaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, M. A. N. 
Atlas Benz, Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmaları gircbi· 
lir. Bundan gayri girmek isteyen firmalar fenni ••rtnamede ya
zılı takatta bir dizel tesisatı yapmıf olduklarına dair idarenin iız 
teyeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz fen ,uhesine ibraz etme
leri sarttı:-. Aksi halde münakasaya iştirak edemezler. 

VI - Eksiltmeye ittirak etmek isteyen firmalar şartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmu' fie.tsiz son tekliflerini yedek 
aksam fiatleriyle be~·aber ,.e projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden 15 gün evveline kadar inhisarlar umum müdür
lüğü tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya i•ti
rak edebilmek icin de münakasa gününden azami 2 gün evveline 
kadar verilen t~kliflerin k:ıbulünü mutazammın mezkur 'ube
den veıika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesai ci ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye i~tirak vesikasiylc güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kanalı zar flnr eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda cdı g~~en nlım komisyonu ba~kanlığma makbuz 
mukabilinde ve,rümif olmahdı.r. «B» 712 

9- 15-22- 1- 7- 14 (393) 227 
·e;!aınJu:ıa:~riiD~~~~~~!ml!ii:SmlKW'.'m:!l'!lmmBl!l:!Bl.O 

Istanbul ilniversitesi arhrma, eksilt-
me ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 379965 lira 88 kurus kesifli lstanbulda Cerrahpa~a 
hastanesinde yapılacak Şirürji Kliniği binası kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu ife ait tartnameler tunlardır: 
A - Eksiltme fartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Özel ~rlname 
E 7 Keşif cetveli, tahlil fiat cetveli, mesaha cetveli 
F z Proje 
isteyenler bu ,artnameleri ve evrakı ketif bedelinin yüx binde 

be:;i nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar akademi&i tatbikat bü
rosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 24/2/9'38 Perfem'be günü saat 16 da Üniversi
te rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka aşağıdaki vesika
ları getirmesi lazımdır. 

1937 ıenesine ait 150 bin· liralık Bayındırlık Bakanlığından 
alınmıf inşaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat 
mühendis veya mimar değilse intaat müddetince fenni mesuli
yeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden tas
dikli senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla müftereken 
taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Tek lif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel eksiltme komisyonu ba,kanlığma makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların en geç üçüncü mad· \ 
dede yazılı saate kadar ıelmit olması ve dıt zarfının mühür mu
mu tle iyice kapatılmı\I olması f&rtbr. Poıtada geçikmeler kabul 
edilmez. c722»· ... 

1 · ~lS-18--21 394/228 ' 

~ . . 
Ç .. k'" 7 ASPİRİN senelerdenben. 

un u .., • ~: 

""her i'ürlü soğukalgınlıklarına- ve ağ· 
- ,.. '1 -

.,. .1 • b' ")Aç' rılara _karşı .ı tesiri~ şaşmaz• ır .l • .... ... ""' 
olduğunu isbat etmiştir. 

. .. . .. . 
(i. S ~ 1 R 1 N in_ tesirinden eminJ 
""""" . ~ ... - • .... ........ ~ 1 

lütfen. E1' markasına :d~at edınız. 

AYNI FABRf f\NlN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
1ZMiR ve civar umum sahf de-

posu1 
MiŞLEN L.ASTlK 
ACENTESiNDE 

Ga%i Bulvarı No. 117 21 
l elgraf: KAUKt - tZMiR 

9S8t :UOJöi>JaJ. 
*M F 

Çiftlik, Sütha~e ve bii~ 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi E L·E 
Krema makinalar1 geldi 

, ·ıı· 
Bu makinalar dünyanın her yer~b• 
de sütçülük aleminde büyük •t14 
ret kazanmıt ve en verimli rJJ& 

ne el arak tanınmı,tır. 
Son sistem yeni modelleriıni:t 

. gelmiştir. 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
D. 1 • d' l · · · 1 · I 'b" 1 k e uıı.ııı '' erı ve ıt et erım temız eyıp pır anla gı ı par atma v dı.ır· 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dif macuı1u 

Sabah öğle ve ak,am her yemekten sonra günde 3 defa 
diılerinizi f ırçalayını:z.. JJf/J 

-~ 
Bornova ziraat 
ğünden: 

Cinsi 

mektebi müdürlÜ" 

Adet 

. ,ti 
r reııı•fl.t 

Muhammen bede ı ı·rs p'6 
Lira Kr. ; 3 ~ 

Yerli ıiyah vidalı iskarpin' 85 - 90 Çift 5 00 S ti" 

Yerli lacivert elbise 85 -90 Takım 20 00 
13 ~ 

Yerli lacivert mektep kas- t3 
keti 85 - 90 Adet 2 00 lbİ•e ": 

1 - Mektebimiz talebeleri için yukarıda cinsleri yazılı e rıulıt'&J. 
iskarpin 18/2/938 tarihinden itibaren açık eksiltmeye )<o bef b&J1 
olup 7 /3 /938 tarihine ~esadüf eden pazartesi günü saat 0~ atl•''"d 
çukta mektepte eksiltmesi yapılacaktır. Taliplerin teının k•il~ 
malaandıima teslim ve mukabilinde alacakları makbuzla e ~ 
günü komisyona müracaatleri. .. .. ~ ··rıde ') 

2 - Bu ite ait ıartnameler her ıün mektep müdurlu:~z (1J' 
riilebilir. 18-22- 27- 5 
~ -



,a.-. ...... , .. , .. " 
• -. " ......, dlfler ...,..'"...., ·z1,,._ 
, ................... 
llnMs n sdlh••ıw- muhafaze etmek 
........... ı •ı de entsatsar olan 

.. PERLODENT .. 
llt fftaCUIUl11 kullantnız. Buntlan elde 
9d•cellnlr ..a .. mel neticeden çok meftl. 

-~-

TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
hi'falet ubanlannt, tr•t Hbunu ve kremi ile gOıellik krem· 
leriai kallanmn. Her yerde aatalmaktadar. Yalnız toptan sa· 
bflar l~la bmlrde Gazi Balvannda 2S numarada umum acen• 
lelik Nef'l Akyuıh ye j. C. Hemsiye m6racaat ediniz. 

Po•la Kut. 224 Telefon 348& 
. 

Dima sabit daima tabii 

.._ı 

"""?·. 
Juvantin saç boyaları 

INetı ız KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju
~tin saç boyalan muzır ye zehirli maddelerden tamamen iri 

aaçlara tabii renklerini bahteder. 
~Yantin aaç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
... İne tertip eclilmiftir. Ga1et tabii ve sabit olarak temin edi-

renk yıkanmak, terlemek batti denize girmek suretiyle de 
b~zanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arı1yın1z. 
~. En ciddi Ye emniyetli markadır. 
~ • r"lli---K , ~ı: J ,.r,,;.-•.• 4 • ,/ ,.,...... • • .,. • .-... .,... -. :•• • BRISTOL 

Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

ö:ERlıtL iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteleiıl BA 
"-ı1c OTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bGtln E 
O:~a ~endisini sevdirmiıtir. 

1-...ı_: lerınde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu 
8• • 
ı~0~ buauıiyetlerine iliveten fiatler mülhit ucuzdur. 

• ., nbulda bütün Eıre ve lzmirliler b~ otellerde bulUflll'lar. -· . 

Flata her lte•r• elveri .. I.' 
BGJik radyoların· evsaf' 

· ve kudreti11ie · 
Lllk• s6•teri'li 
-- bir radro 

•, ÜRAVBEAEE ·SPlRJO~ 
,. ALINl"I , . \ ·31 MODELi~ -

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ ~ İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: ATDi Giler 
SöKE: SüleJtD&n Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

····························································~········..., 
~ Sıhhat Balıkyağı . . . . . Noneçyanın halis Morina balıkyaiıdB". iki 

defa süziilmlttilr 
ŞERBET GiBi IÇILEBIUll 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
• 

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

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

· Markalı radyolari tercih ediniz .• 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMtZD .. 
eli, ZARAFET HEP BiRDEN AR .. 
ZEDER. BiR DEFA GöRMEK, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENFAATiNiZ tCA
BIDIR. 

lzmir ve Civarı umum Depozite
ri : St. KALOMENl • • . . . • . . • 

Büyük Kardiçah Han OMEGA 
Ticarethanesi ittisalinde ....• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde ıablmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon z 3937 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NE V R.O Zi N 
almak lazımdır 

NEVROztN Soğuk algmbiımn fena ilnbetler dojurmasina 
mini olm•lda beraher bütün 11tıraplan da dindirir. 

(ca6uul• wind• 3 ,.,. alınabilir 

Olivi Ve Şüre. 
LılllTET 

DEUTSCRE LEVAN 
TE·LINIE 
G. m.b.H. Vapur acentası · 

BİRINCl KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

1 
Lflerman Unes Ltd. BREMEN 

LONDRA HA 'M.'l 1 DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 11 şubat.. 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleni_vor. Rollerdam için yük ala• 
için yük alacaktır. caktır. 

Crl'Y OF OXFORD vapuru mart ip- ADANA vapuru 18 411batta beklenl-
üdasında Londra, Hull ve Anversten yor. Hamburg ve Brernen için yUk ala· 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda caktır. 
Londra ve Hull için yük alaeaktu-. AIUıUMENT H. SCHULDT-Hamburg 

LtVERPOOL HATl'I GLttCKSBURG vapuru 8 martta 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka· Bremen için yilk aJacaktır. 
racak. SERViCE MA.RITDıll: ROUMAIN 

MARDtNtAN vapuru 20 şubatta ge- BUCAREST 
lip Livcrpool ve Glasgov için yük ala- OITUZ var.uru 22 şubatta bekleniyor, 
cak. Köstence, Galatz ve Galatz aklanna.a 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll- Tuna limanlart için yük alacaktır. 
verpool V.) Svanseadan gelip yUk çıka- DUROSTOR vapuru 18 martla bek· 
racak. leniyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· 

DEUTSCH LEV ANTıı: - UN1E tarması Tuna limanları 1çiJı yilk alacak• 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg tar . 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka- JOHNSTON VA.RREN LINFS 
racak. UVERPOOL 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler- INCEMORE vapuru 27 ıubatta be» 
den acenta mesuliyet kabul etmez. leniyor. Burgu, Viyana. Köstence, SU< 
& 'WA il c:ı.9...:ıwıw *" lina, Galatz ve Ibrall limanlan için yUJıi 

Fratelli Sperco alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJI 

Vapur acentası osı.o 
ROYAL NEERLANDES BAGHDAD motöril mart ortalarında 

KUMPANYASI bekleniyor. Dieppe n Norveç için yUk 

TRA.1ANUS vapuru Zl şubatta gelip alacaktır. 
Anven (Doğru) &tterdam ve Ham- ARMEMFNr DEPPE - ANVERS 
burg limanları için yük alacaktır F.SP AGNE vapuru marl ortalarındl 
HER1ıfES vapuru s martta gelip Burgas bekleniyor. Aııvers iç.la yük alacaktır. 
Vama Ye Köstence içia yük alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES 

KARS vapuru 7 martta bekleıunelde 'l1ıe Export St.Mmlhlp CorporaUon 

ol"'I> Rotterd.am, Amsterdam ve Ham- EXHIBrı'OR npuna ao f'lbatta beli· 
burg limanlan için yük alacaklar. leni.yor. NeYJOrk i.çiD J(lk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN STE ROYALE HONGROISE 

FtNN vapuru 21 şubatta gelip Rot- DANUBE lılARmME 
terdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig. Da- DUNA vapuru 25 pbatta bekleniyor, 
nlmarka limanları Baltık Norveq U- Budapeşte, Bratislava, Viyana vt Llnr 
manlan için yUk alacaktır. için yilk aJacaktır. 

GOTLAND motörU 3 martta beklen- Illndakl hareket tarihleriyle nav• 
mekte olup Rotterdam, Hamburg, Gdy- tunlardaki d~Udiklerden acenta mec 
nia, Danlzig, Daniınark ve Norveç U- suliyet kabul etmez. 
mantarı için yUk alacaktır. Daha fazla tafsllAt almak için Birin~ 

GUNBORG vapuru 14 martta bek· el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, ve Co. n. v. Vapur acentalıima mllraoc 
Gdynla, Dantdg, Danimark ve Baltlk caat edilmesi rica olunur. ı 
limanları için yük alacaktır. TELEFON No. 2007/ 2008 

SERV!CE 'MAR1'11ME ROUMA1N . : ~ · ,• . 
ALBA. JULtA vapuru 1 martta gelip lardakl değişl~er&n acen.ta mesulJ,. 

Malta, Cenova ve Marsl)ya limanlan yet kabul etmez. Daha fazla tafsllAt i""-
leln yUk ve yolcu kabul eder. ~ 

ZEGLUGA. POLSKA S. A. lkincl Kordonda Tahmil ve Tahliye bt. 

LECIDSTA.N motörü 15 martta~· nası arkasında FRATELLt SPERCO 
lenmekte olup Anvers, Gdynia ve Danl· VAPUR acentalığına müracaat edllme-

zig liınarilan için yük alacılkbr. 3i rica olunur. 
1llndaki hareket tarihleriyle navlun- Telefon : 2663/4111/4221 

Grip ve Nezleye 
30 kurutR~ sllahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza gibi mikropları aiaz Ye burunda 

J&f&Jan hastalıklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

İ' 
I 

HiLAi. 
ECZANESi 
KORIZOL' 
KEMAL 

Bayar. - Ku o fİfe (Korizot Kemal) mi? 
Kız·- Bilmem iiurinde (Hilal Ecsıınai) yazıyor (Kemal Ka. 

mil) yazıyo1 .. Euet eoet (Korizol Kemal) Je yasıyor ••• 

Siirt Naf!a müdürlüğünden: 
Siirdin Huo nahiyesi merkezinde yeniden yapdacak 52585 lira 

bedeli kqifli İki bölüklük bir juulerma paVJOllU bpah urf uauliyle 
ebiltme~uttur. ı - . ıünii 25 ...... 938 cuma güni saat ıs te telbit edİ· 
lerek Siirt hüldimet lmnaiı ..... viliyet makammda yapdacakbr. 

z - btekliler eYnla fwü:reeini Siirt Nafaa müdürlüiünde oku-
-L:1---L1--1:.. 
7~· • liradır 

3 - Muvakkat teminab 3944 • 
4 - ı.tekliW reemi pzetenin 7/5/936 gÜn ve 3297 sayılı nfll

humda çakan talimatnameye göre vesikalanlıı hazırlayıp 2490 sayılı 
bnunun otuz ikinci maddesi mucibince teklif meldUplannı birinci 
maddede yaah ~ve saatten bir saat evveline kadar komisyon riya
eetine jÖodeıme ·mecburidir. Podede ıeciJm.eler bbul olunmaz. 

19 - 22 - 25 526 (298) 



Hitler beklenen nutkunu sOYi~edi 
''Almanya harbı • 

ıstemez. Fakat harpten de korkmaz,, dedi 
.--~~~~~~~~~~~~~~~~-=---~~~------------------_,,,--~, 

Amerika basınına •• gore Paris hayret içindedir 
Hitler istikbalde takip edeceği sjya- lngiliz sefirile Hitlerin nutku görii-

set hakkında teminat vermedi şülürken Edenin istifası öğrenildi 
Nutuk he yeti umumiyesile Fransa - lngiltere - Sov yet 
Rusya ve Çekoslovakyaya ihtarları ihtiva ediyor 

i~tifasından 

ilhakını 

Italyan. gazeteleri Edenin 
Ça.rrıberlain Habeşistarıın 

memnundur Bay 
tanıyacaktır 

tag meclisinde söylediği nutkun harici ei

yascte ait kısmında Sar arazisinin Alman
yaya avdetinden beri F ransaya karşı Al
manyanın araziye ait hiç bir talebi kal

madığını ve iki memleket arae1nda bu 
yüzden jhtilif imkinının mevcut olma

dığını ıöylemiı ve ancak bazı matbuat 
münakaplarmın devletler arasında iıhir

Jiğine engel olduğunu müşahede etmiş

tir. Bu vaziyet iki kat vahim ve müeuif
tir. Zira bunu halledecek meşru ve ka
nuni bir im.kin yok.tur. Nasyonal - ıos

yalist matbuatı Almanyaya karşı kin ve 
iltira dolu olan ncıriyata cevap verecek

lerdir. Hem de · nasyon81-sosya1ist mc
todlariyle cevap verec.eklcrdir. 

fSPANY A VE UZAK ŞARK 
B. Hitler ispanya ve Uzak Şark badi

.deriyle son 4 Şubat hadiseleri müna
ecbetiyle Almanyaya karşı yapılan neı· 

Tiyatı hatıılattık.tan ıonTa Almanyadaki 
bazı muhakemeler dolayuiyle İngiliz ga~ 
zctelerinin neşriyatını ileri ıürmüş ve 
bunlan AJmanyanın i~lcrine müdahale 
§Cklinde görerek 9iddetle reddetmiştir. 

Fübrer Filistinde lngi]iz mahhmeleri ta
rafından verilen hükümlere AJmanyanın 
müdahale etmediğini haurlatmıı ve de
miştir ki: clngiliz gazetelerinin ne~riya
tının Alman mahkemeleri üzeTinde her 
hangi bir teıiri olabileceğini unncbncm. 

Alman milletinin menfaatleri hakkında 
hüküm ve karara salahiyeti olan yalnız 
ve ancak Alman mjlJetidir. İngiliz mat
buat ve parlamentosu değil.> 

4 ŞUBAT KARARLAJ:U 
Son 4 Şubat kararlarına gelince B. 

Hitler bun1arın Alman ordusunu bir kat 
daha ~uvvctlendirdiğini söylemiş ve 
akalliyet meselesine temas ederek Al
manya hudutlarında külliyetli Alman 
ahalisi olan iki devlet olduğunu ve bu 
ahalinin hakları inkar edilmekte devam 
cdilirıe bunun nihayet tahammül edilc
miyec:ek bir vaziyet doğuracaihnı aöyle

miş ve dernİ§tİr ki: •Bazı hudut tashih
leri güç olsa bile herkes şunu bilmelidir 
ki A1manya aha1isinin menfaatlerini ko
rumak azim ve karanndadır.> 

LEHIST ANLA MONASEBAT 
B. Hitler bu münasebetle Lehistanla 

ektedilen dostluk muahedesinden dolayı 
memnunluğunu bildirmiş ve Milletler ce
miyeti tarafından Dantzigde namuslu bir 

memnunum.> 

KOMONIST ALEYHTARI PAKT 

Nihayet umumi harici münasebetler 
8ahasında B. 1-Jitler şu beyanatta bulun
muştur: 

cA1manya Avrupa ıulhu için işbirliği 

ne hazırdır. Fakat 8ulhu tc~n için ke:ı

di menfaat ve haklarından hiç birini fe

da etmiyecektir. Diğer Avrupa memle
ket1eriyle münasebetlerimiz normal, iyi 
veya çok iyidir. Romanya, Yugoslavya 
ve Macaristan bu son zümreye dahildir

ler. Almanya iki büyük devletle komü
nist aleyhtarı mücadele için iş birliği yap
maktadır. Ve bu maksatla ltalya ve Ja
ponya ile iş birliğini daha ziyade aık

laşhracakhr . 

cAlman milleti harpçı değildir, fakat 
bir asker milletidir. Harbı istemez, an
cak harpten korkmaz da .. Sulhu ister, 
fakat ayni zamanda kendi hürriyetini de 
ister.> 

Paris, 21 (ö.R) - Başvekil B. Ca
mille Chautcmps dün sa~\ 17 de hari
ciye nezaretine giderek B . !!itlerin nut-

1 

ku ve bunun Avustury.ı mes ~lesi üze· 
rindeki tesirleri hakkınÔC' r.Cı l:~urkcn 

!ngilterc sefiri sir Eric Phipps geler.1< 
B. Edenin hariciye nezaret inden 1stif; . 

1 sını bildirmiştir. Bu haber çcık d.r.n 
j bir tesir yapmıştır. Mebusan mecllsi ha
riciye komisyonu r~ir'i B. 1'ıfistler bu sı
rada n ezarete gel~re'c bir çeyr~ saat 

1 
kadar başvekil ve hariciye nazıriylc gö
rüşmüştür. B. Mistlerln hareketinden 
wnra da BB. Chautemps ve Delbos ara
sında muhavere daha yarım saat devam 
etmiştir. 

1 
Fransız resmi mahafili Fransa dostu 

1
. olan Ingiliz hariciye nazırının istifasın
ı dan müttefikan müteessirdirler. Mu

vakkat olacağı ümit edilen bu hadise sa-
mimi bir teessüf uyandırmıştır. B. Ne
ville Chamberlin'in B. Edene halef 
olarak kimi intihap edeceği merakla 
beklenmektedir. 

iT AL Y ADAK! AKiSLER 

Faris, 21 (ö.R) - Fransız siyasi ma
hafilinde B. Edenin istifası müşterek 

, 1 emniyet siyaseti için bir muvaffakıyet-
sfalik teHl.kkl edilmektedir. Henüz bay 

~ Eden yerine kimin geçeceği kat'i ola-Roma, 21 ( ö.R) - B. Hitlerin nut
ku bütün dünya gazeteleri tarafından 

tefsir edilmekte ve başlıca hükümleri gö
ze çarptlrı1maktadır. Fransız gazeteleri 
umumiyet1e Almanyaya karşı azim ve 

kararh bir eiyaset lüzumunu gösteriyor
lar. 

Leh gazeteleri Führerin Lchistana 
kar~ı dostça sözlerinden memnundurlar. 
Bir gazete B. Hitlcrin ltalyan dostluğu- • 
na verdiği ehemmiyeti kaydederek Ro- ti ~' 
ma - Berlin mihverinin Avrupada en '°jt 
kafi bir Icalite olduğunu yatıyor. • , -,r.• 

Tokyoda Domei ajansı tarafından neı- -
rcdileıı bir tebliğe göre Almanya tara
fından Mançuri hükümetinin tasdiki çok 
mühimdir. Esasen Japonya, ispanya, 

ltalya ve San Salvador tarafından tas
dik edilmiş olan Mançu-Kuo devletinin 
beynelmilel vaziyeti şimdi daha ziyade 
salah kesbedecektir. Bu ta.dik kararı 

ayni zamanda şarki fuya vaziyetine de 
istikrar verecek bir unsurdur. 

JAPONYADA 

Japon gazeteleri umumiyetle B. Hit- 1 manyanın kanşmıyacağı hakkında bir 
)erin nutkunu çok iyi tefsir etmektedir- vai.d yerini tutmak.tadı..- . Nutuk Berştes
lcr. Jıı.ponyanın Çine karşı galebesinin gaden mü1Akvtı neticesi olarak iki Al
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man devletinin münasebetlerindeki in
kişaf ve inkılabı açıkça göstermektedir. 

cMorgen> gazetesine göre Berştesga
den görüşmeleri 12 :Temmuz 1936 tarih
li Almanya .. Avusturya anl~masının tat
biki yolundaki güçlükleri ortadan kaldır
mıştır ve bu anlaşma esası dahilinde iki 
Alman devleti arasında bir iş birliği te
minatıdır. B. Hitlerin bu mesele üzerin-
deki ifadesinjn kısalığına rağmen 1936 
Temmuz arlaçmıısı esasları dahilinde İ§ 

birliğini teyit etmektedirler. 
Macar gazeteleri de Führerin nutku

nu alaka ile tefsir ediyorlar. •Pe~ter 

Lloyd> bu nutku Almanyanın oulh ar• 
zusuna yeni bir delil saymaktadır. "Diğer 
taraftan B. Hitlerin sözleri Roma - Ber .. 
lin mihverinin sağlamlığını da göster
mektedir. Nutkun bilhassa akalliyetlere 
ve milletlerin kendi akıbetlerini bizzat 
tayin etmek hakkına ait olan kısımları

na bilhassa ehemmiyet verilmektedir. 

Şimdi Avusturya meseleıi hakkında 

bu nutkun verdiği unsurları tamamla
mak üzere perşembe gunu Avusturya 
ınnsölyesi tarafından söylenecek nutuk 
merakla beklenmektedir. 

rak mahlm değilse de lord Halifaksın 
t hariciye nezaretine geçmesi ihümalinden 

1 
bahsediliyor. 

Faris, 21 (ö.R) - Fransız ga7.eteleri 
B. Edenin istifasını teessürle karşılar-
ken B. lfülerin nutku hakkında da çok 
trnkitkar tefsirlerde bulunuyorlar. 

•Echos> gazetesi Almanyanın bugün
lerde Çekoslovakı•aya karşı yeni bir 
kuvvet darbesi yapmasını beklemekte

! di 

1 
r. 

•Petit Parisien> gazetesin• göre bay 
j Hitler şimdiye kadar aslil bu derecede 

1 

tecavüzk§r ve azminde bu derece sarih 
görünmeıni§tir. Von Ribbentropun bu 
nutuk üzerinde müessir olduğu anlaşıl! maktadır. 

1 •Ekselsior> B. Hitlerin tahakkuk et
' tirdiği projeler hal< kında çok sarih rak
kamlar zikrettiğini ve bütün dünyanın 
Nasyonal - Sosyalist faaliyetinin müthiş 
tesirleri hakkındaki bu rakkamlan duy
muş olmasının faydasız kalnuyacağıru 

kaydediyor. 
•Ere Nouvelle• gazetesine göre Uç 

saat süren nutku esnasında diktatör yal
nız gurur göstermiştir. Bu da Almanya
yı dünyaya hakim kılmak istiyen bir 
devlet reisi gururudur. 

cPopulaire> sosyalist gazetesi B. Hit
lerin bu sefer mutat sulh ve iş birliği 

arzuları teranesini bile tekrarlamağa lü
zum görmeden meydan okuduğunu, çok 
sarih olan bu nutkun şimdiye kadar ge
çenlerden daha tecavüzkl\r olduğunu 

yazıyor. 

Komünist •Humanite> ise B. Hitlerin 
dünyada faşist aleyhtarı olan her şeye 

karşı açıkca kin göstermek rekorunu 
kırdığını iddia etmektedir. 

Roma, 21 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
B. Edenin Ingiltere hariciye nezaretin
den istifasını besbelli bir memnuniyet
le kaydetmekle beraber şimdilik lngi
liz - Italyan münasebetlerine bağlı olan 
bu hlldise Uzerinde tefsirde bulunma
makta ve lngiliz gazetelerinin bazı tef
sirlerini işlerine yarıyacak şekilde bil
dirmekle iktifa etmektedirler. 

Almanya ve komşularının haritwıı 
B. Hitler tarafından •Öylenen nutkun 

Macar dahili siyasetini de daha ziyade 

•Daily Telegraph> tan naklettikleri 
mütalaa şudur : Nasıl olursa olsun In
giltere - Italya arasında şimdiki vaziye
te bir nihayet vermek üzere bir anlaş
ma husulü elzemdi. B. Edenin muhale
fetine rağmen başvekil bay Chamber
lain her ne kadar pahaya olursa olsun 
bu anlaşmaya taraftar görünmüş ve bu
nu diğer beynelmilel meselelerden müs-

müme.ssil gönderildiğinden beri Lehis .. 
tan1a Dantzig arasındaki münasebetlerin 
de iyile,tii{ini kaydetmiştir. 

AVUSTURYA ANLAŞMASI 
Führer bi!baaaa Almanyaya yakından 

dokunan bir devletle yapdan yeni an
laşma doJayısiyle memnuniyetini bildi
rerek bu devletin Avusturya olduğunu 

llÖylem~ ve dcınİ§tİr ki: cAvueturyada 
tahammül edilmez bir vaziyet vaı <Iı ki 
ruhayet büyük bir felakete "yol açabilir
di. Bu hususta şaruölye Şuşnig de be-

şayanı temenni olduğunu, zira Komünist 
tehlikesi karoısında Sarı tehlikenin ehem~ 
miyeti kalmadığını ima eden fıkra bil
hassa kaydedilmokte ve bu ıuretle B. 
Hitlerin Çan-Kay-Şek hükümetine ölüm 
darbesi indirdiği ve bu hükümetin kre
disinin hiçe indiği yazılmaktadır. 

AVUSTURY ADAK! TEFSiRLER 
Berlin, 2 1 . ( ö.R) - Avusturya ga· 

zetelerinin tefsirlerine göre B. Hitlerin 
nutku Avustoryanın istik1dlini teyit et· 

mekte ve Avusturya dahili ~!erine Al-

sağ cenaha doğru •Ürmek neticesini ve-
rcceği tahmin ediliyor. 

AMERIKADAKI AKiSLER 

Nevyork, 21 ( ö.R) - B. Hitlerin 
nutku bütün Amerikan matbuatı tarafın
dan ehemmiyetle tefsir edilmektedir. 
Gazeteler B. Hitlerin bu nutukta Alman-
yanın ortB ve şa_rki Avrupada istikbal ... 
de takip etmek i•teCliği ıiyaset hakkında 
hiçbir t~~nıı:.t verm'! diğini kaydediyor

lar. 

takil tutmuştur.> 
•Daily Ekspres> gazetesi de B. Ne

ville Chamberlain'in Ispanya hakkında 
mütekaddim şartlar koşmaksızın Habeş 
ilhakını tasdik edeceğini temin etmekte
dir. Milletler cemiyetine gelince bu mü
cadelede o saffı harp harici kalmıştır. 

B. Edenin siyasetine öteden beri 
muarız olan •Daily Mail> gazetesine gö
ro ise haticiv• ı;rnzırırun istifası iç ge-

Chamberlain nut:ı/, a,iylerkeıı 
ni§liği vermiştir. Zira B. Edenin siya- dakika kadar sürekli alkışlanml.'j olıı' 
seti dahilen kararsızlık ve haric~n te- bay Eden kürsüye çıkmış ve istifa ,,. 
reddüt ve şaşkınlık uyandırmakta idi. beplerini anlatmağa başlamıştır. 

Londra, 21 (ö.R) - Dün akşam bay B. Eden Ingiltere ile Italya aras•nd• 
Edenin ytizü sapsarı ve heyecan içinde müzakereye girişilmesi prensibinin ıl'" 
olarak başvekalet basamaklarından in- ha geçen yazdan beri, ChamberlaiJI ' 
eliğini görenler kalbinde ve vicdanında Mussolini arasında teati edilen meJ<tOJ"' 
oynanmış olan dramın genişliğini takdir !ar üzerine kabul edilmiş olduğunu JıB' 
edebilmişlerdir. Harici siyaset gibi en tırlattıktan sonra demiştir ki : 
hayati bir mesele üzerinde bir buhran •Mesele şudur : Şimdi Romada b! 
çıkarmağa bir Ingiliz nazırı kolayca ka-. müzakerelere girişmek muvafık nııdır 

1
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rar veremezdi. Eminim ki Italyan hükümetinin beyP• 
Bununla beraber zannedildiğine göre milel meselelere ve bilhassa Ingilter<Y' 

B. Neville Chamberlain buhranı mevzii karşı vaziyeti bu usule tevessül ediıı;:~ 
kılınağa muvaffak olmuştur. Halbuki sini muhik göstt'recek mahiyette der 
cumartesi günü nazırlardan bir çoğu- dir. (Alkışlar).> 

nun pay Edene karşı teveccüh tezahür- B. Eden bir müzakereye girişınezde# 
!eri, diğer bir çoklarının kendisini isti- evvel gönüllülerin ispanyadan geri al~: 
fasında takip edecekleri hissini veriyor- ması meselesinde Italyanın esaslı W'' ·• du. Hakikatte yalnız bay Edenin en ya- nal vermesi lüzumunu kaydettirrnlş ' 

kın iş arkadaşı lord Cranburn onu ta- şöyle demiştir : Son aylarda. son b•f!B: 
kip etmiştir. Bunun sebebi de dün na- !ar ve son günlerde beynelmilel b~' 
zırlar üzerinde milli kabineyi devirecek kuk~ karşı yeni tecavüzler karşısın 
bir buhrana sebep olmamaları için ya- ve kuvvet darbeleriyle elde etmek jt' 
pılan tazyik ve edilen ricalard1T. Filen ııe1' 

şebbüsleri önünde bulunduk. Bu 
B. Chamberlain'in harici siyasetinin B. nelmilel vaziyette azim ve karar siY~: 
Edeninkinden çok farklı olmıyacağı setimizin esası olmalıdır. (Sürekli 8 

kendilerine temin edilmiş ve bu temi- bi' 
nal üzerinedir ki ll:tifaya hazır olan- kışlar.) !ngilterenin hazırlarunış , 

müzakereye bile bile girmesi bir "'. tlo• !ar kabinede durmağa razi olmuşlardır. , 
vaffakıyet olmaz. Ingiltere bundan ı, .. 

Şimdi müzakerelerin devam etmekte gı-
olduğu Parlamento ile umumi efk5rın nap etmeli ve tehdide boyun eğiyor 
hükmünün ne olacağını öğrenmek kalı- bi görünmemelidir.> . ~· 
yor. Parlamento müzakerelerin netice- B. Eden bundan sonra başvek1Jle • 
si henüz tahmin edilmezse de B. Eden rılıklarının Ingiliz - Italyan müzııl<•'~ . ,,, 
lehinde Londra sokaklarında yükselen !eri kadrosunu geçtiğini tasrih etnı•~. 
alkışlar ve geçen gün yapılan kısmt bir son haftaların en mühim bir beyne 
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intihapta muhalif amele namzedinin Jel meselesinde, Italyaya taalluku 0~0• 
parlak zaferi umumi efkarın hükümete dığı halde başvekille esasta ihtilaf.Jl3li o .. 
pek teveccüh göstermediğine işarettir.. de bulunduğunu hatırlatmıştır. Ve ,ı 
Bazı mahafildc mevcut kanaate göre ıni§tir ki : cNihayet şuna kani old~ıl 
şimdi derhal umumi intihabat yapılsa ki siyasetimize verilmek istenen şe ~ 
mevcut ekseriyetin devrileceği muhak- b .C-başkalarını bize eğilmeğe mec ur d• 
kaktır. Fakat acaba umumi efkar yakın ka 1sıP cek yerde bizim başkaları rş (f>l' 
vadede yeni intihabat yapılmasını zaru- eğilmemizden ibaret kalacaktır.> 
ri kılabilecek midir? u'/' 

Şimdiki halde hariciye nezaretinin kışlar) Bunun memleketin arzusuOS Jt' 
gun olmadığını göstermemek ne rrıeJJlrt' 

idaresini Berlin seyahati hatırlarda olan lı• 
kete ne dünyaya karşı doğru bir 

ve temayülleri malum bulunan Lord 
Halifaks deruhte etmiştir. B. Chamber- ket olmazdı. w 
Jain'in Avam kamarası Uzerinde mües- Sonra Lord Cranburn B. Ederile. iJl" 
sir olmak için Italya ile umumt mtiza- sanüdünü bildinrıiş ve bu şartl;:-1/~ııl' 
kerelere girişmek tizere iptidai bir an- de Italya ile müzakereye girişme • ,ıi• 
!aşma yapıldığını bildirmesi bekleniyor. ha bir hiznıet değil, şantaja karŞI te 

Bu anlaşma iyi haber alan mahafilde miyet olacağuu 'öylemiştir. - tııiJI 
şöyle tahmin ediliyor. Italya müphem Şimdi başvekil söz alarak IngiJ\et ol• 
bir şekilde Ispanya meselesi üzerinde Italya ile müzakereye hemen h•~ğ;ııl 
görüşmeğe temayül etmiştir. Şöyle ki duğunu Italya sefirine haber ve 0( 

Ispanyada iki taraftan geri alınacak gö- bildirmiştir. Bununla beraber, Is~J.ll' 
nüllerin mikdarı arada anlaşma ile ta- meselesini halletmiyecek hiç bir ~ ... 
yin edilecektir. Bu mikdar Ingilterenin kabul OOilmiyeceği tasrih edJlm :1411· 
elde ettiği mahlmata göre her iki taraf Keza verll.cek her karar netice<!• 
nezdinde bulunan ecnebi gönüllülere gö- Jetler cemiyetine arzedilecektir· gii1'il' 
re hesaplanacaktır. Ve her iki taraftan B. Chamberlain demiştir ki :~şıs· 
yüzde 65 nisbetinde gönüllü tahliye met şu kanaattediı ki Italyanın . eil'ı 
edilince muhariplik hukuku tasdik edile- !andaki mevkiinin resmen tasdik• J>•ııt 
cektir. Bu tahliye için üç aylık bir müd- umumi yatışma lehinde bir 00.:~r~e!ôl<' 
~ •t konulacaktır. lki taraftan biri daha de esaslı bir unsur olursa ınulıı 
~ce tahliyeyi bitirirse onun muharip- ki edilebilir. .. 95" el• 

lik hakkı daha evvel tanınacaktır. Başvekil son müzakereleri hiil ııJıll' .. 
Eğer bu esaslar memnuniyet verici mi§ ve Italya tarafından tehdit ";.ı1ıil1"{ 

telakki edilirse Avam Kamarasının hü- tinde olan hiç bir tebliğ yapılıı> derb• 
kümeli tasvip etmesi beklenebilir. kaydederek demiştir ki : dtaly•dU" 

Avam Kamarası celsesinin başında müzakerelerin açılmasını istiyor ~usu~~ 
Avusturya meslesi hakkında sorulan bir Eminim ki Italyanların bu 1" ad• ll" 

. Jl3 y ,il .• 
suale sir Jobn Simon cevap vermiştir. muhalefette devam edilmesı . d t1env 

1 1 · şıd e ·~ 
Bundan sonra, meclise lord Cranburn giltere aleyhindeki his erı uc• ı 
ile birlikte gelişi muhalefet partileriyle mek neticesini verecek ve binl'e acnl<t"'ı 
eks°eriyetin bir kısmı tazafından yarım memleket arasında harbe daY•" 


