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• Avam Kamarasında harici 
siyaset hakkında müzakere 

Londra 15 (ö.R) - Başvekil B. Nevil 
Cemberlayn harici siyaset hakkında önü
müzdeki Cuma giiııü Avam kamarasında 
bir müzakere yapılacağını bildİr1nİ4tir. 

1 

1 
Günü geçmif nüshalar (25) kunl§tur. 

TELEFON: 2697 
~ ....................................... _. ·--------' ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Cümhuriyetiıı 11e Ciimhuriyet eserinin bekçiri, Mbahlan çıkar siya.n gazetedir Yeni AHr Matbaasında Buılmlfbr. 

Sovyetler dün cevap verdiler .. 
Türkiyenin ·büyük 1 .. o u .. 
Şimdi bütün iş Sov yet/erle işbirli

ibaret kalmıştır teminden \J • 

gını 
• 

Bıiyük MiUet ' f 

Londra 15 ( A.A) - Pazar gazeteleri 
lngiliz • Türlı anlllfmumdan dolayı müt· 
tehiden me.,,;,uniyet göıtermekte ve 
Türkiyenin taarruza 1ıarp mukavemette-

Danzig 

niıı L • rı .u i toplantıs1nda Inafr- - T .,.,"<- r lu ~ • 

ki hayati ebemiyetini bilhaua lıaydet· c Emniyet meselesinde mutlak müte-
mektedirler. kahillik esası üzerine Sovyet tqriki me-

Observer ıazetesinde Garvin diyor aaisini temin etmemek delilik olur. 

lıi: - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Almanyaya ilhak 

Dünkü ihtifal 
Hava şehitlerimize hazin 

bir tören yapıldı 
Adlarını mukaddeJı yurdun tehitler dun havalarını konımağa çalııırken ölen, 

dcherine ıerefle yazdırmağa ulaJS.nların kahramanlar için döktüğümüz göz yao

gününü dün hazin bir törenle andık .. Her lannı dün tazeledik. Binlerce kişinin işti· 
vazifeden daha kudsi bir mahadla yur-

1 
rak ettiği tören yerinde, gençlik daha 

edilirse 
dik ve daha enerjik bir imanla hazır bu
lundu. 

iz mir 
Valiliğine 

---·-fr---

Balıkesir valisi B. 
Etem tayin edildi 

--fr-
Vali muaviıiimiz Bay 
Cavit Gaziantep 
valisi oldu.. 

--fr-

Dünya sulhu tehlikeye girecektir Fransız gaze
teleri Almanlara sakın atesle oynamayınız diyorlar 

Sabah saat dokuzda, Cümhuriyet mey
danı dolmuttu. Kız lisesi, kız sanat ens· 
titüsii izci ve talebeleri Cümhuriyet mey· 
danına gelmekte on beı dakika gecik
tikleri için tören programı, zaruri olarak 

- SONU 6 INCl SAHİFEDE -

27 vUayetin valUePI 
arasında değqilılllı 
oldu-

- YAZISI 3 t)Ncü SAHİFEDE -

F enerbahçe ikinci 
maçını O - 1 kaybetti iki ahlak 

Çarpışıyor 
--tr-

ŞEVKET BILGlN 

B. Mussolininin T orino nutku bir 
bocalama sayılabilir. 

Sulh cephesinde birleşen devletle
rin yeni tecavüzlere mani olmak az
mi karşısında tezadlarla dolu olan bu 
nutku başka suretle tefsire imkan 
yoktur. Hemen her nutkunda em
peryalist olmakJa iftihar eden, de
vamlı sulhu durgun sular gibi insan
lığı çürüten bir afet şeklinde telakki
ye alışmış olan Faşist devlet reisi 
İçerden ve dışıırdan taşan infiallere 
geniş bir politika manevrasile muka· 
bele etmek zaruretini duymuştur. 

Mussolini hakkaniyetli sulhtan 
bahsetmiştir. 

Beyazı siyah, siyahı beyaz göster
mekte cidden usta olanların ağzında 
şu masum hakkaniyet kelimesinin ne 
kadar çok suiistimal edildiği, ne ka
dar yaman hokkabazlıklara vesile 
teşkil ettiği düşünülürse nutkun 
muhtelif pasajlarındaki tezadlara 
hayret edilemez. 

Mussolini totaliter devletlerin csa
miml barış arzusundan> bahseder
ken: 

""7 l?cmokrasilerde ayni derecede 1 
samımı barış arzusu var mıdır, diye 
sormuş, 

« Hareketlerine bakılırsa bundan 
şüphe etm.~k .. doğru olur.» demiştir. 1 

Fakat buyuk Demokrasiler de şun- · 
)arı sorabi~!rler) 1 

- Şu suphe uyandıran hareketler 
hangileridir) 

- istilaya uğrıyan milletlerin feci 
vaziyetleri karşısında yükselen tak
bih sesleri mi) 

.- lstiklall~rini korumağa and İçen 
mılletlere verılen garantiler mi) 

- Mütearrıza geçid vermiyen bir 
sulh cephesinin kurulmuş olması 
mı) 

- Yoksa asırlardan beri sahip 0 ].1 
dukları malikaneleri, kasalarındaki , 
albnlarla birlikte bir mirasyedi ho- 1 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

man - Leh ihtilafında mutavassıt rolü 
oynamaktan vaz geçmiştir ve Danzigde 
yakında vahim hA<füeler cereyan etme
si beklenmektedir. Muhabirin bildirdiği
ne göre Danzig Byan meclisi Polonyanm : 
menfaatlerini korumağı teahhüt etmek
le beraber serbest şehrin Almanyaya i]. I 
tihakını ilan edecektir.. O fuıd~n itiba- 1 
ren de Danzig hududu bir Alman hu
dudu olacaktır. Polonyalılar müdahale 
ettikleri takdirde bu hududa tecavüz 
etmiş olacaklarından yardım paktları
nın tatbik edilmesine imkfuı kalmıya
caktır. Hükümet merkezinin salahiyet
tar mahfelleri muvaffalayetten o kadar , 
emindirler ki daha şimdiden koridor 
meselesiyle iştigale başlamışlardır, 
ATEŞLE OYNAMAYINIZ 
Par is, 15 ( A.A) - Epok gazetesinden: 
Lehler plebisiti kabul etmiyeceklerinl · 

bildirmiş bulunuyorlar. Fransa ve İngil-
• 1 · · . . • . tere de Polonyaya müzaheret edecekle- 1 

Hitler ve Alman erkanı uırb• yes • &""• P ıstıhkamkmnı ge;;ııı.,,.ıa r . . . 1 ·sı dir B . tt Al 1 
rını gız eme1I1U er . u vazıye e -

Danzig, 15 (A.A) - Hitler te~kkül- ıniştir. ı manlara •Ateşle oynamayınız• ve yahut 
]erinin bu akşam yapacakları geçıl res- Paris, 15 (A.A) - •Paris _ Soir• ga- ta bir Leh gazetesinin söylediği gibi : Fenerbahre kalesine gol girerken 
mine iştirak etmek üzere dün Şarki zetesinin Berlin muhabiri Robert Lo-

1 
•Bohemya ve Moravyada da plebisit ya- Pazar günü Alsancak stadyumunda Bütün seyahatlerini tamamlıyarak 

Prüsyadan bir çok hücum lotalan gel- rette'in bildirdiğine göre Mussolini, Al- pınız• demekten başka bir şey yapıla- altı bini mütecaviz hir seyirci önünde yedi puan kayıpla kendi sahasında yal-
maz. ikinci maçını Doğansporla yapan Fe- ruz üç maçı kıılıruş olan Ankara gücü 

Torino 
. Övr ~azetesinde Tabouis nikbindir ve nerbahçe, sahadan 1 • O mağ!Op olarak Fenere karşı en kuvvetli rakiptir .. Buna 

diyor ki : aynldı .. Bu mağlObiyeUe de mi1ll kü- mukabil Fenerbahçe bu hafta Galata..a
. Berlin~eki yaban~ m~tler Führe- metle puan vaziyeti tehlikeye düşmüş rayla karşılaşacağı gibi Ankarada da sa

nn Danzıg meselesındeki zorluklardan oldu .. Şimdi mi1ll kiline Ankara ve fs.. hal d ğl(l !mı 'L' k •" vahim sıkıntı] .. alma.d yrıl arın a ma p o yan uu uvvewa 
mak için bir :n,f:ı_ze bulmak ':.:t~ ~b~ arasında hey~ bir safhaya takımla boy ölc;üşmek mecburiyetinde 
hissetm ktedi 1 B ·· .. ı.:tl büt·· gımu.ş bulunuyor. Netice Fenerbahçe- bulunuyor. 

e r er. u mu...,u er un nin Ankar d al • ticel ba"lı 
- SONU 3 ONCO SAYFADA - bulunmaı.ı:ıı:. acagı ne ere g • Mussolini ~arantiler - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

si_st_....,..,e,,,,.......m ........... in~e~h~~!1-T~~~- Dobriçada Bulgar çete
;::t~feal~~s:,~a~n~~r~':!r::/ lerı·nı·n faalı·yetı·ne karşı 

Muuolini 

söyliyen B. Mussolini şu sözleri söyle-
miştir : ı 

•Sulha doğru mu gidiyoruz, yoksa .. . 
harbe doğru mu?. Bu sual her kes için Bükreş_, 1~ (A.A) - Do~çada Bul. 
fakat bilhassa karar vermek mesuliyeti· gar ekallıyeti ile mesldln hır kasabada 
ni bir aralık yüklenmiş olanlar için va- taşkınlıklar yapıldığına dair Bulgar 
himdir. Bu istifhama ben vaziyetin ob- menbalarından. verilen . haberleri yarı 
jektif ve soğukkanlılıkla tetkikinden resmi Redor aıansı, mübalagalı, yanlış 
sonra halihazırda Avrupada, bu kıtada ve _kasde müstenit olarak tavsif etmek-
başlayıp bütün dünyaya yayılması za-ı tcdir. . .. . 
ruri olan bir harbi muhik göstert>cek bir Rador aıansına gore hadiseler §U su
vüsatte ve ehemmiyette meseleler mev- retle cereyan etmiştir : 
cut olmadığı şeklinde bir cevapla mu-! Bir tayYare fabrikasının müdürü olan 
kabele ederim. Avrupa siyasetindeki dü- mühendis Zam firescu, refakatinde 11 
ğümler belki de kılınç kullanmağa ha·' kişi olduğu halde geçen hafta Dob
cet kalmadan kesilebilir. Bununla be- riçadaki malikanesine giderken 20 ka
raber bu düğümlerin kat't surette çö- dar haydudun tecavüzüne uğramıştır. 
zülmesi lazımdır. Çünkü bazen acı bir Mütecavizler jandannalar tarafındru:ı 
hakikat uzun bir kararsızlığa tercih etli- yakalanmışlar ve cürümlerini tamanıiy
lir. Yalnız İtalyanın değil, Almanyanın le itiraf etmişlerdir. Bunların büyüle 
da ve binaenaleyh mihverin de kanaati bir lwınu Dulgar, bazıları da Rumen 
budur.. •Halk bu sözleri sürekle alkış-1' idiler. Haydutlar adliye makamlarına 
lamış ve Hitler ismini muttariden tek- teslim edilmek üzere kaza merkezine 

- SONU ' UNcC SAHİFEDE - - SONU 1 iNCi SAHiFEDE -
--.-- .... 

Sofyo.darı bir maıı.ıara 

• 
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:sez 

Kararnameler ... 
Yeni bina vergisi nizam
namesi meriyete girdi ... 
Yeni nizamnamenin tam metnini kari/erimiz 

bu sütunda bulacaktır 

rf!Nİ ASIR 

ŞEH.R HABERLER. iki ahlak 
1 1 Çarpışıyor 

bayramı 
1

-BAŞTARAFll=YF~-Hareket lzmir valiliğine 

-·-Kimin getirileceği 
henüz belli detllcliı' vardalığile kendilerine terketmiy 

Ankaradan akseden bir habere &öre. Spor ve gençlik bayramı ile ı: :~;avemete kararvermİf o1ma 
Vekiller Heyeti bu hafta yapacağı top-
lantılardan birinde İzmir valiliğine ge- • • • k ı· ki • t Dünyayı kimin tehdit ettiğini bil .. 
tiritecek zatı tayin edecektir. iznıır vali- JI m nastı şen l erıne aı prog:-a m r• m.iyen kalmadı. 
liği için şimdiye kadar Heri siirlllen nam- Şu halde bu mugalatanın ne fay-

Madde 1 - Türkiye cümhuriyeti bu-ı olup senelik iradı yirmi beş liraya kadar zet ve tahminlerden hiç biri teeyyüt et- ı _ Bayram, bu yıl da geçen yıl ol· jirnııastik lıareketi yapmalan. dası vardır~ 
dudu dahilinde bulunan her nevi bi!1a- ( 25 lira dahil) olan binalar, h~e1.miştir.k:l·etiın~ buhciımill., l~den °

1 
laralt da· duğu gibi 19 May11 1939 tarihine düşen 6 - Öğrencilerin okullanna ve eYlori· Yanılmıyorsak burada çevrilen 

J .bi ,L B L'--d-L . k d k 1 ı ıye ve a mıı. a 1 are er umum d h k 1 . 1 b" edil d ann. ister eT, apartman gı ur.amele u 1VJ"11 -.i uattan ma aa atii et- müdürü B. Fnikin İzmir valiliğine gös- Cuma günü Kızılçulludaki ko~u alanında ne önü§ arc et erı evve ce tes ıt • manevra şu ur: 
ut.er han, hamam. fabrika, değinnen, rniş gayri safi irattar. terilen namzetler arasında bulunduğu kutlanacaktır. mit bulunan zamanlarda ve bildirilen Danzig bugünlerde Alınanyaya il-
dükkln. nhtun, iskele, köprü gibi ticarete Sahiplerinin ikametine mahsus olup bildiriliyor. Bir İstanbul gazetesi, ınnum Bayramın tören kısmına koıu alanında vaBJtalarla ve belli edilmiı saatlerde ola- hak edilecektir. Danzig hudutları Al-
eanata veya herhangi bir suretle istimale gayri safi iradı 25 liraya kadar olan bina· müdürlerden B . Fadılın adından bahset- saat tam 14, 30 da ~lanacaktır. caktır. manyanın hudutlan olacaktır. Polon-
talıaia edilmif olsun bina vergisine müte- lann taaddüdü halinde: meld.edir. ı _Orta dereceli okul talebeleri da- 7 - 19 Mayıs sabahı lzmir içindeki ya, kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
allik muameleleri, bu nizamname hüküm- A) Mütaaddit binalann sahibi, bi- B A N K A J.''-A_R_D A ha önce tebliğ edilmiı yollardan ve tes- orta dereceli okulların bütün izcilerile cebir ve şiddete dayanan bu emriva-
lerine tabidir. naların hepsini birden ve aynı zamanda Yaz mesai saatleri bit edil~iş vasıtalarla tören yerine gide- bütün kulüplü sporcular ve Türkkuşu kii kabul etmiyerek silahla mukahe-

Madde 2 - Bu nizamnamedeki bina mesken olarak istimal etmekte bulundu- Dünd itibaren şehrimizdeki bilu- ceklerdir. meruıuplan aaat 9 a kndar kı§lada top· leye kalkışırsa mihver bu hareketi te-
tlbiri. İnfa edilc..ıği madde tq, demir. ğu takdirde ltendi!i hangisinde ikamet mum ~da yaz mesai saatinin tat- 3 _Koşu alamnd.ki törene katılacak lanm11 butunacaklar ve 9 da oltullann yu· cavüz sayacaktır. 
tahta. kerpiç veya her ne oluna olawı ge- ediyoraa o bina muafiyetten mü tefit bikine başlanmıştır. Yaz mevsiminde talebe daha önceden dinlenmiş bulun· karıda gösterilen sırası dahilinde mızıka Danzi~ ve Koridor meselesinin bir 
rd: b.rada. gCt"ek 9'I üzerindeki sabit in- olur. öğleden sonraları banka gişeleri kapalı duğu Çam alanında .kalkarken Kız lisesi, ile Atatürk heykeline giderek çelenkler harbe sebebiyet vermesi muhtemel-
pabn umumuna ıamildir. Diğerleri vergiye tihi tutulur. kalacaktır. Kız öğretmen okulu. Cüınhuriyet Kız koyacaklardır. dir. 

Sabit İnpat. binanın daimi bir mahad Senenin bir kıammda biri.sinde, diğer j Re~mi ~ler V-: müesseselerde _yaz. Enstitüsü, Birinci ikinci Er.lı:.ek lisesi, Te- Karııyaka orta okulu ile kız öğretmen Mussolini böyle bir ihtimali önce-
l-!- İltimale müaait olması demektir. Bu lcısunlannda dıg"Werinde veya diğwerlerinde lmesaı saati ancak bır ay sonra. yanı 15 . ı· . K"'lt"" I!--...! a-ı Sa t '--- okulu izcileri ....... en yıl oldu~ .. 0 ibi, tam den düaünerek ltalyan umumi efki. ..,... h - •- ihin' d •-tb"k ed"l kti cam ases&, u ur ~ o ge na oıı;;u .,..,. __ .. ıı: 
ltiba_._ b b b • d b" al d h" b" · · _L_ • azırnn , ... r e u. 1 1 ece r. · 1-ul K 9 da '-'-el · · d lan nda b" ""d faa harb h __ _ı __ na ir inanın vergiye ta Üyetin e oturur ve ın ar an ıç ansı anara ıc.ar m Iıı. Buca orta okulu. Cazı orta oıı;; u, a· saat vapur i... csı önün e top • n ır mu a ına azınao-
o bCnamn arza sureti rabıt ve ittisali. te- edilmemit. bulunursa bu takdirde daha Nisan ayında ne 

1 

ratat orta o1tuıu. tcarwaka orta okulu, mif butunduldan halde boru ve trampet- dıklan kanaatini uyandırmakta fay-
melli blmak mahadı olup olmadığı na- ~~ade ikamet ettiği binaya muafiyet ve- kadar et y~? T~~ orta okulu ~raaını gözeter~ ~~ lerle Atatü&.ün annelerinin mczaruu r.i- da ŞlÖrmüştür. 
an itibara alınmaz. rilır. Nisan ayı içinde Izmir belediye mez-ı rerun baılama saatinden evvel tribun 7aret ederek çcleıikler koyacaklardır. Mussolini üç kıta haritasında T o-

Karada bir yerden diğer yere nakli ka- Şayet ikamet zamanlan müsavi ve bi- 1 babasında 14748 baş muhtelif cins hay- kar~aki yerlerini 28 er kitilik derin- 8 - 19 ve 20 mayıs tarihlerinde J'e9- taliter devletlerin yapbklan değifik-
bil, eökülür, talJır evler, hangarlar. pav- nalann her birinin iradları 25 liradan ag- ı \"llll kcsilm~ir .. Bunun on üç bini ko- lik lt:1kil edecek surette alml§ bulunacak- mi ve özel bütün okullar da bükümet da• lilcten bahsederken bütün bu netice-
yonlar, dükkin ve barakalar ve sa.ir bi- ğı ise gayri safi iradı fazla olan bina mua- yun ve kuzudur. tardır. ireieri gibi tatil edileceklerdir. leri V:crsayda imnılanan «Tabanca 
nalar sabit inpat lılibnünded.tt. fiy~tten müstefit Olur diğerleri vergiye iZMİR • ~ 1 '4 _ Spor kulüpleri ile Türk Juqu lef" 9 - ilk ok.ullar, bayramı okullannda çevirme sisteminin> ydalmaaı llUl'e-

Cemiler, sahih havuzlar, sahih deniz tabı tutulur. T 1 in n kili.tı da okullann bittiii noktada kendi yapyacaklar TO kendilerine , 9 Ma,-- tinde izah etmiftir. Burada merakla 
bamamları (baralt.a ve pavyon teklinde B) Bir kaç binaya tvi hisse ile müşte· ren er e vago yerlerini a1mıt olacaklardu. mAnuı, kurtulut hareketlerinin önemi 90rulabillr: 
Nlıı1e raptedilain vqa edilme.in sabit reken mutasamf olan hissedarlardan her restüran ll~ve edil.~li. . s - Tören aıruıı tö,.le ol.caktır: 6zerinde aöyleYler verilecektir Te çocuk- - Haheti.stanın ilhakını, zaYalla 
deniıı lwnamlan ba llüklimden l.ariçtir) birinin oturduğu l>ina muafiyetten müste- M_Wıabe;at ve munakala~ vekiletinin A) _ Talebe ve .porculann toplanb lann yorul.auyacalc bir menzil dahlinde Cckoelovakyanm ve AmaYUtlaiwı 
veeair ..!Mit hiaalar, ika~t Yeya ticaret fit olur. ~ t.'lle_rın;,.... Devlet ı;-ı~~:: .:rerinde. yanmda ukes-t komutan, balk- de önlerinde 8lma olduiu Wde ldiçiik fect iklbet:lerini talwDQ ceTirme--
ve sanat gibi her hangi bir tarzda isti- Ancak oayi lıisse ile mü tereken tasar- ;:=:uer:'.:; va:: ";_:-bulundur- eri haabnı Beled,Ve rem. Kültür direk· ~ ,.apecald•rd ... Bü.dia bu iller teminin. yıkıldığına mı alamet •ya-
male tahm edilmif dahi olsa bilUınum ruf olunan binalarda feriklerin hisseleri mai& başlıunqtır. törü olduğu halde - Vali tarafmdan .... 11.30 da bitmit Ye çoc11klar ,...._ ... cajız) 
arabalar n arza irtibat n ittiul taızı ne miktan muafiyetin tesisine hl.izi te.air de- • • t&mlanmw. iade ed;lmif WuallıCaldanLr. Yoksa tabancanuı onu buabn el-
oluna oleun her nevi çadırlar biDa adde· ğildir. On yedi yasında bır 1 B) - Bütün öğrenci ve sporcular ta· 10 - 19 Mayıs giinü bütün rcamt bi- )erden baska ellere geçti~ne mi? 
dilemez. Binanln pyri aali iradı 25 liraya ka- genç kayboldu rafından mızıka ile birlikte .l.stiklil marşı nalarla parti ve halkevi merlcezleri, spor Mussolininin nutkunda en ŞClyanı 

iSTiSNALAR dar olduğuna göre mutaaarnRardan bir Kemalpaşan.ın Çambel köyünde olu- söylenmesi ve bu aırada alana Türk bay- kulüpleri ve özel okUltada dikit yurdlan. '4ikbt olan nolcta şudur: 
Madde 3 - A~lcl fdcralarda ya- Yqa bit- laça tarafından ikamet şartile ren köy imamı Alinin oğlu 17 yaş~da rağı ç.Ckilmeei. T"ürk. ve parti bayraklarile donatdacak. - Büyük Demob-asi1erin hiddet-

i b 1 • • . _ _ıa • 1 ---'-!.. ·ı· Mehmet bundan bir ay evvel evınde d ,_,,_ k .. t r1 el • -1.:1 ' • • h ed"1 z· bu .. L _ _J_ zı ı ina ar ICU ve iııtic.ar cıu' meıJUf o· mu. .. ,,et verı ır. ba' basi le ~ b" ··--L-- C) _Onar a1UJ1;.ayı geçmeme uzere aynca umum ye er gec eyın ıvuuana- crı ıza 1 ernez. ıra l(Une llUIDBI 
_,_ . ld x... LI_ al d _ _.:ı ,__ d 6 z·· . b" i L,_ •-- •1_ ana ve ~· yaptıgı ır muı~- kiz G .. k --'- d __ ,_ '- • ı d k- "'k b' ~-·'---1d-ı m....,... aıt o u~ .. ru.r ar a ynz.uı ıı;;ayı ve - .urraa aıt ına arın wr ~mı ı.u- yı müteakip kaybohnuştu. Mclımedin önce Bayan ~a ~ o ay. a~~sın ~an CG&.tır. . • .. _ w • l'anta ann a ucu rr ~ u ya: 

prtlan haiz bulunmak üzere hina ve~i- mete ve bir kısmı da 6 ncı fıkra mucibin- bir aydan beri nerede olduğunu bilen M. öz tarafından bırer aöylev verılmesı. 11 - Şchırdekı dukkan, magaza vıt· nılmamı~r. Maksad arazı m~eletn 
ıinden müstesnadır: ce muafiyetleri kobul edilmif olan mak· yoktur. Znbıta, alikadarlnnn müracaati D) _ Söylevler biter bitmez bütün rinlerile nakil vasıtalan siisleneeektir. de~ildir. Demokrasilerin ikbsadt sa· 

1 - DeYletiıa. mülhak bütçelerle ida- atlara tahııis edilmiş olursa bu takdirde üzc:rinc Mehm eli aramaktadır. öircnci ve sporculann ayni sıra ile ve fa- 12 - Törenden evvel n eonra spor hada bir harba baılamıı olma lan ba-
ro edilen tefeillillerin, Vilayet idareyi hina vergisi yalnız ikamete tahsis edilmiş --

1 
kat en ba~ta okulların . müşterek bayrak alanlannda, kulüplerde her nevi 91>or ha- r1Ş arzusunda samimi olmadılclarını 

hu.usiyelerinin ve belediyelerin mülki- olan k1S1m üzerinden alınır. • B E R G A M A kıtuı. ve hemen arkasından müşterek Ela· reketleri ve eğlenceler yapılacakhr. gösterir. 
,.etinde olup irat getirmiyecek bir cı"h.-te Bu suretle istimal edilen binaların ilca- Arazisi de çekirgeden maCıtası olduğu halde ceçit reıımi yapıl- 13 - Talimatında yazıla olan saygı Burada bütün bir davanın ahlakile 
taluD edilea l»lnıılar ilo mütem.mimatı. mete münhasır .kısmının senelik kafi\cş- temizlen~tlr- ması. • ziyaretleri yapıla~r. . . . w kam kar§tyayı.z. 

OeYletin, mülhak bütçelerle idare edi- mi, gayri ııafi iradı 2 5 tira ve ondan aşa· Son on beş gün içinde Bergama kaza- Geçit resminde yürünürken uken ~- ~ 4 - Ha1kefteriade. :etıfad~li, eilea- Şimdiye kadar iki sistem çarpışı-
len teşeklc6llerin, vilayet idareyi hususi- ğı ise binanın tamamı vergiden muaftır. sında 3000 hektarlık &raz.i çekirgeden rüyü~ kolu nizamı ıözetilecek ve denn- celı toplantılara geceleyın dahı devam d 
,.eıerinin Ye beledi,.elerin mülkiyetinde 9 -Tııcaı?t ltastt olmamak ve beyan- tenıizle~ ye _çekirge mücadelesine m-l likler r,ine 28 er kişi üzerinden olaca~tır. olunacakhr. • yoB:~dan sonra iki ahlak çarpt-
bulunan binalara ait o1anlann mütcmmi- name ven1mek §artile: hayet venlıriiştir. 'Bundan başka jimnastik öğretmenlen aa· Bayramı kutlama komılJ'OGU 

da b t · 1 L ·• A) O ı \ı·1· b 1 d' Bu mücadelede 1'35 kilo zehi!' \"C 110 __ , .. k il · 'lk t k" 1 Baskanı şıyor.. k h al mahn u unan ar8%1 ve arsa ann taou ev et, ı ayet. e e ıye veya kil bun sarfcdilmiş 
1120 

.. k j' f .ruarına gore, 0 u arına aıt ı a ırn a- . ~ . . Zaıfe hak tammıyan, < 8 ra _ 
aemCt'e ve haadlb satılacak olsa Yeya bir menafii umumiyeye hadim veya hükü- nm~ı:3 kullanılmıştır. ve mu e .e rın üç adım önünde buluna~klardır. B~ . 1 Vala ve C.H.P. Ba~anı velcılr kış ... gurura secde, kerem> İstiyen1e-
bedel mukabilinde birine ihale edilse da- metçe musııddak. cemiyetler tarafından -*- öğretmenler beyaz blUr., S1Yah etcklık rin bir taun, bir veba afeti ~ibi insan-
L• bu vuiyet o binaların irat getiren Ja. umumi menfaatler için vücuda. getirilen. · · • l ki d D 1 K K AT : ( w b all" "kl • ih · aı Bir yangın ve gıymml§ 0 aca ar ır. ıgın apna mus at ettı en tı-
--dan old11~ .. ,u ifade ebnez. billlınum su bentleri, su setleri, sulann E) C "t h '- ti" ba-1amadan 1 J k h kk _... -~ · iltib - eçı are~e ne " ras ara yaşama a ı mevzuu 

Umumt milzeler, tariht ve dini abide· . .::1---1mcsine kann manialar, kanallar, ır as al - 'L _ ut tan tek 1 - Saat 10.30 da Alsancaktan, 17, ki k 
,....._,. .... önce t coe ve sporc arın top ve bahsolduğu zaman büyü e ü-

ler ve kütüphaneler gibi halkın tatim ve hendekler. cetvdler. bata1'1ıklar kurutma Evvelki gece Samlı sokağında bir hi- kumanda ile ibopltacaklan jimnastik ala· 50n1de hKalok!JU aıahanı.ndand"I h~r~et edecek cük, kuvvetli ile zayıf arasında hiç 
dise olmuştur. Bn. M. ~inin kendisini tr t tı 

terbiyesine taallGk eden hinalann muha- veya kurak yerleri sulama tesisatı. dövdüğü ve hakaret ettiği sırada •Yan- nında geçitten dönen kızların yer alıolan. e 2 er K a 1 sıa e ı ;;'~ ~ -1c fark gözetmiyenlerin ahlak telak-
faza Ye idamelcP için duhuliye Blınmaaa B) Zürraın kendi arazisi için müştere- gm \'Dr• diye bağırmış; bunu İı.c;iten F) _ Geçidin arkası alınır alınmaz - oşu a.~ yanın yu çam· kisi muazzam bir mücadelenin eşi· 
bu mebaniııiıı irat getiren binalardan sa· lccn veya münferiden yapaca.kian her komşulan keyfivetten itfaiyeyi haber- talimatnamesi dairesinde jimnastik haro- lık y6lmz §elllıge katılacak okul talebe· w• d d" J 
yılmaeınıı iatilzam etmez. 

2 - Ecnebi devletlerin mülkiyetinde 
olup eefarethaae Ye kmwolo9bane ittihaz 
edilea. binalar Ye banlann müte:nımimatı. 
( mütebbiliyet prtile). 

3 - Miinlıaaıran dini hizmetlerin ifa
sına ~ olunup umuma açık bulunan 
cami, havra gibi ibadethander ve bunla-
na mütemmimatı. 

4 - Meccani olmak prb1e hastane, 
sanatoryom ve hnmnmlar ile meccani ol
sun olma81n bilumum eytnnlhane ve da
rülicezeler bir lwnu ücretli ve bir k1'mı 
meccanJ olan butan.e. aanatoryom ve ha
mamlann münhasıran meccani olarak ~ 
tima1 edilen paviyon. daire gibi kıaunlan 
mevcut ise irat takdirinde bu bunlar tef
rik editerdc muafiyetıe muhar edilir. 
Meccat ve ücretli olarak mcmzucen ia
timali halinde muafiyet tatbik edilmez. 

5 - Umumi manrife veya menafii 
umumiyeye hadim oemiyctleTe ait bina-

" • L_,_ edil • · K 1.~ gm e ır er. nevi• SU L -ntlen", sulama Ve kurutma te• dar ctm1•cl--dJl'
0 k tJ • d Bine taDBU ml§tir. lll'g&f&UK• mey• a· • •ı • al be • h ı· d • 

;oc .,..n;.ıc • e en yap maa. • . • tul ırıncı erın g e sı a ın e msan-
aiu.b. itfaiye yetişmişse de ortada söndüriile- G) _ Kıilann jPnn•etik hareketi bi· dan vermemek lÇlll bu cihetin unu ma- l ._ h l tu lst bütü.. ili t-

-'ı.. b" ·· cdi-· d • d"" ı~- d ıK ma vo mu~ r. e n m e Yubnda •azıla tesisattan A fıkrasına Q:A ır şey gorem guı en gerı on- b" , __ ,__ ... ~-:1 • ı·· aatik anan ~m ır , 1c d' bü 
" ter ıbnez erıı;;~ up...-enn 1mn · leri avaklandıran büyü en ışe, - -

dahil o1anlarm menafii umumiye için vü- mü$1iir. -*- alamna seferek yine talimab dairesinde • • -*- yük dava budur. f 50 Milyon insanın 
cuda getirilmit bulunup bulunmadığı ma- VETERINE. R Od k fi w d y·· Mil 1 · • emı•şte ey ugnm a UZ yon arca tnsa-
lıallt idare heyetleri karan ve alakadar Mu·· d:~a. 19epnede nın esarete boyun eğeceklerini zan-
vckiletin iiarı üzerine Dahiliye Vckftle- U&"N y •• -~- netmek için cıldınnış olmak lmmdır. 
tinin tudikile tayin olunur. Veteriner müdüril, hayvan vaziyet.ini oıu·· m Od. .._dm aı&... Büyu .. k Demokrasilerin insanlığı 

H "'-• ~-'---d ___ ,_ · tın !~ı ·=1 tetkik ~ ... in dlin ,..,..,_e kauı.sma gitmiş- aa .,_. • 
er au ~ a 7~ tesısa 191e .. • ~ ~ ve meden"ıyetı' korumak için birleş_-

" 
b. 1 tir. Çeşmenin Bnrbaros nahiyesinin Ka- surette yaralandı 

meai için zaruri olan miktara te a ıi dıovacık köyünde Uç beygirde uyuz B E E tiklerinden süpbe edenler varsa on-
cdecck derecede üem nhnması bunların hastalığı görülmüştür. • mİn rener Ödemişin Cümhuriyct mahallesinde lar da B. Mussolininin son nutkun-
ticaret kaıdile vücuda getirildiğini ifade -*- Şehrimiz ikinci Noterl bay Emin Ere- ren~ber ~~ Biçek gece vakti CeWin dan sonra muhakkak ki zehaplannı 
etmez. Alınan ücretin filhakika bu mik- Bir çocuğun ner evvelki gUn sabahleyin saat g,30 Gelın evıne gırcrek 25 yaŞlarında Bn. tashih etmişlerdir. 
•-- ı-Lbül edip etmecliöi mahalli bele- d ada hanel - Emineye taarruz ctmeğe t-bbils etmiş 
uua CfUl -· kola kırıldı ra delerinde Kar§lyak ki enn- ffak ~ E-in ile Torino nutkunun üzerinde durul-
diyesinin maibatası üz:erine idare heyeti Keınaln11., .. nın Parsa köyünden Ah· de ini bir kriz geçirerek hayata gözleri- ve muva o amaymca m e an- ... d w b" ktas da tabanca 
ka•an -e .. ıa·kada• vı·1~.-.. :n ••'*•ı ve da- ..-x---· · nesi Fatmayı tırpanla ağır surette yara- maga eger ır no ı 

• • '• ' 
11

"""" ..... .... wl H Atso dmda 12 ııı yummuştur. 1 1 k la --'- dli • • . ib. t•J • 
1 met og u asan Y a yaşın· U .n __ ..ı __ beri İzmir ikinci No· anuştır. Suçu ya a nllnl& a yeye çevırme ~ıstemı gı ı garan ı er sıı-

biliye vekaletinin tudikae tayin o unar. da bir çocuk, Turgutludan İzmire gel- zun Yu.ı<UUWı erilmiştir • • d k l .. d bah t 
ı O _ Gerek remıi daireler Teya onlara mekte olan 240 sayılı yolcu kamyonun- terliği vazifesini yapan bay Emin Ere- v · temının e yı ı aca~ın an . se -

merbut m .. ueııs••eler tarafından gerek ha- d K mal d atl _,_ ·sıe • rere ner çok loymetli ailliyecilerimizdendi. -·- miş olmasıdır. Tabanca çevırme 
..... an e lPaşa a amUA. ı mış, :> a· k ·ı" l rd cüml' + ___ ,_ • • h k'ka '- -·ı l 

kiki ve hükmi ,ahıalar tarafından yangın, ifü.şerek sağ kolu bileğinden kınhnıştır.. U.: ço. vı <ıyet e ~ v~w.ez e ız.mır s h ı k •• •• sıstemı ~ ı t~n ~Kl :n~.ş 0 say-
feyczaa zelzele, hastalıklar, içtimala!', Yaralı İunire getirilerek 'Memleket has- vilayetınde ceza h~~gınde ~ulu~Uf ar OŞ U YUZUD• dı garantıler sıstemı luzumsuz 

- tanesinde tedavi altına alınmıştır. Hadi- v.e .son olarak ta ~cı Noterlik vazife- olurdu. Madam ki Almanya ve ftal-
umumi sergiler ve saire gibi sebepler ve sını deruhte eylem.işti. d k k 

seye adı karışan şoför Nuri Çakır hak- ~ K ..'I:_,_, uhitine k . ..:ı:-;.. k en ÇJ 3 0 3 vga ya tabancalarını etlerinden bırakmı-1 r ihtiyaçlar dolayuiyle İnf& edilen ınuvak- da ~-Lki'- ba 1ft __ • ..,... en\.U3Ull m ço SCn• .... ~· ÇO k 
a , kın uuı "r.uta ş ............ a.ıı...... lıalım' ve kadırş'ı ·nas bir 7.at olan B. Emin yorlar. Garanti sistemi yıkılma :f!ÖV-Bu nevi binaların muafiyeti için kazanç kat mahiyetteki binalar ihtiyacın devamı -../:ı-- k k f '-1' 

bul C • • d •• .uou•••01•1•11•11•••••••••••••••••••••• Erenezin kayıhı büyük bir zayiatt.Jr. iki' • kişi bar• birini• apr 1e dursun bir olle ti emniyet ŞeK !-temini gayesi unmaması ve ,, ancı nruddetince bina vergisin en mustcsne· • G / I G • J J • :. e ~n er, raen er: Cenazcsl onu severilerin göz yaşlarly- ni almcıya kadar genisliyecektir. Bi-madde mucıôince L--·anname verilmC9i dır 1 akad ki h · rette 1 dı b d 
ucy • ......................................... e evvelki gün Karşıy a anesm- SU yara a zim kanaatimiz u ur. 

lazım gelir. Bu fıkradaki istisnaiyetin temini için Aydın saylavı B. Ad?an M~nd~cs Ay- den kaldırılarak Küçük Yamanlardaki .. .. Bugiinkü şartlar idnde harbi ff"1a-
Fıkranın umumi :maarife ait hükümde. binanın muvakkat mahiyette olması şart- dından, iktısat vck.Alctı iş daıresı genel aile kabristanına deinedilmlştir. Kar§ıyakanın Örnek köyünde, Ahır k l k k B 

her dCt"ecedelci mektepler dahildir. Me· tır. Binanm muvakkat mahiyette olup müfettişi B. Sait Aydoslu Mersinden Kedcrdide ailesi efradına candan baş kuyu mevkiinde bir hAdise olmuştur. et saynuyan meme et yo tur. u-
nafii umumiyeye hadim cemiyetlerin hü· olmadığı ve ihtiyacın deYllrnı müddeti, geldiler.. sağlığı dileriz. Haydar Subaşı, Tahir oğlu E§ref Kaya nunla beraber harpten en çok kork-

BB. Fazlı Güle,., Nazmi Topçuogvlu ve Türk. Hacı Hilseyinlerden Nizam oğlu maları lazım gelePlrr onu tahn"kr 
kümetçe alel\ısul tasdik edilmit bulunma• alôkadarlann vereceği beyannameye iı- Hacim Çanklı A~karaya gitmişlerdir. q,c 1 Ntih, Eşrefin kardeşi Veli, Arnavut Şa- çalışanlardır. 
lan prttrr. tioaden husuaa idare varidat tahakkuk ban ve Mustafa içki içtikleri sırada ara-

6-A) ister bizz:at ister bilvasıta veya memurluğunun :ilave edeceği mütalaa ile lannda ka ga _ ,,.._ ....... .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~•>' Ka v ~daHa~ .• dars~-T Mu"olini~hn~~kr~aru~~ ıirket balinde olsun, mqguliyeti eııaaiyr· nlilerin if'an üzerine <Wüliye vekaleti· # -,. vga emasm :y u--r a- . 
Iİ ziraat olan zürram gerek mahsulatı .zi- le müştereken alihdar vekllederce ta· 1 hir oğlu E§refi, Eşref te Haydan ağır dıyo~. .. .. .. w 

surette yanlla-··1-...:1.-. Haydann yara- Bır bakıma gore bu mutalaa dog-
raiyenin. gerek hayvanabn muhafazua yin olunur. lift• d ' 11~~ 

unlar ucib" J e lan sol boşluğundan ve bacağlndandır .. ruclur. 
VO gerek zirai uyabn icahe olarak inp l I - HUIUSf kan m mce mua- ••• Kusa oğlu Nuh ta b~ esnasında ao- Fakat maneviyatlari en kuvvetli, 
edilmit bulunan ve z:iraJ iatia...1Atta 1cUl- &yeti kabul edilen binalar S inci madde pa ile yaralanmış ve Uç yaralı hastane- mukavemet kaynaklan mihverin 
lanalan llat ve edevat depo ve hangar· maa"bince beyannamesi verilmek tutı1e v. kaldı-1-·-h· Suçlular Y",._1ft--•" · k d b k d 

isi affakı t m -1---'L Bti-:u. ı·ı· mz:--L- ,,_ ........ ...,'". ~ ... "i"' mukav~met avnailın ~n ir co e-lan. zalıire ambadan. wnlaklar, ara- bina versi-indeaı muaftır. Şehrimizde emsa z muv ye oma ar _.. , .... ı nn WNI- tır k 
balıklar. aidlar. alurtar, lcüme.ler. karat- Menafii umumiyqe müteallik imtiya· kumda etaiNciL1l.it kazanan • -- falar daha fazla olan Demo rasiler 
rna mAhalleri, fımdar, İKİ •e bekçi bina zat ballındalci ı o Haziran 1326 tarihli cephesinde altınların zaferi kolay-

VGrfıyaka ualLefJt·n lacıtıran birer unsur olrnıvacağıni ve lcu1übe ve banlkalan. bnanua 202S numaralı ve 2S/6/1932 B k Vı l Aı U~ fC • 
N H a s iddia etmek pek zavallı bir hulyaya 

B) Köyün manevi pftsiyetine ait orta tarihli bnmJ.a tadiline bdar bükümetçe uyu . Je konferana kanılmaktır. 
ma1ı köy misafir odalan. aktedimit olan imtiyaz mukavelelerine 

C) Bal-'--'-nn d-:.. •~"'- -- 'ıltında m"'~--•..1- m··-C-ti kabUJ _..1:1_:.. bu· l 7 /S/939 Taribine müadif Çarp.mba Onun için hiç aldanmadan r.f"btr 
ladlan~etlere ::._.--:;::lar YO ıa::;,-m:i.r .i:°~l:u.ıilt 5 =::elde llarika1ar Şahesıerinin PBANSIZCA.81 cuma güaanden itilNlren yine elinfl aat 20.30 da kız öiretmen okulu ve şiddet yotu terkedilmelidir. Tct-
b)'J)dıandede denizlerde ve gc;llerdeld maci>ince beyannameli verilmit Olmak ELllA. iKA siaeıı..am zaferi olacakt11'.. direktörO B. Rahmi Balaban tarafuıdan riki mesai yoldlunun biridk

1 
se1

1
admet ve 

(Ald&k nedir)) adlı bir konferans 'ftri- refah vo!u o uiiu anlnsı ma ı ır ... 
l·.,.1• ve balıkçı kulübe ve barakalan, ıartile bina verm•inden muaftır. f 
v-. .. - leceii itirilmittir. ..EVXET Bil.O 11 7 - ~ahiplerinin ikametine mahauı •• RtTllEDf •• • 
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Mersinin büyük bayramı 
fazla halkın 20 binden 

Mersin alayına sancak 
önünde 
verildi 

8. M. M. 
Dinkü içtimada 
müzakere edilen 
meseleler-
Ankara, 15 (A.A) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin başkanlığında 
toplanarak Konya ovası sulama idaresi
nin 934 yılı hesabı kat'isi hakkındaki di
vanı muhasebat encümeni mazbatasını 
tasvip etmiş, Devlet hava yolları hiz
metleri için 939 mali yılına geçici taah
hüt icrası, istatistik umum müdürlüğü 
teşkilatına ait kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
JAyihalariyle Ordu subaylar heyetine 
mahsus terfi kanununa ek kanun layi
hasını ikinci müzakerelerini yaparak ka-

Mersin, 15 (A.A) - Bugün Mersinde Alay komutanı .. Subaylar, erler" yanıbaşında da .conk bayırında ve Kaf- bul eylemiştir. 
yirmi binden fazla bir halk huzurunda Milli varlığın, Milli şan ve şerefin tim- kasın karlı şahikalarında onunla omuz Meclis bu toplantısında Türkiye - Yu-
bUyük bir merasimle alayımıza sancak sali, askerin en mukaddes malı olan. ve omlWI: hücumlar yapan, zaferler kazn- nanistan arasında aktedilen veteriner 
verildi. Evvelce bayrakla ve mersin dal- büyük Türk ulusu tarabndan ~erılen nan ~ır ~ayın adıdır. mukavelesinin tasdiki hakkındaki ka-
lariyle süslenerek hazırlanan büyük sancağı Türkiye reisicümhuru Millt Şe- Degerli Alay, d hah . ·1 nunun da birinci müzakeresini yapmış-
meydan şehir ve köylerden gelen halle, fimiz İsmet İnönünün yüksek ve şanlı Bundan sonra da yur un a bıçı - tır 

d d adına alayınıza büyük bir iftiharla tev- mez sınırlannda bu sancağı ebediy .. ete M. eclısın· • gelecek toplantısı çarşamhn 
mektepler ve sporcular tarafın an a- d d ı t d caksın B 

b la d 1. d' San ak milletin ka ar a ga an ıra .. una guvc- .. .. 1 kt ha sabahtan doldurulmağa aş n ı. di ve tes ım e ıyorum. c . . dır S ~ ı On ·ııe- gunu yapı aca ır. 
f k dd tidir B nımız. var . ancagı a ınız. a mı * 

Muayyen saatte alayımız büyük tini or- ordusuna en mu. a es emane ·· al: tin büyük mükafatlarını kazandırınız. - -
malı subaylar ve çok muntazam giyin- sebeple de askerın çok m_~ mh - Onun üzerine kahramanlıklarla dolu bir Fon Papen 
miş erleriyle yerlerini aldılar. Saat 16.30 dır. Bu ':?':1.kaddes em:ıne~. ve ı:ı~ zafer tarihi yazınız. 
da Orgeneral İzzettin Çalışlar, Korgene- yerde butun mevcudiyetinizleedhay~~ . Alay komutanı Orgeneral İzzettin Ça-
ra] Muzaffer Ergüder. Tümgeneral İs- zı istihkar ederek muhafaza ecegınız- lışl vabcn . 
mail Hakkı Akoğuz, İlbayımız Rüknet- den eminim.. ;~~e~omu~ım, Mezuniyet alarak 
tin Nasuhioğlu ve bir çok askeri umera Değerli alay, Asil Türk milletinin en kıymetli vedi- Almanyaya dönüyor 
belediye ve Halkevi başkanları ve Parti Sen de büyük Türk tarihinde asırlar- ası olan sancağı Milli Şef Cümhurrcisi- Ankara, 15 (Telefonla) - Almnnya-
mensubini devair müdiraru meydana ca kahramanlıklarla dolu zaferler yara~ miz İsmet İnönünün yüksek ve şanlı nın Ankara büyük elçisi Fon Papen hü
gelener g~neral İzzettin Çalışların çok tan Türk ordusunun mutlu cümhuriyet adına çok değerli, uğurlu ve şerefli eli- kümetiıiden mezuniyet alarak İstanbul 
alkışlanan bir söylevinden sonra sancak devrinde şanlı bir alayısın. Cümhuriyete nizden almakla sonsuz bir sevinç duy- yoliyle Berline hareket etti. 
alaya verildi.. layık bir hamasetle Türk zaferlerini dum, dedikten sonra alaya hitaben şun- -•-

Merasimde hazır bulunanların heye- ebedileştirmek için düsturun ve en mu- lan söylemiştir. T •• k J • ı · 
canlı avazelcri, sUrekli alkışları sevinç kaddes borcun bu sancak altında mu- Değerli Al~y : Uf • 0 gı ) Z 
gClz yaşlarına karışarak sonsuz alkışlar- zaffer olmaktır. Sizden sonra alayınıza Sancak mıllet tarafından alayınıza 
la meydanı çınlatıyordu. gelecek olanlar da bu yurdun müdafn- emanet edildi.. Sancağımızı canla başla 3 0 ı a Ş m a S) 

Hallcevi tarafından meydanın mubte- ası içjn bu sancak altında toplanacak müdafaa edeceğiz. Muharebenin en sı-
lif yerlerine yerleştirilen hoparlörlerle olanlar da bu mukaddes borcu asla kışık bir zamanlarında ?ile sancağımw İstanbul piyasasında 
bu kıymetli hitabeler büyük meydana unutmıyacaklardır. .. ha~rlıy~r~k .~·~;da :re .. m~~lete karşı ı1an k i i bir tesir yaptı 

yıldı B .. ük' • ·a· ··t k" Pi d ala bu Anda sancağı Tur- vazıfomızı butun gucumuzle yapac~gız.. ~O Y 
ya . uy resmı geçı ı mu ea ıp ya e yı, Al d b" t k ki . .. k 1 dah" d.. 1st bul 15 (Hususi) _ Yeni Türk 
merasime son verildi. kün talihinin müsbet noktası olan Sa- ay a ır e şı ,;;ag a sa } uş- . ~n . • . . 

. . . . dan muharebesinde sana za- mana bırakmıyacagımıza, sancagımızın İngilız sıyası anlaşmasının pıyasada çok 
Mersınliler tarafın.dan mısa:u: . kom:ı- :81ca m:dıran büyük kumandan İsmet ve milletimizin ve büyük kumandanla- iyi akisler uyandırdığını, bu anlaşma-

:nlar ve ~la! şerefıne 130 kişılik bır İ~~n~dına verirken o günlerdeki eş- rımızın huzurunda and içeriz. nın iktısadi ~e1?.i ~ir a~l~~~. d.a baş-
yafet verildı.. . al . k hraınanlığın gözümün önündedir. Bunu müteakip bütün alay hep bir )angıç olacagı umıtlerı belirdigını, bazı 
Orgeneral İzzettin Çalışlar şanlı a-ı sız a d B""yük" T'" k kahra- agız" dan ıand içeriz• diye bütün meyda- tüccarların hazırlıklara başladıklarmı 

yımıza sancağı · k hitabeyi ira Alayınızın a ı, u ur 
detmiştir : verır en şu - manı ve balaskSrı Ebedi Şef Atatürkün nı çınlatmıştır. yazıyor. 

Suriye Başvekili 
Fraıısız Fevkalade komiserinin 
beyanatı üzeriPe istifa etti 

Danzig Almanyaya 
ilhak edilirse 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - dan hareketinden evvel Leh ordusu baş-
kunınndam mareşal Ridz Smigli ile 

Alman tehditlerine rağmen bugün Dan- uzun uzadıya görüşmüştü.. Mareşal 
zigdc tezahürattan fazla bir ~Y olmıya- ke.ndisine 1''ransız ve Leh erkanıharbi-
cağını zannediyorlar. ~ıelcri arasında tekrar tema.'> tesisi ve 

Ordre gazetesinde Viviers yazıyor : bir Fransı7. - İngiliz - Leh askeri iş bir-

. 

SON HABER 
- '- .. ~ ....... -- .._ ... ...1 ~~ -- • • 

Valiler arasında 
27 viliyette yapılan 

değişiklikler 
lzmir valiliğine Bahkesir valisi B. 
Etem tayin edildi. Vali muavini B 

Cavit Gaziantepe vali oldu 
Ankara 15 (Telefonla) - Izmir vali-ı Ağrı valisi Bilrhan Teker, Trabzu 

liğine Balıkesir valisi Ethem, Konya va- hukuk müşavir muavini Osman Sah 
liliğine tiçüncü umumi müfettişlik baş Ağnya Kırklareli valisi Hasip, Rize 
müşaviri Nizameddin, Sivas valiliğine Çankırı valisi Hüsnü, Kırklareline mU 
nüfus umum müdürü Muhtar, ~nisa kiye mlifettişi Ihsan, Edirneye Gümü 
valiliğine mahalli idareler umum mil - hane valisi Ferid, Gümilşhaneye Ed" 
dürü Faik Türel, Ispartaya eski Seyhan ne valisi Niyazi Mergen, Boluya matb 
valisi Tevfik Hadi, Balıkesire Muğla va- at umum müdürü Naci Kıeman, Mu 
lisi Recai, Elazığa mülkiye müfettişi valiliğine Malatya valisi Ethem, Mal 
Asım, Urfaya Trabzun valisi Reşid, To- yaya Erzincan valisi Sabri, Erzinca 
kata Ankara vali muavini Salahiddin, mülkiye müfettişi Osman Nuri ta 
Kayseriye Bursa valisi Şefik, Çankırı - edilmişlerdir. 

ya mülkiye müfettişi Refik, Meraşa Ay- Matbuat umum müdürlüğüne B 
dın valisi Salim, Aydına Meraş valisi valisi Salim tayin edildi. 
Sabri, Kırşehire Ordu valisi Boran, Or- Nüfus umum müdürlüğüne Dahıli 
duya Kırşehir valisi MiUıat, Gaziantebe vekaleti müsteşar muavini Sabri ta . 
Izmir vali muavini Cavid Ünver, !çele edildi. ~ 

ltalyanlara •• gore 
lngiliz - Türk 

evvel ltalyayı 
anlafması herşeyden 
istihdaf ediyormus 

Roma 15 (A.A) - Siyasi ltalyan mahafilinin kanaatine ;öre ln
giliz - Türk anlaşması her şeyden evvel ltalyayı istihdaf eylemektedir 
Bu anlaşma lngiliz - ltalyan anlaşmasının başlıca esaslanndan biri ola~ 
Akdeniz statükosunun muhafazasiyle telif edilemez. Diğer taraftan 
lngiliz - Türk anlaşmasının Balkan antantı prensipleri ile de telif edi
lemiyeceği intibaının Yugoslavyada hasıl olmuş bulunması memnuni
yetle kaydediliyor. Ve eğer lngiltere Türkiye ile anlaşmak sureti le 
Yugoslavya üzerinde bir tesir yaptığım zannediyorsa bunun tamamile 
aksini elde ettiği beyan olunuyor. 

Reisicümhur Ruzvelt 
Yeni bir teklifte mi bulunacak? 

Beyrut 14 (A.A) - Suriye başvekili Lukhari, Fransız fevkalade komiseri 
Puaxunun geçenlerde Fransanın Suriye siyaseti hakkında yaptığı beyanatın 
Suriye bükilmeünin programına uymadığını söyliyerek reisicümhura kabi
nenin istüasını vermiştir. 

Reisiciimbur, Fransız fevkalide komiserinin Şama muvasalatine ve bazı 
tasrihatta bulunmasına intizaren kabinenin iş başında kalmasını rica etmiş
tir. 

Danzigde bir plebisit mi? .. Her halde liği imkanlarım tetkik için sarih tali
Pragda bir plebisit yapılmadan olamaz. mat venniştir. 
Her şey sıra ile yapıhr. Bohemya ve Mo- HADİSELER 

Vqinstton l 5 (A.A) - Nevyork T aymis p.zetcsinin ~rendi~in 
göre reieicümhur Ruzvelt Avrupa sulhu lehine yeni bir teşebbüste bu 
lunmağa karar vermiştir. Ruzvelt ekonomik meaele1erin toprak ae
nişlemeleri olmaksızın halli için bir konferans yapılmasını yeni bir 
Avrupa buhranı patlamadan münasip bir zamanda tekrar teklif ede
cektir. 

FevkalAde Komiser Puaxu, Fransız hUkilmetiııin dost ve müttefik Suri
yeyi istikWine kavuşturmak hususundaki teahhildü.ne sadık bulundu~~u 
.öylerniş ve fakat memJeketin müdafa~mı temin için ~r~ız kuvvetlerının 
Suriyede kalmaları lüzumunu ehemı~ııye~~ ~aydeyle?:ıştır ... 

Suriye makamatı vilayet idarelerinın r~Jımı ve dahili a~yışın Fransız or
dusu tarafından temini hususlarında tavzihat beklemektedir. 

Kudüs 15 (A.A) _ Yakında beyaz kitabın neşri haberinin muhtelif teza. -
hUrata sebebiyet verdiği bildirilmektedir. Kudüste po~se ~uarı~ olan bır 
nümayişçi alayını dağıtmıştır. Telavivde bir çok muharıple:r:ın evınde araş -
tırmalar yapılmıştır. Müteaddit amele ve sendika teşe~ldillen aralarınd~. top
lantılar yaparak merkezi teşkilatın mukarreratına gore hareket etmegı ka
rarlaştırmışlardır. 

Bağdad 15 (A.A) - Filistindeki isyanı idare ede~ Arif ~b~urrazak, P:ıl
mlre gelmiş ve orada teslim olduktan sonra tekrar firar et~ .. ~eraberın
de büyük milf tünün akrabasından biri vardır. Abdurrazak, Şukrü Saka na-
mı altında seyahat etmektedir. 

~~~~~~~~~~~~ 

Fransız ihtiyat zabitleri heyetinin 
Londraya yaptıkları seyahat 

Londra 15 (ö.R) - Buraya aelen Fransız ihtiyat z8bitler~ d~leg:u
yonu muhtelif müesseseleri gezdikten sonra Mareşal F oı ahıdeaıne 
gibniı ve general Veygand tarafından abideye bir çelenk konulmuş
tur. Fransız ihtiyat zabitleri lnailiz harbiye mektebi olan So~~ers as: 
kert akademisini ziyaret etmiş ve zabit namzedleri bir geçı jes'T 
yapmışlardır. General Veygand bir nutuk aöyliyerek F~ k':~ ngı -
tere zabitlerini birleştiren sıkı bağları habrlatmıf ve demiftir ıla. e·· 

1 k • 'd al · · --'·tıyor r u-c Gençlerimiz her iki mem e ette aynı ı e ıçın .,.... · lar 
---:L harpte dört sene yan yana harbetmiş iki millete mens~p!ur · 
Y ua. nlar birb · · • daha ıyı tanı-Oüşman ateşi albndaki bu komşuluklan o a ınm ·ıı I . . . 

. • k.. · · B '--:.lar mı et erımızın 
malt ve takdır etmek ım anını vermııtir. u ~ d·:..r beb·ı b 
müşterek hak ve şeref telakkilerine çarpan bazı ıd ı .~ j;d u 
gün bir kat daha kuvvetlenmiştir. Burada huzurumuz ~n!P ~tar. alı-
1 d .. . b"' ··k b" . 1 "cabet etti~imızı gos erır. n• 
arımızın avetme ne uyu ır sevınç e ı • • . ~ rduk B h _ 
giliz milletinin askeri gayretlerinin gayretlerını bılıdyokla b. . u ~ırt' 

F 1 ima ı n ır vazıye ı 
lıklar ne lngiltere ve ne de ransanın mesu 0 

• h ··ı tt"" · 
F_,__ ·· d .. kl imız te ayyu e ıgı-

kartılamak için zaruri olmuştu. aıuat gor. u izcler b .. l" ecek ve 
• d . f k" ded" F avdetım e unu soy ıy mız erecenm ev ın ır. ransaya .. d ed "iz» 

harbı geriletmek için biz de ayni hızla hazırlıgımıza ,;,vam CCCK rn~ • . ' 
Bucilnden itibaren büyük müsabaka ve hediyeli PROGRAM 

ravya ahalisinin reylerine milracaat et- Danzig, 15 (A.A) - Danzigdeki Leh 
tiğiniz zaman ~iki Danzig halkının da kütüphanesinin camları ikinci defa o1a
reyine müracaat edebilirsiniz. O zama- rak meçhul şahıslar tarahndan kırılmış
na kadar Leh gazetelerinin haklı ola- tır. 
rak tavsif ettikleri gibi plebisit komed- l Pnlonya komiseri Şodaki, serbest şeh
yanıza seyirci bulmanız ihtimaJi yok- rin ayan meclisi nezdinde hidiseyi pro-
tur. testo etmiftir. 

LEHiSTAN MÜDAFAA NAZiRi Varşova, 15 (A.A) - Pat ajansı, Al-
PARtSTE.. man Silezyasında kam Dobrodziende 
Paris, 15 (Ö.R) - Lehistan Milli mü- ikamet eden bir çok Leh aileleri teh-

dafaa nazın ~eneral Gaserski Parise dit mektupları aldıklarını bildirmektc
gelmiş ve trenden inerken Fransız baş- dir. 
kumandanı general Gamlen, Polonya se- Diğer cihetten Şarki Prüsyada kfıin 
firi ve ataşemiliteri, büyük elçilik erki- Krasnolekadaki Leh kilisesinin rahibi 
nı tarafından karşılanmıştır. General Sosazevski, dört gün içinde Alman tcıp
Pariste 3 - 4 gün kalam ve büyük elçi- raklarını terke~ek emrini almıştır. 
likte ikamet edettktir. Varşova, 15 (0. R.) - Polonya hnri-

Bugiin şerefine bir öğle ziyafeti ve- ciye nazın bay Bek yakında Mos
rilmistir. Yann general Gamlenin misa- kovaya giderek Potemkin ile Varşova
firi olacakbr.. da başlıyan müzakerata orada devam 

Leh Milli miidafaa nazın Varşova- edecektir. 

Almanya, Baltık rr.emlekctlerine 
Moskovanın karışmasını istemiyor 

Londra 1 S (Ö.R) - Pres Assosyefin bildiriyor: 
Almanya hariciyesi, Baltık memleketleri hariciyelerine bir nota gön

dererek Baltık memleketleri münuebetlerine Moskovanın kanttınl
masının faydasızlıiını bildirmiş ve bunun mahzurlu olduğu mütalaası 
ileri sürülmüştür. 

Almanya, her hangi bir silahlı hareket önünde Baltık memleketle
rinin Alman silahlarına Wfl cephe alıp almıyacaimı da sormuştur. 

Kaunaa 1 S (A.A) - Almanya ile Litvanya arasındaki ciktısadi 
müzakerelere Berlinde devam edilmektedir. iki memleket arasında ti
cari bir anlaşmanın gelecek Cuma giinü imzasına imkan hasıl olacaiı 
tahmin edilmektedir. 

Bu anlaşma ile Çekoslovakya ile A vusturyanın Almanya tarafın· 
dan işgalinden sonra hadis olan vaziyete göre iki memleket arasındaki 
mübadeleler yeni bir şekle konacaktır. 

Muahcdenin meriyet müdeti, iki senedir. Memelde Litvanyaya 
mahsus bir serbest liman tesisi meselesi bilahare bunun için teşekkül 
eden komiayon tarafından halledilecektir. 

Bu müddet zarfında Litvanya evvelce olduğu gibi Memel limanın
dan istifadeye devam edecektir. 

Yugoslavya - ltalya 
Kral Naibi Prens Pol ve Prens~s 

Olga ita/yadan ayrılclılar 
Floransa 15 (A.A) - Yugoslavya naibi prens Pol ve prenses Q] 

. l . p . h ek Ra ve maıyet erı gece yansı ostunıaya ar et etmişlerdir. Oradan Bel-
grada gideceklerdir. istasyonda prens ile prenses dö Piemont, kont 
Ciano ve mahalli memurlar tarafından teşyi edilmişlerdir. 

istasyon, Yugoslav ve ltalyan bayraklarile donatılmıştır. Kont Ciano 
Yugoslav hariciye nazın Markoviçe veda ettikten sonra T orinoya ha
reket etmiştir. Orada Mussoliniye mülaki olacaktır. 

Roma 15 (ö.R) - Yugoslavya kral Naibi Prens Pol ve refikası memleket
lerine avdetten evvel Floransa §ehrini ziyaret etmişler, Mediçi sarayındaki 
sergiyi gezmişler, operada bir gala ıuvaresinde bulunmuşlardır. 

Belgrad 1 S (ö.R) - Yugoslavya kral naibi prens Pol ve prenses 
Olga Lublianaya gelmişler ve merasimle karşılanmışlardır. Yazlık ika
metgihlanna müteveccihen yollarına devam etmişlerdir. 

Çekler bütün tazyika rağmen 
A lmanlaftırılmak iatemiyorlar 

Prag 15 (A.A) - Havas ajansı muhabirinden: 
Çekler Alman kıtalannın tehdidine raimen kendilerinin Almanlaş

tınlmalanna karşı tiddetle mukavemet etmektedirler. Halkın ekse
riyeti, Haşanın vaziyetini bilhua Hitlerin 50 inci yıldönümü müna
sebetile Berline giderek Alman devlet reisine temennilerini arzettiği 
gündenberi tenkid etmektedir. • 

Kültürpark • 
sınemaaında Hitler 

Hitlerin Avusturyada ve SSüdet arazisinde olduğu gibi bir plebiait 
yapmak istemiyerck eski reiaicümhur Haşanın hüsnüniyetini istismar 
ettiğini tercih ettiği beyan olunmaktadır. Bundan dolayı, Hatanın po. 
litikaaına efkarı umumiyenin de müzaharet ettiii teklini vermek mak
aadile bir milli birlik partisi teşkiline karar vermiştir. Bu parti, memle
kette teşekkülüne müsaade edilen biricik parti olup herke. oraya ya.. 
zılmaktadır. Halk, dünyada cereyan eden vukuattan bihaber bulun
makta, Almanlar da Südetlerin yardımile bütün istihbarat tetkll&bni 
kontrol etmektedirler. Henlein fırkasının eski matbuat tefi, ıimdi ma'" 
buat sansörü olmuştur. Südetler, radyo ve filimleri de kontrol etmek,. 
tedirler . 

Belçikada A J b• h b 
Bir lıanal seddl cöfıtü Si sız ır a er 
na~~?~~~:~~ bu ~~A~~c~:ı!t Çin ordusunun Hopai'de Japonlar 

Alman - Belçika hudu- ma ameliyesi esnasında bir kaza olmuş h d 
ROBER2' 2'AYLOR • .JOAH CRAVFORD dunu teftı"Jr edı"yor ve muvakkat olarak yapılmış olan kn- tarafından mu asarası og" ru deg" jJ 

y çük yan sedlerinden biri suyun tazyiki-
LİONEL BARRYMOR • FRANCHOT TONE - MELVYN DUGLAS - J. ----tr--- ne tahammül edemediğinden 600 met- Paris 15 (Ö.R) - Çinin Paris sefiri Tiyençinden aldığı ıu tebliif 

STEVART büyük tarihi müessir aşk hikiyesi Berlin, 15 (Ö.R) _ Hitler, refakatinde relik inşaat çokmüştür. Hasarat mühim neşrediyor: • 

1 K 1 N C 1 B A L A Y 1 Himler olduğu halde Alman - Belçika olmakla beraber kanalın açılma tarihi Çin ordusunun (Huyeni) civarında muhasara edildiğine dair japon 
hududunda kfiln Ahende müstahkem teahhüre uğramıyacaktır. matbuatına atfen yabancı gazetelerde intişar eden haberler tamamen 
mevkileri ziyaret ettikten sonra ikinci B M k l ·ı · asılsızdır. Çin milli ordusu japon ordusuna karşı muvaffakıyetli taz. 

2'YROH POVER • LORErrA lfO'UHG kolordu müfettlşi ile birlikte Sigrid hat- • eta SOB ngı rz yiklerinde devam etmektedir. 
tının teftişine devam etmiştir. sefirini kabul etti.• Şanghay 15 (AA) - Japon Domei ajansının Amoydan bildirdi 

BÜYÜK TARteJ AŞK utKAYESI Berlin, 15 (Ö.R) _ D. N. B. ajansı Atina, 15 (Ö.R) _ Başvekil general ğine göre Kulangsu enternasyonal mmtakasının japonlar tarafından 
SEANSLAR: GÖNÜL AVCISI: 3.10 • 7.10 .. bdNci BALAYI 5.00 • 9.GO bildiriyor: Hitler garp hudutlarının tah-IMetaksu İngiliz sefirini ve İngiliz eko- İşRalinden sonra iki lngiliz torpidosu Amoy limanına gelmiştir. 

----~-~---.Lımı.ıam=sL~.JNllE&I saa~t -·=l·~•~lK=iN~ct==BALA~_Yl_ILE __ B_AŞLAB~-~---..-..-kiı-'m--edilmiş-· _ . _kısımlan ___ _ üze...._...nn_· _c:1e_te_fü§_._ıe-_.. ... no_milc_·~h-e_y .... eü_· ..... re ..... ısı .... · ...... · _S_ir __ Fred __ e_rik_ Layt _ __.___....._Ç_i_n_s_u_la .... r_ın_da ........ ı_n .... g.a..ili~:!_i~~su kumandanı Amiral Percynin 16 mayıst 

Gönül Avcısı 



SAHJFE,f YENİASIR 

MİRAÇ KATIRCIOliLU 
PifeJıare Küçiilı Jsrnail efendinin hat1Pat1.. 

ANLAT AN: Eczacı K. K. Aldat Ceviren : Haıim Sami 

Osmanlı Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-4-
•Östad• her vakit münar.eünfih kal

mış bir mefhumdur. Hiç bir devir hiç 
bir kıymet baldı:ında kat'I ve hakiki 
hükmünü verebilmiş delildir. Beğen-

0kumayı filan bıraktım 
-31- diklerimiz daha ziyade işimize gelenler- l K ı: "l 

dir. Bunlar işimize gelmemeye başla- Artık oyuncu o muştum. aramı ustura ı e 
Koca lstanbulda bunu bilmiyen tatlılaştırmıştı - aşk nedir diye bizi dıklan günden itibaren bizim için be- kazıttım Ve kavuklunun oğlu rolüne c, ıktım 

kimse kalmamıştı... isticvap ediyordu ... Ben de kendisine ğenilmek mevzuu olmaktan çıkarlar. 
Ruslarla alay etmek için zekayı d - · b ro· A k Bunun içindir ki ebediyen beğenil- Nihayet iş meydana çıktı. Beni sıkış-

!ud' euhgelrs": ceval ı vek .:~··· şba, mek istiyenler ebediyen bir şeye yara· --•-- artık 
zorlamak, kapalı, zarif nükteler bul- a ı r . u ınsaı:ı arı, çe ~_!!~. ıstıra yabilmeye çalışmalıdırlar. Madem ki tırıyorlardı. Ben de ne yap= 
malı: beyhude bir külfettir, onlar en mukabıl fena bır takım duşuncclere, ebediyen beğenilmek efkan umuıniyece mektebe gitmiyeceğimi, artık okumı
açık bir alayı bile, pek güçlükle fark intikam arzularına sevkeden bir kuv- olur, öyleyse beğenilmiş olmayı kafası· yacağımı söyledim. Esasen kuran oku· 
ederler ... Bizim sefirin nüktesini se· vettir.... na koymuş olan kimse şimdinin psiko- yacak, gazete okuyacak ve mektup ya-
zemiyen madam Karlof bu sefer ita!- Evvelki sözlerle şimdiki bu tarif lojisini kazanarak yarınların psikoloji- zacak kadar tahsil etmiştim. 
ya sefirine döndü ... Ondan bir komp· arasındaki aykırılık hemen gözüme lerine tesir etınes~ni bilenl~~dir. Yani BiUlhara, oyuna başladıktan sonra hu-

k . d" bunlar kıymete daır ruh politikası ya- tahsil . 
limana mazhar olacağı anaatile, çarptı ... Evet ... Şarkının narnesı, ın- bilm" lmalıdırlar. Aksi takdirde sus! surette · eltim. 
· •· b. · d ı· k 1 ki ·· d • · · ·ı· d pa ış 0 * ışveu ır vazıyette sor u: ıyen u a ara gore egıştırı ıyor u.. kendisi ölmeden ismi ölen muhterislerin 

- Dük, nöbet sizin ... izah ediniz, Bu değiştirme beş dakika evvel ya- mezarlığına gömülmek acı bir zaruret· Kamil ağa kumpanyasında Misyağcı 
bakalım ... Vilavisyazo güldü: pılsa idi, buna çok gülecektim ... Fa- tir. Bu mezarlık unutulmaktır. Hakkı cidden yaman bir koµıikti. Bu 

- Madam ben çok ihtiyarım ... kat şimdi artık bununla alakadar Unutulmaktan daha iğrenç bir me- kumpanyada Şehreminll meşhur Frenk 
Aşkın tarifini, ihtimal ki, otuz se- olarnıyacak bir vaziyete düşmüş- zarlık varsa o da i?ka~ır. ~i~de~ ~ir Mustafa Pişekar, Terlikçi Riza da czen
ne evvel biliyordum... Fakat şimdi tüm ... Sihre benziyen derin bir ca· kıymet olmak ve bıle bıle, ıstiye ıstıye r· k ı d Ben Terlikçi Riza 

· · · kabul edilmemek, güneşin karşısına ge- ne> ro une çı ar ar ı. 
unuttum ... Madam Karlof cesaretini zıbe tesm altında kalmıştım... . .. kt d kt d h ez"ıl kadar kadın taklidi yapan bir sanatkar 
k k Y 

. d kalk C . ç1p guneş yo ur eme en a a r .. . 
İç aybetmemişti: erım en tım... emıyetten ce bir hareket delfildir. Biz bir dereceye görmedim. Kumpanyada Sarmaşıklı Ri-

- Siz anlatınız, prens... ayrılan Sir Arşibald Falklanda doğru kadar ışığa bakabiliriz. Bunun gibi biz za da vardı. Bu adam kadar da lı;imse 
Sernoviç fena bir niyeti olduğunu yaklaştım: bir hadde kadar fazilet ~e. ~y;"'e~ aptal rolü yapamazdı. Son zamanlarda 

ima eder bir tarzda kedi gözlerini - Ledi Falklanda takdim edil- nıeftunuyuz. Bu had kendi ıçunızdeki Sepetçi Ali ile Refet te cAptab rollerin· 
dik k k f . . ban k dır fazilet ve kıymeti bir ni•pet dahilinde d 1 d ere : me şere mı a azan ın. .. 

1 1 ılı B dan . . de çok muvaffak olmuş arka aş ar an· 
A·'· k ki kadının anla""· B .. 1 k k f · b.. aşnuş oma ı r. un sonrası ıçm 

- il"• er e e r- .. unu ~oy er ':n n~~~ : ımın u- kendimiz kendimizi beğenmemeye baş• dır. 
mamaları demektir. tun tatlılıgını ve ınceligını ele almış- lar ve bizde bu baleti ruhiyeyi uyan-

Madam... tırn ... F alkland o dakikada bana Öy· dırmış olan f32ilet ve kıymete düşman * 
- Ya~.·. le bir tarzda bakmıştı ki iyi bir mana kesiliriz. İnsanların vicdanlarında meş-

Benim haftada üç gün muntazaman 
oyll.na devam etmekliğim Kimil ağanın 
dikkatinden kaçmamış ... - Evet ... Aşk, bir kadın veya er- ifade etmiyen bu gözlerin soğuk ba- hur olmak istiyen gafil buna dikkat ~t: 

kek, karşısındakinin arzularından, kışı altında, ruhumda bir ürperme, melidir. Unutulmak bir ikbal devrını 
kendisini sakındığı vakit husule gc- bir çarpıntı duydum ... Bu gözlerde tattıktan sonra gelen bir acı oldu4'll için 
len bir vaziyet demektir ... Ve böyle kıskançlıiZa dair bir mana okunmu- az çok kallarulır bir felakettir. Esasen 

Bir gün beni çağırdı: 

öldükten sonra unutulacak olan haya
gülünç bir hale düçar olmak asla işi- yordu ... Hayır ... Onlarda daha baş- tının sonlarına doğnı ölümle beraber 
me gelmez... ka şeyler vardı. .. Bu gözlerde derin unutulmanın da kendisine doğru gel-

- Bana bak küçül< .. dedi. Seni oyu
na bedava alırım ama bir şartla ... Oyun
dan sonra oyuncı ıların elbis.,lerini top
layıp Aksarayda sana göstereceğim bir 
kahveye bırakacaksın .. Oyun günleri de 
onları yine oradan alıp buraya getire-

Semoviç daha sözünü bitirmemiş- bir nefret, zalimane bir merhamet- mckte olduğunu sezer .. Bu sezi~ biraz 
ti ... Birdenbire herkes ayağa kalktı... sizlikle birlikte, şüphe, hayret ve da kendisinin kötü ve az kıymetinin ru
Bu sefer Narsis Buşe de ayağa kal- emniyetsizlik manalarının fışkırdığı- hu tarafından kabul edilişine delalet 
karak yeni geleni selamlamakla be- nı seziyordum... eder. Fakat göz göre, fışkıran ve par- ceksin .. 

lıyan, bir kıymetin inkilıı kadar zehirli Ben bu teklifi kabul ettim. 
raber oturdug" u koltug" u hemen tak· Beni o vaziyetini değiştirmeden k k · d"l · bir acı yo tur. Çün Ü tasmun e ı mış Birkaç hafta bu böyle devam etti. Son-
dim etti ... Gelenler lngiliz sefirinin karısiyle tanıştırdı ... Bunu yaparken cinayette olduğu gibi hakiki kıymet ve . b" gün KAınil ağa bana: 
karısiyle madam F alkland idi ... Ledi kullandığı cümleyi aynen buraya fazileti inkar~a da bir kast vardır. : ra yınse . ırd d" K kl •

1 1 
k 

alıcıand sefirin arısının o una gır· ay ıyorum: Son gunlerde elımıze geçmış olan S· • . . ? F '-' k k J • k ded · .. . . . İ ı - enı, e 1, avu unun og u o ara 

mişti... tik görünşte onu hemen ta- - Mari. .. Margi Dö Sevin ye... Uınbul mecmualarından birinde en çok/ oyuna çıkaracagım. !ster mısın· 
nıdım •• Çok yaşlı olan sefirin karısı Dostum ... Ben onun dostu~ ... Eğer beğenilen muhaı;ir • . edip, artis_t ~e .~· Hiç istemez olur mu idim .. Oyuna çık
takdim edilen koltuğa oturdu ... Son- buna pek fazla ehemmiyet veriyor- mancılarınuza daır bır anket gozumuze mağa ·an atıyordum. Boyuma göre el-

ra ı•htı·yarlıg" ın bozdugu" çatlak sesile: sa, hadi öyle olsun ... O dakikada böy- çarptı. Mevzu daha ziyade ~azi o~ak bise yoptırdılar. Kafama göre kavuk ıs-
iizere bulunan bir bale taallük edıyor- k • 

- Prens Sernoviç, sözleri yarım le •eylerle meşgul olacak bir halde d Ank tt ·•şte k il · lan marladılar. Oyun meydanına çı hgun "' u. c e mu. re en ver rruş o 
bıraktınız neden bahsediyor idiniz~ .. değildim. Bütün d;kkatimi, cuma gü- hükümlerde hazan amme hissiyatının 0 gün kadar sevindiğimi hayatımda hatır-

Semoviç bir lahze bile tereddüt nü Göksuda yarım yamalak bir su- yanılmaz kararını gördük ve. sev~~k. .. : lamıyorum .. Artık oyunculuğa başla -
etmiyerek: rette gördüğüm Ledi F alklanda has- Fakat umıuniyetle, anketteki hüküm· ml§lım. 

_Madam L..abaron Karlof _de- retmiştim. fo~de, .mesle_k. psikolojisi ile ~e~di .~e~- Ilk önceleri Misyağcı Hakkı ile ka. 
minki, ekşi ifadesini yumuşatmış ve •• BİTMEDİ •• yıillerın tesırı .. heme? kendini gosterı- vuklunun oğluna çıktım. Sonra lranlı 

Torino 
Mussolini 
sistemine 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Mussolininin nutku 
rarlamıştır. 

nutku". 
~arantiler 

hücum etti 

yor. Esasen boyle hır anket mantıksız- L._ taklit! · h !ti b 
d Han · tulft dah ·· 1 ve "" erıne eves e m ve u 
ır. gı ve gurup a guze · . 

dir? Diye bir anket yapılabilseydi, ve taklitlerde muvaffak oldum. 
lıangi şiiir veya romancıya vesaireyi da-/ Kamil ağanın kumpanyasında oldukça 
ha çok beğeniyorsunuz? Diye de bir su· pişmiştim, gençtim ... Bu meslekte ileii
al sorulabilirdi. Kainattaki güzellik gi~i !emek istiyordum. 
ruhlardaki güzellik te akıp gitınektedir. 0 d · h k "ğ" k 
H b h h akş nkJ evrın en meş ur omı ı ve um-er sa a ve er amre er ve 
seslerle bu ruzelliğin birazını ve başka· panyası olan Kör Mehmede baş vur· 
sını zaman ~n tutturuyor. Fakat var· dum. Kendimi takdim ettim. 
lığın sırrında gizli duran güzellik tufa. Birkaç numara yaptırmak suretiyle 
nından ancak bir kıvılcım gözlerimize beni imtihan etti. 
sürünüp geçiyor, gerisi ebedi bir hasret _ Ala ... dedi. Seni kabul ediyorum ki 
muammasıdır. Bunun gibi mana ile-

evvela kıyafetini değiştireceksin.. 
İKİ TARAFIN SULH ARZUSU mindeki güzelliği bazı ruhlar biraz ve 

b ka ·· ı·· I ak k lan b" - Nasıl değ;•tirecegım·· ? Fakat totaliter devletlerin gösterdiği aş tür u o ar yo o ve ır sana- .., 
samimt sulh arzusuna büyük demokra- tın yardnnı ile bize anlatmaya çalışır· - Ilk iş, kafanı ustura ile kazıtacak-
silerde ayni samimi sulh arzusu ile mi !ar. Bu da onların hakiki kıymeti hak- sın ... 
mukabele ediyorlar. •Halk hayır diye kında bir delil olamaz. Dediğini yaptım. Arkama kırmtzı bir 

MİHVER . . . , . . . 1 bağı.rnuştır. • Bu ~ cevabını ~iz ve:- Bununla beraber eserle ruhun güzel· mintan geydirdi. "üstümde bir solla ba
Mihver uzun seneler iki reıunuı ihti· ı diniz, ben sade hali hazırdaki şeraıt !iği seziş ve kavrayışı hakkında bir fi· şımda abani sarıklı bir fes .. Işte ben ar-

lalin.in müvazl bir hareketinden ibaret J içinde bu arzudan şüphe etmenin meşru kir edinebiliriz, o kadar.. tık bu kıyafete bürünmuş·· tilin. Oyunda 
kaldıktan sonra •Milan• paktı ve hu ay olmadığını söylemekle iktifa edeceğim. En iyi şiir diye bir şey yoktur ki en 
Berlinde imza edilecek olan askeri itti- ı Son zamanlarda dünyanın üç kıtası- iyi şfür diye bir şey olsun. Bazan en Kavukluya çıkan kör Mehmedin oğlu 
fakla iki devleti ve iki milleti birbirin- nın haritası değişmiştir. Bununla bera-

1 
kötü bir şfürden en iyi bir şür çıktığı rolünü yapardım .. 

den ayıramıyacak şekilde birleştirecek-ı ber Japonya, Almanya ve İtalya büyilk gibi en iyi bir ş5irden en kötü bir şiir Bu sırada meşhur komik Hamdi de 
tir. •Alkışlar ve Düçe sesleri ... Her sa-, demokrasilerden ne bir tek metre mu- ~ çıkıyor. Sorulması gereken sual şuydu: kör Mehmede müracaat etti v" 0 da bi
bah ellerinde bir dilrbinle belki de rabbaı arazi, ne de bir tek adam almış-' Şiiri en iyi emip sömüren en iyi ruh zim kumpanyaya girdi. 
muhtemel bir çatlak arıyanlar şimdi !ardır. O halde demokrasilerin hiddetini I hali nedir?. Bunu hangi diibi hayalında 
mahcup olacaklar ve küçül< düşecekler-il nasıl izah edelim? Bu hiddetin ahlaki bir kerre olsun tam olarak yapmıştır?.. Komik Hamdi benden büyilktü. Kum
dir.. endi.~elerden neşet ettiğine mi bizi inan- Niçin cüceler ikliminde devlerden hah· panyaya girdikten sonra kavuklununoğ-

Kimse hulya bakiyeleriyle geçinmeğe dırmak istiyorlar? Onların imparator- sediyoruz? lu rolünü Hamdi yapmağa başladı. Ben 

Gedikpa§a tiyatrosunda oyıuyan me~hur 
Güllü Agop 

de kah (Razakı zade Tarçin bey), k~h 
lranlı, kah Lh olurdum. 

Evvelce de söylemiştim, kör Mehmed 
çok yaman bir şeydi. Ben, şimd!ye ka
dar gelmiş ve meşhur olmuş bütün ko
nıikl.Ne oynadım. Fakat kör Mehmed 
gibisini hiç görmedim. 

O sırada Gedikpaşa tiyatrosunda Gül
lü Agop, Fasulyeciyan, Aleksanyan, 
Mınakyan, büyük Binyemciyan, bilyük 
Ismail, küçük Nuri, Hamid, Paçavracı 
lsmail, Ahmed Necip, Holas, Kazmirci
yan, Atamıyan ile madam Hekimyan, 
Satnik, Ağvani, Arvanik, Bayzar oynı
yorlardı. Ben, Usküplü hanında bizim 
oyunumuz olmadığı zamanlar Gedikpa
şa tiyatrosuna gider, onların piyeslerini, 
draınlarını merak ve alaka ile seyre· 
derdim. 

Içimde tiyatroculuğa, sahneciliğe, ak
törlüğe karşı ~iddetli bir arzu ve sCjuld 
törlüğe karşı şiddetli bir arzu uyanmış
tı. 

Istanbulun bu güzel tiyatrosunun sah
nesine çıkmak, orada rol almak çok iste
diğim bir şeydi. Büyük Ismail efendi va
sıtasiyle Güllü Agoba müracaat ettim. 

- Daha pek genç ... 
Diyerek Güllil Agop beni kumpanya

sına almadı. Bu suretle emelim de kur
sağımda kaldı. Gedikpaşada oynamak 
bir tilrlil bana nasip olmadı. 

Esasen Gedikpaşa tiyatrosu içinde o 
zaman yeni yetişen gençler aleyhinde 
bir cereyan vardı. Bilhassa aralarına biz
lerden kimseyi, yabancıyı almak istemi
yorlardı. 

Gedikpaşa tiyatrosuna girememekli
ğim canımı sıktı. Neşemi kaçırdı. Henüz 
on altı yaşında idim. Benim böyle oyun 
peşinde koşınaklığun ailemi çok üzüyor
du. 

- Yapına ... Etme ... Ayıptır, günah -
tır .. Bizim şerefimizi kırıyorsun ... Soyu. 
muzun içinde hiç oyuncu çıkmadı. Vaz 
geç bu sevdadan ... 

Diye nasihat ediyorlardı. Fakat ben 
aldırış etmiyordum. Nihayet beni bu 
ckötü yoh dedikleri sanat yolundan vaz 
geçirmek için başka bir çareye baş vur
dular. 

kalkmasın, kimse faydasız ümitler bes- luklarını nasıl kurduklarını ve hangi --- -------------------------------
!emesin, çünkü faşizmin sarih bir dok- metodlarla idame ettirdiklerini bihnedi- mek için silahlaı·ınuzın kuvvetini arttı
trinl benim de sarsılmaz bir iradem ğimizi mi zannediyoılar? Fakat mevzu- rıyoruz. 
vardır .. Bütün miUetlerin derin arzusu I ubahis olan arazi meselesi değil, büsbü- Arkada.ı;lar, dahili mahiyette mesele-
olan adalet dairesinde bir sulh isteğimi- . tün başka bir şeydir. !erden bahsetmeyi ihmal edemiyeceğim .. 

Sovyetler cevap verdiler 
zin daha iyi anlaşılabilmesi için eskisi Versayda bir sistem Alınanyaya ve Bütün bu meseleler, bir tek cümle içi- . • 
gibi ve eskisinden daha iyi bir şekilde İtalyaya karşı tabancalan çevirmek sis-! ne sığdırılabilir. Millet ve rejim, İtalya- - ~ŞTı~ l· f!'';ıl S~DA - ı Ru•yanın cevabı bugün lngıltere
Alınanya ile beraber yürümeğe devanı temi ihdas edilmişti. Şimdi bu sistem da birbir~den . ayrılmaz bir ~lok teşkil k ız. ~ ~ e. anı .~. Ol· ni? ~ o•kova büyük el~isine veril. 
edeceğiz. Büyük demokrasilerın pole- tamir edilemiyecek surette yıkılmış ol-

1 
etmektedir. İçtımai sahada şımdiye ka- ov~ gıln bu hakikati teslım ettiğini zan. mıştir. 

milcçilerini bu noktai nazar hakkında 1 duğu için onun yerine az çok tek taraflı dar takip etmiş olduğumuz prensiplere nediyoruz. Lo d 
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(AA) _ lngiliz _ Tü k _ 
mümkünse adi!Ane bir hüküm verme- garantiler ikamesine uğraşılmaktadır .. tamaıniyle sadık bulunuyoruz. Yeni nes- Zorluklar, aklıselim sayesinde yenil-

1 
n ra : . . r an 

ğe davet ediyorum .. Biz sulhu her kes- Demokrasilerin samimiyetle sulh dava- li yetiştirirken gerek alillild gerekse be- melidir.» aşmasının akdınden sonra şımdı gaze-
çe malftm olan dahili vaziyetimizin ki>- sına bağlı bulunmadıkları itiraz götür- deni bakundan yeni İtalyan tipini yara- Sunday Times diyor ki: teler son Ingiliz tekliline Moskovanın 
tülüğünden dolayı istemiyoruz... •Halk mez bir vaka ile ispat edilmiştir.. De- Mussolininin nutku 2 A y "d 1 .ik lı: •·ereceği cevabı endişe ile beldiyorlar. 
b üste. h · ilml · h del l kr ·ı be h il bil ti di ek ti 1 halk ha t c vrupayı 1 1 1 eo 0 1 ampa ayı- G l u m zıyane c eyı an er e mo ası er yaz :ırp ismi ver e e- me en rm sure Y e ın ya k 1 •1 il p ele I azete er Rusyanın pek yakında cevap 
karşılamıştır• On yedi seneden beri cek olan bir harbe daha şimdiden başla-

1 
şartlarını ıslah etmek istiyoruz.. Fakat raca ve rııı.'..tere . e ort ız, spanya ve vereceğini ümid etmekle beraber aske-

dü.şmanlarımız boş yere bll§ınuza bir mışlardır. bu işler ciddi bir disiplin, gayret birliği Polonya degilse bile Yugoslavya arasın· ! kt . . 
felaket gelmesini beklemişlerdir .. Daha ve irademizin misli görülmemiş bir şe- daki münasebetlere tesir edebilecek olan r ~a. yapılmasında ısrar edip etmıye-
çok bekliyeceklerdir. Cesaretsizlik yü- BALTJK DENİZİNDEN HİNT kilde gerilmesi ile başarılabilir, Faşist kaı"i bir ittifak müstesna olmak üzere, cegım araştırıyorlar. 
zünden de harpten korkmıyoruz .. Esa- OKYANOSUNA KADAR devrinin İtalyanlan böyle şeylerden her türlü Sovyet teklifi Londrada en bü- Sunday Taymis diyor ki: 
~n korku hissi bize tamaıniyle yaban- 1 Bu harp, iktısadi sahada yapılmakta- korkmazlar. Doksan sene evvel küçül< yu""k 

8 
pab· ·ı k ıl kt Bir askeri ittifak mevzuu bahsolma-

d Y k b. h d d ""b"" fı dı On! b" . --"' tm k hül" k Pi !ık b" . to 1 - em ı e arş anaca ır. cı ır.. a ·ın ır u u un o ur tara n- r. ar ızı =we e yasına a- yemonte asır ır ımpara r uga 1 .1 M k il b " 
1 

mak şartiyle Sovyetlerin bütün teklif. 
dan bazı füzull sevkülceyş mütahassıs- pılmı5lardır. Fakat harpler yalnız altın- meydan okumuştu, bu hareket o zaman ngı tere os ova e ır an atmaya 

1 
. Lo d d . k ılana kt As 

!arı ovada bir gezinti yapmanın kolay la kazarubnaz. Azim altından daha mü- bir cinnet addedildi, fakat ayni zaman- varmak arzusundadır ve bu anlatma ya- erı, . ~ ra a eyı arş ca U:· . ." 
olduğuna dair bazı saçına sözler söylü- him ve cesaret elzemdir. Süratle çoğa- da bir iman hareketi idi. Bu iman tari- pılabildiği takdirde Molotof ve Potem· kerı ıttıfak Polonyayı ve Portekizı hiç 
yorlar. Fakat birinci •Français• ile ikin- lan ve Baltık denizinden Hint Okyano- hin izlerinde mevcut idi .. O zaman itti- kin muhakkak surette Londraya davet de memnun etmiyecektir. 
ci •Charles• devirleri geçmiştir.. Artık suna kadar uzanan 150 milyonluk müt- hat hareketine ~yan oütün vatandaş- edilecektir.> Observer de şöyle yazıyor: 
bu şekilde bir harp yapmak imkfilıı hiş bir insan kitlesi ezilemez .. Yapılacak lar Piyemonteye çağırıldılar. Torinolu- B t ·· l Sovyetlerin cevabı Moskovanın esas 
yoktur. Alplerin arkasında bugünkü gi- en kahhar hücum en kat'l bir kararla )ar, o zamaru hatırlatıoak ve 1848 deki •. u g~e e ye g~re, . a?v?1ma~ 

İ muteakıp Sovyetle, Bırlıgıne bır meselede mutavassıt bir hal tarzını ka-bi 45 milyonluk mühim bir kitle mev- rededilecektir. Tabancalar sisteminden talya ile faşizmin 17 inci senesindeki 
cut olmadığı zamanlarda bile ecnebi sonra garantiler sistemi de yıkılacaktır .. İtalya arasında bir mukayese yapmak askeri heyet gönderilecektir. bulden imtina edip etmediğini göstere
müstevliler Talamone'dan Fornovoya Arkadnslar bunu size söylemek vazifem- için bu orijinal, samiml, derin ve meş- Londra 15 (ö.R) - Çarşamba günü cektir. Moskova milsaid bir cevap verir
kadar İtalyada uzun bir muvaffakıyet di .. Çünkü etrafa fazla ümitler ve alda- ru bir fırsat teşkil eder. Bu doksan sene harici siyaset üzerinde görüımeler ola- se Türk • Ingiliz anlaşmasının teferrüa
kazanamamışlardır. Pieınonte'ler şerefle tıcı hülyalar saçmak F"§izm şiarı değil- içinde kuvvetli bir köprü kurulmuştur. caktır. tı da teshil edilince ileride sulh paktına 
dolu a•keri tarihimizde İtalyan toprak- dir .. İtalyan milleti gibi kuvvetli bir mil- İstikbalimizden kim şüphe edebilir. Ar- Royterin Moskova muhabiri ta- Bulgaristarun, Finlandiyanın, Iskandi. 
larında bir gezinti yapmanın pek sıhhi !et hakikat ve şeniycti sever .. Sulhu kadaşlar size kat'iyyetle şunu söylemek 
b h d f rafından bildirildiiine göre müte- navyanın ve Baltık devletlerinin dt' j). 
ir şey olmadığını gösteren unutu•maz 1 muhafaza etmek ve bizi tehdit edecek isterim ki ne olursa olsun bütün e e - tihak e tm•sı· beklenebı" lı"r. 

safhalnr '"""dı -. olan her türlü tecavlizü her 3n tardet- !erimizi elde edeceğiz. kabil lngili:z tekliflerine Sovyet • 
mesiair. Almanya, auny-.1-ırnn=v•.uuu.. tebrik ederek IJ. l · maızemeııııuu •:1•u-~...... ' kalkışacak ihtiyat· 
değiştirilmesi için Azami kuvvellerın se- ve bu _bataryaların havalardan lngı tereye taarruza 

"-""'-"" h.U..- !~ı:;ı:!l5ı..~ı..t-=~~~~i:=iıi.i;;;;;.ıiiııiiiiıl•li••••••••• 
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YAZANı Dr. C. A. 

insan tiplerini bir takım sınıflara ayır
mak insanların eski meraklarından b!.
ridir. Fakat, asırlardanberi meraklıların 
ileriye sürdilkleri tip tasniflerinden hiç 
biri kesin olarak birleşmemiştir. Ipokrat 
hekimin dört tlirlü mizaca göre ayırdığı 
dört tilrlil tip ile, müneccim helı:imlerln, 
yıldızların tesirine göre ayırdıkları yedi 
tUrlil tipler de, haylice zaman rağbet gör. 
dükten sonra hemen büsbütUn unutul
muşlardır. 

Irklara göre, insanın kalıbına yahut 
kafasının şe,kline ve ölçüleriue gör~, vü
cudun yuvarlak veyahut yass: olmasına 
göre, ruhunun karakterlerin~ ve daha 
türlil tUrlil bakımlara göre yapılan tip 
tasnifleri de biribiriyfo uyuşamadıldarın
dan onlar da ancak mütahass•slarının ki
taplarında ve na~arl olarak kalmıştır. 

Şimdilik en son moda, insanları hor
monlardan her birinin çokluğuna ve az
lığına göre tiplere ay.ırmaktır. Hornıon
ların sağlıkta ve hastalıkla !e3irlerl git
tikçe daha geniş olarak anlaşıldığından 
doğrusu, bu yeni tip tasnifi haylice pra· 
tik neticeler de vermektedir. 

Bu usulün bir iyiliği de, herkesin vll
cudunda yalnız bir kısma dikkatlice bak
makla da kendisinde hangi hormonun 
fazla veya eksilt olduğunu anlıyabibne
sidir. Başka türlü tasniflerde vücudun 
hemen her tarafını tetkik etmek, ölç

mek !hım olduğu hald~ hormo"1ara g(). 

re tip ayırt etmek usulünde vücudu öl
çüp tartarak. hat!! elbiseyi çıkartarak 

içerisini tetkik etmeden önce herkesin 
tipi hakkında bir fikir edinm"k müm
kündür. 

Mese!A daha sesten: Erkekte ince, ço>
cuk sesi gibi olursa erkeklik hormonla
rının azlığını haber verir, kadınlarda da 
erkek sesi gibi kalın S"5 kadınlık tara
fının zayıf olduğuna delil olur. Kimisi
nin sesi de tam açık çıkmaz, dumanlı gi
bi gelir. Bu sesi telefonda duyarsanız 

söylediğini iyi anlıyaınazsınız, içinizi sı
kar. Ses sahibinin tiroit guddesinde bir 
bozulduk var demektir ... Kadınlarda ti
roit guddesi daha iyi işliyerek sesi da1ı2 
açık yaydığı için telefon santrallarw.da 
kadın bulunması tercih edilir. 

Söz söylerken, kolay, acele konuşmak, 
çabuk cevap vermek tiroit guddesınin 

fazlaca işlediğini gösterir. Kadınlarda 
bu gudde dalına erkeklerden daha ziya
de işlediğinden, bir kaç mektepli kız hır 
araya gelince hepsi birden acele acele 
konuşurlar. Bazıları büyildüktcn sonra 
da tiroit guddesinin fazla tesirinden kul"
tulamadıkları için, herhangi bir yerde 

bir ağızdan ve çokça söz söylenilince ora
sını nereye benzettiklerinl bilirsiniz." 
Söz yavaş yavaş, hele cevap biraz düşün
dükten sonra olursa tiroit hormonu aı: 

çıkıyor demektir. Ondan dolayı bu tip 
kadınlarda az bulunur. 

insanın tavırları bile: Konuşurken el
lerini ve kollarını oynatanlarda gene ti
roit guddesi fazla işler. Bu gudde iyi i~
lemeyince insanın her hareketi yavaş ve 
isteksiz olur ... Kimisi her hareketi zah
met çekerek ve mümkün olduğu kadar 
kısa yapar, böbrek üstündeki gudde az 
hormon çıkarıyor demektir. Bazısı ha
reketlerini acemice yapar. Mesela masa
nın üzerinden bir şey almak isterken 
elini doğrudan doğruya o şeyin üzerine 
götürmez de, biraz dolaştırır, bu da İpo
fiz guddesinin fazla işlediğini belli eder. 

Bazıları yürürken de, otururken de 
halsiz olduklarını belli ederler. Böbrek 
üstündeki gudde yahut ipofiz iyi işlemi
yor demektir. 

Yüzlerinin bir tarafını, omuzlarını ya
hut boyunlarını istemeden oynatan tik
lilerde paratirait guddesi az horman çı
karır ... 

Başın ve yüzün her tarafı insanın hor
monlarından haber verir. Fabt onlar
dan önce bunu haylice şeyler bildirir: 
Uzunca ve ince - bayanlar için modaya 
uygun - boy tiroit guddesi fazla işli
yenlerde olur. Ufacık, tefecik vücut ipo
fiz guddesinin az işlediğini gösterir. Dev 
gibi irilik de aksini. Vücut bıçimsiz. 

ahenksiz olursa hep o gudde karma ka
rışık işliyor demektir. 

Hadım ağalarının uzun uzun kollarını 
ve bacaklarını herkes bilir. Bacakların, 
vücudun daha yukarıdaki kısımlanns 

nisbetle kısa olması aksine detalet eder. 
Iri kemikler, kuvvetli adaleler, atlet vü
cudu böbrek üstündeki guddelerin fazla 
işlemesinden gelir. Bu guddeler iyi ış- • 
lemezlerse adaleler silik olur. 1''akat yü

rürken kanburunu çıkararak gidenlerde 
ipofiz guddesi iyi çalışıyor demektir. He
le vücut ufak, tefek de olursa ... 

G. A. 
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Turhan sultanlar, Muazzez hanımlar, Dilaşup sultanlar, telli 
Haseki, Humaşah sultanlar vakti gelince parlıyan yıldızlar gibi 
birbiri ardınca sarayın karanlık dehlizlerinde parladılar· 
Fakat ışıkları çok sürmeden aönüyordü 

DUnkü ihtifal 
Yine böyle bir 

delilik buhranına 
tutulduğu sırada 
aklına esti. Evet, 
Medinede, peygam
berin türbesinde 
bir çok elmaslar, 
kıymetli, yakutlar, 
zümrütler vardı .. 
Bunlar işte orada 
boş yere duruyor
du .. Halbuki bunla
rı getirtse neler, ne
ler yapılmıyacak
tı.. O iri pırlanta
lardan müteaddit 
sorguç zinetleri te.ş
kil edecek, zümrüt
lerle, elmaslarla ka
vuğunu, sarığını, 
baştan başa süsliye
cekti.. Belki de sa
kalını incilerle do
nata bileceğini de 
d~ündü. Ve hemen 
sadrazama bir hat
tı hümayun gön

................................................. : 

2 - ~ .. !::!!.'.!: .. §.'!.~!!!. .. ~ ~.<!;!!!!!.~[!. j Hava şehit~erimize hazin 
bir tören yapıldı 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
on beş dakikalık bir teahhürle tatbik 
edilmiştir. 

ihtifal alayı Cümhuriyet meydanından 
hareket ederek Jsmet paşa bulvarını ta• 
ki ben ikiçeşmeliğe gelmiş; oradan da me
zarlık arası, Eşrefpaşa, Dolaplı kuyıı yo• 
luyla Kadife kalesindeki şehitliğe gelmiş• 
tir. Şehitlikte askeri id.:ırenin, intizamı te
min için aldığı yerinde tedbirler ciden 
mükemmeldi. 

Alayın önünde klavuz iki süvari polis, 
polis müfrezesi, belediye zabıta müfre
zesi, süel müzika, piyade bölüğü, hava 
kıtası, muhabere ve deniz bölükleri, jan
darma kıtası, ~eyaz elbiselerile Türkku· 
şunun cesur çocuklan, genç izciler, kız l ve erkek talebe grupları yer almıştı. Ala- ~--
yın geçtiği yollarda bilumum binalar, ! Yurd severliği en olgun milletlere ör
müesseseler ve halk alayı selamlaımşlar· j nek olan, yüksek faziletleri ve kıymetleri 
-Iır. Tayyare alayı komutanlığı alayı teş- dünyaya destan olan Türk ordusunun, 
kil edenleri ve törene iştirak eden zevatı 1 temiz yurd havasında can veren değerli 
şehitlikte, hazırlanan kroki üzerine tan· çocuklannı anmak, onların necabet ve 
zim eylemiştir. celadet dolu hatıralarını taziz ve takdis 

derdi.. 
O sırada sadaret 

mevkiini Civan Ka
pıcı başı lakabiyle 
maaruf olan Şiş- . 
man Mehmet paşa i§gal ediyordu. davet işaretini bekliyorlar, gözünün içi- ve feleğin keremü serdini tatmış ga-

Bu adam yalancılıkları, iki yüzlülük- ne bakıyorlardı.. İbrahim bunların ara- yet bilgiç bir kimse varmış.. Hayır pa
leri ve İbrahime karşı kelbane tabasbus sından istediğini seçiyor ve mütemadi- dişahım demiş oğluna bunların hiç biri 
ve ternelJfiltleriyle tarihte büyük bir yen çeşni değiştiriyordu.. layık değil .. Ona devler padişahının kı
§Öhret kazanmıı;;tır ve İbrahirnin büsbü- Bu daimi yorgunluk, gençliğine ve zından başkası münasip olmaz .. Ben bu 
tün azmasına sebep olanlardan biridir... vücudunun dayanıklığına rağmen onu gözlerimle gördilm.. Saçları gökteki 
Bir gün İbrahim, Mehmet paşa ile ko- hırpaladı .. Aklını büsbütün bozdu .. Ka- kuyruklu yıldızların kuyruğu kadar 
nuşuyordu .. O sırada, sadrazamın karşı- dınlarla dü~üp kalkmadan derin bir uzun .. Boy, bos, endam kaf da~ derece
sında en zelil ve en miskin bir vaziyette zevk duyuyor, onların her dediğini ya- sinde .. Ben dünyada bundan daha iri, , 
ezilip büzüldüğünü ve el pençe divan pıyordu .. Kadınların arasında İbrahirne daha çalımlı, daha güzel başka bir kız 
durduğunu, ne emretse : derin bir surette tahakküm etmeğe mu- görmedim. 1 

-Lebbey sultanım .. Emrü ferman ke- vaffak olanlar derhal sivrildiler ... Tur- Voyvoda kızının ~üphesiz kendi uy- 1 
.rametHl padişahımmdır, dediğini gören han sultanlar, Muazzez hanımlar, Dila- durduğu bu masal İbrahimc o kadar te
İbrahim, birden bire, bundan evvelki şup sultanlar, Telli Haseki, yani Hema- sir etti ki bütün gece, hep devler padi
ı;adrazam Kara Mustafa paşanın perva- şah sultanlar, vakti gelince parlıyan yıl- şahının kızını düşündü.. Sayıkladı .. 
mlıklarını ve kendisine karşı gösterdiği dızlar gibi, birbiri arkasına, sarayın ka- Durdu .. Sabaha kadar gözüne uyku gir
muhalefetleri hatırladı .. Bunun tesiriyle ranlık korfdorlarında parıldamağa, et- ıncdi .. Hep o iri kadın hayalini filuinde 
Mehmet paşaya : rafı parlak nurlariyle aydınlatınağa baş- tecessüm ettirerek yatağında döndü 

Törende -•ali vekili, belediye reis mu· etmek ne mübarek bir borçtur. 
avini, komt•tan vekili, vilayet jandarma ölmiyen, ebedi müddet yaşıyacak olan 

ile çeliklenmiş olan ordumuza en derin 
imanımızla güveniyoruz. 

Büyük ölülerin hayatları bahasına hür 
ve müstakil bıraktıkları yurdumuzda, on
ların ideallerini tahakkuk ettirmek, bu-
zur, sükun ve sulh içinde medeni varlığı
mızı erişilmez bir üstünlüğe vardırmak 
yolunda her engelle çarpışmaktan ve çar-

- ~a, dedi .. ~ki lalam .Mustafa p~- ladılar .. Fakat neşrettikleri bu ışık ~~n durdu.: EJ::t~s~ sabah yataktan fırlar fır- ı · 
şa kfilıi bana itiraz ederdi .. Ve bu ış müddet dyanmıyor, az zamanda sonü- l~ ilk ışı · komut.mı emniyec müdürü, Türkotıs, l milletler, yurd için ölenleri tebcil etmesini pıştığımız her engeli bertaraf etmekten 
na makuldur der idi .. Senden hiç anın yordu .. Hasta İbrahim bir dalda durmı- ! - Iri, şişman bir kadın isterim .. Voy- Borsa, ti~aret odası, cemiyetler ve mü-1 bilen milletlerdir. Bu değişmez hakikati bir ~Un, bir in geri kalmıyacağız. 
gibi bir söz işitmedim .. Cümle kelfunım yor arzuları, hevesleri mütemadiyen voda kızının anlattığı masaldaki devler 
doğrudur dersin.. Bunun aslı nedir?. de~yordu. padişahınm kızı gibi .. Büyük, çok btiyil_k easeseler mümessilleri hazır bulunmuş• en iyi bilen millet de hiç şüphesiz Türk 1 Yurd için ölen adsız kabramanlann 

- Siz yer yüzünün halifesi Zillullah- Bugün beğendiğini, yarın reddediyor- bir şey olmalı .. Daha duru!orsunuz .. Tız lardır. milletidir. ıehamet destanlarından ders almakta, 
sınız... Zamiri Münirinize la.bak olan du .. Mücevher Kayık, sonra Telli Hase- elden, şimdi bana böyle bır tane bulun. Saat tam 1 1, 15 de tehitlikte, süel mü- Türk çocuğu bilir ki, binbir zaferin kahraman1ar yolunun yolculan olmakta 
havatir cümle ilhamı rabbanidir. Kav- ki için elmaslı bir araba yaptırdl .. Sara- Diye hayk:ırmağa, kıyamet koparmağa zikarun çaldığı istiklal marşile törene ,eref ve ıanını taşıyan topraklann sahibi en büyük ze\:ki duyan Türk çocuklannın 
len ve filen sizden beyhude ve hata su- yın odalarını samurlarla süsledi.. Bun- başladı.. başlanmıııtır. Merasim komutana baziru- olmak, ıeref ve zafer uğrunda can ver- fedakarlıklarında, milli hakimiyetimizi 
dur eylemez ki itiraza mecal ola .. Su- lar hep geldi geçti.. Narin, ince, ufak te- Başka çare var mı? .. İstanbulwı altım nu ııehitleri selamlamağa davet etmif ve mekle, kan dökmekle mümkündür. kuran ve koruyan satvetli ordumuzun 
reti zahirde na makul görünen bazı !ek kadınlardan da artık usandl .. Şimdi üstilne getirdiler. Günlerce, aylarca ara-
halat zuhur ederse anın tahtında ni- bunlardan büsbütün başka, kimsenin dılar. Saraya bir çok iri, şişman kadın limanda vapurlar ve fabrikalar düdük Bugün müstakil bir yurdun ıerefü ve kahramanlarında ölçü ve hudut tammı-
ce hikmeti hafiyei vardır ki bi- hatır ve hayaline gelmiyecek derecede getirdiler .. Fakat lbrahim beğenmiyor : öttürerek selama iştirak ebnişlerdir. mağrur evladlan olarak burada toplam· yacağız. Daima yurd menfaatlerinin em• 
:ıe malfun değildir .. Anın için red ve in- tuhaf bir şey istiyordu .. Bulunması çok - Böyle değil .. Daha büyük., Voyvo- Bir dakikalık saygı sükutundan sonra ıımızı, mübarek bir ödevin ifasına imkan ri albnda, bütün enerjilerimizi bir nok
ktl.ra cüret. edemem.. gilç, çok nadir bir tip: Gayet iri, bir dev da kızının anlattığı, tarif .ettiği gibi bil- hava alayı namına kürsiye gelen iiat teğ- buluşumuzu yurd için hayah İstihkar eden tada tekasüf ve tahaşşüd ettirebilen yek• 

Akılsız Ibrahim civan Kapıcı başının kadar iri .. Ne kadar iri olursa o kadar yük isterim, diye reddediyordu.. men B. Adil Kartal kısa bir hitabe i.rad Türk çocuklarının, Türk havacılarının pare bir ordu halinde, milli varlığımıza 
bu sözlerini doğru sanarak bundan son- makbule geçecek .. ~bu tipte, hariku- Aylarca arayıp taradıktan sonra, ni- ederek yurdun havalanın korurken ıehit bugünkü ve yarınki nesillere örnek kala- her gün yeni bir inkişaf kudreti yarata-
ra işi büsbütün azıttı. Artık şöyle yapın, iade, masalların anlattığı bir tavur ve hayet Üsküdar tarafında iki ytiz kilo 
böyle yapın, şöyle kesin, böyle biçin eli- kıyafette iri bir kadın istiyordu. &&sen sikletinde bir Ermeni kansı bulabildi- düııen hava adsızlannı selamlamıı ve ıun- cak olan kahramanhklanna medyunuz. cağız. 
ye, etrafına muttasıl saçma sapan emir- böyle bu; kadın istemesine de dinlediği Ier. Ve getirdiler .. İbrahime gösterdiler. lan söylemiıtirı Yurdda§larım; Bütün cihan hürmetle karııılanır. sa-
ler veriyordu. İtiraza cüret edenleri bir masal sebep olmuştu. İbrahim onu da Voyvoda kızının tarifi Bugün, alev alev kanlarile, Türk gök- Büyük vatan ölülerine borcumuzun, yılır ve sevilir, medeni bir heyeti içtima• 
şu sözlerle hemen susturuyordu: Jflf derecesinde iri bulmamakla beraber, !erinin, sınırlannı çızan kahramanlu rU· birbirinden üstün kahramanlıklarla öde- iye olmak hedefine ulaşacağız. Karadan 

- Bire, susun .. Sizin aklınız ermez... Eyipte oturur, Voyvoda kızı namiyle bundan daha bil.yilğtinil bulmak kabil nüdür. neceğini hepimiz biliyoruz. Göklerimiz- ve denizden olduğu gibi havadan da ta-
Bana lalam söyledi .. Benim bütün işle- maruf bir kadın vardı .. Bu kadın hem olmadığını görerek Ermeni dudusuna Bunlar; bu toprak üstünde dikilrnif taıı de pervasız kahramanlıkların sonsuz sev- arruz edilmez bir yurdun semalarında 
rimde bir hikmeti hafiye vardır.. Ben- falcılık yapar, hem de tatlı tatlı masal razi oldu. Ona gönlü biraz aktı.. ve ka- yerde bulunmtvan de~ hata sudur etmez. anlatırdı .. 0 devirde, bundan daha güzel bul etti. yııvalarile varlık.lan ·--., gi ve saygısı, ruhlanmızın bu yüksek say~ istiklalimizin, asırlara kök salan şeref ve 

işte mücevherlerin getirilmesi fikri- masal anlatan bir eşi yoktu .. Ve kimse- ~ bu gök çocuklan. gının alevlendirdiği yurd aşkı ile içimiz· hürriyetimizin timsali olan bayrağımızı 
ninde rabbani bir ilham neticesi olarak nin bilmediği masallar, hep ezberinde Bu kadar azgınlıkların ve çılgınlıkla- Tatlı •erinliği ile ciğerlerimizi, uçsuz 

1 
de ölüm sızısını susturuyor. ebedi bir guruıla dalgalandıracağız. 

kafasında doğduğuna kani olan sultan idi.. Kazandığı şöhret sarayca da ma- rın ergeç ona, çok fena bir Akibet hazır- bucakaız maviliklerile gözlerimizi doldu- Yurdumuzun bütünlüğünü korumak, Şeref ve hürriyeti tarihlere kök. salan 
İbrahim yazdığı hattın tiz elden sadrA- ltlnı olduğundan arada sırada çağırılır, lamaması imkansızdı .. Nitekim de öyle ran, yabancı bir kanad gölgesi geçmez bu 1 istiklalimize yan baktırmamak, mill şeref Türk. adile, insant yüceliklere ata olan 
zama verilmesini emretti. haremde sultan kadınlari düzme hikiye- hirnioldu .. tahKopaa,d bir l?tildAlvirdikasırgOnası tbra

1
- Türk havalarını, bize tertemiz bırakabil- ve grurumuzu kırmağa yeltenecek ldis- Türk varlığile gelecek bin asırlara veref 

Mehmet paşa hattı aldı... Açtı.. Oku- terle eğlendirirdi. Ekseriya onun ma· tın an aşagı e .. u ge - ._ • • dil · hl 1 d b v k · · f 1 h d ul lm İb di~· ere zmdanına tekrax ka adılar ... meıL ıçın seve seve can ver er. ta an, vatan ıınır ann a ogma ıçın ve azi et ediye e eceğiz. 
du .. Gayet ham o asına ve padişahın sallanm sultan rahim de dinlerdi. gı Y ' . P G"kl d u "'I .. ··ıdül' d • . . d . h il M h "lü]· • 
bütün hakaretlerine tahammül edecek Bir gün, peri padişahının sarayını baş- Ve orada, cellAt kara Alınin kemendi o er en, gunw ere gomu er. yur sevgımızın aıma taze eyccan e üsteıi uyuyun ey vatan o en .... 
bir karakter taşımasına rağmen mtitees- tan başa samurla süslediğini anlatmış, altında can verdi. Memleket genJş bir Onlar bu göklerde gömülenler, çelik her an uyanık bulunuyoruz. Yolunda can vererek bize bırakbğınu 
sir olmaktan ve öfkelenmekten kendini İbrahim.de samura karşı bir meyil ve 

1 

nefes aldı._ kanatlarile mağrur alınlarımızı göklere Milli mefk11rcnin ve milli izzeti nefsin yurdda yaşıyan her Türk çocuğu, kahra-
alamadı.. alaka uyanmasına sebep olmuştu. .. Ve - SON - değdirenler. hale.im o]duğu bir gayret1e, şehadet, ce· manlıldannıza eşler yaratabilecek imanla 

Hat aynen şu surette yazılını.ştı : İbrahim samur isterim, illi de samur is- - - Tunç yüzlü, kartal bakışlı, yılmaz )adet ve fedakarlık duygularile yuğurul- doludur. 
·Bre mütevelli yapılı kodoş .. Bre kar- terim, diye tutturdu.. r l T k kl d 1 d • klAl' . b ~'-

B O R S A 
azimli ür çocu arı ır. muş bir resanetle yur ısti a ının garan- Sürekli alkJ§larla kartılanan u nutu.ır.• 

puz kıyafetli .... - yazılamıyacak daha bir Voyvoda kızı bir gece yine sarayda 
çok ağır ve galiz kelimelerden sonra _ bulunuyordu. Bağdat kasrmda bir soh- 1 Ne mutlu bunlara anayım diyen Türk j tisini teşkil eden, en büyük komutanın-! tan sonra havaya üç defa ateı edilerek 
ecdadım Medineye bu kadar cevahir ve bet enetim.eni kuruldu .. Gözde hasekileri - - kadınına. Ana olacak Türk kızına. dan en son erine kadar göksü milli iman ıehitler selaınlanmıştır. 
emval göndermişler.. Adam gönderip ve genç halayikleriyle birlikte İbrahim 'OZ'OM ı Bunlar sıcak göz yaşlarımızda dirilen 
anda olan emval ve cevahiri cümle ge- de geldi .. Kafur kokusu neşreden mum- 480 Albayrak 13 50 17 ölülerimiz köklü sınırlanmız çılgın yurd 
turdesin.. Ve illa senin derini soyup lar ... Süslü tavana asılı, gümüş zincirli 27 Paterson 12 50 14 50 severlikle Türk gök sınırlarımız kaç ye-
saman doldurmam mukarrerdir .. » kandiller hep ya.kılmış, kasrın içi gtin- 509 Yekun tim küçüğün büyük dudağından kaç bo-

Hattı okuyan Mehmet paşanın hiç düz gibi aydınlatılmıştı ... Padişah ve sul- 676567 i Eski yekfuı 
öfkelenmemesi lazımdı.. Çünkü deliyi tan hanımlar inci işlemeli sedfrlere ku- 677076 ! Umumt yeJrun ğazı hıçkırıkla hkarunış ana kalbinden 
büsbütün o şımartmıştı. Kendi düşenin ruldular. Voyvoda kızı hünkarı bir kaç No. 7 12 50 kaç kalbi ve gönlü yarım dul ağlayı~mdan 
ağlarna'iı çok ayıptı.. defa eteklemesini müteakip masala baş- No. 8 13 ördüler, göklerden göklere gömüldüler. 

lf..1tf. !adı : No. 9 13 50 Şimdi kalplerinde ayni acı yüzlerinde 

Dobriçada Bulgar çete
lerinin faaliyetiQe karşı 

Padişahın aklını büsbütün bozan se- - ŞevketHl hünkanm, bir varmış bir No. 10 14 50 ayni izttrabın kırışıklığile 18 milyon Türk 
beplerden biri de, sarayda onun etrafı- yokmuş .. Evvel zaman içinde, kalbur sa- hasretinden yanan bağnnı açarak size - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - deki Bulgar mümessillerinin Başvekil 
nı saran kadınlardı.. rnan içinde, ninem çocukken, ben onun ( E H 1 k J ) yanıyor size ağlıyor sizi anıyor doğru yola ~lar ise de yolda Armand Kalineskuya bir muhtıra gön-
Topkapı sarayı dünya güzellerini teş- beşiğini tıngır mıngır sallarken, Çin ma- • 3 OpU 0S ' . ' . . mukavemet gösterdiklerinden jandar- dererek haydutluğa teşebbüs eden miJ.. 

bir eden bir sergi vaziyetinde idi .. Leh, çunda Demir şah isminde bir padişah Bu sıcak sınecfe rahatçe uyıı aynı kan malar silahlarını kullanmak mecburi- lettaşlannın bu hareketini tasvip etme-
Rus, Fransız, Venedikll, Rum, Çerkes, varmış .. Bir gün vükelasını huzuruna ltalyan hastanesi doktoru E. dolaşır yüreklerimizde ayni ülküdeyiz biz ı yetinde kalmışlar ve haydutlardan biri diklerini ve haydutluk vakalarına niha-
elhasıl bütün milletlerin, bütün ırklann çağırarak demiş ki : Artık oğlwn şehza- Halkopuloa hastanenin kapatıl - hepinizle. Rumen olmak üzere bir kaç tanesini öl- yet verilmesine yardım edeceklerini bil
tıüzelliklerini temsil eden en kıymetli, de Mahinur on sekiz yaşına geldi.. Onu ması hasebiyle Alaancak Türkkal- C. H. P ve Hava kurumu adına Esnaf 1 dürmüşlerdir. Diğerleri kaçmağa mu- dirdiklerini ilS.Ve eylemektedir. 
en nadir nümune1eri ihtiva ediyordu ... evermek istiyorum .. Acaba hangi padi- bi sokağında 13 numaralı eski bankası direkti5rü B. Abf inan ııu nutku vaffak olmuşlardır. Müddeiumumilik Kalinesku, dahiliye müsteşarının Bul-
Kirni sarışın, kimi beyaz, kimi esmer, bu şahın kızını ona alalım .. Vükeladan ki- Sıhhat evine naklettiğini sayın söylemiştir: tarafından yapılan ta~.at netices1~de garlarla meskUn kasabaları teftiş ederek 
hesapsız nazeninler Sultan İbrahimi ara- mi periler padişahının, kimi de Cinler , • -
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Alnımın 

1 Kara Yazısı 
Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

y AZAN: Üç Yıldız 
-82-

sas ediyordu. Kim bilir belki de 
Karayazı Sabri bey telefonla. b,unu ona.~
Kapının kaparımcuını duyan latmtflı. Böyle emır •••. ".erm~ti .. 

Nilıal, yemek oduından dJfMı Fakat aııkuhın her ç"f1dıne daf -
çıktı. . müf olan ben bana cula kabal 

- A ..• dedi. Misalır hanım ne· edemezdim. 
reye gitti? ~ _ Ben misafirlere lalan çık· 

- Bira ip rıarmıf·· F~ mam .. dedim. Eğer bwada si.zi 
famıyacağını ıöyledi ııe gıttı. rahatlllZ ediyorsam gider biraz do-

Nihal: kala 'd. laprım. 
- Aptal •• dedi. lfle a ı 1 Nihal ıaşırdı. 

bir lira daha alırdı. Fena mı.. _ A ... dedi, ne müncuebet .. Ra· 
B-ft ceııap ııermedim. Bu sıra- k d k d k -·• k hatsız etme eme ne eme •. 

da telefon çaldı. Nihal k01ara Hani ... isterseniz demek istemif • 
gitti. l I t . Gelen tim. 

Sabri bey te e on e mtf. Sinirlerim oynamıştı. Bu ma • 
giden oldu mu diye sormuş.. hitten ve bu hayattan iğrenmeğe 

Nihal yanıma döndüğü zam.an: baflamıştım. Halbuki daha eşi· 
- Bugün misafirler geç kal~ı- ğinde bulunuyordum. . 

lar ama .. dedi. Muhakkak gelır • Asabileıtiğimi gören Nıhal: 
fer Perizad hanım nerede ise ge- _ Size, dedi. Bir likör ııereyim 
11r:· Sabri bey on on b"f dakik'! mi? 
lıaıfar daha beklersin sonra Perı- _ Hayır .. istemem .. 
zad hanımı telefonla ararsın.. de- _ Bir kadeh rakı? 
di. . .. Rakı .. Evet rakı ... insanı insa?· 

Bak~'!'1' !em~k .o?as.ındakı bu- "lığından uzaklaştıran, meııc'!dı • 
lenin uzerı çeııtlı ıçkılerle dol - yetini unutturan •.• sade teaellı de
ma,m. Nihal dolaptaki bütün iç- ğil .. Aynı zamanda ~la da veren 
kileri buraya sıralamıştı. bu içki ... bu zehir .• Ancak onunla 

- Bunlar, dedi, sözde likör .. kendimi, vicdan azabımı ııe .. nel
lçlerinde sonradan katılmıf İspir- ret hislerimi uyutabiliyorum .• 
to oar •. Rakı kadar keskin .. Fakat tJst üste yarımşar bardaktar;ı iki 
Seroet hanım .•. siz daha geyinme- bordak rakıyı yuvarladım. 
mlfırİnİz ya .. Misafirlere böyle mi Nihalirı: 
çıluıcaksınız? ~ Aman .• h~ le suratınızı bu. 

Nilıalin bu sözü tuhalıma gitti. ruşturmıyorsunuz ... Tıpkı Perizad 
- Misalirlerden bana ne? de· hanım gibi içiyorsunuz .• 

ilim.. Demesine aldırtf etmedim. Son-

YENtASJR 

Ankara Radyosu 
----t:r---

DA.LGA UZUNLVCV 
BVGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.1519~ Kes./ 20 Ww. 

ALAŞEHiR iCRA MEMUR -
LUGUNDAN: 939-542 

GAYRI MENKUL MALLA • 
RIN AÇIK ARTIRMA IUNI: 

Alacaklı: Alatehirin Sarıgöl 
nahiyesinden Şerif oğlu Mehmet 
borçlu: Sarıgöl nahiyesinden Hacı 
Isa oğlu Halil. 

Borç miktarı: 1320 lira ve faiz 
12,30 Program 12,35 Türk müziği (Pl) ve masraflar. 
13 memleket saat ayarı, ajans ve mele- Borcun müstenidi: Ala~hir U· 

oroloji haberleri 13, l 5 müzik (kıuı§ık liye ticaret mahkemesinin 20-2-
program Pi) 13,45 konu§ma (kadın saa- 939 tarih ve 15-37 aayılı ili.mı. 
ti) 18,30 program 18,35 müzik (oda Açık arbrma ile paraya çevrile
müziği - Pi) 19 konutına 19,IS Türk cek gayri menkullerin ne olduğu: 
müziği (fasıl heyeti) 20 memleket saat 1 _ Alqehirin Sarıgöl nahiye
ayan ajans ve meteoroloji haherleri, sinin kök yeri mevkiinde kain Ma. 
20.15 Türk müziği l - Suzidil pqrevi yıs 933 tarih ve 56 No. ile 20 dö • 
2 - Tanburi Ali efendinin suzidil ağır nüm üzerinden tapuya merbut ba
semai {kanı yadı lehinde) 3 - Ha§im ğın 48 hissede 21 hissesi olup hu. 
heyin suzidil §'lrkı (mesken oldu bize dutları: Şarkan yol, garben dere. 
dağlar) 4 - Nuri Halil Poyrazın §'lrkı li oğlu lbrahim veresesi tarlasını 
(Sevda elinin biilbülü) 5 - Cevdet Ko- tefrik eden tariki has, timalen çay 
zan: ut taksimi 6 - Leon Hanciyanın cenuben Berber Tosun veresesi ve 
suzidil şarkı (Cama gamı a§kmla) 7 - kısmen Dümbek oğlu Hacı Ali tar· 
Şerif içlinin §arkı {Hasretim çok eskidir) lası ve bağlan ile mahduttur. 
8 - !sak varonun hüzam şarkı (Kaç yıl Ehli vukuf marifetiyle mahal• 
beni sen) 9 !sak Varonun evice §arkı linde yapılan keı;if ve meaahalar· 
(Son ayrılığın hicaz şarkı (Benim gön· da itbu gayri menkulün hali hazır 
lüm bütün) 11 - Sadeddin Kaynağın hududunun tapu kaydına uygun 
buselik şarkı (Saçlarıma ak düştü) 2 1 olduğu ve iki parçaya aynlmı' bir 
konuşma 2 l, l 5 Esham, tahvilat kambi- vaziyette bulunduğu ve bir parça
yo - nukut ve ziraat borsa., (fiat) 21,25 11 eyice imar edilmi' olup içerisin· 
neşeli plaklar R. 2 l, 30 müzik (radyo de bir ayva, bir incir ve yirmi ka· 
orkestra - Şef: Praetorius 1 - Ftansz vak fidP.llı ve bir dam ve bir ahır 
Schubert: Uvertür Re majör (ltalienisch) ve bir de emme basma tulumbası 
2 - Felix Mendelssohn - Batholdy 3 bulunduğu görülmü~ ve bilmesa
Uncü senfoni la minör op. 56 Entrodüks- ha bir hektar 188 metreden ibaret 
yon ve Allegro agitato - Scherzo assai olup bu kısma 800 lira kıymet tak
Vivace - Adagio cantabile - Allegro guer- dir edilmittir. Diğer parça ise eyi 
riero ve Finale ma .. ıoso. 3 - Chatles bakılmamış ve imar ed;l~~-uiş ol· 
Gounod - Faust operasının balet müziği duğu görülmüf ve bilmesaha bir 
22. 30 müzik (opera aryalan - Pi.) 2 3 hektar 288 metreden ibaret olup 
son ajans haberleri ve yannki program bu kısma da 700 lira kıymet tak. 
23, 15,24 müzik (cazbant· Pi) dir edilmi,tir ki gayri menkulün 

OPERALAR VE OPERETLER 
20,35 Viyana: Falstaff. 

heyeti umumiyesine (1500) lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Aym nahiyede Kavak kın 
21 ,05 Bükreş: Oberon. 
2 l ,05 Oroitvich: Küçük Miss Rosa- mevkiinde Teşrini sani 933 tarih 

ve 76 No. ile 20 dönüm üzerinden 

2 l.50 
22,05 

lind 
Strassburg: Sevil betbeti. 
V ar.•ova: Herddek; küçük ev. 
BtlYOK KONSERLER 

KEMALPAŞA ICRA MEMURLU -
CUNDAN: 

Yuseften devri temlik suretile Izmir
de hohor Mandeliye 1160 liraya borçlu 
Kemalpaşa eski jandarma kumandanı 
ölü Fuadın bu borç için birinci derece 
ve sırada ipotek göstermiş olduğu Ke • 
malpaşanm kilise çıkmazı sokağında Ni
san 929 tarih ve 20 No. lu tapuya müs
tenit yemini Abalıoğlu Atanaş elyevm 
muhacir !ahir evi yesari elyvem giritli 
bakkal Mehmet arkası atanıış elyevm 
!ahir evi cephesi tarik ile mahdut fevka
ni iki oda genişçe bir divanhane ve bir 
küçük bölme odadan geçilir büyükçe 
bir taraça alt katta bir yer odası ile ya -

,.. 
FE 

SARIFE7 

Teşekkür 
Zevcim ve babamı:ı Tahsin 

demiri gaip etmekle duyduğu 
büyük kedere cenaze meraaiıı 
bizzat gelmekle veya telgraf 
mektup göndermekle ittirak ı 
rek taziyede bulunan muhter 
zevata ayrı ayrı teı;ekküre bü 
kederimiz mani olduğundan 
fCkkürlerimizin ibli.ğına mul 
rem gazetf'~izin tavassutunu 
ederiz. 

Zevcesi Vedia Eğdemir 
Çocukları Nedi, Necdet Ei 

mir. 1652 (970) 
nında odunluk ve kömürlük mermer ------------__, 

KUŞADASI NOTER VEKI 
UC.INDEN: 

iLAN 

- Nud bana ne •• onlara çık- ra elime bir kitap alarak, kendi 17,05 Viyana: Şimal memleketlerinin 
bestekS.rlarının eserleri. 

tarla olarak tapuya merbut tarla· 
nın 24 hissede 9 hissesi olup hu • 
dutlan 'arkan Dereli oğlu ibra • 
him, garben Ali tarlası fimalen 
Turna kuyusu ve Çay, cenuben 
Dırdah oğlu Mustafa tarlalan 
ile mahduttur. 

döşeli dar bir aralık ile çatı harici bir 
hamam ve hela ve orta genişlikte bir 
avluda su havuzu ve fıskiye ile küçük 
çiçek bahçesini şamil 1000 lira muham
men kıymetli evi ile temmuz 929 tarihll 
50 No. lu tapuya müsteniden şarkan 

kahveci şeyh ahmet garben Yanyalı ya
şar şimalen Pa:;a oğlu Osman veresesi
ne geçen tarla cenuben koca Arifi oğlu 
Tufaniden elyevm Namiye geçen zeytin
lik ile mahdut 100 lira muhammen kıy
metli 4 dönüm harap bağ satılmak üzere 
müzayedeye verilmiştir. 20-6-1939 tari
hine müsaclif Salı günü saat 11-12 deke
malpaşa icra dairesinde yapılacak birin
ci artırmada teklif edilecek bedel mu -
hamrıı.en kıymetin yüzde 75 şini buldu
ğu takdirde ihale edilecektir. Noksan bir 
bedel teklifi halinde müşterinin taahhü
dü baki kalmak şartile artırma 15 gün 
uzatılır. 5-7-939 tarihine müsadif çar
şamba günü aynı saatte yapılacak ikinci 
artırmada dahi teklif edilecek en son ve 
en fazla bedel muhammen kıymetin yüz
de 75 ini bulmadığı takdirde satış dil -
şürülerek 2280 No. lu kanun mucibince 
borç beş sene taksite bağlanacaktır. Al
mak istiy311lerin muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçası veya 
milli bir banka mektubu ile ihale vak -
tinde dairede ha= bulunmaları ve faz
la izahat isitiyenlerin bu günden itiba
ren açık bulunan şartnameyi tetkik et
meleri ve bu mülkler üzerinde bir g(lna 

hak ve alacak iddiasında bulunanların 
yirmi gün içinde icra dairesine müraca
atları aksi takdirde hakları tapu sicil -
!erile sabit olınıyanların paylaşmadan 
hariç tutulacağı ilan olunur. Dosya nu -

Kutadaaı inhisarlar idaresi 
den verilen bir kıta liste mucib 
ce ikametgihlan meçhul bulu 
duğundan dolayı haklarına i.nl1 
sarlar kanununun 46 ıncı madı 
sinin tatbiki istenilen Türkm 
mahallesinden Ahmet oğlu , 
Sarıyünisin iki balyada dokal 
kilo ve Camikebirden Seyman ı 
kızı Samiyenin bir balyada yirı 
iki kilo, aynı yerden Ahmet Rt 
dünün bir balyada kırk yedi ki 
Davutlardan lbrahim oğlu Nı 
memedin bir balyada otuz döı 
kilo, kiraz köyünden bmail oğ 
Abdurrahmanın bir balyada ot 
dört kilo, Alacamescidden Muıı 
fa kızı Selimenin bir balyada Yiı 
mi bir kilo, aynı yerden Ismail o 
lu lbrahim ve Kamilin bir balyaı 
on aekir kilo, Caferli köyünden m 
Türksönmezin bir balyada on se 
kiz kilo, Çınar köyünden Yusu 
Dinçerin iki balyada doksan de 
kuz kilo yaprak tütünleri 1936 ] 
lı mahsulü olarak Kufadaaı inh 
sarlar anbannda mevcut olu 
bunların ilan tarihinden itibare 
bir ay içinde sahipleri tarafında 
satılmadığı takdirde idare tara 
fından yukarıda yazılı kanunuı 
kırk alhncı maddesine göre muı 
mele yapılacağı teliğ yerine kaiı 
olmak üzere ilan olunur. Bin do 
kuz yüz otuz dokuz yılı Mayıs ayı 
nın onuncu günüdür. mıyacak mısınız?.. odama değil .. Fakat Nihalin yat-

- Çıkıp ta ne yapacağım.. tığı odaya gittim ve onun yatağı- 19,05 Londra (Regional): Kolday 
Grieg. Korsakofun ese rleri. 

Strassburı:: Bcethoven ve Cha-
- Ne bileyim ben? .• Hani .. na uzandım .• Çünkü benim yattı· 

öteki de gitti de .• Büsbütün ev yal- ğun oda, misafirlerin bulunacak. 21,20 
nız kalmasın diye söylemiştim.. ları odanın yanında idi. Onları ussonun eserleri . 

Paris (Fiffel kulesi): Haydn, 
Mozart. Brnhms vesair bestekar~ 

1 ıtnn eserleri. 

Nilıalin ne demek istedi~ini ne görmek istiyordum ne de ken· 21,35 
derlıal anlamıştım.. O, Şeııkiye dimi onlara göstermek .. 
han.unın geçen halta burada gör
ilüfli vazifeyi benim görmemi ih- ··BİTMEDİ·· 

,.. .......... 111111!1 ................................ ~ 

SALONDA AT YARIŞLARI ~ 

22 20 

16.35 
19.20 
22 ,45 

Brük~e1: Smetana, Çaykovski ve 
sair heırttek8rlnr1n eserleri. 

Ol>A MIJSIKILERI 
Leioziv: Klcemantn bir suitci. 
Kolonya: Trio konseri. 
BeromÜn!ıter: Mozart ve Hayd .. 

nin eserleri. 

f(r~~!J, ~' Her Yerde 16• 3;o~!!:=F~~~s~:~nnın 
rA -,;, ~ Oynanır Bir eserleri. 
r · 18,20 Milano: Piyano konseri. 

/!! Th d • 19.55 Königsberg: Konser. 

23,30 Leipzig: Keman konseri. 
~ aile eğlencesi iri 22.25 Müruh: San konseri. 

' 2 3, 35 Kopenhag. Keman konseri. 
tzMİRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ .. FİATİ (100) PA!lADffi.. . 
UMUM DEPOSU : İZMİR İKİNCİ MIHÇJLAR No. 8 • lO MÜS!ilRAT ~. IZMIR SULH HUKUK MAH-

1 SER BAYİİ HÜSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TİCAIIB'THANESL. ' KEMESINDEN: 

••••ı•--•••••••••••••--------· Davacı Hazinei maliye vekili 
avukat Murat Çınar tarafından 

iLAN 
939-3 

Gün ı ük bir pazar 
açıldı Kemalpafadan otomobilci ta • 

bire 150 liraya borçlu kemalpafa- Şükrü Saracoğlu b~v~ ~e ~r 
dan ölü ali kızı ve toför mehmet Kemaleddin caddesmın bırlcştigı 
karısı zeynebin bu borç için ipo - YERDE 
tek göatermit olduğu haziran 938 OSMAN BAKKALOGLV 
tarihli 2 numaralı tapuya müste· Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükiilü 
nit katırcı pınarı mevkiinde şal'· büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
'kan sahibi mülk garben sahibi hazır yorgan çarşafları, çarşaflık, yatak
mülk ve ermeni fokos fimalen çay Jık gibi bir eve lilzım olan dokwnalar 
ve jozef cenuben sahibi mülk bağ• toptnn fiatine perakende yalnız bu pa
ları ile mahdut 9190 metre mu· zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

buradan almak menfaatiniz icabıdı:r 
rabbaı kısmen çekirdeksiz üzüm 1 _ 2s (922) 
ve kumen kara bağdaki 330 lira 
muhammen kıymetli 3 de bir his-

seyi fayiası sablmak üzere mü - ıı j Al• R • 
zayedeye verilmittir. r 1 ıza 

19-6-939 tarihine müsadif pa • • 
zartesi günü saat 11-12 de kemal· • • 
pa,a icra dairesinde yapılacak bi- UnJen 
rinci artırmada teklif edilecek be· 
deli muhammen kıymetinin 100-
de 75 'ini bulduğu takdirde ihale 
edilecektir. 

Noksan bir bedel teklifi halinde 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
tartiyle ihale 15 gün uzatılır. 

4-7-939 tarihine müsadif Salı 
günü aynı saatte yapılacak ikinci 
artırmada teklif edilecek en son 
ve en fazla bedel mukabilinde 
ihale edilecektir. 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son.
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon' 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
lc.zıtz:JS.llızm!~zm:ız;a;ıır.aım:r.:.wı:ıı 

lzmirin Naldöken köyünden Ali 
oğlu lbrahim aleyhine açılan ala
cak davasından dolayı müddei • 
aleyh namına gönderilen daveti
ye varakasının ikametgahının 
meçhul kalmasına mebni gazete 
ile ilanen vaki davet üzerine de 
muayyen gürtde gelmediğinden 
hakkında gıyap kararı verilmiş 
ve muhakeme de 31-5-939 günü 
saat 10 na bırakılmı' olduğundan 
yevm ve vakti mezkUrda müddei
aleyhin bizzat İspati vücut etmesi 
ve yahut tarafından bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde hakkında 
gıyabi muhakemeye devamla ka· 
rar verileceği lüzumu tebliğ ma· 
kamına kaim olmak ve bir nüsha
sı divanhaneye talik kılınmak su
retiyle ilan olunur. 1649 (992) 

IZMiR 1 nci iCRA MEMUR -
LUöUNDAN: 

lzmir Batcı mescit mahallesi 
Y eldeğirmen sokak 6 No. lu evde 
iken ikametgahı belli olmıyan 
arabacı Mehmet tarafına. 

Mehmet Ali Yedi Yıldız kira 
mukavelenamesine müsteniden 
sizde 3550 kurut alacağı olduğun· 
dan bahisle takip talebinde bu • 
lunmuştur. 

ltbu ilan tarihinden itibaren 
10 gün zarfında mal beyanında 
bulunmanız ve borcu ödemeniz, 
bir itirazınız varsa yine bu müd • 
det zarfında dairemize bildirme
niz lazımdır. 

Keyfiyet ödeme emri tebliğ ma-

Almak istiyenlerin muhammen 
kıymetin 100 de yedi buçuğu nia
betinde teminat akçası veya mu • 
teber milli banka mektubu ile icra 
dairesinde hazır bulunmaları ve 
fazla izahat almak istiyenlerin bu 

lerini ve bu mülk üzerinde bir gil.
na hak ve alacak iddiasında bu -
lunanların 20 gün zarfında vesi -
kalarile birlikte daireye müraca
atları aksi halde hakları tapu sİ· 
cilile sabit olmıyanların paylllf • 
madan hariç tutulacağı ilan olu-- ----"••. 11 • - . -

•• • • •• 1 - - ·-

marası: 938-422 1665 (995) 1653 (967) 

len~:P:.U!'1~~f!~e!!;;:~1:i=J~ I'' E:~' Ti·y· atros:.a1 Mt~fi.~1:s1J~i:/; HUKUI 
'8fkan Derelı oıılu lbrahım bagı, ~ 5 Esas: 88 
garben Helvacı Mehmed Ali ve· i:S Tem4:i//eri Altın kalem mahallesindeı 
re~i~ timalen. Çay, ~enuben De - ~t.smetpaşa Baloarntda" Mehmet kızı Osman kansı Saim• 
relı oglu lbrahim bagı kısmen ha- 'T· Ş Zeybek tarafından kocası, lzm.i• 
CJ Haf•z oğlu lbrahlm balrı ve kıs- . a yyıb en Şakrak ba~turakta kasap giritli hüseyir 
men Dır ·dah oğlu Musiafadan ha- '. 'T Ark d l r kalfası Aka.ehirli Mustafa ogwJ~ 

· h · ı1 d ··b d·ı " e a aş a ı ... 
zıneye ve azme en e mu a 1 t JİSÖ kör hacı Osman Zeybek aleyhin' 
Nahideye ve Nnhideden de borç· RE R : İ açılan sulh teşebbüsü davasında 
lu Halile g-en tarla ve kısmen AHMET YEKTA B R ' ' dd 

-,,- Tü" ki · •L•-ı mü ei aleyh namına hem yuka· hacı lbrahim og" lu Ali veresesi r yenın tanııuruş sanauuu an 
• Jul • • rıda gösterilen adrese ve hem de tarlası ile mahdut olduguw ve İfbU •OP lll.'11 

B Ak lzmir Basmane civannda kahve-
gayri menkulün sark kısmı bağ ve U şam 

, ci lsmail yanında deye çıkarılan 
vasat kısmı yeni dikilmit yenice Karmakarışık davetiyeler bu namda kimse ol. 
bağ ve garp kısmı da tarla oldu - madığından bahisle lzmir piyade 
guw ve cenubunda üzeri toprak bir •3• PERDE VODVİL ··b · f mu atıri tara ından iade edilmit 
bagw damı mevcut olup yenice bagw Temsilden önce zengin variyete dd k ve mü ei ocası halen lzmirde 
ile tarlayı bir birbirinden tefrik ~· ,.Ji:.:'~n ikamet etmekte olup adresini giz. 
eder bir vaziyette olduğu ve gay. evrakı müsbitelerile birlikte me • lemekte bulunduğunu beyan ve 
ri menkulün içerisinde 3 Kara muriyetimize mücraat etmelidir • ilanen tebligat icrasını istemekle 
ajfaç, 9 iğde, 9 Söğüd, 3 incir ve ler. Bu müddet içinde müracaat müddei aleyh mumaileyhin yev. 
Nar ağaçları ve bir de emme bas- etmiyenler ve hakları tapu sicilli- mi muhakeme olan 12 Haziran 
ma su tulumbası mevcut olup bun· le sabit olmıyanlar arbrma tutarı· 939 pazartesi saat 11 de Akıehir 
lardan ba.ka ayrıca iğde, Kavak, nın paylatmasmdan hariç kalır· sulh hukuk mahkemesirı::lc:ı b~lun
Incir ve Badem fidanları bulun· lar. ması akai takdirde muhokemenİB 
duğu ve bibı;ıeaaha 3 hektar 5 de- Uzerinde bırakılma karan yokluğuna biteceği davetiye ma. 
kar 963 metreden ibaret olduğu verildikten sonra müfteri artırma kamına kaim olmak üzere H.U. 
görülmüatür. Maa teferrüat gayri tutarını istenildiği zaman veya ve- M. K. nın 141 nci maddesine tev. 
menkulfut heyeti umumiyeaine rilen mühlet zarfında vermeğe fikc:ı ilan olunur. 1668 (993) 
(1000) lira kıymet takdir edilmi•- mecburdur. Vermediği takdirde 
tir. daha önce pey koyan müfteriye ASIM BAŞAKIN KONKOR. 

Birinci artırmanın yapılacağı teklif olunur. Koyduğu bedel üze- DATO KOMISERLlölNDEN: 
mahal, gün ve saat: rinden almağa talip olursa veya lzmir icra hakimliğince S.S.931 

Ala,ehir icra dairesinde 22-6- bu bedel üzerinden her hangi bir tıt:rihinde alacak!ılariyle konkor • 
939 Pert<Cmbe günü saat 10 dan istekli ç.karıa onun üzerine ihale dcto ::!demek üzere iki ay mühlet 
12 ye kadar müddet içinde yapı- olunur. Böyle bir istekli çıkmazsa verilen kemeraltında 7 numarah 
lacak ve yüksek sesle üç defa ha· üzerinde bırakılma kararı bozu • dükkanda Gramofon saat ve bi • 
ğırıldıktan sonra gayri menkuller lur ve gayri menkuller 15 gün siklet ticarethanesi sahibi asım 
en çok artıranın üzerinde bırakı- müddetle yeniden artırmaya çı • batakından alacaklı olanların yir. 
lacaktır. Şayet sürülen bedel mu- karılır ve en fada arbranın üze - mi gün zarfında büyük kardıçalı 
hammen kıymetin yüzde yetmit rinde bırakılır. iki artırma arasın- hanı 12-13 numarada bulunan ya
befini bulmıyacak olursa en fazla daki fark ve geçen günler için% zıhaneme müracaatla alacakları. 
artıranın taahhüdü baki kalmak 5 den hesap olunacak faiz ve di • nı kaydettirmeleri hilafına hare • 
üzere satıf 15 gün müddetle ikin· ğer zararlar ayrıca hükme hacet ket edenlerin bilahara yapılacak 
ci artırmaya bırakılacaktır. Birin· kalmaksızın memuriy ... timizce ev- konkordato müzakeresine kabul 
ci artırma müddeti otuz gündür. velki mütteriden tahsil olunur. edilmiyecekleri ilan olunur. 

ikinci artırmanın yapılacağı Tellaliye resmi ve tapu harçla- 1645 (966) 
mahal, gün ve saat: n müfteriye aittir. Arınmaya ifti- gıuın9aıaıEıımııı1111ııııııııııır:ıu:;5 Alllfehir icra dairesinde 7.7. rak etmek istiyenler muhammen : yh11 oteli : 
939 Cuma günü saat 10 dan 12 ye kıymetin yüzde yedi buçuğu nia- : S 
kadar müddet içinde yapılacak betinde depo akçesi yatırmaları = açıldı = 
keza üç defa yüksek sesle bağı- veya milli bir bankanın teminat S : 
rıldıktan sonra gayri menkuller mektubunu tevdi etmeleri tarlbr. § Es~)~ir il~ yeni imar sahasını~ 
en fazla artıranın üzerinde hıra - Arbrmaya ittirak edenler 'artna- :.: yekdigennc bırleştiren ve İzmirin: 
kılacaktır. meyi okumut ve lüzumlu maluma· : en moder~ ve _asfalt ~addesiyle ma-§ 

1 b k il d almı .. 'I - ruf ve muştehir ve bilhassa çarşıya-
' u gayri men u ere ai ,art- b f ve goaterı en tartları ta • : yakınlıw il eh · ti b" kat da -

k b 
. _ gı e cmnuye ır ·= 

name ve ilan varakaları herkesin mamen a ul etmıt nazarile ba - : ha artan İsmet pasa buJ,.arında yeni: 
görebilmesi için mahkeme ve ic- kılırlar. Daha fazla malUnıat al - :: sinema yanmda b,; kerre ~a ve teı-S 
ra divanhanelerine ve daha icap mak istiyenler 939-542 numara ile :: riş ettiğimiz 9 Eyli\! otelini küşat ey-:: 
eden yerlere asılmıı ve aartname memuriyetimize müracaat etmeli. S !edik. Fiatler ga:.eı ~c~d~: TeşrifS 
13-5-939 gününden 'itib~en her dirler : edecek sayın muşterilenmızm her: 
k ık b • , : halde memnun kalacaklarını saygı-: 

ese aç ulundurulmuftur. ltbu gayrı menkullerin yukarı- :ıanmla bildiririm. 5 
Şartname: Bu gayri menkuller da ya:ıılı tartlar dairesinde ve : Sahibi = 

üzerinde bir bak idrli. ed ' -- • " - • • · · -
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lZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Kadastro 1190 belediye 
38 nci adanın 446 metre murab -
baındaki 9 aayılı arasının satıfı 
baf katiplikteki fartnamesi veçhi
le açık artırmaya konulmuttur. 
Muhammen bedeli 1784 lira olup 
ihalesi 26-5-39 Cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 134 li
ralık teminat makbuzile encüme
ne gelirler. 

2 - 63 ncü adanın 321.50 met
re murabbaındaki 24 sayılı araa
ıının satıfı ba,katiplikteki •ntna
mesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedel 964 li
ra 50 kurut olup ihalesi 26-5-939 
Cuma günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 75 liralık teminat mak
buzu ile encümene gelirler. 

10-16-19-23 1578 (938) 
Aziz akyürek bulvarının 9 ey • 

lül meydanından itibaren 1396 sa
yılı sokağa kadar olan kıamında 
paket tatlariyle 3200 metre mu -
rabbaında yeniden döteme yaptı
rılması bat mühendislikteki keşif 
ve şartnamesi veçhile kapalı zarf
lı ekailtmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 16400 lira olup 
ihalesi 23-5-933 salı günü saat 17 -
dedir. 2490 aavılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlanmı~ teklif 
mektupları ihale günü azami sa
at 16 ya kadar encümende riyase
te verilir. Muvakkat teminatı 
1230 liradır. 

7-12-16-19 (919) 
Gara santralın yapılacak 75.000 

liralık kısmı baş mühendislikten 
3 lira yetmit beş kuruş mukabilin
de tedarik edilecek ke~if, proje 
ve ~artnamesi veçhile vahidi fiy'\t 
esası üzerinden kapalı zarflı ek -
ıiltnıeye konmııstur Muhammen 
bedeli yetmis b~~ bin 'ira olı.p 
ihalesi 6-6-939 salı günü saat 17 -
dedir. 2490 sayılı kanunun tarif atı 
dahilinde hazırlanmıs teklif mek
tupları ihale günü az~mi saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve -
rilir. Muvakkat teminatı bes bin 
liradır. · 

7-16-26-2 (920) 
1 - Belediye garaj santralında 

yapılacak benzin saht yeri ile ga
rajdan bir kısmı, it, vahidi fiyat 
esası üzerinden ha, mühendislik
teki ke,if, proje ve tartnamesi 
veçhile kapalı zarfla eksiltemeye 
konulmuftur. Muhammen bedeli 
on bin beş yüz lira olup ihalesi23-
5-939 salı günü saat 17 dedir.2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmıt teklif mektupları iha
le günü azar'.!li saat 16 ya kadar 
encümende riyasete verilir. Mu , 
vakkat tem:".! :ıtı 862 lira 50 kuruş
tur. 

2 - 84 ncü adanın 24 sayılı ar
sasından müfrez 37,50 metre mu-

rENl ASIB. 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

Bir çift kara sinek bir 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgm has-
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 
madan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAYDA bütün haşerat öldürücü 
mayilerin en iyisi ve müessiridir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu IA· 
tif ve sıhhidir ... 

ile 

öldürünüz 

yazda 1,500,000 olur 

Adi gazı boya ile kal'l!jlırarak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve markısı koyarak F A Y D A yerine sabnak 
lstiyenler vardır.. Salnnınız FAYDA is mine dikkat ediniz .. 

HASAN DE pos v toptan satış m e r k e z i : Yeni Kavaflar çarş1'ı No. 24 .. Tel. 2862 
" " İZMİR ŞUBESİ KEMERALTI CADDESİ.. Tel 3180 
• • l\:ARŞIYAKA SATIŞ YERİ : FERAH ECZANESİ 

AŞÇIBAŞl MAllKA 
Makarnalar ı ~nyanm her ta

raimda tanılınış 

1 

ART l 
-~ 

Tahta ve kumaş 
toz boyaları 

Arti Boyaları 
Her kadına y.:ı,ıyan kumaş 

boyalarıdır 
Roplarınız - Bluzlarınız sökme
ye hacet kalmadan boyanması 

kabildir 
YÜN· PAMUK - YARI YÜN 

İPEK VE';ftmı;: BOYAR 

rabbaındaki yerin sahtı bat ka - • . . . . 
1 

.• 
tiplikteki fartnameai veçhile açık Selanık sergısınm ~37 ve 938 sene erının 
artırmaya konulmuştur. Muham. birincilik madalyalarını kazanmıştır 
men bedeli 46 lira 88 kurut olup 
ihalesi 23-5-939 salı günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 3 lira 55 
kuru,luk teminat makbuzu ile en
cümene gelirler. 

3 - 84 üncü adanın 24 sayılı 
arsasından müfrez 87, 50 metre 
murabbaındaki yerin satıtı batki-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yağlı tüp resim 

boyaları 
MARANGOZLARA AİT TAHTA 

BOYALARI 

ARTİ BOYALARI suda ve İspirtoda 
erir. İspirtoda eriyen A R T İ tahta ho· 
yaları N eftli ve Çin verniklerde renk 
verir .. 

tiplikteki tartnamesi veçhile açık h d lınak dı B şh Şehrı' nız' deki M h anesin e satı ta r. u me ur. 
artırmbadyal.klo09null?1Uf3t8urlru. u alm • boyalan bir defa tecrübe edenler E A R T İ B Ü Y A L A R l sabcılardan isteyiniz 

Fransanm alemşümul LEFRANC 
DÖ P ARI fabrikasının yağlı tüp re
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal
cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 
CAHİT İSTANBULLU boya ticaret-

men e e ı ıra ruf o up . • 13 - 20 - 27 - 3 

"h 1 • 23 5 939 1 ·· •· t 16- artık başka marka resım boyası kul-: ··-------------------··--·· 1 a eaı - - sa ı gunu saa lanmak . klerdir : 
dadır. ı,tirak edecekler 8 lira 25 •••••••••••~~~~?~ ••••••• ~ ••••••••••••• : -·---------------------------
kurutluk teminat makbuzu ile en· ------------
cümene gelirler. 

4-9-15-19 1502 (901) 
1 - Namazgahta Alaybeyi cad

desinin birleftiği mahalde beledi
yeye ait 155 numaratajlı yol fazla
sının 9-ô-939 dan itibaren bir se
ne müddetle kiraya verilmesi bat 
katiplikteki tartnameıi veçhile 
açık artırmaya konulmuttur. 

Muhammen bedeli 26 lira d 
ihalesi 26-5-939 Cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler iki li

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlefıet hastanesi 
esfıf operatörü 

Her r;iin öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

ralık teminat makbuzu ile encü - -------------
mene gelirler. lirler. 

2 - lsmetpaya bıılvarında be - 4 - Belediye fen heyeti depo-
lediyeye ait 69 numaratajlı Depo- auna teslim edilmek fartiyle 2600 
nun 24-6-939 dan itibaren bir se- torba çimento ıatın alınması bat 
ne müddetle kiraya verilmesi haf mühendislikteki tartnamesi veç -
katiplikteki tartnamesi veçhile hile açık eksiltmeye konulmuttur. 
açık artırmaya konulmuftur. Mu- Muhammen bedeli 2860 lira olup 
hammen bedeli 180 lira olup iha- ihalesi 26-5-939 Cuma günü saat 
le~i 26-5-939 Cuma günü saat 16- 16 dadır. lttirak edecekler 213 li
dadır. l~tirak edecekler 14 liralık ra 50 lrurutluk teminat makbuzu 
teminat makbuzu ile encümene ile encümene gelirler. 
gelirler. 11-16-19-23 1595 (944) 

3 - Bdediye haf hekimliğinin 57 nci adanın 581 metre murab-
itfaiye binası içindeki anbarına bamdan ibaret 7 sayılı arsanın 
teslim edilmek tartile pamuk, satıfı için haf katiplikteki tartna
band, gazb~zi, oksijen, eter, lizol mesi veçhile açık artırmaya ko -
satın almması batkii.tiplikteki nulmuttur. 
tartnamesi veçhile açık eksiltme- Muhammen bedeli 2905 lira 
ye konulmuftur. Muhammen be - olup ihalesi 2-6-39 Cuma günü sa
deli 289 lira 50 kurut olup ihalesi at 16 dadır. lttirak edecekler 218 
26-5-939 Cuma günü saat 16 da- liralık teminat makbuzile encü -
dır. lttirak edecekler 22 liralık te- mene gelirler. 
minat makbuzu ile encümene ıe- 16-23-2C>JO 1667 (994) 

Aydın cümhuriyet müddei umu
miliğinden : 
1 - 9 Haziran 939 tarihinden Mayıs 940 sonuna kadar Aydın ceza 

evi mahkiimlanna vasati günde 400 adet verilmek üzere muhammen 
bedeli 11315 liradan ibaret beheri 960 gramdan yerli buğdayından 
yapılmı, ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek '8rtİle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usul ile yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 848 lira 62/5 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye ~tirak edecekler teklif mektuplannı ve bu gibi te

ahhüdlere girebileceklerine dair ticaret odasından alacaklan vesika
larla birlikte 9 Haziran 939 cuma gijnü saat 16 ya kadar makbuz mu
kabilinde C. M. U. liiine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihalesi 9 Haziran 939 cuma günü saat 16 da Ay
dın C. M. U. Jiii dairesinde toplanacak komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

6 - Masraflar mütteriye aittir. 

7 - Daha fazla malômat almak ve '8rtnameyi görmek istiyenler 
C. Müddei umumiliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

16 21 26 31 1650 (969) 

D. D. Yolları 8 nci işletme mü
dürlüğünden: 
Çar,amba, Cuma ve Pazar günleri lzmirden hareket etmekte olan 

1105 No. lu İzmir Ankara yolcu katanna verilmekte olan yemekli 
furgun yerine 12. 5. 39 tarihinden itibaren yemekli salon verileceği 
savın halkımıza ilan olunur. 

16 23 1622 (991) 

16 Mayıs SALI lt)! 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN · seneler. · 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ·a~rılara karşı 
tesiri şaşmaz bir il3ç olduğunu 

i~bat ~tmiştir. 
A S P İ R i N in ... tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

Bornova Ziraat mektebi 
dürlüğünden: 

•• mu-

Cinsi Alınacak mikdar Muhammen bedel lğreti teminat 

7,5 Santim 
kutrunda demir 
Su borusu 600 • 700 metre 

6 beygir lruvvetin
ed mzaotla müte-

Beher metre 
210 kurut 110 lira 25 

lruru$lur. 

harrik dizel motörü 1 adet 60::J lira 45 lira 
Mektebimiz için lüzumu olan yukanda cinsleri yazılı motör ve su 

borusu 7. 5. 39 tarihinden itibaren 15 gün müdetle açık eksiltmeye 
konulmuttur. Eksiltme 22. 5. 39 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
Burnava Ziraat mektebi binasında satın alma komiıyonunda yapıla
caiından taliplerin eyreti teminatını mal sandığına teslimi ile makbu
zunu komiayona vermeleri ve bu işe ait şartnameyi görmek istiyenler 
her gÜn mektep müdürlüğüne müracaatları. 

7, 11, 16, 21 1531 (916) 

Kolay Ve Serı Yazı 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Tüccar, Bankacı, Memur, Talebe, ve her kese 

lazım olan, icabında kopya kağıdı ile beş kopyn 

çıkaran mürekkep ayar tertibatlı ve 

Beş Sene Garantili 

f.~~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemleri geldi. 

Fiyati her yerde 11.. 2. 

Toptan alanlara iskonto yapılır. 

Türkiye umum acentesi : 

Nafiz Mustafa - lzmir 

lzmir !n~ir 
kooperatifleri 
törlüğünden~ 

ve üzüm Tarım satış 
birliği genel direk-

939 sezonu için ecnebi memle!retlerden getirteceğimiz ·arestelerin 
gümrük muamelatı isleri güınrük kom;•voncusuna yaotm ,. c-,ktır. Bu 
hizmet aleni mün.ıkasa ile 31 Mavıs 939 çar4amba günü "nt f'7,30 
da talibine ihale edilecektir. Münakasaya istirak etmek ist;yen güm
rük komisyonculannın ~artnameyi ııörmek üzere birlijli..,'z ambalaj 
servisine müracaatlan. (974) 

.. 

lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 
Kooperatıfleri Biri" ği Genel C irek
törlüğündeo: 

Ecnebi memleketlerden getirteceğimiz azami 35000 metre mik'ab 
kerestenin hammaliye, nakliye, istif isleri 31 Mayıs 939 çartamba gil
nü saat 15 de aleni münakasa ile talibine ihale edilecektir. Münaka
saya iştirak etmek istiyenlerin ,artnameyi görmek üzere birliğimiz 
ambalaj servisine müracaatlan. 

(973) 
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Umdal Oli 'İer ve Deutsche Le .. 16 Mayıs SALI 19J9 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
C:UNARD LiME 

l Messageries 
1 uM11M1 oENiz Şürekası vante Linie 

Maritimes ACENTALJCı LTD. alatNc:ı KORDON REES a. M. a. R. RAMBURG 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADJUA!'ICA S. A. Dl 
HAVİGATiONE S J IJEIJ.ENİC ~ LTD. 'IEL. _, .... J 

KUM P A 1f YA GERMANİA vapuru 15/17 mayıa BINASI -.. MİLOS vapuru 10 mayısta beldeni· 

LIYerpool ve 
UTİEB 3 ha· arasında beklenilmekte olup Rotterdam HATn. yor .. 13 mayısa kadar Anvers, Rotter- BARLET'l'A motörii 17/5 tarihinde 

TBEOPBILE GA va~ W.. Haınbuıı& ve Anversa liman.lan için yUk LONDBA •
15 

i d llp dam, Bremen ve Hamburg için yük gelerek ayni giln Pire, Brindisi, Trieste 
zina tarDıiode plerek ayal •- alacaktır. · HERON vapuru n san • 119 alacaktır. ve Venedlğe hareket eder. 

Glasgov batta bul, Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde Londra için yük alacaktır. ACHAİA vapuru 23 mayısta bekleni- , BRİONİ motörü 18/5 te gelerek ayni 
• • • • • • • • • • • ed ektir beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- gi1n Patmos Leros, Rodosa hareket 
BOSN1A vapuru 25 mayıs tarihinde ec tada ballat 99 malt-et ip IJI.. burg ve Anvena limanlan için y'Uk ala- Londra. Hull ve Anversten gelip yUk dam, Bremen ve Hamburg limanlan eder. 

1 

tahminen elip mal çıkaracak ve ayni • B~ 156 numarada LAU- caktır. karacaktır. için yük alacaktır. 1 CİTI'A Dl BARİ motöril 18/5 tarihio-
da l 1 Gl ·1 Uk nnn kordonda BALKANLAR ARASI HATrl çı T A H L t Y E de gelir ayni giln İstanbul Pire Nnpoli 

7.aman verpoo ve asgov 
1 

e Y BENT REBOUL n ŞEK~ vapur__. ZETSKA PLOVİDBA A. KO'l'Olt RPOOL .. _. •f'J HERAKLEA vapuru 13 mayısta bek- M.arsily~ ve Cenovaya hareket eder. 
alacaktır. FERN LINE tasma müracaat edilmesi rka olunur. YUGOSLAV BANDffiALl l.tVE mu&& leniyor .. Harnburg, Bremen ve Anvers- ZARA motörü 24/5 tarihinde gelir, 

ftLEFON: Z 3 'f 5 uLOVCEN» U'SBİAN vapuru 20 ntpncla Ltwr- ten mal Ç1karacaktar. ayni gün Pire Korlu Saranda Brindlsi 
Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gü- pool ve Svanseadan gelip yUk"Çlkaracak- A&MEMENT H. SCBULDT . Trieste va Venediğe hareket eder. 

NEVYORK HATn da ta .. s şak Tricste Vcneclik ve Pireden GLUCKSBURG vapuru haziranın ilk T voo mot~..:ı 25/5 tarihinde gelerek lunlan hakkın acen nu u ' ' tır günl . d bekleni An R ı...ı:." w-u FERNHİU.. motörü 16 mayıs tarihin- isimleri ve nav Daha fazla muvasalat edip eyni giln Köstence ve 0 ·· .._. ile f,epante•Ltnle d erınB e Hyob ~· .. kotter- ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 
de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhlit a\bna giremez. Var:naya hareket edecektir. e.;.a.SC am remen ve am urg ıçın yu ala- eder. 

· ni zamanda Nev - York için yUk ala- tafsllit almak için T. Boveo Bees Urve!;; uLOVCENn KRETA \'1lpur~ 15 nisanda &mburg ~HL ı y E 
1 

BOYA.LE NEER.LAN 
caktır. nın 2353 telefon nwnaruma m a Vapuru 20 mayıs 93~ cumartesi günü ve Anversten gelip yUk çıkaracak. GLÜCKSBURG vapuru halen lima- DAISE JCUMPAHY ASI 

Gerek vapurların muvualAt tarihleri, edilmesi rica olunur. Köstenceden avdet edip 21 mayıs 939 gir nınuzda olup Hamburg Bremen ve An- HERCUI F."'" 
18

,
5 

tarihinde 
pazar günil saat 12 de.. kında acenta bir teahhilt altm:ı ~mez. ver.:rten yük çıkarmaktadır. ~ = vapuru 

, 1 

' 

Pire - Arnavutluk li~ları - ~otor, Dalın fazla tafsil!t olmak için Birlnd DElf NORSKF. MİDDEI,. gelere~ Aınstcr~ ~otte.rdam ve Ham-
Dubrovnik - Split, Venedik ve Trieste- K d d 152 numarada aUMDAL• f burg limanları içuı yi1k alacaktır. 

il 
A ye hareket edecektir. or on 

3 
• A taıı• Ltd. mUracaat ffAVSI. H.JE, OSLO SATURNUS vapuru 25/5 tarihinde 

T T • u a İzmir. Venedik - Trieste seyahat umuml denız cen gı BALids vapuru 15 mayısa doiru bek- gelerek İstanbul Burgas Varna ve Kös-

aze em) Z C UZ Ç müddeti : 7 giln.. edilmesi rica olunur. . !eniyor. DUnkerk ve Norveç için yük tencc limanlanna hareket eder. 
Gerek vapurların muvasallt tarihleri. Telefon : .f072 MUdUrlyet alacaktır. 

Tı,,,,r,,,,, Tuvalet ÇeJıitleri gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- Telefon • 31n Ac:enta ~~ ;:xropuruı:; =·~ SVENSKA ORİENT LiNElN 
U U T VİNGALAND ınotörü 23/5 tarihinde Her 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

B Rİ S TOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

OSMANİYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mÜlteciri Türkiyenin en eski o!elciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

1 
__ .;ı: •• 

44 Senelik tecrübeli idare.ile bütün mütterilerine ııuuı.ullD' 
~ 

Otellerinde miafir 
0

blenlar nleaindeld rahati bulurlar .. W..J.aılda 
bltGn Eıe Ye bmirlil. ba otellerde baluturlu-
H~ çok ola ba otellerin fiyatları ela rekabet kabul elmi

Jecelc derecede ucuadar ••• _ 

Elektrik tesisat keşifnameleri 
münakasası : 

lzmir incir ve iizüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
Birliiimiu baih Manisa Turgutl,SalihJi Taran Sabt K.ooperatif: 

leri depo biaalannda ~ elektrik tesiaatmm fenni ~Jer! 
tanzim ettirilecektir. Ke.ifnamelerin diplomah elektrik m~ 
tarafmclan yapılmuı ...-tiyle teklif mektuPlan 20 Mayaa Cumarteai 
dnfi .-ı. aat 10 a lmdar b" • • kordonda it hanmda birliiimiz di-
-1.&!!-ln!!..n_ - ll'IDCI • • .!!--·· ~ tffdi edilmelidir. Fazla izahat icin birJiiimize mw-· 

13. 18 1608 (964) 

lzmir Defterdarlığından: 
Sahihinin eeki YIDar kazanç vergiainden 517 lira 88 kurut bcwcu 

için tahsili emnl lamununa teTfibn haciz edilen AJmehıia mahal
lesinin Keten IObimda lriin 45 eski " 7 yeni numaralı bir öMn 
tarihi ilinduı itibaren on dn mfidetle müatedeYe ~· y .. 
niden takdir edilen katmet 1500 &n.Lr. 

Almak pey aGnnek Ye .......... iireıllDelı ilti,.Jerin Def. 
terdarhk tahsilat blemjge ııe•eWL 

----------------.,.--------- Diyor. Nevyoık için yUk aı.caktır. Rotterdam Hamburg Skandinavya li· 

• 
• .. D. '1'. R. T. manlan için yUk alacaktır. 

k 
SZEGED vapuru 25 mayısta bekleni- BRAGELAND motörü 1/6 tarihinde 

1 T C Z o t 8 yor. Tuna llmanlan için yUk alacaktır. gelerek Rotterdam Hamburg Skandl-
c • ıra a an as 1 TlszA vapuru ' haziranda beldeni- navya limanlan için yilk alarak hareket 

KaPall&t ,,.,.ild : J
Sermayesl : 100.000.000 Tib'k llnsl-

Şabe ve ajan adedi : 36Z 
Zirai n tlearl her nevi Banka nm.,...ahH 

PARA BbUKTbmllLBRB a ... ı.taA 
bmAldn: YBllBtiilK 

Ziraat fw>Jraıanda kumbaralı ve ihbarsa: taimzaf besaplarmda m U (50) 
linııa bu)ımanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a de a,al!dtlrl pllna l&e dr.
ramiye~: 

4 Adet LOOO Liralik f.000 Lira 
4 • 500 • Z.008 • 
4 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 5.000 il 

120 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bit- sene içinde 50 liradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasly1e verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylftl, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarlliu 

lerinde çekilecektir. • - • .. . 
M 

r / 
~ 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KAI~ZUK eC28llcsi Uıboratunrlannda hazırlanan Juvantin at 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen hl olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN uç boyalan .kumral ve siyah olarak iki tabü renle üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabU ve sabit olarak temin edilen renk yakanmak, ter
lemek hatti denize cinnek suretiyle de ~kmaz. EC"&anelerde V-1 ıtri~at mala· 
salannda araynm. 

En ciddi n emnfyetH markadır. 

Turgutlu belediyesinden: 
Belediyemizce Turgutluda yeniden yaptırılacak 1858 lira 29 kmut 

bedeli a.ifli pazar yeri ~ eksiltmeye konulmu•tur. 
~ eksiltme %'1. 5. 39 Cumartesi Kiinü aut 11 de belediye en

dimeninde ya.,.Jacakbr. Muvakkat teminat akçeA 139 lira 37 kurut-

turBa baaamki plin, ~ ...,tname belediye bat kitabetinde
dir. 

Taliple;ia ....-. dn ve uatte beledisr• encümenine müracaat-
1616 (868) 

yor_ Tuna liman1an için yUk alacaktır. edecektir. 
TlszA vapuru 17 may.ta beklenl-

yor. BeJ'nıt, Portaalt ve İskenderiye SERViCE MAJdr.IMB 
için S:aYtcE llARh'DIB Roumaln Kuntpml7GSI 

1111
._.._ ALBA .rULİA vapuru 6/6 tarihln-

RO Aaft de gelerek: Malta MarsUya ve Cenova 11-
DUROSTOR vapuru U mayısta be1c1e- manian için yUk ve yolcu alarak bare

ntyor. :ııas.tence, Kalu ve Tuna liman- ket eder. 
lan için ,Ok alııcakbr. tlindül banket taribJerlyle navlun. 
JOBNS'fON V ADZN LINEs L'l'D. 1ardakl dellflklilderden dolB71 ..,.... 
İNCDIOIU!: vapuru 28 mqısta belde- mesul.iyet kabul etmez. Daha fazla taf.. 

nı,or. Burpa, Vama, Kl'-tenca. Sulina slllt lçln lldncl Kordonda Pa&Ta.d 
Ka1u w İbnl1 ltrunlan için yUk ala- SPERCO vapur acentuma mllwt 
caktır. edilmesi rica ol1mur. 

Vapudann hareket tarihleriyle nav- 'fELEi'ON: ıtM ... 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- ------------
suliyet kabul etmez. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca-

Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK at edilmest rica olunur. 
caddest 148 No.da V. J.I'. Henry Van Der TELEFON: %007/ZOOS 

Süt akinaları 
Pilnyanm en btıytik fabrlbsa 

.... ..utmaa 

Miele aiit malıinalar 
Çokı...a.vep~ 

MİELB 
Silt maldnalannm biltün abamı 

paslpnmn 

MİELE SÜT MAKiNALARI 
Diğer mald.nalardan daha sağlam ve 

daha ucuzdur .. 
İSTANBUL S.tq cJe.,.. : Tlıhtab
le, 51 No.la POKE& '.l'BAŞ ......... 
depmaıoi•. 

izldaDE S11tq tlepc>Sa : S. ABUAF ve M. PEÇO 
...... Peni WYan No. 1 ftLBPON ı ZZ'11 

~· ?D ------·· 

Umwn doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en mUkemmel bir kvvvet fU?'Ubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir~ 
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zekl ve hafı7.a kudretini yUk
seltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizlitl, fena dUşilD
celeri giderir. Vtıdut makinesine lazım olan bUtün enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı az.im, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu
annit irikıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te
min eder. 
FOSF ARSOLU; diler btitftn kuvvet şuruplanodan ay:nraıı bafhca bassa, de-

vamlı bir surette kan, kuvvet, ift.iha yaratması ve ilk ku11ananlarda bile mucla 
gibi tesirini derhal gömırmesıdir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kanm

hkla neticelenen tehlikeli hasta1ıklaruı nekahat devirlerinde en mükemmel bir 
~· ~ vffA'etin!n l'9llDl mu...,. blbdlr. 
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Mussolin • • 
ının nutku ve tefsirler 

Alman siyasi mahfelleri Duçe'nin Torino nutkunu Çember/ayn ve Dalad
yenin nutuklarına ltalya ve Almanyanın müşterek cevabı telakki ediyorlar 

Italyan -Alman ittifakı 
imza merasimi için Kont Ciano 
Mayıs sonunda Berline 2idecek 

Berlin 15 (ö.R) - Kont Cianonun 
ltalyan - Alman paktını imza etmek üze
re Berlini ziyareti tarihi olarak 25, 26, 2 7 
Mayıs gilnlerl tesbit edilmiıtir. 

Bern 15 (A.A) - Yarı resmi Bund 
ııazetesi yazdıiı bir makalede Muaaolini
ni.n dün Torinoda söylediği nutku tetkik 
ederek bunun gerginliğin gevıeme.inde 
bir imil olacaiı mütalilaaında bulunuyor 
ve ltalyan milleti araaında aulh cereyan
larının kuvvetlendiği hakkında dolaman 
pyiaları da teyid eylediğini yazıyor. 

Bu gazete 9unu ili.ve ediyor ı 
Mussolini bunu büyük bir nlsbet da

hilinde nazarı itibara almıfbr. Bu lse ha
kiki ve dilrüat demokratlar tarafından 

bir zaaf alameti olarak değil erkekçe bir 
itidalin ifadesi ıuretinde telakki edile
cektir. 

Berlin 15 (A.A) - Siyasi mahafil 
Museolininin nutkunu büyüle bir memnu
niyetle karıılamaktadır. 

Bu mahafilde kaydedildiğine göre 
mezkGr nutuk, mihver devletleri arasın· Poıonya hari ... '1ye M:ırı Bek Parla1nentoda beyan" ta l.ıalunuyor 

Ankara ve Istanbulda 
şehitlerimizi anma günü 
Hazin ve icli törenlerle geçti 

daki tam mutabakti ispat eylemkle ve tehakküm etmek emellerini göstermiş ol- sulh cephesinin derslerinden istifad, et• 
Çemberlayn ile Daladiyenin geçenlerde d ki k 1 1 • ı ıJ u arını aydey edikten ıonra lngiltere- tigi an aı ıyor .. 
.öylemi• oldukları nutuklara ita! e H ld 1 

Y ya v nin bugün takip ettiği çember siyasetinde Daily era §Öy e yazıyor: 
Alman~anın müşterek cevabını teşkil et- 1914 de de Almanyaya karıı takibetmiş cAvrupada te§ebbüs başka ellere geç-
mek~edır. olduğu siyasetin bir tekerrÜTÜnü görmek-,, m.iştir. Bugün faaliyette bulunan demolc-

Bilhassa Almanya ve ltalyanın müsli- t d' ·ı d. D'kt t·· 1··k1 •· 1 ·k ·ı d. e ır. Tası er ıı. ı a or u er, aoz e ı tı a e ı-

hane emelleri ve fakat icabında mihver 1 Lo d 15 (AA) G 1 · 1 n ra . - azete enn an- yor ar.> 
devletlerinin haklarını •ilahla müdafaa caL b. k ta · b k ı ı · · M D "·· " -& ır aç neaı apa a e erıru us-

1 

au.J' l:..llpress, yazıyor: 
etmesini bilecelderi hakkındaki paTçalar solininin nutkuna tahsia etmektedir. cNutuk, sureti umumiye-de aulhcuya-
ehemiyetle tebarüz ettirilmektedir. Daily Mail, Düçenin dünkü beyanatı- nedir, bu nutuk, Avrupada •ulh olacağı

Siyasi mahafil demokrat devletlerinin run Londrada lngiliz _ Italyan futbol ma- na inananları te§Çİ edecektir.> 
timdi •ulh a§klannı sözden daha baıkajçı kadar alaka uyandırmadığını yazmak- Paria 15 (A.A) -Fransız ıiyasf ma-

~~i v;~;:~=k~~~:. etmeleri !Azım geldi-ı ıad,:;~tbuat, sureti umumiyede bu nutku ~:~~n~:~::~~:;e n~!:~~y!~~~li ~:~ 
!'.~yan ~ Alman ukert İttifakının bu mutedil addetmekte, fakat vekayiin tah- hasaa Almanya ve ltalyarun ıulh İatedik-

ay ıçınde ımzalanacağı da hususi bir · rif edildiğini ltaydeylemektedir. ]erine dair Muasolininin Yerdiği teminat 
memnuniyetle kaydedilmektedir. Timeı Diyor ki: nazarı dikkati celbetmektedir. 

Berlin 15 (A.A) - Montag Post ga- c Nutkun büyük bir kısmı, bir mey- Nutkun, demokrat memleketleri tehdit 
zeteıi, cTam zamanında tarihi bir nutuk> dan okuma mahiyetinde olmakla beraber edici vaziyeti hakkındaki parçasına ge
hqlığı altında Muuolininin nutkunu tah- dün Düçe tarafından eöylenen eöz1er, lince Fransız ıiyasi mahafili demokrat 
!il ederek Fransayı lngilterenin takibet- Avrupa münasebetlerine evvelkinden devletler tarafından kurulan garanti sİ•· 
tiği çember aiyaaetine müzaharet göster- daha vahim bir ,ekil vemıit değildir.> teminin miinhasıran tehakküm teşebbüs
diğinden dolayı muahaze ediyor, mihver Deyli Telgraf, ıu mütalaada bulunu- !erine karşı koymağl istihdaf eylediğini 
devletlerinin sulh istediklerini yazıyor ve yor: tebarüz ettirmektedir. Eğer Muuolininin 
diyor ki: Bu devletler ıimdiye kadar ıiyasetle- iddiası gibi mihver devletleri hiç bir te• 

işte bunun içindir ki Mussolini nutkunu rinde ve izhar ettikleri harisane emeller- cavüz emeli beslemiyorlarsa. mezkfir eiı-
F ransız hududunun yakininde aöyleınio- de itidalden pek uzakla§nuşlardı.> temin yıkılacağını söylemek mantık•ız 
tir. Bu nutuk ltalyanın hayati haklarını News Chornicle, şöyle diyor: olur. Çemberlayn ve Daladiye de aynca 
mevzuu bahsetmektedir. Mussolininin hissiyatında bir değişik- bu sistemin bütün ıulbçu milletler için 

Yine bu gazete, gerek Çemberlaynın lik husule geldiğine inanmak bir delilik açık bulundurulduğunu müteaddit defa
gerek Daladiyenin nutuklarında dünyaya : olur. Nutkun daha mutedil olan tonundan lar illn etmitlerdir. 

Sovyet mukabil teklifleri 
Qiin hariciye korrj.iseri Molotof tara

fından lngiliz sefirine bildirildi 
Londra 15 (ö.R) - Ingilterenin KIZIL MEYDANDA TÖREN 

Moskova sefiri bugün Sovyet hariciye Moskova 15 (A.A) - Dün kızıl mey-
halk komiseri B. Molotofu ziyaret ede- danda Moskova işçileri geçen gün bir 
rek yarını saat kadar görüşm~ ve mü- hava kazası esnasında ölen Sovyet tay
!Akat esnasında B. Molotof son Ingiliz yarecilerl Serof ve Paulina Osipenko -
tekliflerine cevap teşkil eden mukabil nun lrüllerini Kremlinin duvarına göm-
Sovyet tekliflerini tevdi etmiştir. mUşlerdir. 

Avam kamarasında sorulan bir suale Saat 16,30 da cenaze alayı bir mUfre-
cevaben B. Çemberlayn demiştir ki: zenin refakatinde olarak: kızıl meydana 

c- Henüz Ingiliz • Sovyet müzakere- gelmiştir. Orada binlerce ve binlerce 
l<ri hakkında evvelki beyanatıma bir J i§çi murahhasları toplanmış bulunuyor
şey ilave edecek mevkide değilim. Bu du. ölen tayyarecinin küllerinin konul
hafta sonunda hariciye naztrı Lord Ha- 1 duğu sandıklan Molotof, Voroşilof, Ka
lifaks milletler cemiyeti konseyinde bu- I ganoviç, Andryef, Mikoyan, Canof ve 
lunmak üzere Cenevreye gidecek ve I Beria· taşıyorlard1. Bu esnada kızıl mey
Sovyet mümessiliyle mülakat fırsatım ı danın Ustiinde avcı ve bombardıman 
bulacaktır. Müzakerat henüz cereyan tayyareleri filoları gözülanüştür. Sov -

yet tayyarecilerinin ölen arkadaşlarına 
yaptıkları bu son ihtiram geçidinin ba
şında Sovyet kahramanı Ereınenkonun 
idare ettiği tayyare uçuyordu. 

Icra lromi!ıerleri heyeti ve Sovyet ko
münist partisi namına müdafaa koırllser 
vekili Meklia Moskova Sovyet meclisi 
ve partisi namına Şorma kof ve Sovyet 
tayyarecileri namına da Şevçenko birer 
nutuk söylemişlerdir. 

Bu ihtilalden sonra Stalin ile sllfilı ar
kadaşları ve Sovyet kahramanları san
dukaları Kremlinin duvarına götUrmüş
lerdir. 

Toplar salvo ateşi yaparlarken tayya
reeilerin külleri Kremlinin duvarına ko

nulmuştur. 
halinde olduğundan bu hususta aleni 
beyanat imkanı olmadığını takdir eder- --------------------------------

siniz.> Fransız ihtilalinin 150 inci yılclönümü 
ve Moskova fen akademisi 

Ankara dan tayyare şehitleri ihtifaLinden üç estantane 

Ankara 15 (Ö.R) - Hava şehitlerimi
zi anma günü münasebetiyle bugiln Ulus 
meydanında büyUk !htifAl yapılmıştır. 

Asker ve polis kttaları ile binlerce kişi
nin lştirll.k ettill ihtifAlde Büyülı: Millet 
Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda, ge
nel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, Milli müdafaa vekili general Naci 
Tınaz, askeri erir.An, vekiller, mebuslar, 
Türk hava kurumu azaları hazır bulun-

(Ankara foto muhabirimiztarofından tayyare ile gönderilmi§tir) 
muşlardır. 

Ihtlffil tam saat on birde ve atılan bir 
topla ba§laml§ ve topu müteakip mera
sim meydanında sancaklar yere eğil

miştir. Yarını dakika süren bu saygı te
zahüratı esnasında şehrin her tarafında 
vesaiti nakliye ve halk oldukları yerde 
durmuşlardır. Hava müsteşarı, hava ku
rumu ve C.H.P. namına söylevler veril
miştir. Şehitlikte kahraman tayy_arecile-

rimizin mezarlarına çelenkler lr.onmut-
tur. 

Istanbul 15 (Hususi) - Tayyare şe
hitlerimizin hatıralarını tebcil etmek 
Uzere Fatihte tayyare parkında haz.hı 

bir merasim yapılmıştır. Merasime Ba
yezid, Selimiye, Taksim ve ~kadan 
atılan toplarla başlandı. Saat on dört -
ten on beşe kadar her tarafta hava nak
liyatı tatil edildi. 

lngiltere hükümdarları 
P~merikaya giderken 

Londra 15 (ö.R) - Atlantik denizin -
de hüküm süren kesif sis dolayısiyle se
yahatleri teehhüte uğrıyan kral ve kra
liçenin Kebeke mühim bir teehhürle va-

bildirildiğine göre Kanada 
avam ~amarasında kral ve 
Çarşamba sabahı saat 10.30 

• 
sıse tutuldular 

başvekili 

kraliçenin 
da Kebek 

şehrine ayak basacaklarını bildiııniştı.. 
Hükümdarları hamil olan vapur şimdi 
tekrar tam süratle yol almaktadır. 

racakları dün akşam bildirilmişti. Bu T h F R •• • 
haber teeyyüd elmiş ve teehhtiriln 84 a ran oto oporta11 
saat olacağı anlaşılmıştır. Filhakika 2-3 • 

gün cEınpres of Australia> vapuru ha-, 
kiki bir sis ummanı içinde yol almı.§ ve 
kaptan kumanda köprilsünden bir An 
bile ayrılamamıştır. Inglliz milleti bu 1 
haberlerden bir derece endişeye düşmüş. 
se de vapurun tekrar tam süratle seya
hatine devam ettiği haberi bu endişele
ri azaltmıştır. Vapur şimdi sis sahasın
dan kurtulmuştur. Kanadada bu sabah 
muvasalAtlerl beklenmekte olan kral ve 
kraliçenln gecikmelerini sabırsızlıkla 

bekliyen halkı müteessir etmişse de 
Çarşamba günü yapılacak kabul resmi 
bir kat daha hararetli olacaktır. 

Guebec 15 (A.A) - Ingiliz hükl1m -
darlarının seyahatinl tertip eden komi
tenin reisi, hUkUmdarların Çarşamba 

gününden evvel buraya gelerniyecekle
rini beyan etmiştir. Bu yeni teehhüre 
cEınpres of Australia> vapurunun pek 
ağır bir seyr ile yoluna devam etmesini 
icap ettiren sis ve seyyar buz kütleleri 
sebep olmuştur. Bu teehhür, siyasi mah
fillerin projelerini altüst etmektedir. 

Guebec, baştan başa bayraklarla do
nanmıştır. Hükür.ıdarları nihayet kar -
şılıyabilmek için daha müsaid bir hava 
bekliyen şehirde Fransız bayrakları di
ğer bayraklardan fazladır. Şehrin Fran
sız olan karakteri su suretle tebarüz et
mektedir. 
Londra lS(ö.R) -hıgiliz hükümdarla

rı (Eınpres of Australia> vapuriyle Ka
nadaya doğru seyahatlerine devam edi -
yarlar. Royter ajansına gelen bir telgra
fa göre kral ve kraliçe bugün Kanada 
toprağını göreceklerdir. Filhakika cEm

Anadolu Ajansı Servisi 

Londra diplomatik mahfillerinin ka -
naatince Sovyet mukabil teklifleri In
giliz - Sovyet noktai nazarları arasında
yeni bir uzlaşma formülü aramaktadır. 
Ilk lngiliz tekllileri iki taraflı anlaşma, 
Sovyet tekllileri de kollektif garanti 
ıeklinde idi. Ingiltere - Fransa • Sovyet 
Rusya ile diğer bazı memleketler arasın
da müşterek garanti şekli Sovyet hUkU
meti tarafından istihdaf edilmektedir. 

Paris 15 (ö.R) - Moskova fen akademisi Haziranda Fransız bü
yük ihtilalinin 150 inci yıl dönümü münasebetile hususi bir içtima dev
resi açacaktır. Ayni zamanda, münhasıran Fransız ihtilaline ait olan 
yeni Sovyet tarih külliyabnın ikinci cildi neşredilecektir. Diğer taraf
tan Fransız tarihinin bu devresine ait olmak üzere Rus evrak hazine• 
)erinde bulunan ekserisi şimdiye kadar neşredilmemiş vesaikten mü
ı·eıkkı:tı Yeni bir katalog neşrolunacaktır. 

pres of Australia> vapuru 
Mlklo a ıklarmcladu. 


