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Günü geçmq nüshalar (25) kuruıtur. 

o. ~!!Jl Kirk DCfrdilllC11 IU 

ispanya Belcika 
• 

Ticaret muahedesi 
Brükıel 1 7 ( A.A) - Yeni bir ticaret muahe

desi akdi için pek yakında lıpanya ile Belçika 
araamda müzakerelere baflarulacağı bildirilmelı
tedir ..• 

·-------' ---1 .. mTİıııoİİİİEmLOı.ıilEmF;,,,,,,.;O-.,;N.:iı..i2m6m9m7 ..... ı 
ilan münderecahndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Cüml.uriyetin ue Cümh.uriyet eserinin bekçUI, ıabahlan çıkar siya.t gazetedir Yeni Asır Matbaasında Buılmıttır. 

al kan ntantı parçalanmıyacak 
C.H.P. Büyük kurultayında Alnı.an nıahfellerlnde 

vaziyeti günün en Milli Şef dahili ve harici vaziyet Balkanların 
hakkında mühim hitabede bulunacak _h_a_ra_r_e_tl_i_mevzuunu teşkil edivor 

tin clahill ve harici vaziyeti, önümil2de- 11~1111111111111111111111111111ııııınn11 
ki dört yıl için hanrlanaıı. mesai hedef- ,....!.-B----k---------, 
lcri izah eililecek, Şefin 1eııi direktifleri u·· reşte 
tesbit olunacaktır. Sonbaharda bütün 
Parti teşkilatı Büyük Kurultayda itti- -
baz edilecek kararlara, niqmm1mede 
yapılacak değişikliklere uygun bir tan
da kongrelerini akdedeceklerdir. 

DAHİLİYE VEKİLİNİN BEYANATI 

Ankara, 17 (Hususi) - Valiler ara
sında esaslı nakil ve tayinler yapıldığı
nı, bu nakil ve tayinlere ait kararname
nin yüksek tasdikten çıktığını bildir
miştim .. 

Dün bir gazeteci arka~ Dahiliye ve
kilimiz B. Faik Öztrakla görüşmüş, son 
değ~liklerin sebeplerini sormuştur. 
Dahiliye vekilimiz son nakil ve tayinler 
hakkında şunları söylemi.şti.r : 

• - Münhal olan yerlere en ~yık 
Büyük Millet meclisinin son toplantısında vekille.- bir aTada gördüğümüz arkadaşları tayin ettik. De-

İstanbul, 17 (Hususi) - C. H. P. Bü-,İııönünün mühim bir hitabede buluna-ığişikliklerin sebebi de, her kese en çok 
yük kurultayının 29 mayısta yapacağı cağı Ankaradan bildiriliyor. Milli Şefi- faydalı olacağı yerde çalışmak imkAnı
toplanbda reisicilmhurumuz Milli Şef mizin söyliyecekleri nutukta menıleke- nı vermektir.• 

Daha bir 
Defa alda
nacaklar .. 

---*·---
ŞEVKET BiLGiN 

Danzigte vaziyet 
sakin bulunmaktadır 

lngiltere her mesele hakkında Lehistanla 
sıkı temas halindedir 

Varşova, 17 (A.A) - Parlfunento, 
dün Ahnanya - Polonya munzam ticaret 

Sulh davasının müessir surette or- anlaşmasını, İngiltere - Polonya ticaret 
ganize edilmesini istihdaf eden bütün anlaşmasını ve Sovyetler birliği - Polon-
gayretler" b" · t 1 • · "b' ya ticaret muahedesini tasvip eylemiş' ır sıyane me egı gı ı se- . 
19.mlıyanlar, Türk - lngiliz anlaşma- tırLondra 17 (Ö.R} - Bir komünist 
•ından pek tabii olarak sevinç ve fe. mebusu Avam kamarasında : oHükU
rahlık duymuşlardır. Bu anlaşmadan met Madrit zafer geçidinden sonra İtal
hoşnud olmıyanlar yalnız mihver yan kuvvetlerinin İspanyadan geri alın
matbuatıdır. Zira Türk • lngiliz an- ınası için, İ~yan. hülcüıı;e~ icadip 
1 h • b" d 1 1 h" ·· eden tedbirlen aldıgına kani ınıdir?» -
aşması, ıç ır ev et a ey ıne mu- . 1 hari · üste" 

"h l d • h l ye bır sua sormuş ve cıye m şa-
teveccı. _o ma ıgı a de taarruzun n B. Butler buna müsbet cevap ver-
cesaretını kırmıştır. Şimdi bundan miştir. 
bahsederken pek sinirli konuşmala- B. Butler Danzigde vaziyetten emni
rının sebebi budur. yet uyandıracak bir mahiyette bahset-

Türkiye ve lngiltere, Akdenizi bir miş ve demiştir ki'. 
clt 1 ··1·· hali k k · t" .Hariciye nezaretine gelen son haber-

aly~n gho u»h nlle . _oymda ısakı- ler vaziyetin sakin olduğunu ve hiç bir 
yen erın am aya erını, oym h 1 be ta sebep mevcut olmadı-
bilmiyen ihtiraslarını gözden uzak ıı:";öste=~-• 
tutamazlardı. Müşbcrek tehlikeler Bir amele mebusu, Lehistana vermiş 
karşısında gayretlerini birleştiren iki olduğu garanti sebebiyle, İngiliz h~-
büyük millet dünya sulhuna biraz metinin Lehlstanla sıkı istişare halinde B.Bek nutuk irod ~ken 
soluk almak imkanını verdiler. Ak- olup olmadığını sormuştur. . . • 
d · · · · · ·· . 1 d k B. Butler şu cevabı vermiştir u mesele hakkında sılu temas halinde bu-
enızın emnıyetını surprız er en o- _ İngiliz ve Leh hükümetlerinln her lunduklanna meclis emin olabilir. rudular... __ ..::__ ________________________ _ 

logiliz - Rus müzakerelerı 

Balkan Antantı 
Ekonomik konseyinde 
Gafenko mühim bir 
nutuk söyledi 

" Bükreş, 17 (Ö.R) - Bükreşte eko
nomik konsey içtima devresini açan 
hariciye nazırı B. Gafenko bir nu
tuk söyliyerek Balkan paktı içinde 
birleşmiş olan dört Balkan devletle
rinin yarımadada sulhun muhafazası 
hususunda müşterek hareket azim 
ve kararlarını hatırlatmış ve son Jıa
diselerin Balkan antantı devletleri 
arasmdaki tesanüdü hiç bir suretle 
değiştirmediğini bildirmiştir. 
B. Gafenko Bulgaristarun da niha

yet antanta iştirakinden ümidini 
kesmiş değildir. B~an antantı hiç 
bir devlete k~ değildir ve Akitle
rinden hiç birinin diğer bütün dev
letlerle iyi münasebetlerini hiç bir 
şekilde güçleştirmez. Devletlerimiz 
arasında mevcut paktların hiç kim
seyi kuşkulandıracak bir mahiyeti 
olmadığına eminiz .. Balkan antantı
nın gayesi müsterek menfaatlerine, 
Ilallcan yanmadasında nizanı ve sul· 
ha hizmet etmekten ibarettir. 

111111111111111111111111111111111111111111 --------------

Yu'fta:nistanın. mühim limo.nı Ka.valada:n biT manzara 

Yunanistana ihtarda bulunuyorlar. Gafen
konun ıon nutku Almanları düşündürüyor 

Berlin, 17 (Ö.R} - İngiliz - Türk anlaşmasının akdinden sonra Balkanlarda 
hAsıl olan vaziyet Alınan siyasi mahfellerini hararetle meşgul etmektedir. 

** Alınan gazeteleri Yunanistana, İngil-ıdeğil, ayni zamanda Almanyanın kara· 
terenin nüfuzu albna girmemesi için nndan şüphe etmemelidir.• 
ihtarda bnlunuyorlar ve diyarla ki : 1 Romanya hariciye nazırı B. Gafenko-

•Düçenin Torinoda söylediği nutuk- nun nutku da, Balkan antantını parça-
tan sonra Yunanistan yalnız İtalyanın - SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

Beyaz kitap bu akşam 
Kudüste neşredilecek 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 

Anlaşma 
lktısadiyatı m ız 

Uzerinde milsbet te
sirler yapmaktadır Yarın, bütün Yahudi 

bir mate m •• •• g unu 
Filistin 
olacak 

• 
ıçın 

---·---
İstanbul, 17 (Hususi) - İngiltere 

ile araınu:da yapılan siyad anlaşma· 
Kudüs 16 (A.A) - Beyu kitabın 1 olunmUftur. nm iki memleket iktısadiyab tlzerln. 

metni, Filiatinde yarın akJam. radyo ile Vaziyet tezahürler bakımında nasıl in- de ınilııbet tesirleri ıüıı geçtikçe art-
neıredilecektir. kifaf ederoe etain, pertembe ııünU biltün maktadır. Şelıriınize gelen 1ncilh iJ 

Büyük Sionİlt teşekküllerin bu müna- Yahudi Filistin için bir matem ııünü ola- adaınlan yağ şirketleri ile teınaslar 
yapmakta ve bilhassa tutun piyasa

aebetle tezahürler tertip edeceii tahmin cak ve bütün Yahudiler o ııün oruç tu- siyle alikadar olmaktadırlar. 
olunmaltı.adır. Reamt makamlar. fevkal- tacalttır. Bu tema lar iktısadi mahafilde iyi 
ade tedbirler alm~tır. Muhtelif Stratejik. Diğer taraftan nüfuzla filiatin mahfil- tesir uyandırmakta ve İngiliz iş 
noktalara asker ve zırhlı otomobiller !eri, halen Londrada bulunan Sionİlt si- adamları da tetkiklerinden memnun 
gönderilmiı ve ihtiyaten T elaviv mınta- yaset merkezinin Nevyorka naklini talep c.:lm=akta=:c:dır=lar=. ----------' 
kuında bazı müfrit tadilciler tevkif edeceklerini bildirmektedir. l llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Skandinavya devletleri 
Almanya ademi 

akdini nazikane 
taarruz paktı 
reddetmislerdir 
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Kararnameler ... 
Yeni bina vergisi nizam
namesi meriyete girdi .•. 

~ ŞEHiR HABERLERİ~ g:~a !~a-
B l d. ı •• 1 kl 

Şehir~~~r~!:nde Bay Cavid Unver naca *sEv:~~ 
Yeni nizamnamenin tam metnini kari/erimiz mühim bir inşaat Yeni lzmir valisi 

sezonuna girnıiştir geldikten sonra 
gidecektir bu sütunda bulacaktır Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa· Gaziantepe 

3 
J 

binalann tahriri ve iradlarının tahmini bah Karşıyakaya giderek muhtelif İn· G . t l'l'ğ• . dil d 
- - .. · 'şleri .. d · · ha azıan ep va ı ı ıne tayın e en e· uçer kişilik komisyonlar tarahndan yapı· şaatı ve ı goz en geçırm.ış, mez • ., . . • . . . 

1 B k . ] ı·ı f d haya uğrıynrak mezbaha isletmesini tet· gerlı vala muavınımız B. Cavıd Onver, 
1 C.h . . . 1. d f' . ır. u omısyon ar va ı er tara ın an ta- -L- • 1 . l . 1 .. B E A L I . 

- ı eti ıstımn ın e mua ıyetın su- • . 1 k b' R . . . . b' . kik etmiştir. Mezbillıaya ilave edilen ye- yem zmır va ısa . tem y~utun zmı-
L b l __ 1_ b' t t.. -ddül' ___ ı_ 1 yan o unocn ır eısın rıyasetınde ırı . t . 1 • d .-.ı,.-d . l t d l . . .. k A k 'd k ar;.utuna sc ep o acaar;. ır eı.JC vwı..ua h . . ıl ah il' b ., ., nı csısıer sayesın e J'<UU!• a ış e me e , re ge mesını mutea ıp n araya gı ece , 
selmeaiı (Devlete veyahut mülhak ve hu· I t~ Arın yap a~ m ~ .'n aglı ~ulu~dugu tasarruf temin edilecek ve mezbahanın 

1 
oradan yeni vazifesi başına hareket ede· 

i b "tçcl 1 'd d'I t '-Lüll 1 vıluyet umuma mecluııne ve munakad de· varidatı nrtacaktır Reis Bayraklıda da ek . ıua u ere ı are e ı en e§eıı;& ere ., · 
1
c ·tır. 

.. • . . gilse vüayet encümenince vilayet halkın- tevakkuf ederek Bayraklının belediye 
ve mcnafü umumıyeye hadım cemıyet- d 1 k .. k d' h .. d . 1 . . .. zd g . . r 1 lzmirde bulunduğu 39 ay içinde mu-
1 · 1 · · ti' d'l . b' ıın o ma uzere en ı azası ancın en, ış erını go en eçınnış ır. 
ere aıt 0 up acar ve 15 car e 1 mıyen 1• ı d'gv · b l d' l' · .. k't d İzmirin sayfiye yerleri olan Bayraklı hite kendisini sevdiren B. Cavid Onver 

ı · d'l · · d . k b' ı erı e e ıye mec ısınce ve munıı ı e-
nıı aruı ıcar e 1 mesı ve ıra getırece ır v·ı b 1 d' .. . . . ve Turanda belediye şehir hizmetlerhlin her bulunduğu vazifede muvaffak olmu!I 

kild . . l b l l ib d gı se c e ıye encumenmce kendı ıı..ı:asa l ak ı1 b" 'k b' _h . ~ ıe e uıtima f"! il§ anmış o mıısı, a et· d b ld h . . tam o ar yap mnsına uyil ır ı tı- bir idarecidir. 329 yılında mülkiyeden 
h el · d'"' b' . . l •-'--' arasın nn veya o e e a alısınden ol- "st - k , . t' an enn ıger ır tıırzı ıstima e Ulillllıs k .. . . - . marn go crmcgc nrar \ crınış ır. mezun olduktan sonra 3 tene nahiye mü-

lerinin teşriki mesaisini imlcinsız kı
lıyormUf ... 

Doğrusu bu keskin zekaya gülme
mek elden gelmiyor. 

Faşist gazeteleri is lam alemi de
dikleri zaman neyi kascl ediyorlar~ 
Şu bahtsız T arabulusta hürriyetle

rinden mahrum edilen halkın iztıra
bını unutarak Mussoliniye • bir mü
rassa kılınç veren bir kaç zavallıyı 
mı} Yoksa daha dün ltalyan dostlu
ğuna kurban giden Arnavutluğu 
mu} 

d .1 . Ü .. .. dd . 1 . fık _ ma uzere harıçten scçılecek ıkı zattan Belediye reisi dün akşam evvela be· .. .. . . 
e ı mesa, çuncu mn erun ncı ra terekküp eder l eli "h clislerinin tıklar b' durluklerınde, 12 sene memleketın şark Müslüman memleketler, istisnasız 
sanda yazılı olan ve mutasarrıflannın ika· · c ye mu en yap 1 ır b d k ak 1 ki d 3 I k R d l I 

. . . Belediye hududu huicindcki kö lerde tonlantıyn riyaset ctıni!'; bi.Iıihnre içtima ve gar ın a aym am ı ar a, ,t1ene o ara , oma an ge en tavsiye erin 
metine mahsus bulunan bınalann acara Y • ., k · A k 1 '- ·· ··ık· l 

yapılar..ak ~1thrirlerde bu komisyonlar yi- eden fuar komitesinde fuar çalışmaları mer eza n ·ara o mn~ uzere mu ıye mahiyetini, talyan dostluğunun ne 
verilmesi, zirai binaların kanunda muay- ne vali tarııfıncLın tayin olunacak bir rei- hakkında ba7.ı izahat vermiştir. . . müfeLtişliğinde, bir buçuk sene dahiliye demek olduğunu öğrenmişlerdir. 
yen huauslardan gayri bir ciheti istimale . . .. •-t' d A-''- . . ıl k- _ b vl Şunu memnuniyetle haber verebılirlz vc:kaleti hukuk müşavir muavinliğinde, Türkiyeye gelince, Kemalıs' t Tu"r· 
·-L-'- sın rıy...,.,. ın e w.nrırı yap an oyun ag ı . . k eh" k · f 
uuıaİa olurunast gı'bi) blll d v r . 1. • ki belediye, gere ş ır ve gere uar 3 sene 3 ay da lzmir vali muavinliğinde kiyenin bütün ~"k memleketlerin-

un ugu vı ayet umuma mec asınce işlerinde mühim bir inşaat sezonuna gir· r--
2 - MutaSllrrıflarının tebeddül et- münakid değilse vilayet encümenince vi- miştir. Ekmek fabrikası, şehir oteli, şer- bulunmuıtur. deki prestiji onun her hareketine gös-

mesi. layet halkındıın olmnk üzere kendi azası gi sarayı gibi mühim işler en kısa bir za- B. Cavid Onver dün kendisini ziyaret terilen büvük muhabbet ve itimadın 
(Devlete, vilayetlere. Belediyelere, haricinden seçilecek bir aza ile belediye- manda inşa yolwıa girecektir. Bunların eden bir muharririmize tayin emrinin he- delilidir. Bundan fiiphe edenler hür-

mülhalc bUtçclerdc idare edilen husu.at ce intihap olunacak aza yerine kalın ol- para kombinezonları bulunmuştur. nüz kendisine resmen tebliğ edilmediğini riyet ve istiklallerine bağlı milletle-
tctekküllere, menafii umumiyeye hadim mak üzere köyün muhtan veya köy ihti- -*- söylcmİf ve tunları ilave etrniıtir: rin kalplerini dinlemeğe cesaret ede-
cemiyctlero ait binalann muafiyete maz· yar heyeti tarafından seçilecek bir zattan z j r 3 at ffi ekte b j - « Izmirin sıcak muhitinde bulun- 'Yeni Gazi Antep valisi B. Cavid Vn et" miyenlerdir. Anlcara bütün Şark için 
har olmıyan bir tahaa veya t~kküle fe- terekküp eder. duğum müddet zarfında lzmir halkında k.esmiyecek ve geçirdiğim güzel gün~eri bir .is.tikl ... al kabesidir. Kimse hu haki· 
rağ ve sair suretlerle intikal eylemeıi ıri· lstanbulda bu komisyonlara tayin olu- Talebeleri beş Viliyette gördüğüm samimiyet ve teveccühlerinden dııima hatırlayacağım.> katı ınkar edemez. 
gi) nacak her iki aza do. fstanbul umumi mec· tetki!( seyhati yaparak çok memnunum. Memuriyet hayatımda Haber aldığımıza göre yeni Izmir valisi 

3 - Muafiyetleri, kazanç temini gaye· lisi ve münakid değı1se daimi encümen avdet ettiler en tatlı günlerimi lzmirde geçirdim. iz- ancak ayın sonlanna doğru lzmire gele- Türk - Jnstiliz dCk.l&rasyonu Bal-
ai olmama.le Ye meccani olmak ııibi ıat- tarafından hiriçten tayin olunur. Ziraat mektebi müdürilnün riyasetin- mirle manevi rabatalarınu biç bir zaman cektir.. kanlardan Kabile .kadar bütün yakin 
lara bağlı olan binalarda bu tartlar zail Asıl kaza bulunmadığı veya ltomjşyon- de bir tetkik seyahatine çıkan Ziraat Şark memleketlerinde arzu edilen 
olacak ıcka1de tarz. istimalinde tebeddül dan çekildiği tıakdirde derhal komisyona mektebi son sınıf talebeleri avdet et- Sıhhat müdürü Mıü•e Je bı·r ,ekilde karşılanmışbr. Atina-Bükreı--
vukua gelmeal. iltihak etmek ve ekaeriyet temin olunmak mişlerdir .. Talebeler evveli Erbeğliye 41 U: lop/anlı Belgrad gazetelerinin dostane nqri-

( Bir mektepten kazanç temin edecek üzere gerek belediye hududu dahilinde giderek incir istasyonunu gezmişler, son- Darüliczecle Antikite Severler ıoıyetcsi idare he- yab hararetli bir lisanla devam ecli-
.urette ücret alınmağa 'bqlanılması. ve gerek köylerde asil iiza adedi kadar ra Aydın incir bahçelerini, Nazilli pa· t tkik t yaptı yeti evvelki gün müzede yaptığı toplanb· yor. Balkanlar Türkiyenin ıulh da-

muk tohumu üretme portakal bahçele- e a . 
mecıcai olan hastaneler ve eanatoryom yedek Aza intihap olunur. rini, Antalya böcekçllik mektebini, İs· Sıhhat mildürU Dr. Cevdet Saracoğlu aında bazı kararlar vermiftir. idare aza· vasına hizmet maksadiyle fliriştiQ-i 
ve hamo.mlardıı ücret alınmağa başlan- partada milyar.. fabrikasını ve gül' hah- dün sabah Darülacezeye giderek tetki· eından ve mcsul muhaaip Kemal Sarlıca· teahhütlerin P.hemmiyet ve şümulü-

Madde 12 - Her mali sene bidayetin- 6 "' o• b ] h Bo I 1 k k d d ması gıôi) çelerini, 1sparta balı tezgahlannı gez- kat yapmış, . i. a nre . rnovaya gid.e- nın stanbula tahvil etmesi üzerine açık nü an ıyaca a ar sağ uguya 
de 2871 numaralı kanunun 7nci maddesi k h üh dilmek üze +_ -' - ı. 4 - Muafiyetleri hususi kanunlara mi.şlerclir. • re astnne ıt az e re ızmır. ulan yerine Muzaffer Uraa seçilmiştir. maliktirler.. Balkan Paktını kuran 
mucibince tahrir ve tadil masrafı olnrıık tal d ,...~ı-4~~ r bira Frans tarafındnn hazin y t k E müstenit olan binnlarda muafiyetin tesi· An ya an ~hire giden Ziraat 1 

.. ~ • • e. e er I fez harabeleri ve Belevi Mozolesi tat· Tiirkiye Balkan milletleri arasında ' 
1 h • k h-km" .. bütçeye konulacak tahsisata göre hangi talebeleri F.skişehirde kuru ziraat istas ve teberru e<lıkn bınayı gczmiştır. L · t . . 1 . S d h . b' ,.. b' l'". sine .d>ep o o.n ususı anun u unun - E 1 b b' al k b' V oır amır ve rasturasyon ış erme osyete a a genış ır mesaı ır ıı;u ya-

knzalarda tahrir yapılacağı maliye ve da- yonunu, şeker fabrikasını, pancar is- 'vve ce u ınayı ara ır erem enel . .. . .. .. ... cak • 
tadil veya ilga olunmll81 ve muafiyet mu· tas ·rıcı har iftl'kl . , hastanesi yapmng~a tı>sebbüs eden Ve· g sekreterı ve muzeler dırektoru Sa~ ratmaga da muvaffak ola tır .. 

hiliye vekô.letincc müştereken tayin olu- yonunu, çı er a ve ç ı ennı, -< lAL dd' K . l B k . . .. . d 1 b' d f 
ayyen müddetli kanun hükmü mucibin- tayy"•e fabn'kasını ve fidanlıktan zı'ya. remle mücadele cemiyeti bu tec:ı>bbüsU- ~ ana ın antarın nezaretı a tında hazi- unun a sını umıt e en er ır e a nur. Bu suretle umumi tahririnin icrası = ,.--
ce bir mukaveleye müstenit ise müddeti· ı-et etmişlerdir. Seyahnt istifadeli geç- n.il geri bır.ı~"t. ır. Sebih.ı,. binanın 400 ran ayında bıışlanmaaı da bu kararlar claha aldandıklarını göreceklerdir. 

takarrür eden kazalar için teşkil edilecek li k b bo 1 nin mUnkazi olması veynhut mukavelenin miştir. raya ya ın ınn vergısı rç arının arasındadır. Sosyete, her sene olduğu gi- Balkanları, havati menfaatlerinin 
komisyonlar adedinin, bir kamda tahririn ·10 L- h .. öd · lın d b -knnunt oekillerden birile feshedilmiş ve- v . . . ı.:wziran tmihinde ziraat mektebi enuz enmemış 0 ası ır. i, umumi kongresini haziranda akdede- emrettiği yolda birleşmekten hiç bir 

ya tahsis edilen cihetten gayri bir cihette ba 1.adıgı .. mal~ tıene nıhay~tı~e kadar ik· im~lanndan sonra talebeler 20 gün -- celctir. kuvvet menedemiyecektir ...• 
. • 1 _ _)il • 1 malıte muteakıv mali sene ıplıdasında ye- müddetle stni görmek üzere KanicaN>y Veteriner müdürü ... EV"' P-',,.. nt• ~tN 
iatimMa ccı mıt :d~· 'd f ni tahrir mucibince verginin istifasına ki- haı:asına giderek hasat ve barmanJlı~ Ber"'ama at -*- ·~ ..... ~.4 mıı a.v 

uayycn m e e v~ CD mdu~ fayet edecek miktarda olmasına itina rinde çalı..c;acaklardır. , Kara taşta 
olan yerlerden ancak muafiyet mild eti- . . • • . -*- "al'ISkll'ına gklf"OP ı' • h• il • l bil' olunur. Bu cıhet tahnn ıcm edalecek ka- . ., • ı -*~ 

Kara kızlar nın ıtamı 1 e Tergı a ana ı rr. rb ld .. •tA 1 uh b tS'l'AH'R»IJ• ı~ ... n Çeşmede hayvan vaziyetini tetkik Bir evden 750 liralık 
M fi • k d b' I , , Ü kanın me ut o ugu vı ayet e m a ere u &ıl • ı!Zf.l'JI ım d t . "d" .. N--- U ua yetı su ut e en ına ar ıçın m •

1 

. . A • tJ.RA,.. ~ 8 ,..A ew e en ve enner mu uru tu.1111 ygur Ü h 
L n f ku rih' d • 'b ik' edilmek suretiyle malıye vekaletince tes- 4 «'Vt11.W. lı»A ~rimize dönmtiştilr para vem cev erat Köwnr...de bu:· • ~e e , su t tıı ın en ıti aren ı ay . . . _ · . J M•• 

hnd be v b bit ve temın edılır. Demzbank, fuar mUnasebeUyle on beş Ndzıın Uygur cumnrtesi gilnü Berga- Çalındı.. yaralama hA.disesı· 
zııd r B a yatlnnbame vcnneg~ld~~ ukr· Viltvetleree tahrir komisyonları teş• ağustostan cylıll sonuna kadar İzmir-İs- maya gı'decck ve pazar günü yapılacak Kar CI 

ur. u 5Ute e eyannnme ven ıgı ta • • wv • .. .. tanbul sUr t tasını haftad iki d f t n-"1 da hak ı--'- bul ataşta Aras sokağında kahveci T balının K kızI k" ilnd b' . . . . . kıl olunur olunmaz mahallın en buyuk . a pos a e a n Ycu~arın em o cıcW\. una- Hüseyinin evine giren bir hırsız tarafın. ?r anı .. ar oy e ır 
aırde hına munfıyetin sukutunun tesadüf olmak tizcre çalıştıracaktır. Bu suretle cnktır. ~A ..... amada üç koşu yapılacak ve dan 400 lı'rn para ve 350 liralık mu"cev- M. dise olmuştur. : Koy halkından. İbra-mülkiye ve husust idnre memurları, va• İ İ .LJ<;.lö hin ğl C ç -'-- erde ettiği mali ıeneyi takibedec seneden iti· zmirlc stnnbul arasında deniz yolculu. 670 lira mükruat tevzi edilecektir. herat çalınmıştır. Hırsızın eve dahil bu- 1 o u avıt etinA<Jya, aynı Y 
haren vergiye tabi tutulur. ridat tahakkuk memurlnriyle müştereken ğu daha kolaylıkla ve ihtiyaca uygun bir lunduğu sırada kahveci Hüse . . . Mustafa oğlu Osman Sevmezin yolunu 

iki ay ı:arhnda beyanname verilmiye- apğıdaki §ekilde mıntakaJann tayini ve şekilde temin edilecektir. Zil'aat banlıaJarında de kimse yoktu. Zabıta, eve =~~ keserek kaına ile sol küreği üzerinden 
tahririn muntazam surette ve süratle ic- -*- fJl'OftZ n-aJar evin vaziyetini bilen hır' 1• oldugu~ ... --·-- yaralarilmıştır. t·. Suçlu yakalanarak adliye. cek olursa muafiyetin aukutu tarihini ta• ..... - .&.CLU&~ 
rasını temin edecek tedbirler kararlB.§b• Bir lıami"et tez-Lg''rü d fi dadır. Ar"l!fırınalara ebemmı'yetle de- ye ve mış ır. 

kip eden malt ıenedcn itibaren bqanna- nrlar. ., un Gf'JJ aneye vrun c~ktedir. -·-
menin verilditri tarihi takip eden mali . . Verem mücdele cemiyeti dİspruıserine gönderiJeceJı m rav~an "'"-eM ze''*fn 
sene lptidasmıı. kadar haber ..-erilmiycn Kazalarda tahnr muamelesı, merkez müracaat etmekte olan fakir ve bikes Mali u1 tinden ... !IA te el K ad d-~ ,. .,ur !I• ı• 

L--- _ı..• k---·L __ d t.__ lan yurt t..a...:ı,..,;]erlmizi' ed • • bir ye ve~e vuuye g en Uf GSfft IUH Jıtz -•ı Jıafentlef'f 
aene veya ~ndere ait vergileri yüzde 20 1UUA111 ~ır veya ıuaownn an u.' ı· --~ n t avısıne yar- bir yazıda, eski nikel yirmi beş kuruş. fı L..Qdi 1 -
fazlaaiyle. tab.U olunur. laraJr. ondan eonra kaza dahilindeki diğer dım olmak ifz.cı:c, ilaçlarının meccanen luklarla bronz on kuruşluklardan Zira- GÇll'nta ~ .. Ses . . ~ytin mütahnssıs~ğınca Mi1istan ge-

Madde 9 _Bina yanar, tamamen ya· mahalleT n daha ıonra köylerin tahrir- yapılma.mu Izmir eczacılan taahhüt et- at bankaları şubelerinde teraküm etmiş Kuşadasında Yenikoyde Ayşe ısının- th'ilen Tavşan yilregı zeytin aşı kalem-
leri icra edilmelı:: suretiyle sıra takip edi· mişlerdir. Bu necip hareketi, milliyet o1anlnrın on beş gUn içinde gruplana. d~ bir ~ zorla kaçırmaktan suçlu Ali lerl İzmir ve mUlhakatınd meraklı zey-

blar veya ikamet Ye istim.al edilmez bir duygusunun ve birlik ve beraberlik fik. rak hazine ve babna irsalAt ka dı Riza Gırgın ağır cezada kaçırmak SU· tincilere tevzi edilmiştir. Bu zeytin ta. 
hale gelirse veya mükellefin ikamet ve lerck yapılır. rinin bir tezahUrU sayarak teşekküre suretiyle darpıı!: v dam t~ çundan .bcraet kararı almış, fakat bt- neleri gayet iridir. 80 zeytin bir kilo 
istimali husust lcnnunlara tevfikan salAhi- Diğer kazalarda dahi tahrir ayna ıuret• layık görilrilz. müdürlüğüne gönd.csig~il~ çak çekmek. su~dan üç gün hapse tu~akta~. Bunlar viliyette tamlnı 
yettar merci tarafından men' edilecek le cereyan eder. -*,,,,,,_ tir. mahldlm edilmiştir. edilecektir. 
olUTll!l ba kabil binalara ait bina vergisi, Mmtakalar bir kazaya memur edilen Emelıll subay yardım Eski bronz beş ve iki buçuk kuruşluk-
mükcllefler tarafından husuai idare vaJi. k.omisyonlann adedine göre tayin ve t~~· cemiyeti toplantısı farla eski nikel bir k~l~ .~ 
dat dairesine veya tahakkuk şubesine ve- rik olunur. Her mıntakaya, cesa~et ıti· Cumartesi günü saat on dörtte Hal- r.~. ~rpha: ve damga mat~aası mudur
rilecek beyannamenin tesadüf ettiği tak- bnrile bir komisyon tarafından hır sene kevinde emekli subay yardım cemi ·eti ug ne yo nması istenmiştir. 

fınd 'k ali .. k.. la k k d .}i 111---
siti takip eden tııksitten itibaren terkin zar a ı m mum un o ca a ar umuml heyeti toplanacağı için cemiyet B .- •a 
olunur. mahalle ayrılır. Mıntakayı teşkil edecek Azalan toplnnbyn davet edilmektedir. l rgı e 

Eğer bina kısmen yanar, yıkılır veya mahallerin tayininde yekdiğerile irtibat -*-
harap olup da bir kısmı henüz kabili İs• TC münasebetleri Ve binalannm İnşa tarz• orsa idCU'e heyeti 1

2 
y d 

timal bir halde bulunursa yalnız yanan lan ve iktısadi ahval ve şerait itibarile Borsa idare heyeti dün öğleden sonra 3Şl0 3 
• nrnlnnnda münasebet bulunması cözeti· toplanarak bazı kararlar nlmışttr. yıkıtıın veya harap olan kwmn vergisı 

terkin edilir. Bu takdirde kolan kısmın lir. --
Bir luzı bıçakla 
öldürdüler iradı tamamının iradına nisbet edilerek Komisyonlııra iltihak edecek aza ile Ticaret Odası 

tadililt komisyonlannca tr.Jcdir olunUT. yedek azanın İntihabı en büyük hususi teftiş edllfyo!f 
Bir insanın i'knmet ve istimal edilmez idare memurunun işarı üzerine, vilayet- Ticaret vektı.leti muamelat müfettişi 

bir hale geldiği mükellefin talebi üzerine ferde vnlı1er, kazalarda kaymakamlar B. Halim İzmire gelmiş ve .~~ctl.e7lne 
hıısusi ido.re varidat memurlui:'ll tarafın· marifetiyle icra ve azami bir hafta zarfın- Bbaşlamı.ştırnlim ·. Boı::sada te{tişlennı bıtiren 

· d · 1 · H dUn ücarct odıısı muamelatını 
dan tzıyin olunur. Bu tnlcp h~t .~dıı.re a temı~ o unur. . . . . teftişe başlamıştır. 
vnridat memurlu?!unca muhik gorülme· Bdedıye hududu dahılındekı §ehır ve -*-
dim tnkdirde ıılfıkadnrlann mahalli be- knsnbalarda çalı;acak komisyonlar için m et lı 

Ödemiş kv.asının Birgi nahiyesinde 
müessif bir cinayet ika olunduğu mahal
linden vilayete bildirilmiştir. Hadise 
Birgi nahiyesinin Karataş mahallesinde 
cereyan etmiştir. Bu mahallede Mehmet 
oğlu Mehmedin 12 yaşındaki kızı Emi· 
ne Tahta oturmaktadır. Genç kız, 30 
yaşlarında Süleyman oğlu Süleyman 

J0 l'I Apışın taarruzuna uğrıyarak Süleymalediy~nden alacaktan fenni rnporlarn en büyük mülkiye memurunun tahriren 
istinnden mahalli husust idare varidat vııki olacak teklifi üzerine ı.•ilnyet ve be
mernurlu'.'hına müracaatla talebin tııdilat le.diye meclisleri ve münakid değı1se en
kom~onunca tetkikini istemek hakla I cümenleri tarafından biri nsıl diğeri ye
mnbfuzdur. dek olmak üzere 1 1 inci madde hükmü

Mencmcnin Çavuş köyünde gece vak· nm bıçak darbeleri nltında hayaUı göz. 
ti Sadullah Günün evine girerek kor- lerinl yummuştur. Hadiseden sonra fi. 
kutmak kasdiyle silah abnaktan suçlu rnr eden katil, tnkibine çıkan jandarma 
SUleymruı Er Yılmaz aJ:'U'cezada üç gün mUirczcsi tarafından ynknlanrn.ış ve ad. 
hapse mnhkOm edilmiştir. liyeye verilmiştir. 

Madde 1 O - Bina vergisi l l • -31 inci 
maddeler mucı'bince tahrir usulile veya 
hususi tadilat ıeklile blllunan gayri aafi 
inı.d üzerine tesis olunur. Bu suretle bu
lunacak gayri safi iraddan binanın itfa 
ve idame muraflan mukabilinde olarak 
yijzde 20 si tenzil olunduktan eonra ba· 
kiyesi vergiye tfıbi tutulacak safi iradı 

ne tevfikan derhal iki tı?'a intihap olunur. 
Köylerde çalışacak komisyonlar için 

lıer komisyonun köye vürudunda bele· 
diye azzısı yerine köyün muhtan veya 
bunun yerine kaim olmak üzere köy ih
tiyar meclisi tı:m~fmdan kendi azası ara· 
11111dan veya köy halkından bir aza inti
hap olanur. 

ifade eder. Madde 1 3 - Komisyonlara İntihap 

, 

Madde 11 - Binnlann gayri safi irad- edilen aza ile yedek aza. ıehir veya kasa• 
lıın. tahrir usulile tayin olunur. Tahrir balarda idare heyeti huzurunda: beledi
usulü. birl binalann tahriri diğeri gayri ye hududa har icindeki köylerde ihtiyar • 
safi irııdların tahmini olmak üzere iki ip meclisi huzurunda aşağıda yazdı tekilde ! 
ibtiTil eder. Her iki İş de, tahrir komi. tahlif o!unur: .. 

' Bütün anbırsnlıklıı bekliyenlcr .. Nilı'lyct Büyük filim müsnh:ıluunmla tam 
bir ittifakla birinciliği kazanank en yüksek takdirleri lawınan 

Büyük Vals 
ll:ırlknlar şaheıserinin FRANSIZCA Ven.iyonu .• 

YARIN MATiNEı.ERDEN iTIBAREN 

Elhamra sinemasında 

Kaçakçılığa karşı •.• 
Türk 
s1nda 

ve Yunan 
müsterek 

gümrükçüleri ara
tedbirler alınmıştır 

Yunan ve Türk güm rüfcçülcri biT arada 
Şehrimizde bulunan Yunan gümrük tedbirler alınmıııtır. 

heyeti dün sabah saat onda gümrük baı GöriiJülen kaçakçılık. meseleleri üze
müdürlüğünde müzakerelerine devam rinde Yunan ve T'urk gümrükçüleri ar&
ederek görütmeler ISğle vakti nihayet sında bir görüı birliği müıahede olunarak 
bulmuftur. alınan müşterek tedbirlerin iki hükümete 

Türk kara sularile Yunan adalan ara· arzına karar verilmiştir. 

yonl n tar fından birlikte icra edilir. ... f !' EDI •• 
Bdediye hududu dahilinde bulunan 

sanda kaçakçılığa mani olmak: üzere ala- Yunanlı gümrükçüler, Sisam müddei 
nacak müvterek tedbirler görlişülmüı ve umumisinin riyasetinde dün öğleden son· 

I • SEANSI..AR : 2 - 4 - 6.30 - 9.00 DA BAŞI.AB Y unanh balaltçılann kara aulanmıza Ki· ra Ku2adasına hareket etmi~lerdir. Ora· 
'W'9, ••••aı•••••-=•••=-••••••••••••-' rerek balak avlanmaJanna mini olunacak dan Sisama ge~eceklerdir. 
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lstanbulda 
Resmi dairelerin 
yaz tatili 

Büyük Millet Meclisin 
Emniyet' müdürlerinin salahiyeti etra
fında hararetli münakaşalar oldu 

İstanbul, 17 (Hususi) - Şehrimizde, 
resmi dairelerde yaz mesai saatlerinin 
tatbikine haziran birden itibaren başla
nacağı alakadarlara bildirildi. 

Mesai saatleri sabahları dokuzdan, on 
ikiye, öğleden sonra saat on üçten on 
altıya kadardır. 

---lll---
Beş yaşında 

bir çocuk 
Bir çocuk doğurdu 

Ankara, 17 (Telefonla) - Bugün Bü- niyet müdürü vali Üstündağı .dinle!11~
yük Millet Meclisinde polis vazife ve sa- di.. Geçenler?e gaze;e~erd~ hır . hadıs~ 
lAbiyeti kanununa bir madde ilavesine yazıldı.. Vekil bu hadiseyı tahkik etti 
dair olan layihanın miizakeresi çok ha- rni? .. !stanbuldan burı;ıya bir gazeteci 
raretli mlinakaşalara vesile oldu .. Layi- getirmişler .. Polisler vasıtasiyle getiri
ha, hudutları dahilinde kaza teşkilatı len bu gazeteci hususi bir evde isticvap 
olan vilAyetlerde emniyet müdürleri- edilmiş .. 
ne vali muavini salahiyeti verilmesine Cümhuriyetin şerefi namına böyle sa-
dairdi.. lahiyetler verilmez .. Layihanın geri alın-

İlkönce söz alan B. Rasih Kaplan la- masını istiyorum .. Yahut ta reddini tek
yihanın encümene iade edilmesi üzerin- lif edeceğim. 
de ısrar etti ve mütalaasını tevsik için Bunun üzerine dahiliye vekili izahat 
dedi ~ : . buld verdi. Bir çok hatipler söz aldılar. Neti-

- Üstündağ zamanında Istan . . a cede layıhanın encümene iadesine karar 
bir emniyet müdürü vardı.. Dahiliye .1d. 

kili d k t .. ·· bu em verı ı. ve osyayı arış ırırsa gorur, -

Resmi devair ve müessesata ait oto -
mobil meselesi de görüşülürken Ziya 
Gevher söz aldı: . 

Makama ait otomobillerin, içinde 
çoluk ve çocukla Pazar yerlerine gelin
mesi noktasına da işaret ederek bu gibi 
hallerin önüne geçilmesini istedi. Son 
zanmanlarda bir de husust vagonla se -
yahat modasının çıktığını esefle söyle
di. B. Ziya Gevheri müteakip Refik In
ce, B. Refet Karadeniz de düşüncelerini 
söylediler. Maliye vekili, Vekaleti ala
kada!' eden noktalara cevap verdi ve lu
yıha encümene iade edildi. 

Alman mahfellerinde 
vaziyeti günün en Balkanların 

hararetli mevzuunu teşkil ediyor 

Londra 1 7 (A.A) - Associ Ation 
Modicalo Dost Otats Unis gazetesi, Beş 
yaşındaki bir kızın Limada bir çocuk do
ğurduğu ve çocuğun sihhatinin tamamile 
yerinde olduğu haberi hakkında şüphe 
izhar etmiş olduğundan Lima doğum evi 
doktoru bu istisnai vakayı bizzat müşa
hede etmeleri için Amerika Doktorlan
nı Peru payitahtını ziyarete davet et-

miştir. 

lngiliz 
hükümdarları 
Gece yarısı Kebek 
civarında demirledi 
Guebec, 17 (A.A) - Empress of Aus

tralia (Mahalli saatle) gece yarısı Orle
an adası önüne muvasalat etmiştir. Va
pur Saint Jcan kasabası karşısında de
midemiştir. Kral ve kraliçe geceyi va
purda geçirmişlerdir. ---111---
General Franko-

nun beyanatı 
- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - Yunan efkan umumiyesi İngiliz - Türk 'ı müşterek emniyet zincirinde ehemmi- Roma, 16 (A.A) - Popolo D'İtalia, 

anlaşmasını barışın muhafazası hakkın- yetli bir hall,:a, Almanya ve İtalyanın general Frankonun bir beyanatını neş-
Jamağa çabşan Alman siyasi daireleri daki umumi gayrete kıymetli bir yar- 1 cenubu .şarki Avrupasındaki istilalarına retmektedir. . 
düşündürmektedir. dım olarak memnuniyetle karşılamak- mühim mania teşkil edeceğini, Alman- General Franko, gazetenin Ispanyada-

YUNAN GAZETELERİNİN tadır. yaya Asya yolunu kapadığını, on iki ki hususi muhabirine ezcümle demiştir 
NEŞRİYATI Katimerini yazıyor : , adalar için ehemmiyeti olduğunu, İngi- ki : 
Atina, 16 (A.A) _ Türk - İngiliz müş- Türk - İngiliz anlaşması hiç bir kim- liz - Sovyct müzakerelerini teshil ede- İspanya, memleketin ekonomik men-

terek deklarasyonu hakkında tefsiratta senin aleyhine müteveccih değildir. An- ceğini, Tuna yolu ile inecek Alman baları ve milli arazinin tamamiyetini 
bulunan Messager D'Athenes gazetesi }aşına münha~ır~n beynelmilel ~arışın cmelle~ine sed, mütearrıza kar.ş~ dur- garanti etmek mecburiyeti ile ahenktar 
diyor ki : muhafazasını ıstihdaf eylemektedir. Ba- mak sıyasete esaslı mesnet teşkil eyle- bir siyaset takip eyliyecektir .. İspanya 

Londra ve Ankara hükümetlerinin rı~ arzusu umumidir. Ve bu da vaziye- diğini y~aktadır. . . diğer milletlere karşı sulh hisleri bek-
müşterek deklArasyonu ile Türkiye baş- tin normal istihalesi için yegane garan- AME~U<AN GAZETELERININ }emektedir. 
veldlln!n bu dekl.Arasyonu teşrih eden tidir. NEŞRiYATI Biz İspanya için sulh istiyoruz. Fakat 
nutku iki devlet arasında pek yakında Atina, 16 (A.A) - Gazeteler Türk- Vaşington, 16 (A.A) - Anadolu ajan- bu sulhun en emin garantisini kuvvetli 
hnza edilecek olan anlaşmanın gayesini İngiliz müşterek deklarasyonu hakkın- sının husus! muhabiri bildiriyor : bir ordu teşkil eyliyecektir. 
tamamen aydınlatmıştır. Halle muhtaç da bir çok tefsirler ve telgraf hab~rleri Amerikada neşredilen İstanbul tel- İspanya, dünyadaki Bolşevizme karşı 
olduğu bildirilen teferrüat anlaşmanın ve ayni zam~da Reisicümhur Ismet grafları anlaşmanın ehemmiyetini teba- yaptığı son cihatla bağlanmış olduğu 
tam bir vuzuh ve icazla tarif edihniş İnöntinün· ve Ingiltere ile anlaşmayı rüz ettirmektedir. Şimdi bu hususta bir medeniyet misyonuna devam arzusun
olan barış ve iyi niyet esasını değiştir- müzakere eden Türk nazırlarının fo.. başmakale neşreden Associated. Balti- dadır. Fakat bu keyfiyet hiç kimseyi 
miyecektir. Türk - İngiliz anlaşması ba- toğraflarını neşretmektedirler. more'sun bunun Münihten beri Ingiltc- korkutmamalıdır. ' 
rışa bu istikamette hiç bir müvaz1 ha- YUGOSLA VY ADA MESERRET renin en büyük muvaffakıyeti ve mih- Biz, imparatorluğumuzu, Akdeniz me-
reket hnkfuıını bertaraf etmiyen kuv- Varşova, 17 (A.A) - Goniec Vfi!S· ı verin ittisaını menedecek en mühim dı>niyetini müdafaa etmek, yükseltme!t 
vetli bir hizmettir. Yegane hedefi doğu zııvski gazetesJn.i.n Belgrad muhabiri, hı- tedbir oldıığunu ve İngilterenin kendi- ve daiına daha fazla teyit eylemek için 
Akden1zinide ve Balkanlarda nizam ve giliz - Türk ittifakının Balkanlarda İtal- nin ve yeni müttefiklerinin vaziyetleri- kan dökmeden yapılacak bir mücadele 
aUkfuı ve bUyük temennisi de bu nizam yan nüfuzuna mani teşkil edeceği için ni çok takviye ettiğini ve anJaşma Tür- gibi telakki ediyoruz. 
ve aükfuıun bütUn Avrupada muhafaza Yugoslavyada meserretle karşılandığını, kiyenin o kadar değilse de Ingilterenin General Franko, dahili siyaset hak-
edilmesi olan Yunan efkarı umuıniyesi İtalya ile iyi geçinmeğe mecbur bulu- mulltaç olduğu muaveneti ~emin ettiği- kında da şunları söylemiştir : 
lçin anlaşmanın başka bir manası yok- nan hükümetin mihvere karşı bitaraf ni, haritanın Atatürk ve Ismet İnönü İspanya, kendisini, umuınl seçimler 
tur. Bu temenni mücerret bir temenni kalmağa çalışacağını bildirmektedir. memleketinin ehemmiyetini gösterdiği- tehlikesine maruz bırakacak değildir. 
değildir. Avrupada bütün milletlerin ve Ayni g~e~e, Tü7k • İngiliz itilafı ~- ni Tü;rkiyenin _büyük kudreti .~k.eriyesi Devlet müesseselerimiz, milletin yüksek 
bütün hüki.imetlerin temennileri barışa yesinde, Ingilterenın Romanyaya verdi- say~sın~e İngiltere Mıs~, ~~~ın ve menfaatlerine t~bi buluı;acaktır. fspan-
doğru mfüeve<:cihtir.. ği teminatın nazari kalmaktan kurtuldu- Surıyeyı muhafaza edebılecegını, anlaş- yada bir yahudi meselesı artık yoktur .. 

Elefteron Vima gazetesi yazıyor : ğunu da tebarüz ettirmekte?U. ma It~yanın. Akd~niz~eki .. ~esne~lerin- fasla sıkı alakamız ~evcuttur. ~~lılar, 
İngiliz - Türk müşterek deklarasyonu eo(;AZLARIN EHEMMiYETİ den mutevellit teblikeyı mühim mikyas- Ispanyayı severler, bız de, bu büyük ve 

barışın milletler istiklalinin takviyesine Kurjer Czervany gazetesi, ittifakın ta azalttığı gibi Bulgaristan ve Y~gos- sadık Luharileri severiz. İspanyanın is-
mUe.ssir bir hizmettir. Bu bakımdan Almanya için mühim bir mağlftbiyet lavyanın vaziyetlerine de tesir ve hıgil- tikbali Fastadır. İspanya İslfuniyeti an
gayretlerini barışın tarsini yolunda sar- teşkil ettiğini söylemektedir. .. . . tere~ . Rugya ile anlaşmasını tes!tll lar .. ~paratorluk hissinin yeni~en doğ
feden bütün dünya milletlerinin bu dek- Zira Boğazlar son derece mühimdir... edecegını, bunun yanında Romanya-hı- ması ile beraber, İspanyada Afrika aşkı 
lArasyonu ge~ nefes ve sevinçle karşı- Türk _ İngiliz !ttif~ Balk~arda giltere an}aşmasının teferrüat kabilin- da doğmaktadır. . 
lamı.ş olmaları pek tabiidir. da mühim tesirı olacagı, Bulgarıstanın den k~ldıgım yazıyor. General Franko, nihayet İtalya - İs-

Proiya gazetesi yazıyor : mihvere girmekten vaz geçerek, Yuna- Vaşıı:gto~ .star ise y~e .anl~şman~ P~:1Ya ~ostluğunu tebarüz ettirerek öv-
Türk - İngiliz müşterek dekl~rasyo- nistan ve Yugoslavya kuvvetlenecek ehenunıy.etini kayıt ve ~ur~yenın rolu m~ş ve iki m~mlek~t a:asmda ekonomik 

nu doğu Akdenizinde barışın tarsini için demektir. . . . h3::1'. halındı:_ hcsa? edilıniyece~ kadar munasebe~e~ın de inkişafı liizumundan 
fevkalAde ehemmiyetli bir hadisedir. Varszavski Norodny gazetesı, ıtilMın mühım oldugunu izah etmektedir. bahseylemıştir. 

Mısır ve ltalya 
Başvekil Mahmut paşanın mebu-

san meclisindeki beyanatı 
Paris 17 (AA) - Mısır Veliahdı Mısınn da lngilterenin bir müttefiki sıfa

Prena Muhammed Ali her sene olduğu tile bu harba sürüklenip sürük~enmiye
gibi bir kaç hafta kalmak üzere dün ak- ceğine dair bir mebusun sordugu suale 
fam Parise gelmiştir. cevap veren başvekil, logiliz hükümetinin 

Kahire 16 (A.A) - Başvekil Mahmut her harekette Mısır hükümetiyle tem~s 
paşa mebusan meclisinde beyanatta bu- ettiğini ve lngilterenin Polonyada ve dı-
1 k M ·1 I 1 d ki ·· v 1 k tlerde giriştiği taahhütlerin unara ısır ı e ta ya arasın a mu- ger mem e e 

b tl · ·· tl v I n· Mı anla .. muını muhil olmadı-nase e enn karıılıklı hurmet ve dos uga ng ız - sır " 
istinad ettiğini ve mareşal Balbonun Mı- ğm1 beyan eylemiştir. . .w. 

w • • 1 Nih t b •vekil Sovyetler bırl1g1 Üe 111ra yapbgı son zıyaretin bu duygu arın aye av • .. . 
bir ifad · ld w •• l . a· Mısır arasındaki ikbsadı munasebetlerın 

esı o ugunu soy emış r. 
Danzig yüzünden lngÜtere ile Alman- tanzimi için ~~ak~r~ler yapılmakta ol-

ya arasında bir harp çıktığı takdirde duğunu da bildırınıştır. 
#• •waıımmms1illll ... , 

Yarından itibaren biri kahkaha, diğeri büyük Şark filmi 

Kültürpark sinemasında 

sAHRAiZBEKÇiLERI 
S. O. S. SAHRA 

JEAN PİERR AUMANT - CHARLES VANEL 
Heyecan, aşk, ihtiras dolu biiyük Şark Filmi 

SAHTE KONT 
BABNAB 

~n llüyülı Fransız Jıomiği FERNAH__D~L 
Sızi kab.hncaya, gözlerinizden yaş gctirtinceyc kadar guldı.ırecek, dans, 
müzik ve göz kamaştıncı revüler dolu kahkaha filini .. 
SEANSLAR : BARNAB 3.40 - 7.10 .. SAHRA 5.20 - 9.00 DA 

Cumartesi ve PAZAR SAAT L30 DA BAŞLAR 

Mecburi askerlik 
lngiliz iş nazırının 

sında yaptığı 
Avam Kamara

beyanat 
Londra 16 (A.A) - iş nazırı B. ilk olarak 5 O bin kişilik bir grup hiz-

Brown, bugün Avam kamarasında askeri 
kanunları ile alakadar olarak ıunları söy
lemiştir: 

Eğer kura ve ihtiyat erlerinin askerlik 
hizmetine çağırılması hakkındaki kanun 
projeleri Pantkot bayramlarından evvel 
kabul edilmiş olursa temuz bidayetinde 

mete alınacaktır. 
Diğer taraftan baı müddei umumt, 

avam kamarasında, bu kanunun yabancı 
memleketlerde ikamet eden büyük Bri
tanya tebaasına da ıamil olacağını tasrih 
eden yeni bir ek madde teklif eylemit
tir. 

Sovyet Rusyada 
Mecburi 

miiddeti 
askerlik 

temdit 
hizmeti 
edildi 

Moskova 16 ( A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
Sovyetler birliği yüksek Sovyet riyaset divanı, bahriyenin harp kıy

metini arttırmak ve bahriyelerin ve mütehassısların iyi hazırlanmasını 
ve teknige tam sahip olmalarını temin eylemek maksadile, askeri mec
buri hizmet kanununda tadilat yaparak harp gemilerindeki bahriye
lilerin hizmet "müddetini beş sene ve sahil muhafaza bahriyelilerin hiz
met müddetini dört sene olarak tesbit etmiştir. 

Moskova 17 ( ö.R) - Neşredilen bir emirname ile filo mürette
batının hizmet müddeti 4 seneden S seneye, ve sahil müdafaasinda 
hizmet müddeti de 3 seneden 4 seneye çıkarılmıştır. Gönüllü olarak 
hizmette devam asgari müddeti 3 senedir. Emirnamenin en mühim 
bir kısmı da donanmada mütehassıs sınıfına girmek için en az orta tah· 
sil mecburiyetinin ilgasıdır. Böylece hükümet kadroları takviye etmek 
ve gittikçe terakki etmekte olan Sovyet donanması İçin elzem olan 
mütehassısları kafi miktarda temin eylemek gayesini takip eylemek
tedir. 

SARIFE3 

Suriye ve Hatay gazetelerine göre 

Hatay'ın ilhakı 
22 Mayıstan evel olacak 

Kat'i anlaşma Pariste bitmiş 
İstanbul 1 7 (Telefonla) - Adanadan bildirildiğine göre Suriye ve 

~atay ~azeteleri Hatayın Türkiyeye nihai şekilde ilhakı görüşmeleri
mn Parısde neticelendiğini ve bir kaç güne kadar yeni Türk kıtaatının 
Hataya gireceğini ilhakın 22 Mayıstan evvel tahakkuk edeceğini yaz
maktadırlar. Bu haber lskenderunda büyijk sevinçle karşılanmıştır. 

Büyük Millet Meclisi 
Dünkü Toplantısında 
.A.~~ara 17 (A.A) - B. M. Meclisi bugün $emsettin Günaltaym 

reısligınde toplanmış ve askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı ka
nunun üçüncü maddesine ek kanun layıhasının geri verilmesine dair 
başve~alet t~wzkesi oku~muş, Sivasın U1as nahiyesinden Kostar oğlu 
Ohanıs ve dıger adı Celal Karabulut lstepan oğlu Hamparson ile Zon
guldağın Gaca köyünden Mustafa reis oğullarından Yusuf oğlu Meh
n:ıet Alkanın ölüm cezalarının tasdikine dair mazbatalar kabul edilmiş
tır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti teşkilat ve memurini hakkın
daki 3017 sayılı kanuna ek kanun layıhasının ikinci müzakeresi yapı
larak kabul olunmuş, bundan sonra abidelerin esaslı tamiri yeni hay
rat inşası ve bunların harimlerinde yapılacak istimlak vakıf paralar 
idaresinden istikraz akdi hakkında vakıflar umum müdürlüğüne sela
hiyet veren layıhanın birinci müzakeresi yapılmış ve layıha kabul 
olunmuştur. 

Polis vazife ve salahiyet kanununa bir madde eklenmesine dair olan 
kanun layıhasının müzakeresinde bir çok hatipler ~öz almış ve dahili
ye vekili Faik Öztrakın mevzu üzerindeki mütalaası dinlendikten son
ra layıhanın dahiliye encümenine iadesi kararlaştırılmıştır. 

Resmi devair ve müessesat ile devlete ait idare ve şirketlerde ve 
menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaıtı 
nakliye hakkındaki kanuna ek kanun layıhası üzerinde bazı hatipler 
söz almış ve neticede bu layıhanın da bütçe encümenine iadesi tekarrür 
etmiştir. 

Bütçe müzakereleri başlıyacağından büyük millet meclisi pazarte
sinden itibaren her gün saat 14 de toplanacaktır. 

Reisicümhur Ruzvelt 
Büyük Okyanos sahiplerine kadar 

uzayacak bir seyahate çıkacak 
Vaşington 17 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt 15 Hazirana doğru 

büyük Okyanos sahillerine kadar devam edecek bir seyahate ~ıkmak 
niyetindedir. Yolda bir çok ayaletlerde duracak ve nutuklar söyliyerek 
dahili ve harici siyasetinin istikameti hakkinda umumi efkarı tenvir 
edecektir. Bu seyahat projesi tabii Avrupa hadiselerinin inkişafına tabi 
bulunmaktadır. Fakat beyaz ev mahfellerinde tahmin edildiğine göre 
- heklenmiyen bir hadise çıkmazsa - vaziyet reisi cümhurun bizzat 
umumi efkann temayüllerini tahkik etmesi için müsaittir. 

Kongrenin, dört aydan beri süren müzakerelere rağmen, bitaraflık 
kanununu tadil hususunda bir karar ittihaz edememesi reisi cümhura, 
gayri kafi olduğu ve şimdiki vaziyete uymadığı anlaşılan bu kanunun 
tadili işinin ne kadar mühim olduğunu geçen kanundan beri kongreye 
gönderdiği mesajda kaydetmiş oldu~unu hatırlatmağa fırsat vere
cektir. 

Londrada hayretle 
karşılanan bir haber 

Londra 17 (A.A) - Bu sabahki Ingiliz gazeteleri Sovyet hariciye komiser 
muavini Potemkinin Milletler cemiyeti konseyinin toplantısında bulunmıya
cağı haberini hayretle karşılamaktadır. Çünkü konseyin içtimaı Moskovanın 
talebi üzerine ve münhasıran Potemkinin iştirakini temin için bir hafta geri 
bırakılmıştı. 

Gazeteler, Halilaks, Bonnet, Potemkin mülakatının yapılmıyacağını yazı
yorlar. Ve bazı gazetelerde hatta Halifaksın Cenevreye gitmekten vazgeç
mesini istiyorlar. 

Taymis gazetesine göre Sovyet hükümetinin Potenıkini Cenevı·eye gön -
dermemesine sebep Cenevre mül.Akatının nofmal diplomatik müzakerelere 
kainı olmaması içindir. 
Bazı mehafile göre Milletler cemiyeti nizamnamesi dahilinde bir Ingiliz

Sovyet veya bir Ingiliz - Fransız - Sovyet paktı derpiş edilmektedir. Maama
fih şimdiye kadar bu hususta kat'i hiç bir karar verilmiş değildir. 

Deyli Telgraf gazetesi hıgilterenin Moskovaya vereceği cevabın Fransa 
ile Ingilterenin Sovyetler birliği ile bir anlaşma yapmak hususundaki arzu
larını ispat edeceğini yazıyor ve Mosk.ovadaki Ingiliz büyük elçisinin daha 
bugün Molotofla görüşeceğini ve Sovyet hükümetinin kendisini Cenevrede 
bir hilkümet azası tarafından temsil ettirmeğe karar vereceğinden ümit edil
diğini ilave ediyor. 

Deyli Herald gazetesine göre Ingiliz teklifi rnutava:ssıt bir hal tarzını ihti
va eylemektedir. 

İZMİRDE İLK DEFA 
•• 
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Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir· Saf hası 
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O, derin bir tetkik ve muayeneye I vaziyetile bu akşamki hali arasında 

cidden layıktı.. Müstesna derecede sezdiğim büyük tezad beni acleta bir 
güzel ve la giljzlarle pek az ilgili gö--1 şaJkma çevirmifti.. Fakat hayır ... 
rünüyordu... Yüzü biraz solgun.. 1 Hayretten tuurumu kaybetrn~ de
KaranLk ııcceyi hatırlatan koyu ai- ğı1dim .. Rüya görmiyordum .. iki va
yah saçlar.. Mini .mini eDer .. Ve o ziyet arasındaki bu derin tezad bir 
derin bakıf1ı muhtqem gözlerine, hakikatti •. Şu halde cuma günkü ha
geçen gün onlarla kar~laıtığun vakit tıramın sıhhatinden şüphe etmek la
duyduğum şaşkınlığı bu dakikada zım geliyordu .. 
da aynen hissediyorum ... Yaşıyan ve Yakıt gece yansını geçmişti .• Sü
düşünen harikulade gözler... Eski merpala.s süvareleri bundan ziyade 
Yunamn veya Suriyenin yesil :züm- imtidat etmiyordu.. Bu sırada dans 
tüdlerinde bile bu mana v e derinliğe salonundan dönen bir çift yanımıza 
nsla teMdüf edilemez. Onlar sade yaklaşarak bizj .clamladılar .. Sefaret 
parlarlar .. İşte bu kadar... emrindeki geminin zabitlerinden Jan 

Yalnız bir şey nazarı dikkatimi T eray ... Ve pek. zarif bir fransız be-
u~ıbederek beni tafırtmakta idi. beği olan onun mini mini kansı ... 

Ledi Falklandı Gök.uda gördü- Altı ay evvel evlenmişlerdi .. Her iki
ğtW vakit derin bir hüznün çehresini sinin yaşlan bi~biri~ ~ olun~, 
baştan bata gölgelendirdiğini bariz ancak ~ır se~~!ık hır yelm~ .t~k!l 
bir surette farkctmiştirn •. Şimdi bu- edecektı ... Butun hareketlen bırbırı
rada ise onda bunu andırır zene ka- ne tanıdıklarını gösteriyordu .. 
dar bir' eaer göremiyordum.. Ledi Narsis Buşe: . 
Falkland gülüyor, hatta kim olursa - Bakınız, fınldaklar geldıler, 
olsun, oradaki kadınlarla, samimi dedi ... Demek afağıda artık dönülmi~ 
bir tarzda pkala§lyordu .•. işte, dört yor)·· 
kadeh k.oktey içerek kendisini n~ Jan Teray güldü .. Ve yorgunluk
ile büsbütün techiz ediyor, büyük tan kızarmıı. kan ter içinde kalmış 
bir inadla qlc anketini hala takipte karısının .kolunu sı~ştırarak ~ . 
devam v e israr eclen Madam Kar- - Sefır hazretlerı artık dans bıt-
lofla, ince nüktelerle süslü açık cüm- ti ... 
leler kullanarak, derin bir şetaret O dakikada Ledi F alkland birden 
içinde, eğleniyordu ... Ve lngiliz se- bire sustuğunu, birbirlerine dayana
fir:inin kansile de latifeler yapıyor- rak ayakta duran bu genç cıfb garip 
du ... Hayatının artık en son, en düt- bir israr ve alaka ile tetkik ettiğini 
kün bir devrine eriten ihtiyar kadını, ve bu halden derin bir surette ilgi
bir taraftan Naraia BUfC de işgal et- Yendiğini fark etmiştir. 
melde ve eğlendirmekte idi.. O aralık ihtiyar Vila Visyozada 

Bot durmak muvafık olamıyaca- alaya ba ladı: 
ğına karar verdiğim için, hem Ledi - Mösyö Teray ... Benim bu ka
F alklanda, hem kayıkta da gördü- dar güzel bir karım olsa, onun böyle 
ğüm ğijzel çocuğuna kar§ı bir takım her kesle, her öniine gelenle danset
cemitelerde, iltifatlarda bulunmağa mesine asla müsaade etmezdim. 
başladım ... Ve böyle yapmasını ihti- Mini mini kadın hemen itiraz et-
yata daha uygun bulmuttum.. O ti: 
bunları hemen fark ediyor ve derhal - Fakat yanılıyorsunuz, sefir 
büyük bir neşe ve sevinç içinde mu- hazretleri... Ben bu gece kocamdan 
kabelede bulunuyordu. başka hiç kimse ile dans etmedim .. 

Aman yarabbi, cuma günkü hazin • • BİTMEDİ -

Su sporları faaliyeti 
Federasyon bir · program hazırladı 

müsabaka tarihleri tespit edildi 

AydındC1:. 
---·~---

Feci bir katil . 
hadisesi 
-*-Aydın 16 (Hususi) - Dün gece saat 

24 raddelerinde telli dede yolunun ıssız.. 
lığı içinde bir otomobil mütemadiyen 
ilerliyordu. Otomobil Aydın belediyesi
ne 37 numarada kayıtlı ve Hüseyin Ba
bayiğit adında 26 yaşlarında bir gence 
aitti. 

içerisinde o gece, şehrimize iki kilo
metre mesafede Te-llidede yolu cihetin
de ~ istJyen ve oldukça sarhoş bu
lunan bir şah.15 bulunmakta idi. Tellide
dedeki kahvelere kadar giderek otoıno
bili idare eden Ş>för Hilleyin Babayiğide 
müşterisi geri dönmesini emretmesi üze
rine §Oför dümen kırarak geri dönmüş 
ve Tellidededen Aydına gelen yolun ya
rısına henüz gelmemişken yolcu hamil 
bulunduğu tabancasını ~ltmıştır. Ta
bancadan çıkan kurşun şoförün kafasl
na isabet eder~k alnından çıkmış ve oto
mobilin ön camını kırmıştır. 

Şoför al kanlar içinde direksiyonun 
üzerine yıkılmış ve bu vaziyet karşısın
da idaresiz kalan otomobil bir müddet 
ilerledikten sonra yolun etrafında buw
nan Şarampolun içine yuvarlanmıştır. 
Sarhoşlukla şoförün ölümüne sebebiyet 
..-eren şahıs ta başından yarabnmıştır. 
Vakayı haber alan jandarma derhal 

vaka mahalline gitmiş ve baygın bir hal
de bulunan şoför Hüseyin Babayiğidi 
hastaneye l:aldırmıslardır. Zavallı has
taneye giderken yolda hayata gözlerini 
yummuştur. 

Bugün cenazesi hastaneden kaldırıl -
mış ve cenaze merasimine şehrimiz şo
förleri otomobilleriyle iştirak etmişler -
dir. Katil derdest edilerek nezaret altı
na alınmıştır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Gülhisar ve 1 Eylul 
okulları Nazillide 

Aydın (Husus!) - Şehrimiz Gölhisar 
ve 7 Eylül ilk okullan talebelerinden 
bir grup Söke - Nazilli treniyle Nazilli
ye gitmişlerdir. Yavrularımız Afyon tre
niyle dönmüşlerdir. --Tarihi mezarlılılar 

Urlanın liman tepe mevkiinde ve Ka
raburun kazasının Mordağan nahiyesinin 
Çatal kaya köyü sınırı içinde çıkan eski 
mezarWdan incelemek üzere müzder di
rektörü Salahaddin Kantar bugün Ur
laya hareket ebniştir. Muvaffakıyet di
leriz. 

- *-Bir Alınan ekonomi 
heyeti Belgra dda 
Belgrad, 16 (A.A) - Pamuk, keten ve 

tütün borsalarını temsil eden azadan 
'--'k (Milkaf tlı) 30 t mürekkep bir Alman ekonomi heyeti 

Su sporlan federasyonu 1939 yaz milsa~ ası . . ~ ' emmuz pa- halen Belgradda bulunmakta ve Alman 
mevsimine ınaMu.s olmak üzere dokuz zar, bölge birinciliğine hazırlık mUsaba- ihti k 1 ak .. y la 
haftalık bir yüzme sporlan müsabaka kası; 6 ağustos~· bölge pm~yon- runy~:~ar!.~ıe~~ ~= ~ 
programı bazırbyarak, ~Igelen: gleöndhaer- luk mUsabö"bakasıl (~ükMnl 1!.tlı); ~ abğustoakas s sal etmesi imklnlannı tetkik etmektc-
miştir. Bu programa gore, sırasıy .. - pazar, ge şarnpıyo ugu musa ı- dir. 
zırlık, teşvik ve bölge şampiyonluk mu- na~vam. İLERİ Diğer taraftan verilen malWna.t.a göre 
sabakaları tcsbit edilen gilnlerde yapı- !"' SABAKA NEV VE üç Alman şirketi Yugoslavyada mevcut 
lacaktır. . . D uER HUSUSLARafta ---L- da olduğu zannedilen petrol menbaını ara-

Federasyon Türkiye şampıyonluğu Federasyon dokuz h :G<U"uu ya- ak . 1 t k ·çın b" y 1 için bölgeleri
1

gruplandırm.ıştır. 13 ağus- pılacak müsabakaların nevilerini hafta- mb ilve ışüzake me hıal' dırdirugos av <?ru-
.. bak l l 1 ·· · did ta · te b·ı t u e m ere 10 e · tosta bölgelerde IJOn musa a ar yapı - ara gore şun en nzım ve s ı e -

dıktan sonra, evvelA grup, 1JOnra Türki- mlştir. Bu miUabaka nevileri arasında, -*---. 
ye yüzme birincilikleri icra edilecektir. mümkün olan bo1gelerde yapılmak üze- Letonya erkanıharbiye 

MÜSABAKA TARİHLERİ re, su topu da vardır. ·51 U 1s haziran pazar, baz.ırlık müsabakası, Hazırlık müsabakalarına iştirak et- reı Varşovaya ge yor 
25 haziran pazar, bölge teşvik müsaba- miyenler mUklfatlı teŞ\'ik müsabakala- Varşova, 17 (Ö.R) - Letonya crka-
kası (MükAfatlı); 2 temmuz pazar, ha- nnda derece alamıyacaklardır. nıharbiye reisi Varşovacla beklenmekte-
zırlık müsabakası; 9 temmuz pazar, Bölge, Halkevi ve federasyon teşvik dir. 
Halkevi teşvik mUsabakası (MükMatlı) müsabrucnlannda birinciden üçüncüye Bu ziyareti müteakip mareşal Ridz 
16 temmuz pazar, hazırlık müsabakası, kadar derece alanlara birer madalye ve- Sınigli Baltık memleketleri erkaruharbi-

pqeııar ~ İsmail efendinin llcdlrats.. 
ANLAT AN: Eaaa K. K. Aldat 

- 6- --tr-

llk Tuluat kumpanyası 
YAZAN: Dr. G. A. 

Ener insanın mealeğüıi, karakterlerini 
soyunu bile haber verdiği gibi, hormon
lardan da haber verirler. Lıce, UZ11D, na· 
:ıik parmaklar tiroit hormonlarının çok
luiwıdan. küçük kısa ellerde gene o hor· 

lfte b6ylece orta 
koyulması ile 

oyuno'nun sahneye 
vürut bulmuştu 

Annem ve karım kısa bir tereddüt -
ten sonra buna razı oldular. Hele Ka -
ragözde epey para kırdığımı görünce 
seslerini büsbütün kestiler. P ara bu ••• 
ne kadar olsa yüzü tatlıdır vesselam... 
Ailemin beni orta oyunundan menet -
mesi ve karagöz oynatmak.lığımı mübah 
sayması tıpkı sigarayı terkedip narigle 
içmeğe benziyordu. Çünkü cepte tütün 
tabakası, kibrit veya çakmak yoldu.. 

* 
işte bu sır<!aa 1293 Rus harbı olmuş, 

memlekette acı ve 'kara günler başla
mıştı. 

Rusların Edimedeki mevcudiyetleri 
Gedikpaşadaki GiHlü Agop kumpanya
sında oraya giderek temsiller vermek 
sevdasını uyandırdı. Kumpanyada bulu
nan Türkler toprağımızı çiğniyen bir 
düşman karşısında oynamak gibi kötü 
bir işe girmdt istemediler. Ve ayrıldı -

lar. Ben, bunu haber alınca tekrar oyun
culuk ayranım kabardı. Güllü Agoptan 
ayrılan büylik Ismail ile Paçavracı Is -
maili buldum. 

- Hep beraber bir tiyatro lrumpan -
yası yapamaz mıyız ... dedim. 

Büyük Ismail: 
- Yapması kolay ama_ dedi. Evvela 

adam bulmak lazım ... Sonra da bina. 
Ben: 
- Aksarayda, Şekerci sokağındaki 

tiyatro binası boş .. Onu kiralanz .. dedim. 
Büyük Isınail: 
- Güzel, dedi. Adam işin ne yapaca -

ğız .. Piyes oynamak için esaslı ro1 sahibi 
aktör lflzım. Bunlarda bir komik, bir ih

tiyar, bir sirar (llşık rolüne çıkan genç, 
bir tiran (Zalim rolü) ve hiç değilse 

bir hizmetçi bir hanım iki kadın lazım •• 
Düşündük .. Komik Hamdiyi de ara

mwı aldık. Komiği cHamdi:t oymya -
caktı. Tiran rolünü büyük lsmail yapa
caktı. Paç.awacı Ismail ihtiyar ve baba 
rolilne çıkacaktı. Genç o1duğum için 
ben de c.sirar> o1::ıcaktım. Kadınlara ge
lince, onları da büyük Ismail bulmağı 
üzerine aldı. Kedikpaşa tiyatrosundan 
Ağvani ile Araniği kandırdı. Bunlar da 
aramıza katıldı. Bir kaç hevesli genç te 
bulduk. Bunlarla sahneyi dolduracak
tık. 

Şimdi mesele sahnede oynıyacağımız 
piyese kalıyordu. Ben: 

- Orta oyununu sahneye koruz. Çifte 
nara ve zurnanın yerine muz.ika ikame 
ederiz. Orta oyun fasıllarını tuluat ola
rak sanhede oynamakla işe ba§larız .. 

Dedim. Bu, Türk sahnesinde orta oyu
nunun ilk sahneye intikali ve ilk tulılat 
kumpanyasının kuı:ı.ı1~cru oldu. 

O sırada Islanbulda tiyatro namına 
bir Güllü Agobun Gedikpaşadaki cOs -
manlı dram 'kumpanyası:t, bir de Gala
tadaki Pandovil kumpanyası vardı. 

Todorinin idaresi altında olan hu Pan
domima kumpanyası Gedikpaşa tiyatro
su kadar meşhurru. Orada Civani, Çin
gene Kosti, Rafael, Apik, Avram, Pas
kal Yani, Antuvan gibi o devrin :ıpeşhur 
aktörleri oynıyorlardı. Kadın olarak ta 
küçük Elcni, Peruz, büyük ve küçük 

monwa azlıiından :Meri sefir F abt pu-
Amelya vardı. Küçük Am.elya Todorinin maklar ki lan .:ı... '--· -"L: ol 
kar . di. T dori kışıldı, - el b. t Te aç uvrt ıu>fe •- ım-

ıs~ ıB ·-"L~ ' 7fi~ -L---gu~ .ır ca ipo6z gucldesüün az 'itlediiine. ki-
gençti. ı-T .... arma. y-..-Will, en - lı:: gib" elle d le • 1 d·w· delil 
ne, ~tanına vurulmuş pek çok r~ Bıazıl r e ço --'-lf-~ ~~-,__,et 

dalılan dı. Büyük Amel Lehli e er. arının çoc~ cuen ıPMl &.aıır. 
~ var .. .. ya ıonradan da lıiç büyümez. Bunlar da yal-
bır kadındı ama .. Çok duzgun Türkçe __ 1 __ LLL L_L___ • _ __;ı.:ı _~· 

. nız ~u.uwda uuıunau tımu. 5UQu.mDta 

konuşurdu. Sahneyı Peruz kadar dol- b"' b"t" k b 1 d - bild" . 1 
d d 

us u un ay oma ıgını ınr er. 
urur u. Kadın di erkelı: dine. erkek eli de k.a-
Peruza gelince, o, o devrin en yaman 

dın dine benzene pek iyi ilamet .. ,...1-
bir şöhreti idi. Sırası gelince ondan da maz. Cinsin lca""lı:: olduğuna delilet 
bahsedeceğim. 

eder: Kadm i9e kadın sever. erkek İle 
Kamil ağa bermutad Kavasın bağın - gene erkek. 

da ve kör Mehmed de Saraçlar içjndeki Bazı ellerin rengi monuntrak. tutulan-
üsküplii hanında orta oyunlarına devam 

ca 10ğuk ve derisi kuru olur. Soğuk eo
ediyorlardı. Istanbul halkını yarım asır 

ğuk terler, çabukta çatlar, Iİfer. Bu elle
evvel işte yalnız bwılar eğlendiriyorlar-

rin sahibinde honnonların hemen hepsi 
dı. az demektir. Bazılarının eli de tuttuğu-
Gedikpaşa tiyatrosu da, bir kısım ar-

nuz vakit ııcak gelir. Rengi de penbe ya• 
tistlerini Edirneye göndermiş ve mühim 

hut mor gibi - açık larmızıdır. Çok vakit 
Türk elemanlan aynlmı~ olduğundan nemli fakat hararetlidir. Bazı -nkit da 
t>ski rağbetini kaybetmişti. 

Bizim Aksarayda, Şekerci sokağın -
daki tiyatro binasmda orta oyununu 
sahneye koymak suretiyle işe başlama
mız Istanbul halkı üzerinde çok eyi bir 
tesir yaptı. Tiyatro her gece hıncahınç 
doluyordu. 
Aynı oyunu gündüz kadınlara ve gece 

erkeklere olmak ilzere iki defa oymyor
duk. Tabii o zamanda kadınla erkeğin 
bir arada tiyatro seyretmelerinin imkin
sız. bir §ey olduğunu söylemeğe hacet 
yok. Kadın erkek değil tiyatroya gitmek, 
hatta beraber arabaya bilt! binemezler
di ... 

Çok sonraları.. Hatta hürriyetin ila
nından sonra tiyatroların içinde, tiyatro 
salonunu ortadan ikiye bölen tahta per
deler yapıldı. Bir tarafta erkekler bir 
tarafta kadınlar oyunu seyreotmeğe baş
ladılar. O da kadınların giriş çıkış yer
?eri, bilet aldıkları mahalleri ayrı olmak 
şartiyle_. Yine meşrutiyetin ilanından 
sonra çoğalan tiyatrolarda localar ka
dınlara tahsis edilirdi ve kadmlıır önleri 
tmnamcn kafesli olan bu localardan oyu
nu seyrederlerdi. Göksudaki yazlık ti -
yatronun sahne karşısına rastlıyan sed 
üstündeki localan da yine böyle kafesle 
çevrilmiş ve kadınlara tahsis edilmişti. 

•• BirMEDİ •• 

Bergamada aııtikite 
isleri .. 

Bergama askileoyonunun resturasyon 
i:ılcri devam etmektedir. Şimal revakının 
on dokuz direği, bqlıklan ile beraber, 
dikilmİj bitmi~tir. Şimdi basamaklan 
resture edilmektedir. Ondan sonrada ar-
fitrav ve diğer parçalan üzerlerine kona
caktır. Bu önemli muvaffakıyetten dolayı 
Bergama müzesi direktörü Osman Bayat
lının Sosyetece takdir edileceği haber 
alınmıştır. 

kupkuru olur. Bu türlü el tiroit hormonu~ 
nun fazlalığına delalet eder. 

Kimieinin eli vakit vakit b ... renk
te olur. Bazı günlerde kansız gül gibi. 
bazı gÜnlerde de kırpkırmızı. üzerine kan 
hücum etmiş gibi. Buna sebep böbrek 
üstündeki guddesinin fazla hormon çıkar
masıdır.. Bazılannın da elleri konUfUl'
ken daima hardc:et ~ttiği halde. ba,ka• 
sının elini sıkmazlar. Ceveek. camız gibi 
kalmar. Buda ipofiz guddesi hormon• 
lannm azlığından ileri gelir. 

Tırnakların çabuk kınlmuı, çizik çi
zik olması ve incdiği tiroit hormonunun 
çokluğundan, mini mini ayaklar da ce· 
ne onun azlığından ileri gelir .. 

Ellerinize ve ayaklarınıza bakbktan 
sonra, isterseniz. sonuyup tekrar ayna 
karşısında vücudunuzu da tetkik edersi
niz. Vücudunuzun da her parçası hor-
monlarmızdan birer haber verirler. 

Köprücük kemiklerinin üstü dolgun 
olmsa tiroit guddeei az h.ormon çakanyor 

demektir. 
Göğüs tahtasının dar ve uzun olması 

tiroit hormonunun fazlalığından, beli ge

niş ıre biçimsiz olması da sı:ene bu hor
monun azlığından gelir. Göğüs tahtası 
üzerindeki yuvarlnlclar kadınlarda küçük 
olur, fakat çocuk doğunca çok süt verine 
kadınlık honnonlannın çokluğunu göate
riTler. Büyük hele çok yağlı olunca o 
hormonlann azlığını bildirirler. Hem pek 
büyük olurlar. hem de ayni zamanda o 
günler kesilirse böbrek üstündeki gudde
nin ,!cabUJc kısmı bozUlmuş demektir. Er
kt>.klerde memelerin büyük olmasının da 
erkeklik hormonunun azlığına delalet et
tiğini bilirsiniz. 

Karın pek dar ve düıüilc olursa böbrek 
üstündeki guddeden çıkan horrnonlann 
azlığını gösterir. Boy kısa. karın genit, 
ilc.i tarafa doğru yayılmış olması tiroit 
guddesinin az işlemesinden, yumuııak dü
şük olması da ipofiz hormonlarının azlı· 

,, ~...- ğından gelir .. 

KaraaAıaç lıö•.-ffndelıl Bel kemiğinin bir tarafa çarpılması ya 
!I ı- tiroit hormonunun fazlalığından yahut 

yaraJama SUÇW U ipofiz hormonunun azlığındandır. 
mahlıOm oldu Bacakların uzun olması tiroit guddesi· 

23 t"mmuz pa7.ar, federasyon teşvik ril~ktir. •·P1P·ini "İ"arrt edecektir. 

Torbalının Karaca ağaç köyünde ka- nin fazla islemesindcn, gayet iri ve ka
nsı Şükriye ve kain biraderi Yahyayı lın olması ipofiz hormonunun fazlalığın• 
bıçakla yaralamakla suçlu Mustafa Akın dan, lc.ısaldı(h erkeklik veya kadınlık hor· 
ağır cezada bir ay beş gün hapse mal)- monunun pek çok olmasından, tiroit ve
kum edilmistir. 

E- _E_H_R A Z A D,_ = - '?!'l - s _=:z; :a:: --·-- ya ipofiz hormonlarının azlığından ge-
göreceksiniz. Demiş. ı rak bulmU§. Yılan gibi sinsi sinsi yanı- çatarak: 1. 

klm 
~ 

Padişah ta hekimin tarif ettiği gibi na so u uş ve: - Ceza görmeg-e müstahak olup ta ı·h- 1 Ça k b ki d h d · rpı aca a üz ta an a ııene ıpo· 
hareket etmiş. Yorulunca sarayın ha- - Ey padişahım, hepimiz senin ekme- san ettiğimiz adam kimdir? diye sormuş Eiz guddesinden çıkan hormonlann yeti· 

J7~ ...... 111a~nn1•1mı1~«t:1111 .. mawillil~rw111ı1aı•ı11112maaı~·,..1BrJ1a~s•ı•ı~rm• 
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Hikayeleri 
mamına girmiş. Padişah yıkanınca üze- ğini yiyoruz, hepimiz senin nimetlerine Vezir de: şecck derecede olmamasından. 
rine bakmış, ve derisinin hiç bir yerin- milstcğrakız, uzak ve yahut yakın bir - Hekim Dubandır. Diye cevap ve- G. A. 
de miskinlerin kırmızı yaralarından eser tehlikenin seni tehdid ettiğini görürsek rince padişah: 
kalmadığını görmüş, o zaman o kadar o tehlikeyi gelip sana haber vermek -A ... Yook!. Beni en büyük derdim
sevinmiş o kadar sevinmiş ki, chekim mecburiyetindeyiz. Ama tavsiyemiz, bel- den kurtardı .. Ve bana en büyUk eyili-

---=---
Mussolini 

Zavallı padi~h komşu memleketin de - Eğer beni eyi edebilirsen dünyada Dubana ne ihsan etsem, ne kadar büyük ki sizi kızdırır, belki de kızınca bizi azar• ği etti. Yer yüzünde ne kadar hekim 
hekimlerini çağırmış, lakin onlar da pa- ne istersen senindir. Tahtımı bile istesen eyilikler etsem onun bana yaptığı hiz - edersiniz., bizi koğar ve yahut cellada varsa hiç birisinin bin türlü iğrenç yağ- f'Ortnodan ayPdda 
dişahın derdine bir deva bulamamışlar, onu sana veririm. beni de ölünceye ka - meti ödiyemiyect"ğim:t demiş. veririsiniz. Ukin biz sadık kullarınız 1ar ve ilAçlarla eyi edemediği dertten be- Roma, 17 (Ö.R) - B. Mussolinl Aat 
artlk padişah ne de yapsa bir gün bu dar kendine arkadaş edersin, demiş. Ertesi gün padişah tahtında oturarak değil miyiz? Siz sağ olunuz, var olunuz ni bir kaç saatte kurtanverdi. Ona şiın- 8.30 da Alesanderyaya litmek iizere To
çirkin illetten öleceğini anlamq. Bir gün Duban pacliJahın huzurundan çıkınca hekim Dubanı çağırtmış. Hekim gelince biz ister koğulalım, ister idam olunalım. diye kadar ettiğim ihsanlar bile azdır. rino h~et konağından hareket etmJt 
o padişahın payitahtına Duban adlı ih- koşup evine kapanmış. Geceyi gündüze padi~h yerinden kalkıp hekime kendi Padişahımızın uğruna canımız bin ker- Sen galiba onu kıskanıyorsun da kıs- ;:~~:tı m=~ ~d:!'~•: 
tiyar bir hekim uğramış. Bu hekim yet- katarak, çalışmış, çabıllamış, ve çarça- oturduğu taht üzerinde yer göstenniş. re fed~ olsun. Diye dil dökmüş. kançlığından dolayı gelip bana şikAyet fakat etm.işlerru!. 
miş yedi lisanda okuyup yazma bilirmiş. buk, ortası boş bir değenekle ortası boş Hekime hazinesinin en büyük mücevhe- Vezırinin bu suretle söze ba§layışın- ediyorsun. Eğer senin sözlerine inana- Düçe şehrin başlıc. caddelerlndea 
O zamanda ilmi nücum, ilmi kimya, ri- bir top yapmış .. Gerek değeneğin, gerek ratından hediyeler vermiş, keseler, tor- dan padişah çok koşkulanmış, kendisini rak ona bir fenalık edersem, ben sadık açık bir otomobil içinde, ayakta durarak 
yaziyat, ve tıpta neler neler biliniyorsa topun boşluğunu, yağlı ilaçlarla doldur- balar ~olusu altınlar ihsan etmiş.. tehdid eden tehlikenin ne olduğunu öğ- Papaganını öldüren adamın yaptığı ha- geçmiş ve halk tarafından ~flanm.ıt-
hepsine vakıf imiş. muş. Sonra bunların ikisini alarak, doğ- Saraylar köşkler bah§ctmiş. Ukin ne renmek için meraktan yanmağa başla - tayı yapmış olurum, diye ilave etti. ~· A:J;sandez:ya~. so~ Piyemonte-

Bu hekim şehre geldikten biraz sonra ruca padişaha gitmiş. Padişaha boş de- bahşetmişse padişahın gözüne az görün- mış ve: nın diğer şehır1erını de zıyaret ederek 

l - 1 h 1 d 1 b kl b . .. .. k" d" h h ki d E dk hlike SADIK PAPA""' ... ,..iNi öLDOREN muhtelif nafıa eserlerinin küşat remni-mem eket padişwunın a in en ıa er - ğene e oş topu vermış ve: m~ş, çun u pa ışa e ıne son erece - Y sa ı vc?irim, te · nedir? ~., ne riyaset edecektir. 
dar olmuş. Hemen o gece sabahlara ka- - cSultanım bu değenekle bu topu mınnettar kalmış. Korkma hemen söyle! diye bağırmış. A D A M 
dar kitaplarını karl§tımut. Odasında bir alınız. Hemen en oynak atınıza binerek Hekim Dubanın ne kadar sevilip göze Vezir de~ Bir varmış bir yokmuş, eski zamanda --

Italyanlar çok ilaçlarla bir çok tecrübeler yapmış. bu topu bu değcnekle vura vura eğlenip girdiğini gören haınld bir vezirin kıs - - Ey padişahım, senin canının kayb- zengin, fakat zengin olduğu kadar da 
Nıhayet padişahı eyi edebileceğine emin vaktinizi hoşça geçiriniz. Böyle oynar- kançlığından çatlıyacağı geliyormuş. Sa- olmasından nasıl korkmıyayım ki padi- kıskanç bir tilccar varml§. Bu tüccar ti
olmuş. Ertesi gün alessabah saraya gi - ken terli sıcak ellerinizle top ile değene- hah akşam ne yapsam, ay ne yapsam da şahun, cezaya müstehak olan düşmanı- caret için ara sıra komşu memleketlere Arnauııtlulıta sUa.Ja 
derek padışahın karşısına çıkmış, ve ne ği tutacaksınız., o zaman bunların içinde- şu hekimi padişahın gözünden düşür - na ilisan eder, kuğulmağa liyık olan gittiği zaman acaba karım n e yapıyor foplarnaja IHıfladdar 
merhem ne de içilecek ilaç vermeden ki yağlı ilaçlar eriyecek, ve ilaçlardan çı- sem, mahvetse~ öldlirtsem diye düşü- hasmını kendine arkadaş edersin. Bu diye kıskana kıskana içini yermiş. Bir Roma, 17 (A.A) _ Tirandan gelen 
padişahı illetinden kurtarabileceğini söy- kacak ruh vücudunuza geçecektir. Yo- nürmüş. Arı gibı ağzından ballar akıta- halin sonu korkunç olduğunu görüp, an- defa yine böyle uzunca bir seyahate çık- haberlere göre;"lnazırlar meclisi, elinde 
lemiş. rulunca, hamama gidip yıkanınız. Yı - rak, hem hekim Dubanı, hem Yunan pa- layıp padiphıma söylememek sadakat - mazdan evvel evde bir gözeli bırakmağı sll1hı bulıınanlan bu sillhlan 30 ailn-
Padişah son derece memnun olmuş. kandıklan sonra hastalıktan kurtuldu- dişahını sokmağa hazırlanmış. Bir gün sizliğin en büyüğü olmaz mı? clii§Unmüş. lük mUhlet 7.arfında resmi mQamlva 
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BlZANS SARA YJNIN Jç YÜZÜ Zaifle'!e ilacı 
vi~Şh;;"k;;·~h··~~~yh;ne,, Yazan: ECZACI KEMAL KAKTAŞ 

lbrahim'in izdivacı 
Tanrı'nın 

zevce 
ilk vahy'ı Sarayı 

almacını amırdi 
lbrahime 
olarak Koca Bizansta tek ve eşsiz bir cünbüş yeri, 

hovardalar ve yoamaların merkezi idi . . . 

Bayanlar duymasın Kemal Kamil 
~ifleme i~Acı buldu diye işi te~q dü
şürürUz .. lliıç kelimesinin manasından 
pek çok şeyler bckliyenler vardır, bun- Kafile 'bu sureLle Nemrud diyarından ra lbrahimin zevcesi oldu. (Maaricünnil
lar yerden göğe kadar haklıdırlar, ök- nyrıl.mış ve Mısıra doğru yol almağa büvve) hazreti Ibrahime Tann tarafm-

ri serbest olduklarından buranın de. sürük ilkı, ~~shil .. ilAcı, uyku ilac:ı di- başlamıştı. dan vaki ilk vahyin bu olduğunu birinci 
. d 1 d ye her hangı bır vucut il.rızasının yanı-

vamlı müşterilen arasın a sayı ır ı. na (ilacı) denilince bir ümit başlıyor. Ilk önce Şama ,geldiler ve Şam cfra - cild 282 nci sahifesinde kaydeder. 
Jştc Sebastiynnonun Vlaherna sarayı- Znifleınc ilncı denilince de kadınlann rında Herrnn adında bir şehirde konak- lbrnhim, Herranda fazla kalmadı. Mı-

Hitıenô'•ınz 

teftişleri 
---~·---

Sigfrid 
Hattında 
-'i:r-

A İman başkumandanı 
Bravçiçle birlikte 

Franaız hududundaki 
mudaf aa tertibatı 

tetkik edildi 

Recyo, baş papası baygın halinde yol 
rtasında bıraktıktan sonra doğruca Ko
agöbeyin haydutlarca pek maruf olan 
ıski batakhanesinin kapısı önilne gel -

li. 
Bu batakhane şimdi bu civarın en 

nın surları arasında pusu kurmuş olan gözleri at.ılıyor. Şişmanlık vücudun ha- 1 lndılar. Bu şehir o devirde çok maınur sıra doğru yoluna devam etti. 
baş papasın kontrolü için intihap ettiği rici görUn~ü ile :t.arafetc uymıyormuş, bir yerdi. Burada Beyvil adında bir vali Filistin hududunda, birbirlerinden se- Bedin 17 ( ö.R) - Şamölye HitJer 
yer ... burasıydı . ~urnsı .bahis dışın.?a k~l~ dursun, g~le- \'ardı. Bir rivayete göre Sara bu valinin kizl?l' onar saat mesafeli beş büyük §ehir bugün Sigfrid hattının teftiı seyahatine 

Recyo meyhanenin önüne geldiği za- lım zafakaıfleme~e, böy~e ıluç yoktur ~ye- kııı imiş. Bu rivayet doğru değildir. vardı ki, o devirde bu şehirler çok ma- devam etmi~tir. Hattın Sar ve PalatiY& 
naruf ve m~hur bir meyhanesi olmu~-

enkl 
. h .. ,_ 1 b ld mem, t ınsanı şışınanlatan ne ısc o idil B '- N man kep en enuz .,.apa ı u u. tesirleri .kaldırınca cnan,.nl k d Sarayı Ibrahim, yazdı~ımız gibi berabe- mur er. u b~ şuırin adları Sodon, ayaletlerindeki kwmlan gezilmittir. u-

u. d . 1 k .. .d. "~- aına urur, G S ' aJ , _,n 
Kocagöbcyin genç oğlu burasını şe- Sabah nere e ıse o mn uz~re ı ı.. onun ı:ıdına da zaiilcınek denir .. Baş ağ- rinde getirmişti. Yine bir rivayet Her- omore, au a, Duma, ve Dldom idi. yon sosyalist parti.sinin başııca ıcııeri 

ıir muhafızı ~ ,
411 

babasının hem eski O, kaç defa buraya gelmış, bw·ada rısını durduran iH\çlar gibi zaüliği icap ran balisl Beyvilin Ibrahimin amcası ol- Bu şehrin halkı putperest idiler. Mısır de bA1kumandan general Bravşiç tara-
ıem de yeni töhretine llyık bir surette içmiş ve swp sabahlamıştL Kocagoöeyin et~iren ilaç henüz yoktur, bazı Avrupa duğunu söyler. Sara Ibrahimin amcası yolunda Ibrahiın ve maiyeti bunlardan fından Sigfrid hattını ziyarete dlvet 
dare etmekte idi. oğlu ile ahbaph. E..casen Yengeç ile Ko- mu~tahzarahnın pro~pekturlıı~da b~y- kızı olduğuna göre birinci rivayet bu Sodon şehrinde bir mUddet kaldılar. edildiklerinden Sarbrük Jdırine gdmit-

Meyhanenin cllnbil§bane vazifesi gö- cagoöek devamlı bir d~manlığı müte- ~ l~a ras~n~ ıse de kat ıyyet ıfa- ikinci noktadan zuhur etmiş olsa gerek- Halk. daima orada kalmaları hususun - lcrdir. Bir çok müstahkem tesisat ve 

·en, arka odalan, baba yadigln olduğu aldp Sebastiyano . ıa:mmdan bar~~~~ - şi~man~m~ i~cı~a aıb~~· ş~~ tir. • da çok ısrar etti ise de Ibrahim onların tanktan durdurmak için lcurulmuı mlni
' çin, kapatılmaml§tı. Burada eski llem- dıktan ve saraya ıntisap ederek buyuk mnk için, istirahat uyk-u, gıda gibi _ lbrahim, Sara, Lut ve tabileri Beyvil- yapyq tarilarını ve ah1lklarını pek be- atar gezilmiıtir. Ziyaretçiler tepelere tll'

erin aynı delilse bile onlan aratmıya- makam sahipleri olduktan sonra iki ta- lerin ilmt bir kontrol altında tatbikişeJe de bir müddet kadılar. yenmediğinden kalmadı. Mutlaka Mw- manmıılar ve yükselt bir köprüden bG
:ak cUnbll§ler yapılıyordu. Yalnız bir rafa mensup haydutlar da birbirlerinin kilol~ almak mümkündür. Fakat bun- Yolda gelirken her gün beraber ol- ra gitmek arz.usunda idi.. tün mıntaka müdafaa hattını Ye tesİ9fth· 
~arkla.. :Eskiden buradakl Alemlerin so- dostu olmll!lardı. Rccyo aynı zamanda ~ bır hap yutarak tc~. henüz müm- manın tesiri ile lbrahimin Saraya karp Bu beş §ehir, Kur'anda cMütefildb na ku, bakqa scyredebilmijlcrdir. 
~u hovardaların b1ümil ile neticelenirdi. Bizansın sayılı hovardalanndan da ol- kun. olan şeylerd.en değildir. Eğer böy- lan uhabbeti .. ..-. ... t diye anılan yalancılarla fasid ve fuık-

'---~ ık k d le bır kaç tablet ıle kısa zamaıılarda za- 0 m a&_...,, ı. la la LA_ ~al.: lerdi. B ,__,,___ 1 Şimdi ise kimsenin bumu bile kanamı- duğundan kanlı mey~~,e 5 ~ı. c- ifleınek veya şişmanlamak mümkün ol- Aynı zamanda Saranın genç ve gÜ&el .r . mes&un ~r • . ~ llAlAUl ge- • ı• 
yordu. Bizansın hovardalan olduğu ka- vam ederdi Buradaki hatun kişilerle saydı. bu işten kazanacak ecza la de- bir kız olması evli olmaması gerek ken- IUf ölçUde ve iğrenç bır şekilde valtl ah- ngı iZ -
:lar fahifeleri de burasını kavgasız gil- yakın ahbaplık tem etmişti. ğil, terzilerdi, ben göbeği bira: ~bar- disi ile bera~ bulunanların ve gerek- lllıc fesadını ısll1ı için ilzerlerlne Lut, 
riiltil.silz eğlenecek en emln bir yer bl- Meyhane kepenklerinin birazdan açı- ta~ dec?~· dört .kat elbisenin başına se geldikleri bu şehrin halkı içinde ona peygamber olarak gönde~tl Yine Sovyet 
liyorlardı. Kiİnln haddine en ufak bir lacağını blldiii için kapıyı vurmadı. geldL. Zaiflik ve şışmanlık ~k adı- göz koyanların miktarlarını çoğaltıyor- sa1lh bulmadıklarından şehirleri Tann-

,____ Ali 11ah .al.; .. mu- Beklemeli tercih etti. nı al~dıkça kulak verıneyınız.. Ben- d nın gadabına uğradı. Ah1lk faslınd• yer 
maraza çı-.nıım... ___ mL___ ~&&& den sız.e nasihat u. 
hafızı olan Kocagöbek bayle yaparım du- Aradan yanın saat kadar bir zaman ... Bir gece Ibrahim Saraya: alan memıwn Lutllik te Uk: defa onla• Mu-zakerelen· 
muı attlnJ'ordu. geçti... -•---. - Ya Sara... dedi. Cenabıhaktan bana tarafından tarihe mal oldu. Bunun hl-

lfte bu 1ebepledir ki Kocmgöbeyin bu Meyhanenin kapısı açıldı. CJ git h pis vahi geldl. Seni zevce olarak almamı klyesinl de sırası geldiltnde tafsllen ya- ... 1 d ? 
meyhanesi mpodnım meyd•nının meı- Eaniyerek, gerinerek eşikte gorunen ~ ~ . a .~~· Tanrı bana emrediyor. zacağız. ne a em e • 
h Unb(lş ye 1eri ile rakabet ediyor- genç bir 1w uzakta, bir duvann dibine Urlanın Buytikkaya ko~de Cemal Tannnın birliğine ve lbrahimin resul- lbrahimin Mısıra. gittiği bu sırada Mı- p .. ..;. 17 (A.A) - Jour gaetesl t__,_ 
ur c r çom·· a1-ı. beldiyen Recyoyu görmeden GUdere .silMı atan çoban Ömer Alinin --..3- ,_ sefih bir h"1.n.- --. .u.qp du. ~ . ağır cezada Uç gün hapsine karar veril- lüğilne iman etmlf olan Sara bu söztl ıNrUA ço.. u.a.wudar htıktlın ili. - Sovyet mUz.akereleri h•kkmd• di-
Gece yansına kadar açık olan mey- ve kendisini yalnız hissederek dekolte- ıniştir.. memnuniyetle ka1'§1ladı ve böylece Sa- sUrmekte idi. Bu hUkümdarın bir Adeti yor ki : 

hane tıklım tıklım dolardı. Şaraplar gır- sini göbeğine kadar kaldırdı. Bir iki sa- vardı. Memlekette kim evlenir ve bakire Birbirine taınamiyje zıt sebeplerle de 
la gider ve parayı bolca uçlanan da iç niye uyuz gibi ]taşındıktan sonra gö- B d b bir kız alırsa, bu kız ile gerdeğe girmez- olsa.M~kova"'ve Lon~ Almanyama 
odalarının mahremiyetine dahil olmak beğinl bUsblitiln kaldırdı ve iki memesi e en ter ı· sesı· den önce onu elinden tutarak hükUm- tehlikclı oldug~u hissettikleri nıuhak:-

arasmdan sarkan muska gı'b· bir nesne dara "t" ·· d" Ey ı___ ı h hl"tır. Bu şernıt altında Fransız proje-imUyazına nail olurdu. 1 - go urur u. ger ~ güzeı ise, il- si mutavassıt blr hal tarzı veya yeni blr 
Kocagöbeyin oğlunun vazifesi sadece nin içinden küçük bir knğıt parçası çı- kilmdarın hoşuna giderse ilk önce ger- hareket noktası teşkil edebilir. 

vaziyete nezaret ve işi göztl ile idare et- knrdı. 1 değe o girer ve ertesi sabah kızı koca- Figaro gnz.etes~ dün akşam Londrada 
mekten ibaretti. Eğildi.. G d • k •• ı ·· •• •• J • sına teslim ederdi. Kocası da bu işi bir İngiliz hariciye komitesinin yapbğı top-
Tezgfıhta çalışan kadın olduğu gibi Meyhanenin önündeki kaldırım taş- tTie tre tor U ğUOUO at etızme Vef• şeref teıakkl ederdi. Hoşuna gitmediği lnntı baklanda şu haberi veriyor: 

milşterilere hizmet edenler de kadındı. larınd.an birini kolayca kaldırdı ve bu d. . h kızı ise alıkoymazdı o zaman da k Fransız teklifleri İiıgUiz nazırlarının 
Bizans içinde C§i olınıyan ve ınevcu- kfığıt parçasını taşın altına koydu ve ıgv 1 e emn1iyet etrafında konuşma kocası müteessir ol~u. ızın ntaklifl~ dikknbas.tinib'.cclbetmişthalli' ir. ÇünkU bıı 

kra ı....+:...1 e er ıt ır tarzı ta:ıammua 
diyeti tek olan bu meyhaneye fKnrılı sonra taşı te r yerine yer "'i~ui.. Erkekler, kendi kanlarının güzellik- etmektedir. Fransız tekliflerine göre bir 
meyhane:. adı verilmişti. Hipodrum _.. BlrMEDİ •• Memleketin spor i~lcrini kalkındırmak yim. Zaten Türk gençliği çalı~tıktan son- lerinl medh için: nevi Fransız - İngiliz - Rus mukavelesi 
zevkhanelerlnde hayatlarını kazanmak ve Türk sporculuğunu l&ylk olduğu m Y• ra ndere muvaffak olmıyor ki.. - Benim kanın ilk gerdek gecesini yapılacak, bu mukavele askeri anlaşı:na-
lstlyen fakat hovardalann sarh0§1ukları Serlnayesinl yarı kie yiikaeltmek için. beden terbiyesi ge- B hUldimdann koynunda geçirdi larla tamamlanacak ve :fakat Fransa ve 
ile canlannı tehlikede gören yosmalar y•~a tenzil eden bir l cI -'- ence atlatizmin lzmirde daha çok Dly iftihar d lerdi. ..• İngiltere tarahndan şimdiye kadar p-

- ~.,, · ne irca.törJüğü bütün gayretile çıllı~ k"kJ • il . . h "-- e e er edilmiş 
kendilerine ancak burada emin bir mel- ""-&•SIZ .ı-ar-tl maktadır. o eşmesı ve ermesi ıçın er ü.enin (M lAna :M . d . rantı . . olan topraklara inhisar ey-
ce bulurlardı. ~.-._ ___ ,__ mayıs ayı içinde bir atletizm bayramı ev uini din) in cAltı par- llyeoektir .. 

Patis, 11 (A.A'.) - Crasot - Schnei- Sporun çok mühim bir ıubesi 01.:ı., at- yapması li.zımdır. mab tarihine nazaran bu hi.ikümdann Ayni mesele hakkında Matin şöyle 
Kocagöbeyin oğlu burada hakimi der Avrupa endü.striyel ve finansal bir- letizm, vücud tenasübünü temin etmesi . • • • adı Saduk bin Saruttu. yazıYor : 

mutlaktı. li~, oıU Avrupadal_d ınenfaatl~i~i . v~ bakımından da ayn bir hususiyeti ha- Nıtekim hırinca li.emiz de yakında bay- Sadulc bin Sarut yalmz yeni evlilere İngiliz nıwrlan Fnı.nslZ wkliflerinı 
Babasının nüfuz kudreti kadar onun bılhassa Skoda fnbriknlanndaki ıştirmt izdir. ramını yapacaktır. musallat olmazdı. Şehir içinde gilzel ka- te~ ettikten 90lll'a Moekovaya yenı 

b k tind 
..l- k.o k fili1er bu hissesini terketmesi üzerine sermayesi- Gc-I dı're'-to··rliik, bız" de atle..:..mı'n LJ .. eJerin birbirini taldp edecek atle- tekliflerde bulunmağa karar ''Crmişler-

azu uvve en ue ı· nn a - ni 150 milyon Franktan 75 milyona ·n- ..... a; uL dm avına çıkan hususi bir teşkilıitı var.- clir. Bu yeni teklifler 24 saat içı'nd So -
rada süt dökınllş kedi gibi olurlardı. direcektir. gelişmesi için lılzım gelen emirleri ala- tizm bnyramlan cençler ve muhit üze- dt. Kimin gözdeın kaçm11 güzel bir ha- yet hülı::ilmetine bildirilecektir. B~ y~ 

Karılı meyhanenin Hipodru
m zevkha- ili kadarlara bildirmiıtir. rinde daha geniı teeiYlcr yaratacak ve t d h 1 Sad k .. ,:1_ .. F 1n ...nD b k b 

1 
unu varsa onu er a ı a gotürlir- plhlıR gore ransa ve giltcre Sovyet-

nelerinden diğer bir hususiyeti de bura- CENE Y ~DE . Geçende Alaaneak stadyomunda ya- üyü ir a Aka uyandıracaktır. lerdi. ler birliğine karşılıklı bir yardım pahtı 
da kadınlı cUnbüşiln IIlpodrumda oldu- Açılacak olan lspanyol pılan ikinci erkek lisesi atletizm bayramı ,t:nca lileler kendi aralannda miba- Öyle ki çok defa hükümdar sarayında te1c1if edeceklerdir. Şu şartla ki, Sovyet-
lu gibi akşam karanlık bastıktan sonra sanat eserleri sergisi münuebtile lzmir atletizmi üzerinde li· ~ lar y~bldan takdirde bir çok ~ bir gecede bir kaç muhafızlar gönde - ~ hirl.lll her. tür~U taarruza karp Po-
değil, sabah şafakla beraber başlaması Cenevre, 17 (Ö.R) - Cenevrede Mil- senin yardircktörü ve beden terbiyesi ~~r wte.u ~dil;: ve:.r ~~ rilmiftL Yabancı ülkelerden oraya ge- olan~!y~y~: ~~ 
idi. Jetler cemiyeti genel sekreteri B. Ave- öğretmeni genç aporcu M. özle bir konuş- mn ~guracagt ne er P e lecekler arasında gilzel hatun buldlllar garanti edecektir. Bu yolda alınacak iBt 

Kocngöbeyin oğlu, meyhanesinde ça- n~lUn husust mulıafazasına tev?i .~il: ma yaptılc.. Konuşma1anmızın esasını t'* leccktir. mı muh•kka1r onu ilk iş olarak Saduka tedbir Fransa, İngiltere ve Sovyetler 
1ıpn yosmalarla birlikte ve arka taraf- ıwş ~ İspanyol sanat eserleri ~uzesı kil eden noktalan qağıya geçiriyoruz: Yalnız fUDU da kaydetmeli}im ki. götürürlerdi. birlltinin bir beyanname imza1ıyara1c 
ta1ri odalarda yatardı. Beklrdı. Evlen - ~~;:'1~,,!'::e != M. Ö7. lise atletizm tarihçesini şöyle ~~nçlerd1 en beklenen randımanın almmaaı Bu kadar sefih olan bu hükümdarın Rusyanın bir taarruz takdirinde Fransa 
meml§tl ve evlenmek te istemiyordu. dan müteşekkildir. Sergi ağustos niha- anlatb: açın on an müsait .alıalarda ,.e devamlı bir itikadı vardı. r:r!::!~~ım taahhüdünde bu-
Elinln altında bunca dişi m8hltlk o1duk- yetine kadar devam edecektir. c Atletizm bayramı, li.semizin spor şeb1de çalqbrmalt lhundır. iyi netice- Evlenmemi§ kulara el vurm.az.dı. Mut- Petit Pariziyen şöyle diyor : 
tan sonra ne diye evlensin.... - -'" te~kilatından doğmuı. Türk gençlerinin ~er almak ve muvaffak olmak için lhım laka ya kocalı kadın ve yahut evlenml! Gerek Londra, gerek Paris Rusya ile 

Sabahleyin kendisi daha yatakta iken Torino nutkuna spor kabiliyetini bir kere daha göstcrmiı gelen ,artların bazırtanmasını söylemeğe fakat benuz gerdeğe girmemiş kız ıs- suratıe mnsbet bir neticeye vamıU: ar-
kızlar kallcarlar, meyhaneyi açarlar, si- Fransız gazeteleri bir beden terbiyesi ouhesidir. Atletizm bilmem lüzum var mi) terdi. zusundadır. Moskovanın da ayni arzu-
lerler. silpUrUrler, sabah müşterisine ha- anlamamışlar sporun bir çok hususiyetlerini kendinde lzmir gençlerinin her sahada olduğu Işte lbrahim, yanında güzelliği cihan da bulunduğundan şilphe edilemez. 
zar bir vaziyete sokarlardı. Roma, 17 (Ö.R) - •Popolo di RomaD toplamıı sayılabilir. Ayrıca estetik baka- cibi. sporda da rnuvaffılk olacaklanna değer genç kansı Sara olduğu halde bu ~ =icİi~il~ -~~ Ru.<ı 

ÇUnkU buranın asıl müşterileri gün- ~tesi Fransız ~azetel~ Dilçenin mından da önemlidir. derin itimadım vardır. Genel direktör- ~chre.. bu sefih hükümdarın ferman Çekoslovakya orta~~ = 
düzcU müşteri idi Bilhassa evli Bizans Tonno ~~~~ı::ru te=e anlakş- Lisemiz.in bu yıl da muvaffakıyetle ba- lüğün bize bu hususta hiç bir yardımmı okuduğu Mısır diyarına gidiyordu. Ta- 16 martta girişmiş olduğu siyasi müca-

kl 
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1
. . . uysal söilerinden Iazung ,.~r an u ayramı ıze ı erısı ıçın ır ço eaırgemıyecegıne emınım.> a u m t un bu garrp ah- e enm hedefe varmq olac.ağuu ve Al-

US90 ınımn e- - . 1 • • ç 1cl rının kontrolünden kurtu]aınadıklan len neticeyi çıkarmağı Fransanm iste- umıt er vemıı~tır. ocu arımızda da mü· Gençlerimize '9 Mayu spor hayra- lik ve sefahet kanununu bilmlyerek... manyayı şarkta bir cephe teşkil ed~ 
için mpdruma gidemezlerken gUndüzle- mediğini isti<JI!! etmektedir. 1 hirn bir _fark gördüğümüzü ilave etmeli- mında da sonsuz bap.nlar dileriz:... _ BJrMEDf _ d~umuık i~ yapılması mümkün ola-

- wu ' • • • --- ··-·.----- , •• ,..,. bilen her şeym tahaldruk ettirilmiş bu-
; M w• +aWWWW I vnkayı bılırsinlz. &asen o vakadnn son- cticrken hlilfi. sevdiği o delikanlıya bir - Monsenyör .. Karınızın üzerinde bir lunaca nı kaydedivor. 

4 DEMiR MASKE ~ radır ki matmazel dö Brevan Bastile kaç sahr teselli mektubu yazmaktan da şüphe var. Bu şüphenin tahkik ve tet - -
j gönderilmişti. Ve bunun netiaesi olarak hali kalmamaktadır. Ve muhakkak ona kiki sltln vntlfonizdir.Eğer kocalık mev- p 0) 0 0 Va 

ta madam Senmars olmuşlCı... kurtuluş ümitlerini de vermektedir. kiinizle kumandanlık mcvlrl ve mesuli-
Senmars, tamamen mağlup bir halde Kiın bilir belki bir gün sade ümid değil yeUnlzin üzerine çöken bu nazik his me- Danzlge kal'fl yapda. 

başını önüne cğmjşti. Bu melun kanbur imkan da vermeğl kurmaktadır. ' selesi ve ağır mesullyet yilkünden ken- calt Ani htlcaın 

Büyük tarihi ve macera romanı ı 
. 158-

1 
. _,_ defa sizin kumandasındaki bulunduğu -

emır ma-.e ele tarafından d" v• 
ıayal karpsmda en mütbio ılbülimel ya- nuı. k..ims.. r . pto~a .~~ 
.acak derecede idi. Sevgiye zoraki açı· sırada DıJon yolund:kı otelın onilnde 

b 
__ 1• kal kin ek çabuk eski kaçmldığı ve Val do Gras manastırına 

an u ;uulDl pte P 1 d - il 1- iki . · · b , __ ::. L- d ,,.._,_ı::on onu çok ..XtUrUldüğü sıra a gonn ı ur. ncı 
•ermı uuu••• nozır &. UD.PU ı o~ 
yi anlam'fb Ye pdi kin ve k,ukançlık görüşme.si Val dö Gras uı.anashnnda ol-
L~ L-ı ,_ --~--anı vaıı.n bir muştur. Siz matmazeli orada saraya 

e ILIYranaD ~e ,s;umauıuau ,,.. del .. __ 1:- • • 

k · · d ed' d mensup bazı asilza ere~ etmiJti-ev açan c seyr ıyor a... del · ,_,_,_ ld ğu 

Sen ka hl d..::..:ı. hAIA. niz,. Bu asllza enn ııwuu=r o u nu, 
mars, rısının ç cs......,e e1. 

·· L • ı ~-te olmaS1na bir ne mabad için ""lL,tıklannı ve foyalan'lonsenyor uıy sevme& 
il 
~u · d nın sonradan nasıl meydana çıktığını 
rı uıanamıyor u. 

Ald dedi 'Alf-dam tabil biliyorsunuz. lşte mabnazel Bre-- anıyorsunıu;... . J.YMI .. • • 
' ,__,_ ___ ._ t dan daha pek van ikinci defa monsenyor Luı ile bu 
ıenınars uaucu;ı.u.ın rı osun • . 
üçük yaşta, bu dediğiniz hisleri bilıni- manastırda, bu muhterem .asilzadelenn 
ecck bir yqta iken aynlmışb. Ve on- deWeti ile görüştU ve se~ ile uzun 
an sonra da bir daha monsenyör Luiyi müddet baş~a buluşmak ımkAn ve fır-
örmemiştir. satını elde etti. 
-Asıl siz aldanıyorsunuz mon:.enyör. Ve nihayet üçüncü defa Luvr saraym-

'ünkil matmazel dö Brevan .şatodan ay- da, bizzat kral hazretlerinin huzurunda 
ıldıktan sonra ve tam üç defa kalbini onwıla karşılaştı. Şüphesiz sarayın çatı 
erdiği deHkan1ıy1 gönnüştilr. Birinci altındaki dam donörler odas1nda geçen 

bu melun uşak şimdi nazarında gittikçe - Ne biliyorsunuz.? dinW ve vicdanınızı kurtarmak isterse- karşısında ihtiyat 
hilyüyen bir ehemmiyet alıyordu. Dev- -Söylediklerim muhakkak.. Ve yine nlz 'karınızla mevkufu muvacehe etme- tedbirleri aldı 
let sırlarına vukufu olduğunu saklanu- muhakknk ld sizin bu islerden haberiniz niz. .. Onları karsı kar$ıya getirmeniz ve v ( b - • - • . arşova, 17 A.A) - Polonya nıakaııı 
yan ve unu ispat eden bu piç kurusu- yok. Aksi takdirde sizin de bu işte 'kan- bu vaz.ıyette bizzat mllşahcde edeceğı- lan Danzige yapılacak mtllıtemel Ani hil-
nun clinde artık bir oyunca1t olduğunu ruzln orttık olmanıza hükmetmek lazım niz haller karşısında karannızı verme- cumlara karşı ihtiyat tedbirlerl almışlar-
anlamışh. gelecek. niz lazım gelecek . . . dır .. Gd) niadan Pomeranyaya ve müte-

Bu sebcpledır ki s~e zoraki bir Uıt.- - Sizi yemin ile temin ederim ki ben Semnars, mırıldanır gibi cevap verdi: ~abilen Polonya as~ taşıyan zırlı-
lılık ve yumuşaldık verdi. masumum .. Benim hiç bir ,eyden habe- - Ne demek istedJlinizl anlıyonmı. trenler mlltemadiyen Damig arazisin. 

- Yarabb!... dedi .. Meğer siz çok hak- rim yok. .. - O halde monsenyör benim si%den ~eu ı!T~ v~~Tümlı::Un oldu. 
lı i~iniz.. Meğer kanlan hakkında - Bunu biliyoruuı. Fakat y.i.ac ihti- son ricam böyle bir muvacehe esnasında :ınuv= ı::ııoa 1-ı~~n kırd-.Bl u kıtalar 
L-'kikati da' k cala ğr . . d b 1 . . __,, ~ ... ~a sev e ı memel::t 
na una en son o rm ö en- yatsıdık ettiniz. Bu da vaziyetiniz, mev- sızın yanınız a u unmak şerefınl ben- dır. Asker nakleden trenler du e -
diğini söyliyenler de haklı imişler ... iti- kiiniz ve size mevdu ınlihim vazife ba- den esirgememenizdir. gidip gelmektedir. Trenler ~~ 
raf ederim ki eğer karımın bu anlattı - kınundan çok mUhim ve hattl affedil - - Pekt... kabul. bir saat 110ııra... müstacel tamirat için Danzig araz~~: 
ğınıı mazisini bilmiş olsa idim... mesi güç bir su~tur. - Biliyorum, mevkufun bulunduğu en kör ha~arda durnulktadırlar. 

Gniafon, ifrenç ve istihzalı bir sırıt- - Eğer elinizde karım aleyhinde de - odanın UstUndek:i odada hazır bulunma- ü B~ ~d~erden maksat Danzig halkı 
kanlıkla Senmarsın sözünU şöyle ta - lillerlniz varsa asll tereddUd etıniyeoe- :mı siSyliyeceksiniz: değil mi? Hattl ta- A=yanm tesir husule getirmek "
mamladı: ğime de emin olabilirsiniz. O da, burada, vandaki deliğin açılma sistemini bile bi- gi.içlUkleri teb~ğı kt~~kuı~ 

- Evet. Eğer bilse idiniz. onun mev- vazüelerinde kusur edenlerin A.kıbetine liyorunı. Ha .. Bakın ... Az daha unutu- kü Vistl\lUn üzer;d:rm;~· Ç(in.:. 
kuf tuttuğunuz ve muhafazası size mev- muhakkak uğrıyacalt, o da ölecektir. yordum. LUtf en madam Senmars mon- PrUsyaya bağl1}'an bir ~k köprü ~ 
du monsenyör Lui ile- muhaberesine - O halde monsenyör, her ne kadar $enyör Luinin yilzündeki demir maske- tur. Yo -
meydan vermezdiniz değil mi? mevkufun halindclti silkön ve emniyet nin nasıl açılacağını da öğretiniz! .. 

- Muhabere ml dediniz? Zannediyor mucibi şüphe ise de, itiraf ebneliyim ki - Fakat... bunu niçin yapayım? 
musunuz ki madam Scnmars... elimde kat't bir delilim yok. Ancak bu Gnlafon, Senmarsm bu son ı;unline 

- Kendi eliyle hazı ':ıdığı ~ - delile sahip olmak için yine sizin delM~ cevap vermedi. 
lan monsenyör Lulye yıne sizin vasıta- tintze baş vuracalım. •• BITMEDf 
nızla gönderirken bu fırsattan istifade - Benim delltetime mi? •• 
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Lehli/er aleyhine hadise çıkaracaklar, Polonyayı müdahaleye mecbur 
edecekler, sonra da Almanlar taarruza uğradı diye harekete geçeceklermiş 

Fakat Italya ve Almanya - Tuna Avrupa komisyonu 
Daimi nezaret altında olduklarını Bütün salihiyetini ve 

resmen Romanyaya 
hukukunu 
devretti hissettiklerinden olinları akim kaldı 

Paris 17 (ö.R) - Son vaziyet daha 
ziyade nikbinliğe sevketmektedir. Me
aela Danzig meselesi eski gerginliğini 

kaybetmiştir. Zannedildiğine göre Ber• 
linden son dakikada gelen bir emirle 
Danzigde nümayişlerin genişliği tezyid 
edilmiş ve yalnız bir kaç yüz nasyonalist ,. 
bunlara iştirak etmiştir. 

Fakat Alman nüfus sayımında Leh 
ekalliyetinin ancak milyon derecesinde 
elan nüfusunu çok daha aşağı göster -
mek için Almanyada alınan tedbirler 
Varşovada infialle karşılanmıştır. Bir 
hadise çıkmasından daima korkulmakta
dır. 

Danzig ayan meclisinin eski reisi B. 
Herman Hof cPöti Parizyen> gazetesin
de neşrettiği bir makalede Almanların 
planını şöylece ifşa ediyor: Danzigde 
Leh müesseseleri ve hatta bizzat Lehli
ler aleyhinde bazı hadiseler çıkararak, 
bu arazide asayişin idamesinden mesul 
olan Lehistam müdahaleye mecbur et
mek. Şu takdirde Almanya, Danzig Al
manlarının taarruza uğradıklarını ileri 
merek Danzigdeki evlAtlarının imda -
dına koşmak zaruretini iddia edecek 
ve bu hal Almanyada bir galeyan uyan
dıracaktır. B. Hitler devletlerin Alman 
hareketinin sürati karşısında gafil av
lanarak yine fnkisama uğrıyaeaklarını 
ihnid ediyor. Fakat bu planının artık ta
lıakkuku meşkUktur. Çünkü gerek Al
manya ve gerekse Italya dalınt nezaret 
altında tutulduklarını hissetmektedirler. 

Parh 17 (ö.R) - Ingiliz - Rus müza
kereleri hakkında henüz sarih bir şey 
:mevcud olmamakla beraber Ingilterenin 
ince ve karışık formüllere saplanmak 
niyetinde olmadığı kaydedilmektedir. 

lngiliz hükümeti, en kısa bir müddet 
zarfında, Sovyet hükümetinden bir 
prensip deklarasyonu temin etmek ar-· 
:ı:usundadır. Bu deklarasyonla Sovyet 
hüküm.eti harbe mukavemet için Ingil
tere ve Fransa ile iş birliği kararını ilan 
edecektir. Bu gaye elde edilince Ingiliz 
hükümeti Rusya ile münasebetlerini sık
laştırmak ve erkfuııharbiye temasları te
sis etmek cihetlerini müzakereye hazır 
olacaktır. 

Fransız mehafill, Pariste Lord Hali
faksla BB. Daladiye ve Bonneyi buluş
turacak olan büyük Ingiliz - Fransız 
konferansı neticesinde, daha mahdud ve 

'~ ; , 
~ l . ~ 

• . 'f l • l 

daha sarih olan Fransız plfuıı üzerinde 
bir münakaşa esası bulunacağını ümid 
ediyorlar. Bu plan Ingiliz ve Rus tezle
rini telif edecek mahiyettedir. Buna gö
re Rusya, Ingilterenin de garantisine 
mazhar olan Lehistan, Romanya ve Tür
kiyeye asken müzaheret vaadında bu
lunacaktır. Bu askeri müzaheret Lehis
tan ve Romanyaya harp malzemesi te
mini suretiyle vuku bulacak ve bu su
retle Sovyet kıtalarının bu devletler 
arazisine girmesi gibi müşkül bir vazi
yetin önüne geçilmiş olacaktır. Londra 
ve Paris kısa bir müddet zarfında müs
bet bir neticeye varmak arzusundadırlar. 

Bükreş 16 (A.A) - Rador ajansı bil· 
diriyor ı 

Bugün Sulinada. hariciye nazın B. 
Gafenkonun ve Tuna Avrupa komisyo
nu azasının huzuru ile, Sinaia ve Bük
reş anlaşmaları mucibince, bu kom.is -
yon hukukunu Romanya devletine dev
ri töreni yapılmış ve komisyonun enter
nasyonal bayrağı yerine Romanya bay
rağı çekilmiştir .. 

Bu münasebetle bir nutuk söyliyen 
hariciye nazırı B. Gafenko demiştir ki: 

Bugünkü töreh, Romanyanın milsta
kil devlet olarak haiz olduğu hukukla 
Tuna Avrupa komisyonunun vazifesini 
icra için elinde bulunan hukuku arala
rında uzlaştıran dostluk ve hikmet ese
rini teyid etmektedir. Tuna Avrupa ko
misyonunun vazifesi, esasen değişmiş 
değildir. Komisyon, evvelce olduğu gibi 
Romanya devleti ile tam antant halinde 
Tuna menbalarında serbest seyrisefaine 
hürmet edilmesine nezaret eyliyeıcektir. 
Son anlaşma, komisyonda temsil edilen 
devletlerin ve Tuna sahil memleketleri
nin enternasyonal vaziyetlerindeki 
ehemmiyeti değiştirmemekte fakat yal
nız bu menbalara hfiltim devletin mesu
liyetlerini artırmaktadır. 

Büyük yolların birbirlerine iltJsak et
tiği bir noktada bulunan Romanya için, 
Tuna mensapları, birer hürriyet ve is.
tik.lal zamanıdır. Romanyanm bütün 
Tuııa havzasının bir mümessili olmak 
bahsindeki mühim rolü, muhakkatır ki, 
Tuna mensaplarmda kendisine temin 

olunan hürriyetle alllidar bulunmak
tadır. 

Şurasını temin edebilirim ki, Tuna en
ternasyonal komisyonu, mevcudiyeti ve 

Yunan kralı 
'R'raJıya 11e ŞGJflıi 
Malıedonyada tetlıUı 1 

• «&: se~ahatine ~ılıtı 
·:.u••~·'• . Atina, 16 (A.A) - Kral Georges, bu 

;,) akşam Trakya ve şarki Makedonyada 
f.;j 1 bir seyahate çıkmıştır. Kendisine demir 

·•· ·. · yolları nazın Nikoladis refakat eyle-
1 mektedir. 

-~-

Polonya .. Macaristan 
l.1f.~nasebetle,.i halılım· 
t~I! hont Çalıinin 
f;e~C:CPl~~ı 

Bükreşten bir manza, ... 

faaliyeti ile, daima kuvvetli ve hür bir 
Romanyanın Avrupa davasına hizmet 
etmiştir. Bugün bazı zamanı geçmiş hak~ 
larmdan Romanya lehine feragat etmek
le. Avrupa komisyonu, Romanya devle-
ti nezdindeki dostane misyonuna daha 
ziyade sadık bir hale gelmektedir. 

B. Gafenko, nihayet Sinaia konferan
sına iştirak e~ bulunan dost devlet -

!ere ve bilfillara komisyon içınde hakkı 
olan yerini alan AJ.manyaya teşekkür 
etmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 
Romanyanın sulhperver siyaseti, bir 

enternasyonal münakalit yolu ve aynı 
zamanda bir Romanya nehri olan Tuna 
mensaplarına Romanya bayrağının çe
kilmesi sembolik jesti ile tebarüz etmlf 
bulunmaktadır. 

lzmirin emekli hocası 
B. Yusuf Ziyaettin Şükrü nezdinde 

yapılan samimi bir toplanh 

Budapeste, 17 (Ö.R) - Haı·iciye ;a
zın Çaki Polonya - Macaristan münase
bct!.c!'i haklunda beyanatta bulunmuş
tur. Nazır mfü;tcrek hudutlara malik 
olan iki memleket arasında dostluğun 
:ısırlardan beri iki milleti birbirine bağ
lıyan samimi duygulara müstenit oldu~ 
ğunu, bu dostluğun asla zeval bulmıya

Londr~. 1 7 ( ö.R) - Kanadaya vasıl 1 Dr. Dafoenin ve iki mürebbiyenin neza- mühimdir. Beşizler daha şimdiden tahsil cağını söylemiştir. 
olan ln~ilı.~ kral ve kraliçesi ~2 ma~ reti altında bulunm~ktadırlar. ı çağına gelen çocuklardan daha önde, --~--
pazar gunu orontoda şayanı dıkkat hır cYurd doktoru> filminde rol alan bu ameli bir şekilde ha~rlanmaktadır. Ça- BOHEMYADA 
ziyarette bulunacaklardır. 1 beş yavrunun bir hamlede 30,000 ister- ı al ··--L d .. .dd' N sır· kaynac9"A var 

. ışın an muv-uıe eye mwıtenı ır. a- ..,.--- İzmir 
Dıonne beşizleri adı verilen Mr. ve lin kazanç temin etmeleri dünyanın ıa- . k . ril . ti Yalnız · in değil, memleketin bü- tine tavsiyede bulunmuştur. 

Mrs Dionnenin çocukları lngiliz kral ve yılı zenginleri arasında yer alacaklannı zarıyata atiye~ ye~ v~ me~ş r.be. Varşova, 17 (~.R). - Leh gazeteleri tün irfan hayatında yarım asırdan fazla B. Yusuf Ziyaettin ayni zamanda 
kraliçeai tarafından -rn.aret edilecekler- ·· t · d Filhakik b arih Kral ve kralıçerun ZJyaretinde ıız.. Bohemyada büyük bır kaynaşma mev- geniş ölçüde ve değerli bir yer işgal et- Denison Rus) gibi lliın ve mUste~ 

-·,, goa eTIYor u. a u t ten son- l d b" • '--al '-ral" • el"-' cut olduğunu bildiriyorlar. Gestapo . 1 B y uf Zi ttin Ş'"--n · takdirlerini üz · t.....ı~tır 
d. B uh b • b ·zı . . . er en ın ıu ve .. ıçeyı ı anuıyan ,. mış o an . us yae UAru ev- nn enne çe~ • 

ır. u m teşem ziyaret münaae eti- ra e~ er muhtelıf filunlerde rol alarak . . .. . . siyası polis teşkia.tı bir çok tevkifat velki gün Karşıyakada eski talebeleri ve İşte bu de~ erli ve emektar hoca Kar. 
le T orontoda beşizler büyük hazırlık nazan dikkati celp ettiler Servetleri de hı rkac; kelıme aoylıyecekbr. yapmağa mecbur kalmıştır. Bir kaç gün 1 b. k takdirkA-J d k g . 1 ,____ ır ço = an arasın a ço sa- şıyakada etrafına topladığı samimi 1rfaıı 
yapmışlardır. bir hayli artmıştır. lngiliz kral ve kraliçesinin bqizlere evv~l 40~0 Çek tecrit kampuu-.uuı •ev- mimi bir gün yaşamıştır. halkası içinde eski talebeleri ile esJı:l 

Husuşi bir itina ile yetiştirilen bu beş 1 En son olarak. cBir insan nümunesi> kıymettar bir hediye getirdikleri haber kedilıniştir. B. Yusuf Ziyaettin, muaUimlik mes- günleri yAdederek çok gmel bir hasbl-
çocuk 935 yılı 27 mart tarihinden beri filminde beşizlerin oynadıklan Tol çok alınmış-tır.. Bu teklifler kabul edilse idi Kulangsu leğinin ço_k ~s~ müntesiplerinden ye hal yapmıştır. Bu arada talebeleri kendl-

Kulangsu'ya asker ihracı 
Japonları müşkil vaziyete sokacak ln
giliz Amerikan filoları Amoya gidiyor 

cldden degerli bır hocadır. Aslen İzmir- sin (H bize b ....:ı- d · __ ,_, ..... 
belediye idaresinde Japonlar hAkim. lidir b günkü". sl kt ki ı.ı_ e ocam, u6'"'" e yıne ~ 

ve u yaş ve me e e ııa.- 'b' b" d bilir · · ) d • .ı--mevkie geçecekfordi. Kulangsu Amoy metine göre İzmirin en eski öğretmeni- gı 1 ır ers vere nusın e,,.&UO< .. 
limanının tam karşısındadır. dir. hemen ve (Hayhay) ?1yerek ayağa kalk-

• • • . + . . • . • . .. • mış, (İnsanların feiaket zamanlarmda 
Domeı a]ansının telgrafında ilAve edil- ızmırın irfan hayatında mühim rol al- birbirlerine yardımı) mevzuu üzerinde 

diğine göre belediye meclisi Kulangsu- mış olan hususi (Dariiledebi) mektebi- ahlfild .çtim. ırl b. .. U 
da Tredrist faaliyetini mentmek için nin müessisi olan B. Yusuf Ziyaettin bu ve 1 ed b~ gord.Fk e ykapmı.!, 
, . . . mektepten başlamak suretiyle memle- sonra mevzuu e ıyata o ere şerg. 
ihtiyat tedbırlerinin alındığını, fakat be- k te ... d lat tişt· "şti +_ 'd name sahibi meşhur Kudusiden, hayat 
ı d. li . . b 1_!1 1 i . az1 e guzı e ev ye ınnı r . .ı.zınır e 1 . d balı . . 
e ıye mec sınm eyne'llU.Ue mtiy ı (Kütüphanei edep) isimli bir de hafta- ve eser enn en setmiştir. 
mıntakada idare şeklini ve intihap sis- lık mecmua çıkarmış olan bu emektar Toplantıya yalnız hocanın eski talebe
temini değiştirmeğe salahiyeti olmadığı- hoca 43 yıl önce İzmir muallim mektebi leri değil, eski meslek arkadaşları, şeh
nı, bölge nizamnamesinin tayin ve tes- müdürlüğünü yaptıktan sonra Balıkesir ~in ot~ kır~ senelik muallimleri de 
bit etliği bu şekilleri ancak konsoloslar erkek muallim mektebinde, Vefa ve Ga- ıştirak etmişlerdir. 

Bu 
meınl 

dar ol 
dar ki Tokya 16 (A.A) - Domei ajansı bil
çok il1 diriyor: 
Nıhayl 

mel olarak Amaya hareket etmek tizere 
Hongkongdan ayrılıruştır. Denizaltı ge
milerinden ve torpito muhriplerinden 

Tokyo 17 (ö.R) - Amoydan Domei 
ajansına bildiriliyor: 

heyetinin değiştirebileceğini de il.he et- lata liselerinde, nihayet Darülfununda B. Yusuf Ziyaettin bu toplantıdan pek 
. t" . bulunmuş ve pek çok talebe yetiştirmiş- mütahassis olmuş, muallimlik mesleği-

mış 11
•• • • • • • tir. İki sene evvel kendi arzusiyle teka- nin ulviyetinden, değerinden ve bir mu-

lngilterenın Çın denızındeki filosu ütlüğünü almış bulunan bu emektar mu- allimin kıymetini her kesten evvel yine 
1 

Hongkongdan gazetelere gelen mallı-
: mu~. mata göre, Kulangsuya asker çıkarılmış 

ereh olması ile alakadar ecnebi harp hareka-
mer eı tın t b ·· · kt di d' 

1 
ı e aruz ettırrne e r. 

ra '.şa Amiral Percy Boblein bayrağını taşı-
e;~şcll c yan Blı-zıigham kruvazörü, pek muhte-

mürekkep bir filo da şimale gitmek üze
re Ton.kinden kalkmıştır. Amerika bir
leşik devletlerinin Asya filosuna men
sup bir kaç gemi de Şanghaya hareket 
etmiştir. 

Kulangsu beynelmilel belediye mec
lisi J aponyanın Amoy baş konsolosu Go.. 
ro U şidanın tekliflerini reddetmiştir. 13 
Mayısta konseye arzedilen bu teklifler 
belediye idaresinde ıslMıın ve tedhişçi 
kaynaşmalarının kontrolüne matuftu. 

b~kwnandanı Sir Persi Nobel dün allim ayni zamanda uzun tetebbu ve tet- muallimin takdir edeceğinden, yorucu 
Amaya gelmiş veı Kulangsu vaziyetine kik yıllarının mahsulü olarak (Kütüp- olan bu mesleğin manevi zevki daha bü
nezaret için hareketini tehir etmiştir. hanei güftar ve Ferahnaki Ziya) adlı yük olduğundan bahis güzel bir nutuk 
iki yeni harp gemisinin gelmesiyle bu _ Farsçadan Türkçeye mühim bir blgat ile arkadaşlarına toplantıya geldiklerin
radaki Ingiliz deniz kuvveti 4 harp ge- medana get..irm.iştir. Henüz basılmamış den dolayı teşekkür etmiştir. Resmimiz 
misi lm tur olan bu Hlgat dil kurumunca çok beğe- B. Yusuf Ziyaettini ve toplantıda bulu-

o \1Ş • nilmiş ve basılması için Maarif vekAle- nanları göstermektedir. 



--·· . 
YENtASIR 

lnımın Casuslar lngiliz _ Rus Ankara *Radyosu 

Kara Yazısı Nasıl imtihan verirler? 
Müzakereleri DAı.a1ı::g:~uov 

----tr·---
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - 1639 m. 183 Kcs./120 'Ww 

~-'--:- l T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
ı.wmuu o unuyor. 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

y AZAN: Üç Yıldız 
-84-

Lord Halifaks, bazı rivayetler hilafı- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
Bazan vakalar tertip edilir. bir adam na olarak, B. Potemkinin :\1oskovada 12,30 Program, 12,35 Türk müziği. 

kalmaia karar venneal v.e ~ovyet Jıus. Pi. 1 S memleket saat ayan, ajans ve me-

b un J a rJ D takibine gönderilir, muvaf• =. ~::!e v!il:~:=~ teorofoji haberleri 13,IS • 14 mUzik 
nevreye gitmek fikriul asli terketlniş (kanılk program • Pi.) 16,~0 program. 

fak OIUrS8 teşkilatJO artık malı olur delildir. &asen B. MaWd de bu sabah 18,H müzik (Nqeli miWk-Pl.) 19 ko-
• Fora)'llorıse giderek daimi müstqnr B. nu~a (ziraat saati), 19,tS Türk mUzifi 

•h!!_'A b.l · gel Gı.tme kimse sana bir J1:ey Alebandcr Kadoian Ue uzun bir mu· (Fasıl heyeti), 20 memleket saat ayan, N d • d..... aıa ı mıyo- •• ·· • 
'" geyın ıgım.ı T k yapmıyacak •• Perizad hanım etti- yazan. Saim Demircan hatver~ bulunmutfur. . .. ajans, ve meteoroloji haberleri. 20, l 5 

,..,. da.-n bana ınanın~. ıp 1
1 v, • ld • ngilız - Rus muhaverelerı oğledcn TUrk müziği 1 _ Hicaz: pqrevi. 2-

ı.neti tehlikede olan gen' ve ma· ,ıne Plfl"an ° u.. . k d ISKOÇYA DUŞU 1 Genel savaştan evvelsi (Okhrana) mn sonra Avam kamarasında da üzerinde L. • H' · k (S 
1 

b 
,.... bir balrire lı~ gibi idim. Onan hba genç :e~ı ar ~s~nd an lngilterede casus mektebinden çıkan- en tanınmıt caıua mektebi ,üphceiz Var- durulan bir mevzu olml,Jftur. Bir çok em)ln~n Şcıca~ v~r ~· H'oru ma~n (:;:. 

Zihnim ,_..;anR olmafta. Neden Perizad anımın a a •esını uy- !arın imtihan şekillerinden biri de lskoç· ' ıovadaki mektepleri idi. Bu mektebi de me~ushehırB ~nfınbdanl sorulanLo d Bsuallallr~;_c yeis - b v t •eyd ıtn) ,.ıcuypr fu: n H• 
,,_ . ..,.--- • • kinuJ Jam • p k • · deki ceva n . ...em er ayn, r -· mem cana en ya. e .. - usu .-

66,t. olmaffam, nıçın, en -Ş na da bak Neden pişman ya duşu denilen usuldür. jyü%bqa Andery cç ."' mnın ~ta mı 15 mayısta Moskova hUldimethtden caz ~arkı· (Sevdayı nlhun aık eline) 
Aorlıayordam, baraJa, ba evde ~ C ;.·· k dar lskoçya duşu denilen bu yeni imtihan casm idare etmekte idı. Rus metodu uıe· yienl teldlfleri muhtevi bir tebliğ aldığı- · rd k ğl S t taksimi 
•W namına kimıe yokta. Böyle olaca "Ta1ı·e. e~~~ d la~ıp şudur: riııe Pcçka ıalut talimata pek ehemmiyet nı bildirmiş ve bu tekliflerin hale ma· i.= ~~~~u~H:Se~niu ~rk~ {5.çın bO· 
ol4ağa halde bütün mev~diyeti- yola 

0~··· er ku~kn ii °J:lf1cC::,ı Je- Adamcağız kırk derecelik eıcak suyun vermezdi ve ajan1annın adeden fezl~ ol· jeşte hükümcti t~!lfından tctki~ ~~· ldimleri gönül baiı) 7-Hüseyni saz ... 
nlİ bir ne/ret Utila etmiflı. . ~~~gıBy _L r O L~ l Lal_ alhna sokulur, orada bir kaç dakika pişi- maıına ehemmiyet vererek lcap edınc~ meb kthc _olduihu_nub!)a\'ef .cd

1
• er~k §ıı~clılik maisi 

6
_ Şevki beyin U§Pk prku (E.1-

• lıabul dmıı iil nu • awıı onu.. uuy e R 'ldik b' d b' v ul b. .. "ll'. d b. deıı eevkederdı u ususta ıç ır ta il at uremıyece-
Salmta JJeJUlf!ft .L .... L • dır ~ak bizden ka~arken zama- n ten onra. eu ır en ue aogut dur ır gonu ~ obr. d~inub ır,__ . kte . lfni söylemiştir. ri zülfilnCim ey) 9- Şükrlinlin Unak 

tina. Ha hangi bir euıegın "oyna· elin k el" ~ ·1 t P'I tı- ve adamın ba§md n a§ağıya hu sefer e Onun me~te ı ı er l.fıta cını me p· Liberal mebuslardan Mander Sovyet şarkı: (Geçti muhabbet demi) tO- De· 
na Birnteii, böyle bir ahlak çaka· nı g el.::ı c··ı afg~ 1 

e 
1 ıa sıfır derecede soğuk su dökülür. Mü,a- lere benttme.z:di. Ve orada da zamana teklifleri hakkında ahiren ,tzvestıya• denin karcığar o<ırkı: (Girdi g6nlll .p 

rwaa dif"leii aöu almtflun. ~a- Pıf W ,;J un Ö a arm~'! d. ·· hitler ise ııcmzcdin ditlerinin biribirine t uygun ve mütaaddit dersler ve metödlar gazetem tarafından ne~redilen nıakale- yoluna). 2 I Konu§ma. 21. ı 5 Eaham, 
kat hayatın 6a iğrenç ıalhtuı ın· Ah b~i i::İak:f :e;:::,y:: çarpıp çarpmadığını, ne d erece titrediği- dahilinde tedrisat yapJlırdı. O~un tile~~: nin do~ .olup olmadı~ı. '"?nn~tur.. tahvilat, kambiyo _ nukud ve ıtiraat bor· 
...Jann kendi cin.inden olanla • Julıça . k lan ni, bıığınp çağırrnııdıiını tetkik ederler. lcrine ilk defa g6stermekte anat .ethgı Ba~ekil bır ~nz;te makalcsını tef sır et- .aşı (fiyat). 2 t • 2 S Ne§eli pl&klar - R. 
rın 6rı yaraddlf hilafına olan d~ı- Ju. Elımdeb. gt•e :u d tıfboğa: GÖZ TERBiYESi derrı cesaret derei idi ve ~u t:alebelerı~den 'igı t:d~~=dan bazıları B. Mals- 21.30 müzik (küçUk orkestra .. Şef N• 
ltiinlliklm beni iıyana ~lJkelmtf- mıf luuıf:aıb:ki a~ı b su a Cnsus her gördüğünü kaydetmez. 13ir lher hangi birinin ufnk bır hatası aeı.ınee, kınİ~ Ce:evrcye hareketinden evvel ye- cip A~kın) 1 Willy Koester.- Hind nin-
ti. caktun. . B ohl Aa:}a ne .. ydaf!· çok şeyl eri d e zihnine nnkşetmek mccbu- me.rhanıctıizccşine kamçı ile döverdi. nt rnllntlkıışı.1ar olnuyocnğını fnrzctme- nisi 2 - Kari Blume - Göl kıyılannda 

. '- al muh~ Hıç... a a aRsız gor u. . . : . B' . d d 1 !L •w· ı_, ti' a<anlan w w Sakat! •• Bıs lıaJınuuı )' na v •• • • ek . • k t b .. rıyctındcdır. Mesela : ır fabnka a o a- Onun tereın ettJgı ~ &ıyıne 1 1 ge mahnl olup olmıyncagıpı sormuşlar· 3 _ Kjaer _ Serenad 4 - Czernik -
-/ıelıkr dii.nrm •• diyordum ve gum har ~_, onahn ıçatın dpahe a n 1ırk.en makinelerin nasıl i1lediğjni, bir ı Letonyalilarch ve ibuniar da Almancayı dır. B . Çonıberlayn buna •Yok, hayır! • Güzel sanatlar töreni (uvertür) 5 -- .,- - _, ~ .,. sonracı an ay ı a ya • url d B 1 b. b ...... ;..H .. 
L- 11.. - L----'an erkeklere lıarıı km- ıaı ve , l d tezgahta yeknnznrch kaç amelenin kat' crayet iyi konut ar ı. un ara ırer ye• ceva ını Ye •• ~.... L''h o··"" 6 - Oo-'lc -
ua l1CIKIUUI 1ı---' •. J .. kten sonra ana ım ,. •» l B" d "V b .. .. b ~ o er - ugun ma~ı. CJ 

binule lıalamda, hatta damarla- uwankg~T uill 1• l d L tonluk bir gemi i kel eti üzerinde çatJJtik· ni iıim ile bir yeni meslek verip Alııma an 1 Ü hır hıgcr stmc us . cbuma g~nu aşve • Parisin Madlcn sokağında 7 _ SCh&n· ' • .. h" • L--r ki bu aııın e ı en amu ma ıR 1 1 d 1 0 .1 . . . . w b 1 d n u usu a yell). eyana. yııpıp yap- · 
randa ba dufman ıuı ~ ıyo~- elendiler arasında bile ko- larım an ııma ı ır. nşa e ı en ır:cmnun ıçin ı~ e~r . ae anır ı.. . . mıyncnğını ö[,rrenmek istemiştir.. Bay herr - Alp köylülerinin dans havalan. 
4am. Halbuki aıılnıtun lnuamağı h~"'!_ _ _, ı· k d 1- hangi saçtan ve kaç s:ıntimetre ke.tıruı· Peçka tifreh ~aberler açın her~~n ko· Çemberlayn bu suale cevap vermeğc 22 ,30 müuk (Romanslar vesaire - Pi.) '- _, ğil. d. . . • t lıaın R.CUıar, mor ın a ar yer a v d ld w b. w L•· •• •• L-- w d·ı· t h d r ve en mulüm 1#· lemi . ~a ake11 ae , 'fi ımı, e.. :.r . gın a o ugunu, ır yıgın "omurun ~lnuştugu ı ı ercı e e muktedir olmadığını sijy ştir. 23 SSon ajans haberleri ve yarınki pro-

Kapuaın dlflllda Perizacl hanı - mtf ve gen~emış.. . . ton çekebileceğini d erhal kestirebil meli- limatlannı verirken bile k&ylii m~tııpl~r~ gram. 23, IS _ 24 Müzik (Canband • 
,,.,,. lıültletli un lıaUmi,ti. Onun • f:Jen o mnuuı bunun da cahılı dir. gibi, rnahııu]fıt. haynn, kUJ'VC aaıre ~I~ .MUHTELJİFMESFJ.El,.F,RE ı ıPl.) 
yeti.ne Nilaalin yciloaran .uini da- iJun.. ... CASUSUN LISA.N BiLMESi şeylerden b&ftsedcrek emirler venrdı. TEMAS EDİLDİ OPERAl..AR ve OPERE'l'l.Et 
ya,_.Jam Apartunandan •okaga çıktı· Casuslar çalı!lacakları memleketin li- Onun mektebinden yetioen casuslar u- Londra, 17 (~.R> -:- Avam ~arasl-

2120 
K .. . ber • Fled us 

-Abl~-mrn .• Benim Jeker, ci- iun oakd derin bir nele• aldım .. ~anını iyice öğr:nmekle mükelleftirler. l ıuaıniylc hazırlanmamış olduklanndan mnlmbiluel.akşrunkel~'celsesteınde muhted;!!!:~y-
21

n
0 

M~~1ff:. G~~w.n~ · 
--o-•• ·_;ıtah• c•., l • 'f_ _ _;J • f • h L!f di ne mes t:.ıere mas ll>U"'1lı.&r•• . C. • -r:---~ • 

ci, leaymalı ablacığım.. Vaı ı ıger erk!'"de Raarr gırdn k~mİ,~·t·~· Bu kerre yalnız lisan meselesinden dola~ bir ~klan dü man tarafından tevıud~ " Amele mebuslnrından B . Henderson 22.05 Monte Ceneri : Manon 
d Lim•e yok .• Aç kapıyı va san ı amar arım a ı u un yı, her casusu her yerde istihdam etme· lirlerdi. fakat bereket versin ki o iğer ,..,.. • BÖYİ} KKO • ERLER yanım a R k' ı·ı· v• k. l M k sorm~.ur . . th 

bana.. Sana aöyliyeceklerim var.. ır ı ıgı fe ~p a ~tı. ie imkan yoktur. Bundan haşka ene ner yakalanmıyanlnn iile mm görürdü. e • - Başvekil meclise temin edebilir mi 16.20 Miınno : ~ssinı, A Bee oven, 
Ben Nihalin aözlerini de din· Nereye gıdecehtım? casusun bir sürü de yardımcı '.lisan ö~- tebe girmeden evvel Rus casus tefk.ilab• ki ; Son İqgiliz • Türk ~üt.ekabll yar- Vagne.r vc.saır bestekarlann c.ser· 

lemi~dum. Kimim vardı ki yanına ~de • renmesi muhakkak lazımdır. Lisanı öğ- na seçilme iŞ de çok rıaiik ve bambaıka dun deklarasyonu dolayısiylc Çanakka- lcri.; . dn, Dv r8k • 
Artılı hazır olmuştum. cektim.. renirken sür~ti intikal teminleri de yap- bir işti. B.mlardan bir taneeinio nasıl ca· le boğazlarının Tür~ye ~dan mu: 16.20 pr=~1Hay 1

;_ ,;esa-
Bir gecelik .• Hatta bir gec~lik Bir cin, buradan, bu evden kaç- mak için, mütaaddit Jiııanlara aşina ho- swı olduiunu meşhur Agabe Kofun kendi hh?,fka·~ı ~akkınl* datkıb Mddolinltro ~uahedesı 

21
.
05 

~rükse; : ~::.=r ~leri. 
L!I_ d W•ı s· L ıl-L t ... J 1·1·h ıt·~· h-L t k 1 1 K d' JI_ d'nl" _,. u um erı as" e e e Ue;.amamış- _,,__ Brü-'-
OUCJ egı • ır 1ıaç .aa ıR mı.a • ıgıma e ı ı e ı!:ôıme m~me - calar bunları arşılanna a ır ar. en ı· aizınnlln ı ıyenm. hr. Di~er taraftan meı.kOr dekl~on. 21.35 Doyçlandzcnder ~ Veucr, ca.-
liri olJaium bu ya_ta.k odaaına ıon tim. Neden dik kafalılık etmi~tim. lerine İngilizce sual sorunca onlar o auıı- 8111 C.\SUSJ ... UK MACERASI muhWneJ bir taarruza mukavemet için ner, Lisztin eserleri. . 
bir oeda nazarı bıle atmadan ka- Erkekleri kafese koymastnı be - lin cevabını fransızr.a. İspanyolca, rumca C. P U. nun mqhur ajanlan'\dan diğer Akdeniz devletleriyle de · birli- 21..35 Kolonya : Gl~ eserlen. 
pının kilidini açtun. cerdiğim gibi kadınları da kalae ilh... Lisanlarla ne kadar seri cevaplar A ... ab e.t.of bu vakn~ı töyle anlatır: ğine müsait midir ? ı 2L50 FI.oransa : Senf~~ lr~~r p 

Hiç bir ıeye karar vermemiı • koymaktan aciz miydim? Fakat verdiklerini tf'tkik ederler. (EJmayan isminde bir ermeninin para Başvekil şu cevabı venni§tir : 23.15 ~v~um 1
1
: ? u ' e r , UC· 

tim. Yalnız bUTadan, beni boğan büti:in bu düfiinceler bana, J,ir lla- AU>A.TMA DT." SL için her ıeyi yapacak tıynette bir phıs krali ~e;Ur~ =~w birJ.ei~ 
2320 

;·~;:~:~enin senfonilcrl.. 
~ muhitten çık"!ak, kurtulmak dın oldağum /ıq,lde kadınlığın ya. Casuslar b ilba sa rnuhataplannı e1dat· olduğunu Qğrcnmi1 olduğum. için kendi· lekeJ:rı: de ~t :vkiinde go~: 

1

,23.25 Kopeohag : Handel ve Mouırtm 
Utl~orJam. Sanlıı ıreele etme~ - radrlıfuıclaki. temel ile taban taba- mak httrusunda uta olmaııdırlar. Mecıhur &ini yem~c davet ettim. Ve yemek es- Montro muahedesini hiç blr ısurctle de- ese~ • 
aem üzerime çiıllanacaklar, •ılı na zııl ibtilayı kalama sığdrramı- Alman şairi Hcnycr.i~ oğlu olan Frank- nasında Jl!il inninde bir dostuma B'!I'- ğiştircmcz. Keza dcklfu-asyon hükümle- ODA ~SIKİL~.RI. 

1 
. 

boğaz edecekler •anıyordum. yordam. heine bu vadide tistat aayılAbilir. Fsıuılr lindeki büyijk bir gazete idarehane.in· ri Türkiye ve f ııgilterenlıı Akdeniz böl- ı;o~ i'~ ~ ~~J::~ 
OJa hapmnı açmamla baaber Akıama kadar sokakta dolaı - keruiiaini Enumz caıııısu olarak ~öatermiı den pek bol bir bedd mukabilinde Utih· g~e h~ tahrik ~cek bir :0~ i8·~5 a:.O~~ter . Kuv~t m:ıkiSl 

lıori4ora fırlamam bir oldu. mak ve akşam geç vahıt tekrar ve kendisi düzüp imAJ ettiği giili ibir itti· barat toplamak için bir teklif yapılnuı ~l~~e, dı~ ~J:~~ız devlctlcrıylc ış SOLİSTI..ERİN KOl'lı'SEBLERI 
Sokak kapısını da czyııı hızla oraya dönmek oe Sabri beyle bu Cııknameyj franınzlara satmıyll muvaffıdt oldu;;unu söyledim. EJmayan ise kulak- ır ğıne Jn ~ ır. 

19
.3

5 
Be:rlin : Keman konseri 

Oflınt ve kendimi apartunan mer- cihetleri açık,a konu,mak.. olmut ve .fnı.naızlnr da bu ittifakname 'le laiıını :k:ıbartanıkı 20.30 Kön1gs'berg : Brahmsın şarkı:lan 
ılivenlerinden aşağıya atarcanna işte .on vadiiim lıartll' bu ol· aldanarak l,üyük zararlara girmişlerdir. - Lıt.ihbarat toplamak kolay paradan 120.35 Stokholm : Keman ko~ 
oerdim. du. Perizad hanımla kendi gibi, Cnsus yamaklanna evvela yazılanıu ne haber? demişti. D k 22.25 Kopenha~ : Piyano ko~ 

Ba.aamakları iniyor değil, ade- kemli ahlakta olan davetlileri, dcğiJtinnderi öğretilir. Bilhassa hakikat Be.n de: 0 tor 23.0S Roma: Pıyano konsen k • 
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SAHiFE 8 

Asıl suçlu kin~? 
-· 1 --

Skotland Yard müfettişlerinden Omo- l çok kederli bir halde müfettişin yanında 
ley, kelepir kitaplar satan dükkana şöyle duruyordu. 
bir göz attı: gündelik hayatın en mana- - Amcanız kepenkleri indirirken san
sız hadiselerine varıncaya kadar her şey- ki birisi çağırmış gibi içeriye girmiş ve bu 
de gizli sebepler aramağa alışmış tecrü- sırada öldürülmüş ... Evans amcanızın ölü 
beli bir adam gözile bir şeyler görmek olarak bulunduğu kepenklerin yarı kapalı 
istiyordu. olmasının sebebini bu suretle izah ediyor. 

Bütün bir sene kolay ve ehemmiyetsiz Bu izah size doğru gibi görünüyor mu? 
işlerde çalıştıktan sonra. bugün kendisine Kız memnuniyetsiz bir tavırla: 
verilen iş biraz mühimceydi. Yalnız bu - Bütün bildiklerimi Mister Evansa 
iıin onun eline düşmesine sebep olan bir izah ettim dedi ... 
tesadüften başka bir şey Cleğildi; bu işle Omoley ısrar etti: 
bugüne kadar funiri Evans meşgul olmuş- - Bir defa da benim faraziyelerimi 
tu ve sonuna kadar da o meşgul olacaktı. dinliyecek kadar sabırlı olunuz. Bakı

Fakat Evans ansızın gripe yakalandı, işi nız. Ben meseleyi nasıl izah ediyorum. 
muavinine bırakmağa mecbur oldu ve 1 Amcanız dışarda idi. Kepenkleri indiri
meseleyi Omoleye izah ederken de ken- yordu, dükkan kapısı da açıktı. Birisi 
clisinden çok bir şey beklemediğini açık· ı içeriye girdi ve raflıırdaki kitapları karış
ça söyledi. tırmağa başladı. Amcanız bunu gördü. 

Amiri Omoleye talimatı vermiş hfıdi-ı içerideki adamı kitap almağa gelmiş bir 
seyi izah etmiş, ondan sonra: müşteri sandı.. . Kepenkleri yarı açık hı-

-- işte size bütün söyliycceklerim bun- raktı. 
dan ibaret, demiııti. Bu iııten bir netice içeriye girdi. Ve iııte bu sırada ölü-
çıkacağını hiç zannetmiyorum. Yalnız müne sebep olan darbeyi .Yedi. 
hasta olmasaydım dükkanı bir defa daha - Allah için, sanki oradaymışsınız 
ziyaret etmek isterdim. Belki bir tarafta gibi vakayı gayet güzel izah ettiniz. Yal
bir iz kalmıştır. nız hunim· beni alakadar etmez. Bana 

Bu sözlerden sonra Evans evine gidip söyleyiniz bakalım. Amcamı kim öldür
yatağına yatmış, Omoleyde mevzubahs dü ~ 
olan kütüphaneye doğru yol almıştı. Kızın sözü kesmesine hiç ehemmiyet 

Kütüphanede bir genç kız duruyordu: vermiyen müfettiıı: 
esmer, güzelce, fakat asık suratlı bir kız. - Şüphesiz bir müşteri gibi dükkana 
Dükkuna giren adamı görünce kaşları ça- giren adam, dedi. Bu adam bu noktada 
hldı. durduğuna göre buradaki kitaplara ba-

\1üfettiş Omoley nezaketle şapkasını kar gibi görünüyordu. Acaba buralarda 
çıkardı: bir iz bulabilir miyim? 

- ismim Omoleydir. Polis müfettişi Müfettiş yanıba~ındaki rafta dizili ki-
'9moley•. tapları muayene ediyordu. Birdenbire 

Kız canı sıkılmış bir halde adeta hay- sevinçle ko1larını kaldırdı. 
kırdı. - işte bakınız, bir kitap ters konmuş. 

- Yine mi polis Allahaşkına 1 Mister Anlaşılan amcanız içeriye girerken katil 
Evans bir haftadan fazla dükkanı altüst bu kitaba bakıyordu. 
etti. Ve bana binlerce sual sordu. Bunlar Müfettiş kitabın ismini yüksek sesle 
yetişmedi mi) okuyarak izahatına devam etti: 

Omoley sükunetle: - cÇinde nasıl büyü yaparlar?> Aca-
- Evans gripe yakalandı, dedi. Evin- ha bu kitap çok pahalı mıdır Mis Roban? 

de yatıyor. Tahkikata ben devam ede- Kız cevap verdi: 
ceğim. - Fiyatını bilmiyorum. Fakat birinci 

Kız alay etti: sayfada yazılı olacaktır. 
- AJlah için, arkadaşınız çok muvaf- Müfettiş kitebn bakarak mırıldandı: 

fak oldu doğrusu. Günlerce herkesi işin- - 40 şilin. Mühim bir paradır. Siz bu 
den alıkoydu. Meseleyi de bir adım ileri kitabın ters olarak konulduğuna dikkat 
götüremedi. 

Omoley izahat vermeğe başladı: 
- Böyle mühim meseleler çabuk çabuk 

hallolmaz. Biz polisler, her hangi bir 
meselede tam bir fikir edinmeden evvel 
kolay kolay ağzımızı açmayız. Arkada
şım hasta olmasaydı bu işi muhakkak 
hallederdi. Onun yokluğı.. zamanında ben 
çalışıyordum. Sanırım ki bu işte taliim 
daha açık olacaktır. 

Kızcağız polis müfettişini iğnelemekte 
devam etti. 

- inşallah öyle olur. Fakat doğrusu
nu aöylemek lazımgelirst; bu işe ben de 
akıl erdiremiyorum. Burada polis nokta
sından elli metre kadar uzak olan bir 
dükkanda Frank amca gibi kendi halin
de, kimseye zararı dokunmaz bir adamı 
öldürüyorlar sonra şöhreti dünyayı tu
tan Skodland Yard dairesinin meşhur 

müfettişlerinden biri on beı, gün uğraşı
yor, katilin kim olduğunu bir türlü bula
mıyor. 

Müfettiş Omoley kızdı: 

- Fakat biz daha işin arkasını bırak
madık, katili muhakkak bulacağız. Yal
nız bu iıte bir çok müşküllerle karşılaş
tığımızı siz de kabul etmelisiniz. Vakıa 
bu dükk&n polis noktasına çok yakındır. 
Fakat bu sokak da çok tenhadır. Civar
daki bütün komşuları tekrar tekrar sor
guya çektik içlerinden hiçbirisi cinayet 
aaatinde ne kimsenin dükkana girdiğini, 
ne de dükkandan çıktığını görmüş. Bu 
vaziyet karşısında ise insan nereden baş
lıyacağını şaşırıyor, öyle değil mi) 

Kız lakayıt bir tavırla cevap verdi: 
- Doğru .. 
Müfettiş durdu: 
- Amcanızın dükkanın hangi nokta

sında ölü olarak bulunduğunu liitfen ba
na gösterir misiniz) 

Kız tezgahtan kalktı. müf ettiııc doğru 
yürüdü ve: 

- Ceset tam bun~da bulundu, de-

etmişmiydiniz) 

Kızın cevabı çok kısa oldu: 
- Cinayet günündenberi o 

yaklnşmadım. 
tarafa 

- Demek oluyor ki o günden sonra 
gelen müşterilere bu raftan hiç bir kitap 
göstermediniz. 

Omoley kitabı ihtiyatla tutuyordu. 
- Görüyorsunuz ya, dedi, bu kitap 

belki de bir delil olabilir. izin verirseniz 
bir kaç gün bende kalsın. Pek ümit etmi
yorum ama belki katilin parmak izleri 
kalmıştır. 

Kız cevap verdi. 
- Bir knç gün sizde kalabilir. Fakat 

40 §ilin kıymetinde olduğuna göre her 
halde inde edersiniz. 

Müfettiş vaadetti: 
- Bunda şüphe etmeyiniz Mis. 

* 
Müfettiş kıza iki sual daha sordu, son

ra çıkmağa hazırlandı. Genç kız müsteh
zi müstehzi gülüyordu: 

- Nasıl, meseleye dair esaslı bir fikir 
edinebildiniz mi) 

- Simdilik hiç bir fikrim yok .. Katil 
ka!!adaki bütün parayı alıp götürmüı 
öyle mi) 

- Son meteliğine kadar .• 
- Unutulmuş, kalmış bir kaç banknot 

olsun yok mu) 
- Bir tek bile yok .. Yaka günü kasa

da 68 kağıt lira ve biraz da bozuk para 
vardı. Amcam ekseriya müzayede ile )ti. 
tap satın aldığı için daima kasada biraz 
para bulundururdu. 

Müfettiş karnesini kapadı ve içini çek-
ti: 

- Elde ettiğim netice mühim değil 
dedi, fakat elimizden geleni yapacağız. 

Genç kız acı acı güldü. 
- Evet bilirim. Birisini astırıncaya 

kadar bu işin arkasından yürüyeceksiniz. 
Fakat dikkat ediniz, sakın bir suçsuzu ıu-

di. Başı döşeme üzerindeydi. Omit ede- tırmayınız. 

rim ki bu İ§i bana bir defa daha tekrar Omoley dalgın adımlarla yürüyerek 
ettirmezsiniz. Çünkü bu noktayı her gör- bir iki sokak ilerideki umumi kütüphane• 
dükçe tüylerim diken diken oluyor. ye girdi. Müdürü sordu ve müdüre kar-

Müfettiş babacan bir tavırla: tını göstererek: 
- Art1k bunu size kimse sormaz, de- - Eğer müsaade ederseniz. Size bir 

di. Emin olunuz. Hnttiı. bu işi ben bir kaç sual soracağım, dedi. Bu sualler ih
bnşkasınn devretmiye mecbur olursam timal ki Lanbet Ştrit cinayetini aydınla
ona kendim izahat verir, size bir şey sor- tabilir. 
mamasını rica ederim. Üzerimde amca- Müdür titredi: 
nızın yerde ne suretle yattığını gösteren - Zavallı Frank amcayı tanıdım, de-

YENIASJR ıs Mayıs perşembe m 
2 

tZMIR BELEDtYEStNDEN: 1 1 o·· ıu·· m d h 
1 - Garaj santral tamir atelye- DS80 ara VC C şet Saçan bu korkunç haşaratı 

sinin ikmal intaatı bat mühendis
likteki ketif ve tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuftur. Mu
hammen bedeli 5800 lira olup iha
lesi 2-6-939 Cuma günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 210 lira
lık teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

2 - Mezbaha kamyonları için 
1200 teneke benzin satın alınma
sı bat kitiplikteki f&rtnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedeli 3360 lira 
olup ihalesi 2-6-939 Cuma günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
252 liralık teminat makbuzile en
cümene gelirler. 

3 - Mezbaha motörleri için 
120 ton motorin satın alınması 
hat kitiplikteki şartnamesi veçhi
le kapalı zarfla eksiltmeye konul
muf tur. Muhammen bedeli 8100 

Bir çift kara 

ile 

öldürünüz 

sinek bir yazda 1,500,000 olur 

lira olup ihalesi 2-6-939 Cuma gü- Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Dl· 
nü saat 16 dadır. 2490 sayılı ka • 
nunun tarif atı dahilinde hazırlan· 
mıt teklif mektupları ihale günü 
azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat te

zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgm has
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 

minat 607 lira 50 kuruttur. 
4 - Basmahane meydanında Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 

yeniden yaptırılan otobüs durak madan FAYDA ile imha ediniz ... 
yerindeki tütün kitesinin bir sene 
müddetle kiraya verilmesi bat ka
tiplikteki tartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuttur. Muham- FAYDA bütün haşerat 
men bedeli 100 lira olup ihalesi 
2-6-939 Cuma günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 7 lira 50 kuruş 
teminat makbuzile encümene ge

öldürücü 

lirler. 
5 - Çocuk yuvasına 7000 kilo 

inek südü alınması hat katiplikte
ki tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 700 lira olup ihalesi 6-6-
939 salı günü saat 16 dadır. itti -
rak edecekler 52 lira 50 kurutluk 
teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

6 - Çocuk yuvasının senelik 
ihtiyacı için satın alınacak 24 ka
lem muhtelif erzak ha,kitiplikte
ki tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 2688 lira olup ihalesi 6-6-
939 salı günü saat 16 dadır. ltti
rak edecekler 202 liralık teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

7 - Çocuk yuvasının senelik 
ihtiyacı için 8000 kilo birinci ne
vi ekmek satın alınması batkitİP
likteki tartnamesi veçhile açik 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 800 lira olup ihalesi 
6-6-939 salı günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 60 liralık temi
nat makbuzu ile encümene gelir
ler. 

8 - Çocuk yuvasının senelik 
ihtiyacı için 2000 kilo koyun eti 
ile 800 adet koyun dalagı satın 
alınması batkatiplikteki tartna • 
mesi veçhile açık eksiltmeye ko • 
nulmuftur. Muhammen bedeli 
808 lira olup ihalesi 6-6-939 salı 
günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 61 liralık teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

9 - Çocuk yuvasının senelik 
ihtiyacı olan 15 kalem ilacın satın 
alınması ha,kitiplikteki tartna -
mesi veçhile açık eksiltmeye ko • 
nulmuttur. Muhammen bedeli 
589 lira olup ihalesi 6-6-939 salı 
günü saat 16 dadır. lttirak ede -
cekler 45 liralık teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

10 - itfaiyede mevcut 6 adet 
muhtelif tip ve markalarda müs
tamel otomobillerin satılması hAf 
kitiplikteki f&rtnameai veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 825 lira olup iha
lesi 6-6-939 salı günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 62 liralık 
teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

18-23-26-30 1697 (993) 

ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtCTtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE D!Ş FIRÇASIDffi 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

mayilerin en iyisi ve müessirldir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
til ve sıhhidir ... 

Adi gazı boya ile karıştırarak ve süslü A\Tupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak FAYDA yerine satmak 
istiyenler vardır .. Sakınınız FAYDA ismine dikkat ediniz.. 

HASAN DEPOSU toptan satış merlıezi: Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 .. Tel lllZ 
" " İZMİR ŞUBESİ KEMERALTI CADDESİ.. Tel 1111 
,. n KAR~IYAKA SATIŞ YERİ : l"ERAH ECZANESİ 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

~Senede yedi yüz mi!yoyıns~ !.~.!'!. ~ S.:m !?,!.~ ~.~.:ı.:!iliq Alet SITMADa-
VATANDAŞ ? Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak 'ft 
kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir ... 
Bugünün tababeti kinin.in bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansulığı önleınek ve -.. 

~:==e~ı o·G E ~N··i' NWEirle~~k m-

,.. ...................................... , 
SALONDA AT YARIŞLARI ı 

Her Yerde 

Oynanır Bir 

aile eğlencesidir 

İZMİRDE HER TtİTt)NCÖDEN ARAYINIZ .• FİATİ (100) PARADm .. 
" Ul\IUM DEPOSU : İZMİR İKİNCİ MIHÇILAR No. 8 • 10 MÜSKİRAT 
1 Sı.'R BAYİİ lfÜSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TİCARETHANESİ.. 

... 1 ....................................... .. 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan ie: 
1 - Ahmetli regijlitörü ve Ahmetli sol aabil sulaması hafriyat ve 

in4aatı keeif bedeli (1,342,139) lira (58) kunıetur. 
2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rastlıyan pazartesi gilnü aaat 11 

de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüiü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme tartnameai, mukavele projesi, bayındırlık 
itleri genel 4artnamesi, fenni fal'tname ve projeleri (50) lira mukabi
linde sular umum müdürlüi\inden alabilirler .. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kuru4luk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gilnden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu ise mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri earthr. Bu müddet İçinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüiüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1839) 
18, 24, 30, 9 1646 (988) 

iLAN 
ISTANBUL PAZARI TiCA

RETHANESi SAHiBi YEKTA 
ERCIL KONKORDATO KOMJ. 
SERLlölNDEN: 

lzmir kemeraltı caddesinde hl
yük salepçi oğlu hanı ittiaaliade 
lstanbul pazarı ticarethanesi a • 
hibi Yekta Erdi tarafından ala· 
caklıları ile konkordato akdi isin 
mühlet verilmesini istemsi ise • 
rine icra tetkik merciince ,apılan 
tetkikat sonunda iki aylık mlhlet 
verilmesine ve komser taJfnlne 
karar verilmit olduğundan Han 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
mumaileyh yekta ercilden alacak 
iddiasında bulunanlar ve1eilde • 
riyle birlikte büyük kardaçah .. _ 
nanda 2-3 sayılı yazıhaneme her 
gün saat 16 dan 18 e kadar mira· 
caatla alacaklarını kaydettirme • 
leri icra ve iflas kanununun 292 • 
nci maddesi hükmüne tevfikan 
keyfiyet ilin olunur. 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadm 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten BOD

ra Atatürk caddesi •Eski Birinel 
kordonn 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
Q."""A71"..LZZ7.rJ:T'~.ZZV2'XZZ!;;aii:I __ _ 

Denizbank bir plan var. Bu plandak: vaziyete göre di. Bir çok defalar kütüphaneye gelmiş, Memlefıet hastanesi 
amcanızı sol tarafından vurmuşlar. Şu eline geçirdiği nadir kitapları bizdeki 

halde katilin şuralarda bir yerCle durması nüshalara mukayese etmiştir. ölümüne eslıl OpePatörü • t - Karşıyaka banyolarinin ıiva ve badana itlerinin eksiltmesi 22. 
müdürlüğünden: 

(E. Halkopulos) 
Italyan haıtanesi doktoru E. 

Halkopulos hastanenin kapatıl • 
ması hasebiyle Alsancak Tfirldral
bi sokağında 13 numarah -"l lD.zımgeliyor. çok acıdım. Fakat size bu husu~ta faydalı Her (Ün öğleye kadar Fransız hasta· 5. 939 pazartesi aünü saat 15 de Denizbankta yapdacaktır. 

Müfettiş bunları söylerken iki kitap malumat verebileceği mi hiç sanmıyorum. nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 2 - Muvakkat teminat 45 lira 16 kuruttur. Fazla malUınat için 
rafı arasında durdu ve düşünceli düııün- sokağında.. tubemiz mihencliıliiine müracaat edilebilir. 1 

celi başın; aalladı. Genç kız ci.~d~d~i ~fak::a~t.!_ ____ _'.-~~·~·~·~l~'M~~IB~D~i~-:..__!.__!N~o.~42:_ ___ ~TBLBl'ON~~~~~m~t~.!_---------------•••••I 
Sıhhat evine naldettii · 



-- -- - - -~ 

Messageries 
Maritimes 

Umdal Olivier ve e· 
vante Linie 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CllJf ARD UNE KUMPANYA Si 

.. =:~m. Şürekası 
ffEI.1.ENİC LINES Lm. lsıaı11cJ KORDON REES G. M. B. H. HAMBURG 

GERMANİA vapuru 15/17 mayıs 
~-pool ve THF.OPBİLE GAUTİER vapuru 3 ha· arasında beklenflmekte olup Rotterdam BINASI rEL. 2443 MİLOS vapuru 10 mayısta beklenl-

perco 
Vapur Acentası 

ADR1ArlcA s. A. Dl 
NAVIGAXIONE 

z.iran tarihinde celerek ayni ıh &tan- Hamburg ve Anveraa limanlan için yUk yor_ 13 mayısa kadar Anvers, . Rot~ BARLE.Tr A motörU 17 / 5 tarihinde 
GlasllOY hattı . . alacaktır. 1 LONDRA BATl'l: dam. Bremen ve Hamburg içın yük gelerek ayni gUn Pire. Brindisi, Trieste 
•••• • •. •. • • bul, p~ Napoli ve Marsilyaya hareket ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip alacaktır. ve Venediğe hareket eder. 
BOSNİA vapuru 25 mayıs tarihinde edettktır. • beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- Londra için yUk alacaktır. A~ vapı:;:cı!s ~ ~eni- 1 BRİONİ motöril 18/ 5 te gelerek ayni 

tabmlNıD gelip mal çıkaracak ve ayni H~ t6rll iWuıt ve malemat içia Bi: burg ve Anversa limanlan için yUk ala- ı BELGRA v1AN vapuru 15 nisanda ~ ar:::8 ve Hamb~ gUn Patmos, Leros, Rodosa hareket 
ı-amenda Ltverpool ve Glasgov ile yUk rina konloada 156 n111D81'11Ü LAU caktır. Londra. Hull ve Anversten gelip yUk için yük alacaktır ,eder. 
alacaktır. BENT REBOUL ve ŞERmf vapur acm- BALKANI.AR A&ASI HATrl çıkaracaktır T A H L ' t y E C~A Dt BARİ motöril 18/ 5 tarlhln-

FERN L1NE tuma ilwt ecJilmMi l'lca olunur. ZETSKA PLO .. ...,,.BA A. KOTOR . BERAKLEA. 13 yısta bek- de gelir, ayni gün İstanbul, Pire Napoli m ·Y a.u vapuru ma Marsllya ve Cenovaya hareket eder 
TELEFON ı 2 3 7 5 YUGOSLA v BANDIBALJ IJYERPOOI. BAftl !:1~ Hamburg, Bremen ve Anven- ZARA motörU 2415 tarihinde ğeıır, 

.w AVl'l'E'~ çdcaracaktır. . .,:, .. p· K rf 
(...v • .....nH LESBİAN vapuru 20 nisanda Lfver- ARMEME.NT B. SCHULDT aynı 1§\A.U ıre o u Saranda Brlnd.isi 

.F!!RNHİLL motarll 16 mayıa tarihin- isimleri ve navlunlan hakkında acenta Lilb vapuru 14 mayıs 1939 pazar gü. pool ve Svanseadan gelip yUk çıkaracak- GLO'CKSBURG vapuru haziranın ilk Trieste ve V~ediğe hare~~t eder. 

NEVYORK HA'lTI 

de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhllt altına giremez. Daha faz.la nü Suşak. Trleste, Venedik ve Pireden tır günlerinde bekleniyor .. Anvers, Rotter- LERO motöril 25/5 tarihinde gelerek 
nl zamanda Nev - York için yük ala- tafsllit almak için T. Boven Rees ve Şr. muvasallt edip eyni gün Köstence ve .. dam Bremen ve Hamburg için yük ala- ayni gUn Pabnos Leros Rodosa hareket 
caktır. nın 2353 telefon numaruuıa mUracaat Vamaya hareket edecektir. Deatscfae ı.eoante-1.lıde caktır. ı ederR. OY ALE uEEn• .a u 

Gerek npurJann muvualAt tarihleri, edilmesi rica olunur. b TA HL YE ı n nauan 1---------------•• i• nLOVCENn KRETA vap~ 15 
nisanda Ham urg GLUCKSBURG vapuru halen lima- DAISE KUMPAHYASI 

.,. Vapuru 20 mayıs 939 cumartesi gUnU ve Anversten gelip yUk çıkaracak. nınuzda olup Hamburg Bremen ve An- HERCULES 
1815 

tarihi' d 

T C Z • B k versten yük çıkarmaktadır vapuru n e . . ıra at an ası K&ıenc:cd~ avdet edip 21 mayıs 939 DEN HOR .. .,.~ · I gelerek Amsterc1am Rotterdam ve Ham-
pazar gUnil saat 12 de_ kında acenta bir teahhüt altına giremez .-.~ M DDEL- burg limanları için yUk al caktır 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, Daha fazla tafsilAt almak için Birinci HAVSLINJE, OSLO SATURNUS vapuru 2~/5 tarlııınde 
Klll'alllf fCll'ild : J888 

Sumayesl : 100.001.000 TMrk lirası.. 
Du~ ~ Sp~U Venedik ve Trieste- Kordonda 152 numarada cUMDAL• BALKİS vapuru 15 mayısa doğru bek- gelerek İstanbul Burgas Varna ve Kös-
ye!zm· etV ccedike' r. rn...ı st aha umum! cleniz Acentalığı Ltd. mtiracu.t leniyor. DUnkerk ve Norveç için yük tence limanlanna hareket eder. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zira! ve ticari her neYi Banka m11.....Weri 

ır - en - ıc. e e sey t alacaktır. 
müddeti: 7 gUn.. edilmesi rica olunur. AMERİCAN EXPORT LİNJ!S İNC SVENSKA ORİENT L1NEtN 

PARA BtıdKTDIBIU.ERB 28.800 LİRA 
iKRAJdTE VERECEK 

Gerek vapurlnnn muvasalat tarihleri, Telefon: 4072 MUdilriyet EXCHANGE 11 .,. .... .'beki 
isimi • lunlan vapuru ma.,, _... e- VİN 

gerek vapur en ve nav hak- Telefon : 3171 Acenta niyor. Nevyork için yük alacaktır. GALAND motörU 23/5 tarihinde 

Ziraat hnlrumda lcumbuah ve ihbarsız tasanııf besaplannda en az (50) 
Urası bulımanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ilc
ramiye dalrblacaJctır : 

' Adet ıooo Liralık 4.ooo Lira 
' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • '° . 100 • 4.000 

100 • 50 • 5.000 • 
120 ' 40 • 4.800 • 
~ • 20 • uoo 

Siz de bu kremden şaşmayını7. 

D ,.. R. ,.. Rotterdam Hamburg Slwıdinavya U-
• ~. ~. manian için yUk alacaktır. 

SZJ!'.GED vapuru 25 mayısta beklenl- BRAGELAND motöril 1/6 tarihinde 
yor. Tuna liınanlan için yUk alac&kbr. gelerek Rotterdam Hamburg Skandi
TİSZA vapuru 4 haziranda bekleni- navya limanlan için yUk alarak hareket 

yor .. Tuna limanları için yük alacaktır. edecektir. 
TİSZA vapuru 17 mayısta bekleni-

ror. Beyrut, Portsalt ve İskenderiye .SERVİCE MARh'IHE 
ıçin yük alacaktır. 

SERViCE MARl'J'IME Romnaln Kampanyası 
ROUMAIN ALBA JULİA vapuru 6/6 tarihln-

DUROSl'OR 13 bek] de gelerek Malta Marsilya ve Cenova U-
vapuru mayısta e- manlan için yUk ve yolcu alarak bare-

niyor. KlSstence, Kalas ve Tuna liman- ket eder. Di&KAT ı HeaPJarındald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşmi
ym)ere lkram1ye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar .-ede 4aı.,ıE7lftl,1 Birind kinun, 1Martve1 llaziran tarih· 

lan için yük alacaktır. IJAndakl hareket tarihleriyle navlun-

B A L S A M J N K R E M L E R ( JOllNSI'ON V ARREN LİNF.s L'11>. lardald dejiflldllderden dolayı acenta 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- mesullyet bbul etme&. Daha fazla taf

niyor. Burgas, V ama, K8stence, Sulina silit için lldncl Kordonda FRA TELLi 
Kalas ve İbrall limanlan için yük ala- SPERCO vapur acentasuıa mUracaat 

M ~ plrllecıelEtir. .._. Sıhhat balcanbğuun resmi ruhsatını 
._ .. ___________ .. !!m_IB ___ ••-----.. •• biiz bir fen ''e biJıl mahsulüdilr. 
~-......................... ___ , .............. -~._ Büruncihandaellisenedirdallnaüs-

lanlr incir ve '0-dım Tarım Satış kooperatifleri Bir~i 

tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mnbsulU olarak VÜ· 

roda getirilmiş ycgfuıe sıhhi krem
lerdir. 

2' A R I Ş ŞARA.PLARI 
Ege bölgesbılıı nefis yq üzllmlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kırmı- K re m Ba 1 sam in 

zı Tarif praplamu daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ ıaraplan eksik 
o1m•mılld1r.. Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil. 

r A R ı ş SİRKESİ sıhhi evsafım Londra, Paris, Berlin, 
8eJm MDrgnna emniyetle anedillyor. TarlJ sirkesi, halis üzüm sirkesidir. Nevyork güzellik emtitillerinden yUz. 

lerc:e krem arasında birincilik milkifa-2' AR f Ş tlZOM ur.ı 1rne 
Teblf edllmlf t.u Udm IAl)'Utlur. Taze Odlm 81J711DUD Wlttla husmiJ'ede- bm ne11 olmakla ispat et-iplr. 

dlü hpm•ktaclır. Tariş lbflm bah en sıhhi ve mupddJ kuvvet ın'nıhdar. , K B J • 
r A R ı ş iNCiR VE VZUMLERI . rem a samın 

Fennin en IOD terakkiyatma uygun bir şekilde işlenmiş ve haurlanmıştır. Gündüz için yafsas. pce için 7llib ve -='- _uoc 

Zarif UDballjlar içinde satılmaktadır.. , halis an badem ile yapalmq filndb ve ı;;. ,.....,· -... ....... "'!..-. 

Tarit marblı mahsuJit ve mamulitı her yerden arayınız. gece şekilleri vardır. 
lzndP llftllllld Safq mağazası : KREM BALSAMİN; öteden beri tamrunaş hUSilSI vazo ve tap ptklhvle ..tlhr. 
KEMERALTI CADD~t No. 71 TELEFON : 4195 tNGlLtz KANZUK ECZA.Nısl BEYOOLU • tsTANBUL 

ı-26 (253) 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

,____ ' 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

B RI S T Ol 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu bel' iki otelin müıteciri Türkiyenin en eski otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 

44 Senelik tecrübeli idaresile bütün müıterilerine kendisini 
aevdirmi4tir .... 

Otellerinde. misafir kalanler evlerindeki nhati bulurlar .. lttanbulda 
bütün Ege ve lzrnirliler bu otellerde bu1114urlar •.• 

HuıuıiyetJeri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabu1 etmi
yeeek derecede ucU7.dur ••.•• 

1 LAN 
Denizli belediye reisliğinden: 

Denizli tehri hidroelektrik tesisabnın 127849 lira keıif bedelli ceb
ri boru, makineler, yüksek tevettür, havai hat ve tehir dahili oebekeai 
İfİ ihalesi 26 Haziran 1939 ;,azarteıi günü aaat on bette Denizli bele
diye dairesinde belediye encümenince Yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmllflur. 

Muvakkat teminat miktarı 95881.in 67 kuruştur. 
Bu ite ait ekailtme tartnuneıi ile bu tartnameye baiHı : 
A - Mukavele projesi 
B - Ketif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Fenni tutname. 
( 639) kurut bedel mukabilinde Denizli belediyeainden alanabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplanna muvakkat temi
nat ile en az sekiz Riin ev.el müracaat ederek Denizli viliyetİnden 
alacaklan müteahhitlik ehliyet vesikua ve ticaret odasına kayıtlı bu
lunduiuna dair vesika ile birlikte 29 Haziran 1939 tarihinde aaat 14 
de kadar Denizli belediye encümeni reialiiine vermeleri ilan olumD'. 

13. ıs. 23. 2& 1611 (962) 

caktır. edilmesi rica olımur. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav· TKLEFON ı ZOM. zoos 

lunlardald değişlk11)derden acenta me- -----------
suliyet kabul etmez. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mtlraca-

Daha fazla tafsiJAt için ATATÜRK at edilmesi rica olunur. 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der TELEFON : !007/2008 

iLAN 
Denizli Belediye Reisliğinden: 

Denizli tehir elektrik tesisabmn 41899 lira 66 kanıt keşif bedelli 
ıu ve yapı i41erlnin ihalesi 5 Haziran 939 pazartesi günü saat on bette 
Denizli belediye dairesinde belediye encümenince yapılmak here b
pah zarfla ebil!tmeye konu1muttur. 

Manldmt teminat milmn 3142 lira 48 ımn..tur. 
Bu ite ait ebiltme tartnameai ile hu ...-tnameye baiL: 
A - Mukavelename projesi 
B - Ketif cetveli 
C - Proie resimleri 
D - Hususi ve fennt tutname. 
(209) kurut mubbilincle Denizli belediye1inden aluuıbilir. 

Ebiltmeye aiamek iatiyenlerin teklif mektu.,larini mun.ldmt temi-
nat ile en az sekiz tün evvel miiracaat ederek Denizli V11i,-etinden 
alacaldan müteahhitlik ehliyet ve1ikw ve ticaret odeıma bydh bu
lunduiuna dair vesika ile birlikte 5 huinn 1938 ...-... wat oa 
dörde bdu Denizli belediye encümeni reialiiine .w ılıri lln ..._ 
nur. 13, 18, 23, 28 1812 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Tüccar, Bankaa, Memur, Talebe, 'ft her bH 

lama olan, icabmcla kopya kiiKla ile~ kopya 

çıkaran milrekkep ayar tertibath ve 

Beş Sene Garantili 

.YA~ 
i Z Mi R 

DOima kalemleri geldi. 

Fiyati her yerde TL 2. 

Toptan alanlara iskonto yapabr. 

Türkiye umum acentesi: 

Nafiz Mustafa - lzmir 

lzmir Defterdarlığından: 
Sahibinin veraset vergisinden 1775 lira borçlannm temini tabaiB 

için mülkiyeti tahsili emval kanununa göre haciz edilmi4 olan Güzel
yurt mahallesinin Azizler sokağında 199 ada ve 28 panel 3 taj ve 1/1 
yeni ıayah gayri menkullerine yeniden takdir ettirilen kıymet üzerin
den ve tarihi ilandan itibaren 21 giin müddetle müzayedeye çakanl
mışbr. izahat almak istiyenler Deftarbk tahsilat kalemine müracaat
ları i'"' !l o!u:ıur. 

11, 18, 25 1586 (948) 



................ !~.!.~ .... P.~~.Y..~.~.~.~.~ .... ~~.?. ..... ~!! ... !~!~ ... !~P.~!!~i .............. . 

.Nevyork (81111111) - Nnyaırk ..P. yor. Doir- aruuna bizon burada ear- büyük Atatiirldln rehberliii altmclıa ta- ilk sa.terirl• •• eeldl hüımmc:lan müm- 'Ye terakki '5in ~ kailiz. llü i,yi bilirim ki bu tolorw l6kri. A...,,. : ıı:. Jfi)WWW • Pik ..... W letdl" ,.- emek. maddi alçl De lmcbeti- hakkak eda" •illa.pi.,.. ~ kGn olcluia bdu modern söribımeie ...ı Mnmnm:la slrecefhüa eeetler -. rlEan k 1 \lerma .....ııık ,.. -- '* 
._ Paw ...:'..: ~ ,:S Wd ...... mld ..-.k bir ,.ldlcleclir. Dh7a ~- lamet inin& tarJmclan m~ phprlar. iftiharla fUDU aöylerim ki Tiirk- .-a anlabıakbr ki, Tirki7e 8ÖDmez bir w P,i plecektir. Huaketli dil ıfic+ic 
...; ..... 8-iar .=.=.:: de delice eil&h :rantlan dnam ettiii, her denm edilen inlnl•hm wrdiii netiaeleri ler, en aki dnirlere varan killtür mazi- ..hiyette olan bu man..t kvmetiere tudur ki bu eöz6n. ~ IMtr ...ı... 
... Ye le ......... alite w"'4e.llr .. miDeeia Mr dolaruu lil&laa earfatmıeje Ameribda sörmek •• •a••ınek hat •• Minin -'-ine RYll cCS.termekle n Undini ~. daW IMjdin milletl..e IDlulıie slılm eceli 
.. ' e•lde V ........ eJ\ilwhle B. I meyil söeterdiji •ırada TUrkiyenin bura- miJyoaJarca Amerikalıya .-erecektir. U. JD7met Yermekle içtimai olsunluJdanm T&rkiye. taWalm ~ ~ oW... ...... pl.W.. 
V.ı..t ..... lnMlettlklll'I wataldlll .. da ....ı olup luadretindea üet6a fedakh. din blbimle dilerimki ba mesut .._. lebat etmrllerdir. Wr memlekettir. Çetitli iklbnleri Ye mah- J}ey)et biumm D,,arettıen biNz ..,. 
.,..._.... l;wam. ....,. söze aMtia ..... tul.ıa selebi- Ameribmn Wzim-.iilerbnbe 'Ye bdlau- Pa"70llUllPR eeki Türk mlmarieiniD ..Ueri bulanan bir yurttur. Türkiyenia ra Tiirk pa"70DUDU serecekm.iz Bu .... 

'.rtm& &BllGİ 81'.Fİ lir. Sebeplerdea biri tudarı Biz yalım: ba- • lzmirdelti ._elik ..,._ iftiralu eu-
1 
uil Aderhd " ruha .&kh ve ferah ve- diinyanm batl1ea geçici yollan üzerinde~ na cenç ve kabiliyetli bir T6rk mimarma 

atN AÇIUŞINDA • 111 karmak 8117..0. ~ Mil- retiyle mukabele sönıiba Ye ~e rici haYUDU lhli'Ya etmektedir. Bu mi- coirafl vaziyeti ile bu &millerin birletme- ...ndir. Ba mimar, on altına una alt 
Amerikan ifkAn =..U.C. millet- Jetler arw ahenk ,aratacak emekler, biz- Amerikaya ait b,metleriDI taNJMk m- 1 

mUWn .Jıenkli tekilleri. canlı renkleri. .i. memleketimizi bir kült&r hulneei ha- klWk Tlrk mimarieini modem ·~ 
ler arua ,..._.... kaq.mcla ibtiyatb ce bantm konmmaa bab.uaclan en lı:or- •b qna tekilde verilein. Doirudu "91- yetilJik Ye ....,. verdiii kıymet tamamde line lı:oym ... Bir imana. cördllil &I• lula telif etmeie mtmaffak olmQftm. 
da'YraD81ak )'Ola.da bir IDQil ftnhr. ~ ebh1ardan dalaa t8lirli 'YWtalar- 11178 nki pJaeak J>a temu iki millet,..- ifade bulmuıtur. mln. en .ki c:levirlercl• beri WrMıı,le TUrk komiııyoa.... teıe .. fülesW 
Sadai mftpMtler IMmclaa Ameribn mil- dır. emd•lı:I eewsl n ~ kakl .. mmelıe. Ha:rvmılar Wbtdaki dikkat n ensi ~-- .,_ ........_ ... bir ..... _ ............. c.o... F.a. 
......._ inrsOOlw .....__. ............. Diler bir ..hep de imkW mlcadele yaalat tellkldlerl eilmeie Ye iki doet eelı:i TUrlı: mimuwu amaml l,inaJarm bir -tainden betb Wr _.. .._....,... ba ı., Plailllp L GoodwM. Hepman Hu-
helrlrwhlıf , . ...,.. h' ı ıiai bbaLl. ... ...,. w demobui " eenlll ....P. Jete ~ laüikt ,azan& a--.... toim slw•eln 1'lftlan illYe etmeie kadar lr:nvede h' etdr.a mıı ı'r\oaLııl' n..,. .,_. s.DCle. .......... .,.. .,,._ ,....._.ili 1mı •• ,.... Wr nedce _. ...... IUiil .alaicld.at w-.. ie lmmet edeaktir. .,..ketmlttir. Pa"70DUmazda da bayle pek udlr. a..a. Tlb..... .Mttan jtl d 'ı' teWhb .. ;rlbek ya.-
tııbnbilirler • ......_ ....._._ ha... da ._. .... Ameribhlu UMIDdald A•ı•""hrm l6nceil ...... ,.. .,... )'U'Yll1ar ......._ Omit ederim lı:i Mt bin eene nwtlll d.a lnıl;..- ..._ .. ' "' ....... ılı ... ..........._ 
üeidir. Ameriba ............... ki .,_. ...... bir lllıette cluymaam.. ki sWerclekl latik&met .-m.n.m -- Amerika sl'Yeldaleıl banlan btfed• ..... kadar d...a .... ... f,.eleria ........ ..... .. ..,,. .. ...... 
_,. iti ·ıııı bla•ı :raptJı•. A... mı. Amerika tar1.ia1a m61aim bir ~ kG. u klew ,..._ na. d....Juat cekler " harada mlealdmiz olacak- -'erlal yan ,... ..... mlmkWlr. Teeew..ı • n ........_ ... idn w. 
ılsa cümhuneiei bir be lla ft'Ytllki aca- ... t..w ..._ l.a eer*8 olu al•bmm blaa ,... '-sllD de demokratik mi r • lardlr .. Aaaanl 1'lrk ~ ~ T8rk Dnlet ""7onamm dlrt fotomoD- ı. tirli nmlret w yanlam ...._.,.. 
.. nutkunda cimafh ToleraaD ~tav• bam Wr lmetle ortaya koymak ietecfik eel..W slai1rGe tllirB Wr Ule kOJmd)a DID .mlmlt bir teldi olan T&rk ~ lafı. ve eaat -W • '•md.W. .. el Mtlilble Cl'hlaa ....p ..U... 
ılf etdli premip bUaGnk& ~ CiMi biz k...u lltildll mtlcadelemlzde JDe11U1 olu ltir milletin yarabcl pı....,... pa"7oncla temlil eclllmittir. ..,.Oerlmlsclen birlncW. Hitit. Ywn. da ......_ .,. tlbwmm 'bilclirirlm. 
cltba7.acl• l8Ylll ~ mdle a,,t Amenbhludan eanh bir tekilde tepik landır. T'Urklerin Ameribda serecek- F..ki TUrk •nat •• klltlrllnln ba fe. Roma. .... S.Jp •• O..nlı mede- Tlrk pa"7oaaada Sllmerbank tuafm.. 
konqu)ub eiywtleri karmak .,. talWk ft -....S yardan alrdGk. TUrklerin )eri mamrada ~ balinde bir eanayi rala verici m~e hlz. ablgan Ye dina- al;Jetlerinln bam mUblm .....ı.w sa.- elan tetbir edilen hab ltleme. ...lef, &o 
etmekle. milletleri ikmadl. lcdmaf, fikrt el_._ ballarma olan •dmb bir dar- cephenin arbmıdald hayret Yerici çal..- milı: bir rah ve hudutem bir bant ....W terec:ektir. kitehir ..... babı 'Ye slmllt ..,. ... 
pyelerle ltir araya ptirmekJe bu yiibek *••I halW allftllbr. Kara sin dostla- malar .,. ud imanhk hWerinden ilham temeil etmekle lftibu ediyoruz Ye öyle Diler fotomontojlanlıa ct.ha ,.akm l'lrll elill ve Edknkm T6rk mlcleacil
mabada hizmet edilmit oluyor. nmm hlv bir aman unatmayg. Türk alan mlcadelelerdir. zannediyoruz ld Ne'YJ'Olk ....pinde tem• zamlarm ~ JndMMw1m. Tir- tine alt wr'I' 'mi, Tark lnlaf.rlarmm Clll9" 

Y amun dünyunu inunlp mütterek Amerikan cloetlalundaa biıduederlı:en Bu ..,.,. olan itlftlaamn mfltnazi eil edilen yunun ~ en faal un- kiye cümharlyed. f 923 Jlktlpininde b- ....... •e clii--. .. bal sarecek....._ 
menfaat Ye ideallerine da1um Wr tekil- cTilrlı:iyenin Ameribdald doetlan:. ce- bir nW>et g&terdiqini mGdrildm. Banan- Mnlan aramda bir mnki almak için icap rulahdan beri :rartta ft drtta hant _. Yine P81V)"Hl• MU ıl•ki lokantada ..,._ 
de lı:unnafl hedef bilen bu faal eiyuet I miyetinin reW Ye lr,uaedi doeban Ami- la beraber kf1ç8k bir rleale netreclen e.kJ eden YWflan temamAe haiziz. mu luıkibte çeYirmekle mewul olm~ neeilerclen beri AftUINUfa methar ola 
Tilrkiye t.akkmda ..,.. •manlarda bir ral Brietolun hutalık clol~le lll'aDUZ· bir muhamma bir .azt1nt1 tekrar etmeme * tur. Diler fotomontaflarnmz TGrk mil- TUrk tahUat waatmm ......ı&b >.... 
tetkik eah .. bulmuttar ki buda iyi kom-il da bulanmamumdan dolayı hepimizin müSaade etmenid dilerim. Ba mah"1'rir VEDAT NElMM TGRt>N Nt1l'KU lelinla mektıepte. fabrikada. lııat.ihap ... db DYk ..hipleriaia ilD.P.r .._. 
tuluk preneibine dayanan Ye c:llla meri- duyduiu teeaürü ifade etmek ieterim. riealeelnln ı..wıg1emda diyor M: Eğer dıiı l>apnda. oyun meydanlannda ve faal dilmfttir. 
)'ete geçen bir lı:artahklı ticaret muahede- Amiral Brietol istiklal mUcadeleınizin ilk kitaplar aiırfıia cöre •hl•ydı bu kitabı- Sergimizin •~a l,alunmak &zere Ye ahenkli umuınt hayattnm diler ..ı.... Netice olarak Tlhkiye ciimhaneisi .... 
elnin imzwdır. Bu gördUiUmfiz dilnya gGn)eriıacle kartdqbiınnz c&retli doetu- mm hiç 1:rir kıymeti olnuyacakb. Çok tü- 'bGgUn burada balamın deetlanmm Türk lanndfllci varbinn Ort&J~•OJ"maktachr. ı.rmn Ga pçea Martta Am~ 
..,.... de aynı eiyuetin diier bir tecelli- muzdur. Amerikadaki Türk doetluiunun kiir ki kitaplara verilen mertebe. ealnfe- •roi heyeti adma eel&mlanm. DiJeıı iki fotomontaJlllllZ prdır ki letik- .SncleJdill radyo eellmıadan fU .CSzl.d 
ilidir. NnyoTlc •eramne yannki dilnyanm alemdan eavd11bilir. Bı.,..da 19mini ee.gi terinin adedine göre delil. içindeki kıy- Biraz eonra ziyaret edecefinb eer,ri 1 Wde daia miikenunel \lr hayat kurul- aiktetm.ek leterimı «Öyle &mit ediyorum 
kıymetli bir temel tap sözüyle bakmak ile ve eiiratle lfiyet bulmuına ait dilek- mete caredir. Sersrimiz, daha büyük öl-ı dairemiz. resim ve eembofter eeklinde 

1 
nıuıyle al&k... olan dikbt. eleler iM ki iersi. Asn.rikaıim TBrld:veyl tan..,... 

İcap eder, ~nldi ba eersi p°bi iktreadt, ti• lerle yadederim. çilde ve daha güzel olanlara niebetle kü- ifade bulan emel ve idealler, Ttirkiyeyi. faaliyet eaha•nın eemhoftednl l>irlettir- için hakiltr bir fueat temin edecek ve .. 
cart ve fillrl teın. fueatlan. imanlara Türk - Amerikan doetlufunun inkişaf. ç6k 'Ye mütevazidir. Fakat hararetli bir yarm ki diinyayı hazırlamak için çalışan-imelctec:lir. Bunlardan 'biri. bdınlanmmn millet arum.la zaten mıncut doath.k 
mukadderatlanndald berabemii Mbrlat- benim için yalnlZ reuni bir nzife d~- barış arzu ve ee'Ygieinin bir ifademi diye. lama illıc ufmda halundunıeak ~et-,erkeklerle mfba..t Tataadaıtlar ..fatlyle mlMNbetleılnl b'Y'Yetlmdlrmek .-.. 
.ak bakımından eiyut faalboetlerin doi- dir, ayni zamanda 40k aziz tuttuium bir hiç bir eergiden geri kalmadığım iddiada tedir. Bu itibarla yannki diinyayı bize 1 .. umı ha:nttaki faaliyetlerini göeter• tiyle imanlıim biy6k idealine faidel 
tadan dofnıya yapabileceiiDden fazla phei elf.mdir. Bu ubadaki emeklerim için tereddiit etmem. daha ,..Janlettmnalı: makadi,.le siriıtilen wıektedir. Diferl her Rln bir kat daha olacakbr. Nn,ork wsieindeld Tihlc 
teeirler uyandım. 1 bas6n Türk eersiaini doetfuiumuzun bir Bir kaç dakika eonra diler pa"70D\I• im b&ylk eeere TUrld,eain .enJt 61Çtide tıeloranetan ,,..w. ... hir dtbıpam Olta• pavyoelan ~· Tirkiyeyi daha 

Banttan yalnız baheetmekle kalnuyu tecellW teklinde açmak terefinden bü- muzu ziyaret edecebiniz. Bir nok~ IRtirab çok tabii bir fe)'dir. Busün miea- anda Türk ntanda.ıanmn, ırk Ye mez- iyi tamt:maia Te clodlulmnuzu kuvvet· 
'-111 idealini daima candan tatDik eden yOk bir mOklfat olamuclı. Bu eergi dikkatinizi cllvet etmek leterim: RaAal 

1 

firlerimk olan .W... gibi Ye eersi deTıe- hep farldarma hüdnwdu clmetln p.- leadirmeie medar .... .. pavyonla
~ cGmhuriyeti kendini J,a milletler 1 Türkleri. Tnrk maheGl1erinl. sı.rabmm deiitiklikl• pçirm lrir çok memleketler, ei e=a-daki n ealüplerimiz SJ°bl. hiz raatiei altmda ma.tefit olc:lulı:lan tam vic- nn pyeleriai iyi Wr eaıette yeri6e getir· 
w Mnt -'ıaada tam :rerincfe bulu- eleminl hiç bir zaman umatama.PcaP...• keneli ldlhGr mudetlae ..... te.a •... -. .... R?- w ..... lcllı. 1Ellalw. tiri- •ıtnM•lt:,tılld,lt;.x;lll!ılJll-.ı""j 


