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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
.Başmuharrir ve umu.mı oqıiyat mUdOril: 

HAK.Kl OCAKOt;LU 
ABONE ŞERAiTi 

O.EV AJııl 140DDE'l1 Tlirkiye için Hariç lçiD .... ""············ 1400 noo 
Alta ewllJc ••••••••••••••• 750 1650 

ı::ünü g~İf nüshalar ~252 kuruttur. 
T E L E F O N : 2697 

tlin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• 
Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçW, sabahlan çık4T aiya.d gazetedir 

Y ankee clipper Mar .. 
sılya yolunda 

Lizhon, 22 (A.A) - cYankee Clippen 
deniz tayyaresi, bu sabah Marailyaya m&
teveccihen bavalanDUftır ••• 

·-------' Yeni Aaw Matbaasında Buıbnıtbr. 

Beri in a 
A 

er aktı imzalandı •• 
em beri ynı. y tı 

Türk -1 ngiliz deklar_asyonu Balkan 
antantı paktına aykırı değildir ... 

oma ve er in bu hidiseye 
büyük_ ehemmiyet veriyor 

Harp olur.•a tam 
sulh ve mütareke 

bir mutabakat 
akdini şimdiden 

halinde müştereken 
taahhüt etmişlerdir 

ı.: ;Je vckılımiz B • .Şukni. ~~ı • 

Dahiliye va Adliye vekilleriyle 

Mihver~ 

Jaşkınlık 
icindedir 
' • - ---/:?·---

ŞEVKET BtLGIN 

Dünya harba mı gidiyor, yoksa 
aulha mı> ı 

Yüz miJyonlarca insan içinde bu 

Londra 22 (lJ.R) - Avam kamarannda ~oru-
lan bir .uale cevaben başvekil B. Nevil Cember - EH~HUIUEl!HilllliiiiHllllHlllll!!!! 
layn, Türkiye ve /ngÜtercnin Akdenizde harbe 1 
mi•nccr nlacak bir taarruz hareketi hal;nde müte- atayın 
kabilen birbirine yardım edecekleri hakkındaki 
müşterek deklarasyonlarının, Türkiye hüküme!i-
ni Balkan paktı dolayısiyle üzerine te:rcttiip eden 
taahhüdleri ifadan menettiği şeklinde telsir edile- ilhakını bekliyoruz 
bilmeaine imkan olmadığını •Öylemiı ve böyle bir 
tefsiri reddetmi15tir. 

BELGRAD GlJROSMELERI 

Roma 22 ( ö.R) - Dündenberi Belgradda bu
lunmakta olan Romanya hariciye nazırı B. Galen
':o, Yugoılavya haricive nazırı Markoviç ile Bol

' kan antantı ve Türk - lngiliz deklarcuyonu etrafın-
da görüşmelerde bulunmuşlardır. 

Hayvanat bahçesi foara 
kadar çok zenginleşec~k 

---o--
İstnn bul 22 (Hususi) - Vakit 1 Ha· 

tnyın ilhakını bekliyoruz• başlığı al
tındaki yazısında, Havas ajansının 
Hatay meselesi hakkındaki prensip 
anlnşmnsına dair bir iki gün evvel 
neşrettiği haberi ele alarak bu anlaş
manın mnhiyctini nraştırdıktan son
ra yegane makul ve H'izım olan şek
li~ ilhak olduğu ve Türk efkanumu
miyesini tntmin için bu şekilden 
başka yol bulmak mümkün o~~dı
ğı neticesine vanyo~ ve ~a~y Tı:rk· 
lcrinin de bugünkü vazıyeti begen
miyerek, filen Tlirkiyenin bir parça
sı haline gelmiş olan Hatayın ilhakı
nı istemekte haklı olduklarını kay
dettikten sonra, Tiirkiyenin tek ta
raflı hareket etmek istemediği için 
Fransnnın da muvafakatini almağa 
lüzum gördüğünü hatırlatıyor ve za· 
marn yaklaşan Hatay ilhakının, bey
nelmilel bir adaletin yerini bulması 
v Türk diploma.s1slnln siyaset file
mine misal bir zaferi olacağını U5.vc 
ediyor. 

E·nverpaşa 

Almanları 
Üzücü sualin tesirinden azade kala- Ayni gazetenin •İşaretler• siltu· 
bilmi§ kaç kişi vardır> ı; #;"14 ' nunda Sadri Ertem, TUrk - İngiliz 

B l • ıW,!'qJ \ nnlnsmasının Alman matbuatında 
cyne milel vaziyeti ümitsizlikle p~ Y,,/. l uyandırdığı asabiyeti mevzuubahis 

mütalaa edenler bugünkü kararsız- ;fi' 
1

,"I: ~ ~ ederek bu asabiyeti gösteren bazı 
lığın nihayet meşum bir harba mün- Z :t • >b'/,~ Jt \ yazılardan anlaşıldığına göre, tıpkı 
cer olacağını iddia ediyorlar. 'fJ\l/• ';• •' büyük harpte olduğu gibi başkasının 

Biz bu fikirde değiliz. Bilakis her ~~i • ~ hesabına bir milleti feda etmemiz 
geçen günün sulh davası lehinde ka- ' ~ • arzu edildiğini, buna, büyük harbin 
:r.amlmış olduğuna kaniiz. Zira hu- bebek kahrnmanı Enver paşanın bl-

.. k ·· k lı le aklı yatmıyacağını söyliyor ve 
guk n u 1a.,rarsız k bir kaç ay evvelki K .. lf' rkın hayvanat babçeai zengin- kat daha zenginletmiı olacaktır. Enver paşaya hak veren sosyal bün-
ararsız ıga hiç benzemiyor O gün- u urpa k tl d · · · b ·· Türki d tam 

ı d ht!d' . · le mi' ve muhtelif memle e er en ycnı Hayvanat bahçesinde çal~tınlan aeyıs yerun ugun ye e amen 
er e cı ıselerın yıldırım süratile in- § • • • • Bu ünlerde Af- . . mazi olduğunu ilAve ettikten sonra : 
kişafından tel" d" l b .... k d hayvanlar gebrilmışbr. g . ve gardıyanlara yazlık elbıaeler yaptın- Onlar dünyayı benUz Enver paşa 
mokrasilerdi. Y er1erinden kımıldaya- rı a an ır ars an g bah }erile lacaktır. Sanaarlar ıeyi.slerin ellerini par· zamanının rihniyeti ile idare etmek 

aşa uşen er uyu e- ·1c d b. l ctirilecektır. ~· 

k l 1 b. v • Marsilya ve Mısır hayvanat çe v • • • l b d l. 'k istiyorlar d"yor 
ca o sa ar ~r kasırga kopacagından .. . le verilmiştir. çaladıgı ıçın ıeyıs er un an ıonra astı - - "-.:1 :....-_· ------~ 
endi e ediyorlardı. Mihver hasmının hHayvan mubbadhele:ıınAe v ~ atorasar kadar bir

1
eldiven kullanacnklardır. l 111•n:u.ıı1:unınıııın•ıını11Hliliil 

f d . •V. ayvanat a çesı guıı •••••• •• •••••• •• • ••• 11 i zayı amarını bıldıgınden harhı 

ummacı gibi kullanıyordu. Demok
rasiler her ne pahasına olursa olsun 
harekete geçmeğe karar verdikten 
sonra kararsızlıilın karargahı da de
ğişti. Ber1inle Roma sağdan, sol
dan yükselen mukavemet seslerin
den aşkınlığa düstüler. Hadiselerin 
bundan !onraki inkişafı daha büyük 
bir merakla beklenebilir. Mihver ka
rarsızlıktan kurtulmak icin ne yapa
caktır? Bir intihara mvadil olan harbı 
mı göze alacak ... Yoksa ihtiraslarına 
veda ederek makul bir anlaşma yo
luna mı dönecektir? 

Mihverin ham halinde l 5 milvon
luk bir orduya dayanacağından bah
seden Alman ve İtalyan stratejleri 
insan ve materyel kaynakları bir kaç 
misil fazla olan bir koalisvon kl'm~ı
sında hıırbın ne müthis felaket olaca
ğını milletlerind('n Rİzlf>mek isteseler 
biJ .. buna muvaffak olamazlar. 

Şu halde salah ümitlerini artıran 
en mühim sebep tecavüze nefes 
pl.lırmıyan mu<'zzam bir ko<>liqyonun 
R:<tlt1l·tım Kararlenize, Simal dPnizin
d-n A 1-d.,.nize ka.clAr ~·ılqJma"". hir l. -.. 
raj vilcud"\ STetinniq olmasıdır. Ru 
b;ırajın ncık kalan noktası şimdi f n
gi]iz - Sovyet anlasmasile tamam ''1-
nacaktır. 

ransız har·ciye nazırının 
Araşondaki nutku .. 

----.tr---
Alman tefsiri 

-~'---

Bu natfıu da ihata 
siyasetinin devamı 
sa~malıtacfırlar. 

-~
ve şöyle demiştir : 

Fransa, bugün, harbe karşı, 1914 se
nesindekinden daha az nefretle müte
hassis değildir. Fakat, Fransa, bugün de 
lüzumu takdirinde, 1914 dekinden daha 
cesaret ve az.im sarfedecek ve oğulların· 
dan daha az fedakarlık bulacak değil
dir .. 1914 te olduğu gibi, bugün istediği
niz, milli şeref dahilinde sulhtur. 

B. Bonnet, bundan sonra, kollektif 
emniyet bahsinde ümitlerin nasıl kı
rılmış olduğunu anlatmış ve Fransanın 
bunun üzerine başka türlü yardım ve 
~ş birliği tecrübelerine koyulduğunu ha
tırlatmıştır. 

Vaktiyle, demiştir, Avnıpadaki hayatı 
tehdit eden tehlikeleri sarih surette gö-

Mussolini c Avruoadıı harb icin rcmiyen milletler, bir seneden beri, ya-

k .... L_ 1 k Cö" "1 . . vaş yavaş, Fransız hükümetinin daima 
at ı seOl"o er yo tur. zu me!!ı 'can müdafaa ettiği noktai nazarlara yaklaş-

cden diiğümler vardır » d ... mİqtİ, ltal- b . ı D rla mımr 

Yan diktatörüniin düöümlerden ka-.- Fransı.ı harp filosu 4§amıra ı 0 ~ tan kadd t İngil
0 

terenin "'-·ft olduğu tedbirler, 
"' uh · l b' ' ·· ·ı · de va m mu era mı aü•..q dı ltalva ve Almanyanın toprak Arachon, 21 (A.A) - M anp .. er bı!.'- ?Ud ç şeraı ekıçınedir '!:'....--- tanı B Da- hnklkJ bir Avrupa ~iyasetinin esas un-

li •. k · de B Bonnet, bugun u- 1 are etın t · ı: nuJM.<. va • · 1 t kil tmekt d' müddeiyatı ise bundan sonra bir ka- gı ongresın · .. . . j l d' · · d b gUn b"t'" diin- sur annı eş e e ır. .. • J-1 _ _]•J • yUk bir siyasi nutllk soylemiştir. a ıyerun snyesın e, u u .un Bundan bir sene evvel vadettiği yar-
n~ topraınn harpsız ene eaı mesuıe B. Bonnct, evvelA B. Daladiyenin bU- yayı hayret içinde bıraktıran bır kalkın- dımlann yükünü yalruz ~ çelane-
1-LA-. *"'.,,_.,,1,._~--"' ...... _..r..:lo ... ,'.l~,.t,. ~" .. ... ..... • - --·- ı...1 •• --.. ı..+ın.rl~... _... • -• ............. : --················ ·ı 

Muahedenin imza töreni 

Paris, 22 (Ö.R) - A1manya ve İtalya bu sabnh Ucrlindc Berlin paktı nnmı 
altında meşhur olan siyasi ve askeri ittifak paktını imza ettiler. Bu hadise iki 
tarnfın tezahürlerine vesile oldu .. B. Bitler ile kral Vil tor Emanüel ve Musso
lini arasında tel.grafiar teati edildi. 

** Berlin, 22 (Ö.R) - İtalya hUkümeti ı bentropa ve Alınan hükümeü namına 
namına Alınan hariciye nazın Fon Rib- - SONU 6 iNCi SA.HlFEDE -

Halif aks - Mai ski 
Görüşmeleri çok samimi 

hava içinde ilerleyor 
----tr·---

ltilaf ın akdi 
yakındır 
-*-Cenevre, %2 (A.A) - İngiliz murah-

has heyeti namına söz söylemef e saWıİ· 
yettar olan bir zat, dün Lord lblifaks 
ile B. Maiski anısında .:ereyan eden son 
derece dostane görüşmeden sonra be
yanatta bulunarak. bir İngiliz - Sovyet 
iUirakı akdi yolunda mühim terakkiler 
elde edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, İngiliz nnzın ile Sovyet 
elçisinin hükümetlerl ile istişarede bu
lunmağa karar vermiş olduklarını ilftve 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Şapfıacıda.. 

HaliJaks ve Bonne 

Oç aaatte fapka beyenilir mi 7 
.,,_...... __ J.-·- -·.ıc..--·-- ı....-- .... ,, 41,. ~tffai,. ltalA y_.._ ...... 

-~-~ ... - •ra•..Ll ~u 
AL'l'I GEMİMİ ~Jt 111\"J~~•NDE YAPI ••UL.ıJ.1... NI~ S& 

IlR1':İ7P i .. - .-. 'l!lı A u y,, __ .ı 



-........ 
$AHJFE2 = s == 

Kararnameler ... 
J'BHtA.llR == 

$El:iiR · HABERlERi 
Bergama j lngiltc;eden Kadrolar 

Mihver 
Şaşkınlık 
içindedir 

~---tr·---

H 

Yeni bina vergisi nizam
namesi meriyete girdi .•. K -l:t l"kl . Karacabey harası için Mali yıla gtrerfıen 

ermes şen ı erı ~- yeniden g~zden 
$EVKE't mı.cm 

Yeni nizamnamenin tam metnini karilerimiz 
bu sütunda bulacaktır 

Dün valf vefıUI 11 Jnarala .,. on ge~lrlJfyoP - eAŞTABAtı ı IHCI ı -
f d tay satın alındı.. aıı ılı haftas . diğimb: 

tara ın an Ziraat vekfiletiıl.oe İnailtereden 50.000 M y n~ ~gır na .tin halde DO§ bir gurur, bir kapris veya 
tÖl'enle açıldı.. liraya .. tın alınan on bır damızlık 1ruJ. için ~!Atına bUyük ~~re im ~.rıkı,. reali.ze edilaıe1i lmk&naz bir hege-
Bergaırıanın üçüncü kermes tenllkle- rak ve on tay bugiln b!'" İııg!llz vapuriy- ~~gı ır mon)'a uirunda barıt lıçısını ateşle-

- 7 _ l 3 - itirazın müddeti zarfında yapıl- r.i. d~ Bergama~ .cıv~dan .~elen kıly- le liınanunıza gelecektir. . VilAyet muha!ebei husU!lye müdllı'- mek mesuliyetini kim deruhte ede-
dıgı" na ve hususi idare tahakkuk memu- lülerın ve halkın ıştırakiyle torenle açıl- Bu damı~. kısrakların hepsı de ha- lügu".. bütün şubelerini faaliyete geçire- bilir? · ı·1t· ·11· d · ihb -·"''" lisüddem İnııiliz ırkına mensuptur Kıy- ' Sınalar, em a 

1 mı ıye en'"" arna- ru tarafından yapılan itirazlarda da lı:ey- • ...,V~ali· kili' B C 't Ü _,_ ti . k bu"yüktür' .. Liverpooldan. hu- rek yol verglSI hal!ye ve bakayaslyle bl- Gerçi Hitler ve Mussolini için 
ı h 11· mlilc 'd 1 · l"k ve avı nver pazar ..,.,. me en pe · baka gil · · tahsili ·ç1n ted ~-··• 

me er'. ma a 
1 

e .... 
1 

are erıne, em a fiyetin mükellefe teblii! edildiğine kanaat şaını bu münas~betle Bcrgamaya gıı...ı. susi tertibatla İzmire getirilmişlerdir. nb~ _,:!_:;er erının 1 • mevzuu bahaolan millt davalar aegı,. 
ldareoı yokaa en buyuk memurlarına teb- h ıl d'ldik •'-"·' . . . -..., ·--'-- .,,.__ be har 1 . tın ırltt ~.,,.,ır. eli Şah t .--.··ı d' Fakat -L.t . & e ı ten sonra esaaın teuu.une ve dün kermes şenliklerını açmıştır. Buruar """aca y ası çın sa Bütün muhasebei husUliye fllbelerl r. .. s pr .... ıı er ır. ,.....,, 
lıil olun':". . . girifilir. Diln öğleden sonra saat on dört bu- alınmıştır. .. .. . .. tam bir faaliyetle çalışmaktadır. Bilhas- prestııler uçurum kenarında olsun 

Tevdı olunan ıhbarnameyı tebellilden 4 - ltiraznamedeki hususatla muteri- çulda Bergamanın Şeytan kırı adı veri- . Karacabey harası mudurü Mu~taz sa mUnıru zamana uğrıyacak vergilerin biraz eusmıyacak mıdır? 
imtina halinde ihbarname önilne bırakı- . 'f h" tt ki tal 1 • t tk'k len sahası çok kalabalıktı , Yapılan töre- Önger ve haranın aşçılık veterınerl d .. k--"-e·• ve tahsi . , . • .... zın §1 a 1 sure e va cp crı e ı . .. . . · . brimiz' im' l e mururu zamanın IAilllll .... ... 
!arak ımtına keyfıyenı teblıg mazbatasına 1 ---'-! b b .b. dil . d'" nı mutcakip, cıvardan gelen oyuncular Mehmet Ali Kiper şe e ge ış er- litın liyıkiyle yapılması için •ok ç·"·"- 191 • Avrupasile bugu"nkü Avru-

• o 11Illll&I a era er ı raz e mıyen ıger kalkan, ben . ve cirit 'bi millt oyunla- dir. Damızlılc kısrak ve taylan vapurda ' ...,.... .. 
yazılıT v_e altı 0 ~~ailede. ~ametgahı hususatta da herhangi bir yolsuzluk ve nmızı o~lar ve b~ mil1t raks- teslim alarak Karacabeye sevkedecek- maktadır. pe arasında muazzam farkla; ~aıdır. 
~anıf hır ~~ " 4 ~za etrn:1ır. ikamet- kanuna muhalefet veya noksan yapılmıı !arda çok muvaffak olmuşlardır. !erdir. YENİ KADROLAR Çarlık Rusyası lst~bula hakim ol· 
gahta teblıg ıcra edılecek kımse bulun- muameleler mevcut olup olmadığı, yapı• Kermes tam bir hafta ayni coşkun- -*- Yeni __ ,. ·-'· . k bü . .,,_ ~-·•'- mayı, Almanya Hınd yollarını ele 

d • kd' d 'hb lıi k ' ..,...... :r- gırer en ""' """- A '---Lor • · · ma ıgı ta ır e 1 arname "' r ve a- !arı tahririn Ye konulan iradın ve bunla- lukla devam edecektir. z· .. . kadr 1arı nlden azd eçlrll- geçirmeyi, Fransa......,.... em ıstır-
tabalarda poli.s koıniaer nya muavinine ra ait tebligatın kanun ve talimatları hü- Pazar günü Bergamada at koşulan 1r3 at m U ZeS! ~~ktedir~ Dahrl~ye kaloU::d~ her dat etmeği, lngiltere imparatorluğun 
ve köylerde. '."uhtar veya ih~yar heyeti kümlerine uygun bulunup bulunmadığı yapılını$tır. --~-- hangi bir değişikli~e intizar. olunma- tehlikeye d\iım~i ~İn onu. te~ 
azasından bınne bırakılır ve ihbarname- etraflıca tetkik olunarak karıu verilir. -*- . ün_..... b" maktadır. Esasen munbal v~ere ait eden yollan kendi elme lleçırtne1\ 
nin kime bırakıldığını mübeyyin ve bıra- Komioyonlar itiraznamelerin tetkiki il- Ziraat vekaleti için d -ana ır ta~er ~~· 32 ...ttAyetin nlile- diifünüyordu. Simdi lngı1tere. So.-
~ kimsenin adreoüni muhtevi varaka ra11nda, muterizler tarafından istenir ve· toplantı yapıldı.. rinin tayını~ kanmame Res- yet Ru.ya ve Fran.a ihtiraslaıı kal-
ikametgA!un kapısına yap11bnlır Ye key- ya komioyonca lüzum görülürııe kendile- --*-- DUn ziraat veldlletinden fuar komit& nı1 ~ 1?~ e~llne ldnıJn mamt§ olan milletlerdir. Buna mu-
firetten kendiaine haber verilmek Uzere rini veya lı:omloyon huzurunda tifahen Poyl'acıfı Jıooneratlf si başkanlığına gelen bir telgrafta, Kül- ta . 'd1ıı m,:; b u:'ı:':ru de"ı1dir Sa- kabil Almanya ve ltalya yann biro-

kı k d '-b d - ,il. r • t"-·.....,· kurulan Ziraat müzesinin Jıa.. yın e ece"' en ,.. .. '--
en ra n OMJUOU a "" er ar ea ır. veya ihtiyat heyeti mazbatalariyle gıya- ortafılarımn dileJılerı· .~,,....~- . ' bık Manisa Emniyet müdUril B. Tacet- birile çarpıpcak olan hayaller ar ..... 

M dd 30 Talı.. llb zırlarunası !çın çalışmak fu.ere Bornova •~ •- --~~""' ııaınuıtlerl lar ~ 1..-1---~ 
• a e. • - ~ m~e run 1 ben vekil ıösterecekleri kimseleri dinle- ni muvaf ıfı buldu mücadele istasyonu müdürü Nihat El}- tinin ızmır vali m~~,.. 81ndadır • Elfer .... ,....rın<Ja m1lll2l-

bma Vef1111 lı:arıunu ve 11b~ nızamname 1 mele ve icabı halinde binayı muayene ve Bergamada 430 sayılı Poyracık kre- ri~un memur edildiji bildirilıniş ve arasında bulunduğu soylenınekta ı. da zam bir birlik meYcut olmasaydı 
~blı:Am~ munhlc eurette acrumı temlnlvaziyetini t<ıtkik etmek suretile kararlan- di kooperatifinin, Kınık kooperatifine kendisine vekAletçe iki ay mezuniyet bu ~~;:~ha= ~ilder bu hayaller yürütülebilirdi. Bu~ 
ıçln te~ ve murakabe yap~ır.. run halı:ikate tevafuk etmesini temin eder- bağlanmaması ve mevcuda ilaveten ye- veril~. . . . .. . yapıı:.u muhtemeldir. Ziraat mllcacfe- ne Almanya, ne ltalya ~ti ~ 

Tefti, ve mnrakabe VUJfesı. ler. Tayin""° teblif olunan ıünde kornis- ni ortaklar alınması haklı:ında .Po~cık B. Egrı~z, iki ay zıraat muzesinln le istasyonu kadrosu genlfletilecek ,.. edemezler. Mihver tahmm edebilir 
A) H......t idare mGdGrleri. yonda hazır bulunmıyan mükelleflerin k~peratıf ortaklarının aerdettiği dilek- hazı;.lıklariyle meşgul olacaktır. iki asistan ilive edileeektır. Ziraat otm. IU bundan IO!l1a t«a• azt bit hat· 
B) M1 b1 llin en bllyQ!ı: mülkiye me• dinlenmek hakkı dlifer. • ~~:ncı:=~ği Ziraat velı:ile- tin~:' ~e::!edit.:ınt:::::p=. lu kadrosu da genişletl1ecek ve bu mil- bm !ek. m&n-A~ h&Jtimi.. 

marlan. Iotinaf komioyonlan bınalara takdir -*- bu toplantıda B. Eğrlbcn da hazır bul ... eıııreseye gelecek yıldan ~ ~ yet iddiuından. hetka Lir teY oı.. 
C) ı:ab~ mUfettitleri malire Ye mü.1- edilınit olan iratların tetkikinde, binanın Arıcıı.ıı malzemesi n~ .. z~ :"Uzeslnln dekorasyon it- vanlık lhtısu ıa::.!:9 o ·m- . m~ .• Bu bclu ~~ua.m bir teh-

klye mUfettltlerl tarafından ifa Ye temın bulund~ c~~ tahririne h&flandıilı Kızılçullu köy öğretmen okulundaki !eri gorllşülm!l.ştllr. K E M A f. p A ~ A D A didi lu e ~ ~ bibıraf memlebt 
olunur. eene rayıcını eou ıttihaz ederler. eğitmenler kursuna llhumlu ancılık. -*- 9 tasavvur edilır ki Almanya ve ltalya 

Madde 31 - Bina Yergisi dördUııcll Madde 3.f- Her kaza ve vil1yet mer- malzemesinin hazirandan sonra iönderi- BiR GENC cocvıc Bir yaralanma hddfsesf aıe,lıindeki çemberi bitaı daha sıkı§• 
fulm 10 uncu maddesi mucibince bulıı- kezlerinde bir istinaf komiayonu bulu- leceği Ziraat vekfiletlnden vilayete biJ.. Manav gölünde Dün sabah Kema.\peşanm PUSlL !ili- tırmak cmdi,esinden vaıeate kalsın. 
nacak safı iradm yüzde 12 sidir. nur. Büyiilı: mıntakalarda en büyük mili- dirilmiştir. boğuldu- yünden Mustafa Ekinci adında bir ya· Skandinavva devletlerinin bir ademi 

Madde 32 - Alakadarlar 29 uncu kiye memurunun talebi ve Dahiliye ve- ·-- Tire . Kurtul•'" ahallesinde tu- ralı. İzmire getirilerek Memleket hasta- taarruz paktı yapmak için Almanya 
dd - ' ıl ihb 1 • hı·· B R f G' nın ..., m o nesmde tedavi altına alınmıştır. Mustafa fı d ·ı . - ··1 t kl'fl • n ma eae yaz 1 arname erın te ıg kiletinin müsaadeıiyle mütaaddit istinaf • aı· ıray ran tiltün :tü.rraından 14 y~mda Ali oğ- -~ . in kalblnd ,,_ ta'-·- tara n an 1 erı suru en e r erı a-

edild ·-· - ü k' d • d . 'b ı:.ı<Jncın yarası enwr ve .,..,,. ,,_. dd 1 . b .. k.. Al ı ıgı gun ta ıp e en gun en ıli aren komioyonları tqkil olunabilir. )u Hikmet tnukaya, kazanın üç ltilomet- ca kur u iledir. Zll<ane re etme erı ug.u~ u -
bir ay içinde itiraz edebilirler. itiraz isti- I..tinaf komisyonu, mahallin en büyük ::- re mesafesindeki Manav gölüne yüzmek Yarah:ma hSdisesinin sureti vukuu manyaya kar ı ırösterilen ıtımatsızlı• 
dalan binanın bulunduğu mahallin hwıu- idare reisinin veya tevlı:il edeceği zabn İzmir ikinci noterlik başklltibi B. Raü üzere ~ ve itidalını kaybederek bo- hakkında mahallinden henüz ınalılmıd ğın bir delili değil midir~ 
ıl muhasebe müdürüne veya vilayetlerde reisliği altında mahallin en büyük mal Giray İzmir ilç!incü Noterlik başklltip- ğulm~~r. Tire .cümhuriyet milddeiu- alınamamıştır. Görülüyor ki Almanyanın şikayet 
valilere ve kazalarda kaymakamlara .... memuru Yeya tevkil edeceği zat ile biri liğine nakli memuriyet eylemiştir. m~ı dakazahi ykie.rınde. tahkı~~:._y,alprruşb -- ettiği sulh çemberi harp halinde hir 
T B · · ı h .t 'dar 'd İzmirde uzun yıldan beri noterlik da- v:> ,.aza ç msenm sunı w=ır u- Kredi Koo-atlf 1 be • inhl" eckalctir rdı ·~· .u -~er.,:- ı I e vakn at belediye med.ioince kendi azası afrasın- !relerinde çalışmış ve muhitine kendisi- lunmadığı an~. beya••-~;~ al e

1
v çem Ar1ıne ~h h İ 

aıresınm m auı • ave o unara en dan ilrui mahalll ticaret odası tara ından · k d' · fan b Raif G' -*- ............ n:r• ta ya ve manya şup eye ma a 
" • • . • .__ • ru ço sev ırını.ş o ay ıray '--- bö' le b. · k g~ 15 _gun ıçıncle ıstınaf ...,mıoyonuna seçilecek bet kişiden terekküp eder. kıymetli gençlerimizdendir. .SOft Oft be$ gltnde Tarnn aaıı. ve kredi koopeıatınerinln bıraımııyan y ır vaz.ı:ı:et • arşı-

gonderilir. Ticaret odaoı. bulunmıyan yerlerde son ~eni vazifesinde muvaffakıyetler di· J4J domuz lktısa'!l buhran vergisi dolayısiyle ver- aın?a barba karar vermek ıçın cıdden 
H-t idareler varidat tahaldwk me- iki aza da belediye meclisince seçilir. Ti- lerız. ltUif dildi.. dikleri beyannamelerin, tayyare resmi- deh olmalıdırlar .. 

murlan da tahrir ve tahmin cetvellerinin caret odası tarafından seçilecek aza kendi -*- e ne Ubi olmadıklan maliye veldletinden Biz hadiselerin tazyiki altında Mih-
kendilerine verildiği tanı.i takip eden azası arasından seçilebilir. YENİ BtR YOJ, Mayıs ayının ille on 1ıeş günlilk d-- bir tam1mle vflAyete bildmlmıflır. verin adım adım gerileverelc kenefi 
ırlhıden itı'baren bir ay İçinde mahallin en Tahrir komisyonlarında bulunmuıı. 9 eylfil meydaniyle çocuk basl.ıuıesi resi zarfında Çeşmede 3, Tirede 2S, Ku- - - etrafındaki emniyet!iztik havalını 
b"--"lc m"TL'-e memuruna bir itirazname ı · · f k · nla · arasında belediyece beton bir yol inşa sadamnda 38• Ö~ 15• Tcnbalıda 9• Esld faaıtfll fıltaplar da~ıtmag· a çalışmasını imk&nsız gör-

uyu UllUJ' o aıı aza ıstına OllUllyO rına tayın ve edilmiştir. Beton yolun üst kısmı asfalt Foçada 20, Seferihlsarda 5, Urlada ıs, ettıd llJ abı Jtıl'ala 
verebilir. Bu itirazlar. Mülkiye memuru intihap edilemez. olarak yap~ İzmlrde 12, Narlıderede 1 olmak {lure H•' O miyoruz. .. 
tarafından istinaf komisyonuna gönderi- Büyük mıntakalarda birden fazla isti- _;,*_ 143 domuz telef edilmiştir. mıılaafaza edllecefı .SEV ET BiLGiN 
lir. Hustı1! idare varidat tahakkuk memu- .... f komisyonu bulunduğu takdirde en · V VılAyetten bütün kaza kayrnekl!!Dlık- F.ıkJ. harflerle lıesılm1ş lı:itaplann, eW.d _,,__ 

• ru tarafından yapılacak itirazlar kısa mu- büyük idare reisile en büyük mal memu- Yledi~N~ 02'08 .l~R lanna gönderilen bir taınlmde, domuz lı:itabı olar.ılı: lnıDanıhruık üzere okul •e Bernamada 
· sebep!m birlik alllidarlara teblii üh' 1 Be yerun Alınanyaya sıparış eyle- mücadelesinin mevsim sonu münaııebe- kültür lı:urumları lı:Uap evlerine :konula- ;ıo;. 

cıp e ti: ru, komisyonlardan işin en m ım 0 anın- diği otobllsler temmuz ayı içinde gele- tiyle daha sıkı bir "'kilde takip edilerek bilecekleri haklr:uıda vekiller Heyetin-
olmmr. da bulunur. Diierlerinde hu.usl idare va· celttir. Otobüsler inşa halindedir. mükellefiyet ınlkdarlannın doldurulma.- ce ittihaz edilen kararname vlllyete gel- At yanşlal'I çok 

AWca.darlar ba itiraza ""' bir cliy&- ridat tahaldc.uk memuru aıfabnı haiz ol- Otobll8ler gcliuce yeni hatlar teım Sl ~- mlştlr. alakalı olda.. 
cdderi nna kb1iil ıaldbeden slindeo mıyan memw:larla maliye memurlarından edilecektir. -*- -- Beıg:ıııııa, 21 (.A.A) _Bastın ympılan. 
ita.aıea bir ay içinde yazı a. lıoliaaE ko- tevkil edecekleri memurlar çatı,ır -*- r APVDA r AYİNi.ER D A y V r ı. A R nldıalısr at y~ çok iıey-1>. oı.ı ... 
ınioyo- bildirirler. J.tinaf komiayonlanna dahil olan mu- v R ı. A D A Torbalı tapcı sidl muhafm Bu.rbaMt- Nahiyesi mtl.dtirltiğü Kala~ bir menılı:1ı kitlesi taıafındatl 

Müddeti Çncf., itiraz ecfilmeclijp tak- vazz&f memmlardan ıı:ayri aza. vazifeye f Jıi fıqi A1;r1Jirini tin, Aydın tapu sicil muhafı:tlığı klltip- Kuşadasının Davutlar nahiyesi mf1- a.ıruıa ~en. bu kotclarda §il n.-
dinfe tahmin olanan iratlar lı:atilefir, bq!Amazdan evvel mahallin en büyiilı: ;yal'aladllar.. liğine, Söke tapu memurluğundan açık- dürlüğüne huJruk mezunlarından B. Alt üce ,"'; • • O dHf yıınm1 

Miiddeıi seçtiltten _,. yniJen itiraz- miilkiye memw:unwı huzurunda 13 üncü E iki ün U 1 da b' had' lı ta bulunan Rlllmettin, 'l'orbah tııp11 ııl- Osman TuJga tayin edilmiştir. • • • İn~~cıkk~ · ,J., ~ta •- -'--~"'! 
'- __ ..ı.. --~d-~- ---' . '-" d . vve g r a ır ıse o nu.Ş- cil ımıhafrzlı"'u ta"'" e"'"-'•lerdi:r: ,.~er ""ve~ ,..,a • ...,,,..,..,_ 

n= !erin ae iotinaf komisyonuna_...., w """'7uuı meraaım ve felW aır&- tur. Urlanın Zeytinalan köyünden Hü- ....- ~- .._....,. ' -- Beş haynının · eti"' lm koşuda Önlı:es 
...-baridir. Ancak ha takdirde kqfjyet sinde tahlif olıınurlar. seyi:n oğlu Eyip Erginin hayvan]an, ay- -*- &ınai mtJesseseleJfde birinci, Ale• ı::. ı~ Leyll üçüncü geld>--
h--' idare ıab•kkuk memadnğa tara• Madde 35 - istinaf komisyonları, nl ~öyd~ S~leymıın .?ğlu ~~eyinin hah- Çarşı Ve mahalle meslefıi fıurslar leı-. • , • 
FııodaA itiraz•me zirine itaret olunur. tevdi edilecek istinAf talepnamelerini 33 çesıne gırmı.ş, bu yüzden ıki şahıs ara- beJıçilerfnin I afı İkincı koşu : t1ç yaşındakı yanın kan 

Mübllefler tarafuıdan yazılacalı: itiraz- üacü maddede yazılı hükümler Ye tartlar ıında kavga çı~tır. . . . Jıazan .. ver .. ısı açı ac - Arap ve halis kan Arap erkek ve dişi 
. . . . . . Kavga netlcesınde her ilrisi de bıcak :r P Sına! milesseselerde ve maden ocak- taylan arasında yapıldı.. Koşuya fki 

nameler, bina kimin namına l*hrir edil- dairesi...ı.. ve tevdi tarihinden ıbbaren ve taşla birbirlerini yaralanuşlardır. İki Maliye vekAletlnden gelen bir tamim- larında nrlltahassMı lfçi yetiştirmek üze- Jıayyan ginnlşti. BiYinci Sebile, fldncf 
miı ise bizzat lı:endioi Yeye Tekilleri ta- azııımi ÜÇ ay zarfında tetkilt ederek ita- yaralı fzmire getirilerek memleket has- de çarşı ve mahafle bekçflerlnin her re meslek! kurslar açılması hakkında Güzel geldi. 
rafından Yerilir. Karılar nmmna lı:ocahrr rara bağlarlar. istinaf komisyonlannca tanesinde tedavi altına alınmıştır. hang.i bir dın,e, müessese veya şahıs Vekiller heyetince ittihaz edilen karar 'Oçüneü k""1 : nan ve daha yukarı 
namına kanlar tarafından itiraz olunabi- verilen kararlar. he< 10 siinde n icabına -- n~zdınde. mus!ahüm hizmet erbabı. gl- vilayete gelmiştir. yaştaki yarım kan İng!li:t at ve kısrak· 
lecei,i ııibi bina sahibi kaza dahilinde bu- ıı:öre daha evvel makbuz mukabilinde ait fzrnir itfaiyesi ~ılmcsıne imld.n olmadığı bildi- . - - !arına mahsus idi .. Üç ha~~ eirdiğl 
lunmadığı takdirde babası veya oğulları olduğu hususi idare varidat daireoine taJıvi,te edili."Of' Bek.;rİerin kazan vergile . takdir Hallıel1fnde Jıonf el'ans ~~ Jt~şuda Andra~ooııı bı.=1".!: .• ~flı it d 1 · · 1 d' 1 • ~ ·"' ç rı, İsta bul üni' 't · Ed b' t fakü'l ikincı ve Semiraıms tiç!lncü 0 uW<U. veya ar eş eri tarafından da ıliraz o u- tev ı o unur. Belediye, itfaiye teşkillltını takviyeye olunacak gündelik gayri safi kazançla· . '!' . versı esı e ıya - _,,__ 
nabilir ve bunlar tarafından Vllki olacak istinaf koıniayonlarının kararları: Hu- karar verınlştlr. İzmir itfaiyesinin daha nnm 20 misli U:zerlnden tarlıedilecektir. tesi döçentlerinden bay Ahmet. Caferoi- S / 
ltirazlam kabulti için veUletname aran- ousi idare varidat talıalcluk memurlan modern teçhizatla faaliyet gö.terer~k ~bu şelı:il, taNMilı eden bir ida- ~/939 lil~ .aatla~.3~ Qtn8Un at yarış arı 
maz:. tarafından kararların kendilerine teYdii d~a üstün. neticeler alınmasını temın rı !: do~?'le Devlet ŞOrasınu. da me m!İ:.) DleftUlu :, konferans $ırmıum, 21 (A.A) - YülııMk lilWı 

hiraznamefer, taahlıütfii olarak posta tarihinden itibaren en reç bir ay içinde lçın bazı alat ve edevat ııatın alınacak- te ettirilm.iştl:r. üe :f.stanbul Onlveniı...t edebiyat laktll- encümeni adına illrbNıar at JllnŞ1arının 
ile röoderileceiii gibi telırrafl& da itiraz ve 29 uncu madde mucibince ihbarname lıritf . . .. takbel harpJ rd :ı:l '""c""................................... ı...t d~ntlerinderı. bay Hilmi Ziya Ut- birincisi yapıldı. 
olunabilir. Bu takdirde taablııiitlü 1nektup ile alakadarlara teblii olıamr. fesi ;:ıı~d~usbir şekil aldığı.e ı; ~~a= § elenler' Gidenleri km 24/5/939 çaqıımba ıfuıll IBat 17.30 Bin metrelik yerli tafii::o~ı:: 
veya telcrraf mak!,uzunun tarihi itirazna.. K.aaani müddet içinde temyiz edilmi· ı te lcil8tı odern talarla _,.,_ .. ••••••••11•••••••••.-••••11•••••••••••••- da (Tabiat kanunu fikri) me.'WU!u. bir Çarşambalı. Ayrancının ' • 

0
• • • ye ş m v8'1l ,.~- Denizli mebusu Khmi Samanb An- konferans ftreCeklerdir. Bu del!erli metrelik ikinci k~da Adanalı Çevığln 

melinin tevdii tariıi addolUDM- ren kararlar katiletır. caktır. karadan P' K-'- . . ~ _,_, Dr L-•·----·-~ h-"~-tzm f ... _, __ Delisi, 2200 ınetrell uçiiııell lc°""1da Cey-
k . . d 1 "'--' L • nl . . f al * ge uı. =ay cenuy., .. r~ • IW!llerilll5Jilruan ıuıum ay......., ,~ d J.tjıaf ıı.tepnameleri, her ae rz ıiln e suıa< .. omısyo arınca. 11tına t ep- - - Cevdet Fuat Anlı:araya gitlL ınalanın tavsiye ederiz. hımh Hamidin Alı, üç bin metreUJ< ör-

bir Ye icabı halinde daha eYVd ,.. Un.:ü !eri k.lmilen tetkik edilip karara bağlan- Tı're cı' varında düncü ke.iuda 12 at ansında Bitlisll Al-
macldcde yazılı istinaf korrı.ioyonlanmr dıltan -.. iMiD&f muamelatının hitam pın Me"':'du _birin~ geldıil~. 
makbuz mukabilinde tnlim edilir. bulduğuna dair bir zabwıame tanzim edi- --~, -- Bazünd itı'l>araı biri bfıkaha, diiieri hüytik Şark filmi 1320 llia. ikramıye verildi. Yarışlar 

1 ek b ·ı • - '- d f ı · ik' çok rağbetlı ~e heyecanlı oldu .. . Madde }}- istinaf kami.,.onları tam er ı umum eTTIUU .,.. e ter en ı Bil' adcunı .Oyanlar K l k • - --&--
aalalriyeti haiz.dir. ıınu edilmi7~ ciheı, nüsha ~ordro ~ıe ai~ oldukt.an huausı ida- zabıtacayalıalandılar Ü tu"rpar SlnemQaında p a A g ADA 
teri dahi teık*: ederek karara haiJarlar. re Yarıda! daırelerıne lealım olunur. lı· . .. . . • . .., fS'"" 

Iotinaf it . n1 cel iıirama- b bordrolardan bir - hası· tahakkuk Evvelki gun Tirede bır hadise olmuş- ._... B"........._ VE _,.,..z """'ANSIZ ŞA ..,_-• gıOS)lG ~~ Ve 
ormryo ..... - a f d . ___ ,__ k it . Itır: Bayındırlı Mehmet Yenier adında ...... •UIUA. ~· r• ~...- lıomünfst tezalılJratı 

meler üzerin" icap ecleıı ı.etlıikat aflliıde- -muru tara w an '™""'ara omıs- ı.· d ""l akti A dından la- SAHRA BEKÇiLERi . . . d _,_ K · . . ır a anı <1g e v Y yaya o Paris 21 (AA) - Bugün saat 14 ten 
ki .,.Jı:i?de yapılır. yon reısıne ıa e ....... ur. omıoyon reısı rak gwun T'ırenin Kaplan köyü ii5- 19 k 'd h . ld "'· ib' b" ..... 

----"- b d · · f ı· 'kmal a a ar er sene o u&" gı ı uyux; 1 - ltirıum mliddeti zarfında y.......,. ifbu or royu ıstına muanıe atının 1 tünde sorgun ınevkiinde biraz istirahat mikdarda oo.yalist ve komlinist tezahür-
yapdnırı.dıfı "e itinz ı....usl idare tahal:- edildiğine dair yazacağı rapora raptede- etmek iste.ınq ve su başında otı.ttmuş- • O. 5

0 
.SAHRA cüleri, Perla.şez mezartığı:ndıı. l.871 

kuk memuru taıabndan vukubulmuı ise nlc maliye vekal ıi varidat umum mü- tur. JEAN Ph!ıRa AUMANT. CHA.RLFS VANEL Fransız komünist ihtillilinin son muba-
eohıdn mucilıesiyle 32 İnci madde muci- dürlüğüne gönderir. . . . ~m~~ ıu lwı.J'.;';;~ bti:rahat Bqeaıa, 9Şk, lhtizas dola lıl7ii.k Şak l'iJmi ~i~~erlnln öld~düğü Fedareler duvan 

binee mükellefe tebliğ edilip edilmediği Talırir neticeler~ um..f tet.kiklcn11ın saruu:'·---~~ç '-~·.:..14ustaf• s A H T E K o T önünden geçıni.şlerdir. ,_.._ 1 ~ - - • bLIU eden ı· ....._....,_.ına, u..,_....,_, -
telı<a o unur. tama...,.. otttıgİ ~ P ,.. 1 Eller!rule ip ve balta bulunan iki mü- ı,trv:A uyA Al.JfA U'IP A 

2 - fte e'IÜn itiraz müddeti geç- seneden >ıibm .. tatbik eclilerek Yergiler tearm istirahat halinde olan lliustafa~ nn • n & 

tiktea ıonra verildiii re.lıit olurııırsa esa- yeni iıatl. iizerinden tahaklı:uiı: eUirilir. nın yanına geldikleri zaman : B A R N A B MVNA.SEBB2'LERJ 
an 1eıkil:ine ıiriJilmdcaizin itiraz hakkı- Bu muamclderin bittiği komisy- reisi - Dar, kıpırdanma!. En -itJı F f'GftS'IZ flo__..w FBRlfAHDBL Berlin, 22 (A.A) - Hitler, dün Ut-
nm at.it ofcluğuna faYet itiraz tahakkuk tarafından •aridat umura müdürlüğüne Diye 'ııaiınnıŞarİki - iple ellerini lıeğ- _, •H.y• .__ -"'-··'- vanya - Almanya iktısat muahedexini 
me..,.. ~) ; , _._da - Fi + -a ği ~ hknda ya:da ra- ~!~dır. · .uçlu Mehmet Ye~ Sizf btılmcayır, tözleriııiz.fen yaş fetirtlnc1l3"8 aadar cfilu.U.,...,.., dans, iınza f'trnek üzere Berllne gelmiş olan 5 .._ eller·~· "-"'-"'"-tan so ··a bey'--'-"e müzil'. ve göz lııma...__ı n.vfiler d nlu kahkaha lilmf.. Litvanya hariciye nazırı Ur'--' bbul 
babı mucibesile beraber mükellefe teblii por ve bordroya istinaden, maliye vekil- mev;,; ;';ü;;;ıe bir a~ bnwn~ SEANSLAR : BARNAB 3.49 _ 7.10 •• SAHRA 5.20 _ 9.90 DA .....,, • .,p v- ..,..._..._~ ':"":' • 
edilmem.iş ise noLaıunm ilc.marınıe ~arar letiace iIAn o!unu.r: bal-· " te'ak· bu'" yu" klerın· · e· nıence- uın.eru~u 'Du .c"~'u.u"'aa ....... ....- -··· ı-0-- o-· .... • • 

• • osunu mu ıp ı-.. ıtt.-.ı- _ - --- - ı.......-
• ................ ... ... \.-..1-- .:ıı-- ..._,...,__ :. .........•......•.........•.......•...................•..•.....•. 
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YENlASIR 

Halifaks - Maiski 
Görüşmeleri çok sami

mi hava icinde 

SAHiFE 3 

SON l-IABE~ 
• •t • !tr' -' • • 1r • L • ~ • 

lngiliz hüküm ar arı dün 
Cobourga hareket ettiler 

' 
ilerle yor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

etmiştir ki, bu da cumartesi günil Paris
te İngilizlerle Fransızlar arasında yapıl
mış olan görüşmeleri müteakip bir uz
laşma ~eklinin ileri sürülmüş olduğu 
zannını tevlit etmektedir. 

Halifaks ile Maiskinin, burada tekrar 
görüşmelere başlamalarına medar ola
cak surette Londra ve Moskovadnn sü

. rutle talimat almalarına pek o kadar 
ihtimal verilmemektedir.• Müzakerelere 
Lord Halifaksın avdetinden ve kabine
nin çarşamba günkü içtimaından sonra 
Londrada devam olunacaktır. 

Büyük Millet meclisi 
Bütçenin tetkikine başladı 

.~nkara ~2 (A.A) - B. M. Meclisi buı;ıün 1939 mali yılı bütçesinin 
muzakeresıne başlamıştır. Maliye vekili bu münasebetle yaptığı be
yanatta bütçenin gerek masraf ve ı;ıerek varidat kısımlarının tesbit ve 
tayininde tutulmuş olan esasları ı;ıeniş bir surette izah etmis nakit ha
zine ve döviz vaziyetlerini ve vergilerde mükellefiyetler lehine yapıl
mış olan tenzillerin müsbet neticelerini bilhassa kaydetmiştir. 

İnwi!iz murahhas heyeti mahalilinde 
pek yakında bir itilaf Jıasıl olacağı ka
naati vardır. 

• izahatları arasında sanayi işlerimizin inkişafı ve yurdun imar ve is
lahı yolunda alınmış olan kararların tatbikat sonuçları etrafında da 
malumat vermiştir. 

Bütçe müzakereleri Cumaya 
edilecek kadar ikmal 

Kanadada Ottava ve Kebek. §ehlrlerinden bir manzara 

Fransız hariciya 
nazırının Araşon

daki nutku .• 
İstanbul 22 (Hususi} - Ankaradan bildirildiğine ı;ıöre bugün baş

lı~an v~ h:r ~ü~. deva~ edecek olan büyük millet meclisi içtimalarında 
butçenın onumuzdekı Cumaya kadar ikmali muhtemeldir. 

K.ingston, 22 (A.A) - İngiliz büküm- 18.32 de Ottavadan hareket etmişlerdir. hürriyet, birbirinden ayrılmaz keyfi
darları Kingstonu kısaca ziyaret ettik- Kendileri Ontario da Kingstona gitmek-ı' yetlerdir. Bunlardan, her hangi birisi, 
ten sonra saat 21.30 da - mahalli saat - tedir. ötekisi yanında olmadıkça, uzun müddet 
Cobourga hareket etmişlerdir. devam edemez.• 

- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE:... 

ispanyanın yeni Anka
ra elçisi dün geldi 

Hükümdarlar, Kingstonda askeri kol- Ottava, 21 (A.A) - Büyük harpte Toronto, (Kanada) 22 (Ö.R) - Kral 
Jeji ve belediyeyi ziyaret etmişlerdir. Avrupa harp sahneler; n.Je ölen Kanada- Corç ve kraliçe Elizabeli hamil olan 
Geceyi, Cobourgda geçirmişlerdir. lılar için dikilen büyü« l\hidenin kü~at tren saat 14.30 da Torontoya gelmiştir .. 

resminde bir nutuk söyliı en İngiltere Yağmura rağmen !-alabalık bir halk kit-

bu suretle, bugün, büyük ehemmiyette 
yeni yardımlara güvenebilecektir. 

Fransanın, kendisi gibi şeref ve em
niyet hislerine bağlı dostları olan Avru
pa milletleri ile rabıtaları, gittikçe daha 
sıkı ve daha kuvvetli bir hale gelmiştir. 
Frans~nın, daimi sulh azmi sarsılmış 
deilildir. Fransa, hiç bir milleti çenber 
altına almak istemiyor. Fransa, hiç bir 
millete düşman değildir, Fransa, her 
kesle, her türlü gizli niyetlerden ari iş 
birlifii arzusundadır. 

Ottava, 21 (A.A) - İngiltere kralı kralı ezcümle şöyle demiştir ; lesi kral ve kraliçenin takip eaeceği 
ve kraliçesi, on iki bin eski muharip ve Sulh ve hürriyet için ölen altmış bin uzun güzergaha yığılmıştı. Kanadalı bc
;vetmiş bin seyirci önünde Kanada mu- Kanadalı askerin fedakarlığı çok bü- şizleri getiren husu<! tren de sabah saat 
baripleri anıtının açılma törenine riya- yüktür. Bunlar, büyük bir dava için ha- 11.30 da gelmiş ve beşizler kral ve kra
&et ettikten sonra, Greenviç saatiyre yatlarını kurban etmişlerdir. Sulh ve !içe tarafından kabul edilmişlerdir. ispanya da Türkiye gibi sulh icinde 

Sofyada büyük li 1 r e 
• 

memleketini refaha ve imara kavvstur-
maktan başka birşe y düşünmiyor 

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

Fr~a bütün Avrupa meselelerinin 
sulh içinde halledilebileceğine kanidir. 
Fakat Fransanın kat'iyyen arzu etmedi
ği bir şey var~n, o da, bütün milletlerde 
gittikcc daha fazla olarak yarın için 
endişeler doğuran cebir ve kuvvet dar
belerinin durmadan birbiri.n.i takip et
mesidir. Kabul etmiyeceğimiz bir şey 
varsa. o da tecavüz ve cebir ve şiddetin 
adalet ve aklıselim üzerine zaferidir. 

, lst~nbul 22 (Hususi} - İspanyanın yeni Ankara elçisi Lopez 
~ Orıı;ıo b~ı;ıün refikasile birlikte ı;ıeldi. Gazetecilere beyanatında Tür· 
kıyeye elçı olarak ı;ıönderildiğinden bahtiyar olduğunu, Türklerle ls
panyollar arasında dostluğun çok eski bulunduğunu, söyledikten son
ra ispanya da Türkiye ı;ıibi sulh İçinde memleketini refaha ve imara 
kavuşturmaktan başka bir şey düşünmiyor. İki memleket arasındaki 
iktısadi işleri tanzim için bir ticaret muahedesi akdine lüzum vardır. 
Ankarada bu hususta icap eden temasları yapacağım, dedi. 

Un ive r sitenin ellinci yıldönümü 
münasebetile kral nutuk söyledi 

B. Bonne, nihayet Fransanın ve Fran
sız imparatorluğunun hudutlarından 
bahsetmiş ve bunların kat'iyyen değiş
mez mahiyetini bir kerre daha tebarüz 
ettirerek sözlerine nihayet vermiştir. 

.. 
Harp 5 sene de sürse doyamıyac~gız 

ve muhakkak müzaffer olacagız 
· 1 · den 

Londra 22 (ö.R) - Mareşal Çankayşekin başlıca muavın erın 
olan bir çin ı;ıeneralı demiştir ki: ak .. "d"nde değil-

« Çin harbı ne bu sene, ne ı;ıelecek sene .~ru;'jm d u':'rr: etmek la
dir. Fakat daha üç ve hatta beş sene de muca e eye. evjaponya Çin 

1 'h h be . hakkak kazanacaı;ıız. • 
zım ı;ıe se nı ayet mu are yı mu . H k zaptı esnasın-
. . . . b h 1 ld • N nkın ve an eunun . ıçın vazıyetın en u ran ı o uı;ıu a t Ve bu fırsat hır 
da bile Çin ordusunu kat'I hezimete uğr~tamamış ır. 
daha artık Japonyanın eline ı;ıeçmiyecektır.> p . e 

Yugoslav hariciye nazırı arı s v 
Londrayı ziyaret edecek 

1 bir telıı;rafa ı;ıöre Yuı;ıoslav-
Londra 22 (ö.R) - Belı;ıı:addan R~ en . tidasında Paris ve Lon• 

ya hariciye nazırı B. Markovıç ı;ıel~ce tyın ıp nda T unada bir vapur
drayı ziyaret edecektir. B. Markovıç h~l t\sonu. olarak ııörüşmüştür. 
da Rumen hariciye nazırı B. Gafenko ı e ususı b .. 

ltalya hariciye nazırı ugun 
Berlinden Romaya dönüyor 

.. .. 1 1 20 de hususi trenle 
Berlin 22 (Ö.R) - Kont Ciano salı ı;ıunu ' k ltalyan ha-

k 'k M'" "ht duraca ve Berlinden ayrılacaktır. Tren 20 da ı a unı eh k tahtı» nın 
riciye nazırı ı;ıarda Münih hükümet erkanı v~ « are et l,:ıyılanacaktır. 
yüksek parti şahsiyetleri tarafından kabul edılecek vek se aK t Ciano
lkinci bir kabul resmi de lnsbruk istasyonuı:ıda ol~c~ tır. ~ndudunda 
ya ve maiyyetine refakat eden Alman şahsıyetlerı rener u 

kendilerinden ayrılacaklardır. •• •• . } • 

Atinada lngili1-Y unan goruşme erı 
. (A A) - Sir F rederick Leithross'un başkaı:'lığı altın~a 

Atına 21 · . . .. 'k metini temdıt edecektır · 
bulunan lnı;ıiliz ticaret ~eyd~tı, bkırdka\fuhi: t:bliğ neşredilmemiştir. 
Görü şmeler hakkında şım ıye a ar ç 

___ m·---

Avrupada vaziyetin eskisine nisbetle daha sakin olduğunu söyliyen 
sefir, itimadnamesini vermek üzere bir kaç ı;ıüne kadar Ankaraya gi
decektir. 

Berlin, 22 (A.A) - Fransa hariciye 
nazırı Bonnenin Ara'i(lnda söylediği 
nutku tahlil eden Alman istihbarat bü. 
rosu, bu nutkun ihate siyasetini teyit 
ettiği.n.i kaydetmekte ve şöyle demekte
dir: 

Türk -lngiliz paktı 
T ü_rkiyenfn B alkan nakf, ile o lnluulnr 

Londra 22 (A.A) - Royter bildiriyor: 
Başvekil Çemberlayn Avam kamarasında sorulan bir suale cevaben 

~Bonne, Fransanın Versayın vercliği 
ilfatc LyasCtıiı'n ~ sob m~arıartru duu: 
yicilcre izah etmek hususunda sarfetti
ği gayretlere rağmen nazır, Fran~ 
şimdi versay sistemine benzer teşebbus
lerde bulunduğunu gizlcmeğe muvaffak aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: _ .. . .. . . . . . 

Türk.iyenin Balkan paktından doı;ıan teahhudlerı T urkıye ıçın bırın· 
olamam.ıştır.,. . 

Alman istihbarat bürosu, Bonneyı hli
diseleri ihmal etmek ve Polonyayı hak
ka müstenit olan Alman taleplerine kar
şı ittihaz ettiği uzlaşmaı tarzı hareketin
de ısrar etmeğe teşvik eylemekle ıtham 

el derecede ehemmiyettedir. Benim bildiğime göre lngiliz - T~rk ~e~
lerasyonu Türk hükümetinin balkan pakh ile alakadar teahhutlerının 
ifasına enı;ıel teşkil edecek surette tefsir olunamaz. 

etmektedir. 

Benesin bir 
muhtırası 

Şikago, 22 ( A.A) - Benes, Milletler 
Cemiyetine bir muhtıra göndererek Çe
koslovakyanın Almanya ve Macaristan 
tarafından istilasını protesto etmekte ve 
İngiltereden, Fransadan ve Sovye~er 
birliğinden Milletler cemiyeti konseyın
de Çekoslovakyanın mildafaa edilmesini 
istemektedir. 

Ati na 
-~

Muhtelif sınıfların 
sUtih altına davet 
haber ini telızip ediyor 
Atina, 22 (Ö.R) - Atina Ajansı b~~ 

diriyor : Harbiye nezareti resmen teblig 
ediyor : Muhtelif sınıfların silah altına 
çağırılması hakkındaki rivayetler tama-

Lüt!ü miyle esassızdır. Mesele, m~telif su;uf
lara mensup yeni tabiiyete gırmış kim
selerin her sene gibi bu sene de villi
yetleri dolaşan muayene komisyonlan-

Japonya, ltalyan - Alman askeri 
paktına karşı ne vaziyet alıyor? 
Tokyo 22 (ö.R) - Hariciye mümessili Ja~~'.1 ~ü~üme~in~n Al

man _ ltalyan ittifakını memnuniyetle kabul e.tt.ıı;ıını soylemıştır. Fa· 
kat ittifakın esası hakkında mütalaa yürütmeksızın sadec~ J~PO?Y.~ı:'ın 
Antikomintern paktı esası dahilinde Almanya ve ltalya ıle ış bırlııııne 
devam edeceğini bildirmiştir. I 

cTaymis» muhabirine göre .Japonyanın ayni zamanda Rusya, n
gi\tere ve Amerika ile karşılaşması ihtimalinden sakınmak taraftarları-
nın mülahazaları nihayet hakim olmuştur. . . . . _. .. 

Tokyo 22 ( ö.R) - iyi haber alan kaynaktan bıldı~ıldıgıne ı;ıor~ 

J h "'k""metinin Cumartesi günü Avrupa meselelerı karşısındakı 
apon u u 1 ı · 'f k akt · t hak.kında ittihaz ettiği karar, Alman - ta yan ıttı a P ının 
sıyase .• . .. 
imzasından evvel Beri ine teblig edılmıştır. 

Sovyet Okyanos filosu 
takviye edildi 

M 
k 22 (ÖR) -Yeni inşa edilen ve Karadenizden çı~an bir 

os ova · . h Uzak $arkta Vladıvostok 
çok harp gemileri uzun hır seya atten so'.'ra .. B.. "k Ok nos fi
limanına varmışlardır. cPravda> gazetesıne go~~ . ı;..~.. ya h t es 
)osunu takviye etmeğe ı;ıelen bu yeni harp gemı ~rı ". u~ seyl a a .. d-

Hitlerden Franlıoya 
Berlin, 22 (A.A) - Zafer geçit resml 

münasebetivle Hitler, Frankodan şu tel
grafı a!mışbr : 

•Harbin çetin anlarında bize karşı bu 
kadar çok sempati göstermiş olan Al
mar. milletini ve onun Führerini bu za
fer gününde bütün İspanya, benimle be
raber hatırlıyor.> 

na müracaate davet edilmelerinden ga
lattır. 

· ····· ·· · ············· ··· · · ··············~ . . 
• • 
~ Deniz gazinosu E 

d 1 k .. I tehammül atmişler ve tayın edılmış o an mu -
nasın a yo a ço ı;ıuze h'l 1 1 d 

be .. e vel yeni üslerine da ı o muş ar ır. 
de~n k ş ~:e;elerinin diğer taraftan bildirdiğine ı;ıöre Don.anmada 

h
.osedovla. efradın ~önüllü olarak hizmette devam etmelerı propa-

ter ıs ı en " a· 1 f k"" "k 
d 

) k bir muvaffakıyet kazanmıştır. ın erçe ne er ve uçu 
gan ası para k ·· ··ıı.. ) 1 dır 
zabit, ekserisi on sene için olmak üzere, te rar ı;ıonu . u yazı ":'.ıs ar. . 

ilk kursunun 20 inci , 

yıldönümü 

• • : 
• • 

VE 

Resturan ı 
Yazlılı lıısmı a~ıldı 
İzmirin emsalsiz gurubunu zevkle: 
seyretmek, öğleyin inbat k~1s1n-: 

• da yemek yemek ve hem de ç?k le- : 
: ziz mezelerle buzlu içkiler ıçmck. : 
E için yegiinc aile lokantası ; 
• • 

E Deniz üstünde E . . 
E DENİZ GAZİNO VE : 
: RESTÜRANIDIR : 

E Tabldot servisleri de i 
i devam eylemelıtedir.~ 

Malum olduğu üzere ahiren Rusyad~ dona~~~d-~ hızmet mu~det.'. 4 
seneden beş seneye çıkarılmış ve yemden ı;ıonullu kaydı ası;ıarı mud-

deti de üç seneye iblağ edilmiştir. 

Jngiltere ile Sov yet Rus ya arasındaki. 
müzakereler iyi bir netice vermek üzeredır 

Paris 22 (ö.R) - Cenevrede mevcut kanaat, lngiliz v_e_F~ansız 
hariciye nazırlarile Sovyet mümessili arasındaki temasların. ıyı b~r ne
tice vereceği merkezindedir. Dünkü ı;ıörüsmeler Lord Hal~fa~s ıle B. 
Maiskiye karşılıklı noktai nazarlarını tasrih imkanını v~rmı~tı.~. ~u .~a 
yeni anlaşma imkanlarını kolaylaştıracak ve ln~iliz ka~ınesı, onumuz
deki çarşamba içtimaında, kat'i bir cev~p v~rebı·l·e~.ek.~ır. 

L d 22 (ÖR) - Cenevrede birbırlerıle ı;ıoruştukten sonra Lord 
on ra · S h"k"' ti · 

Ödemiş, 22 (Hususi) - Milli sav~ş~ 
İlkkurşunun atıldığı günün yi.rmın~ı 
yıldönümü 28 mayıs pazar günü Odem:ş 
Halkevi tarafından hazırlanan zengın 
bir programla (Hacı İlyas - İlkkur~.) 
mevkiinde kutlulanacaktır. Halkın to
ren yerine gidip gelmeleri için hususi 
trenler işliyecek ve bir tayyare filomuz 
da törene iştirak edecektir. musaı sa
vaşımızın ilk hamlesi.n.i teşkil eden ve 
her yıl gittikçe artan bir heye_ca~a k_ut
lulanan bu bayram için Ödeınış!iler şıın
diden hazırlanmaktadırlar. 

• • Halifaks ve B. Maiski mütekabilen lnp:iliz ve . ovy~t u ume erme 
bu müzakereler hakkında bireı rapor ı;ıöndermı lerdır. ı ........................................ . 

--····························: 
--, --- -=ı cuun ıu k:rş. ALT 
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Lisemizin büyük 
atlatizm bayramı 
Pazar günü A lsancak stadyumunda 

Lise gençleri 
neşeli bir 

Direktör B. 

lzmir halkına çok 
giin geçirttiler. 
Hilmi'nin sözleri 
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1\llRA Ç KATffiCIOÖLU 

M h P k d ? 
Spor yapan genÇJerden bir çoğunaD 

iki türlü insan vardır. Birul kaba ve eş ur eruz ı• m ı• • düıündükleri - ba.zılannın da hekimlere 
terbiyesizdir, hlalerini afn dolusu kU- aorduklan - tcY: Acaba, qk ıpora do-
fürlerle soğutur. Öteki kibar ve terbiye- kunur mu'? 
lidir, duygularını mütereddi. bozulmuş CC O, k lh b / J k k k /h b Bunun han&f qk olduğunu, ıUpbe.is 
södcriyle ifade ede.r. Bu terminoloji far- Ü an ey eraen or an ii an ey tahı:nin ediyorsunuz. Leyli. ile mecnunua 

kını içtimai zihniyet farkında aramak tavırlı çatık kaşlı, inadına beyaz •akı gı"bi büyij.k •tk değil. Zaten pek .. 
olur. Yoksa bu çeşitli kelimelerin arka· görülen, büyük edebiyatta zemin olao 
smda gizlenen ruh karanlığı her r.aınan b • k ld •d • 

Bınnci erkek lisesi, Pazar gUnil saat 1 patik blr spordur. Dört yıldanberl aile- her yerde aynidir. Kibar olsun, kaba ol· ır anfO yı l.ZI I ı,, - en aon duyduğumuz miaalinde de ba 
15.5 te Alsancak stadyomunda dördün - tiz.ml milessesemizin bir ananesi haline sun, küfilrler dalına sübjektif olduklan zamanın en azametli tacını ve tahbnı bt-
:tU atletizm bayramını kutladı. Her yıl ifrağ etmiş bulunuyoruz. Çalışmaları - için hakikate temas etmekten her vakit 4:PerUZ> un ne bUyük bir f(>hret! .. ve Onun oynadığı, kanto söylediği tiyat- rakbran - o gerçekten ba,b atka tutu-
.yeni yeni inkişaflar gösteren lise genç- mızı her yıl biraz daha hızlandırmakta uzak kalmı lardır. Meğer ki kendi ncl- ne yaman bir Afet olduğunu anlatayım. ronun hıncahınç dolacalına peşinen lan apor yapmağt aklına getirmez, .,kın
lerı, bize çok neşeli bir gUn geçirttiler. ve normalin üstünde neticeler almakta· simize kızıp kendimize ldifretmlş olını· Penız, çatık kaşlı, inadına beyaz, eti- inanmak lAzımdı. Böyle kuvvetli bir dan kurtulmağt dütfuunediğinden onua 
Türk gençliğinin spor kabiliyetini gös- yız. yalım. Çiinkü dil, baklayı ağzımıulan ne dolgun, ve dehşetli kUlhanbeyim~- sahne artistini ele geçirmek cidden bir hekimlerle de münasebeti olmaz. 

çıknrıp, bize karşı harekete geçti nıi bi-
:t.crr ~>u başarıların eyi neticelerini gör- Şunu iftiharla söylemeliyim ki, genç- lelim ki \icdanınıız artık bizden illallalı rep, caka ve fiyakayı pek sever bir ka- muvaffakıyettl. Vakıl biz onsuz da mil- Benim .öylediğim gençlerin aordukla-
dil!' ftihar duymaktayız. !erimiz yıl geçtikçe atletizmde bariz mu- etmiştir. Ve bu vicdan, bn kör olasıca dındı. kemmel iJ yapıyorduk. Fakat karşımız- n. tabii hayat ilminin tetkik ettiği ve nd" 

il 

(" . 1 beden ve karakter üzerindeki vaffakıyetler göstermektedirler. Bizi s~ vicdan, ancak böyle anlarda samimiye- Sahneye çıkar çıkın.az halkı şöyle bir da ra1dplerimiz vardı. Onlara böyle kuv- lin devamını temin eden qkbr. Bu tabii 
·nalılmdur. Biz, gençlerimize ne vindiren en mühim cihet, çocuklarımız- tinde samimidir. yilksekten ve edalı edalı süzer. Bazan veıtli elemanlan kaptırmak işimize gel- aok için bazılan insanı yorar derler. Bun-

bir spor terbiyesi verirsek, dl- da bu spora karşı gördUğUmüz. yakm Böyle bir samimiyet uzak kaldık~a ru- seyircilerden ön sırada veya localarda mezdi. Bu sebeptendir ki cidden bUyilk dan Clolayı gençlerin sormalan da liak-
• inkişafına o nisbette yol a"- sevg· ve lak d H • b" ı·kt b b hun kaderine tah is edilmiş olan kcma- oturanlardnn birine gözü takılmıcı gı'bi fedakru-lıklarla Peruzu angaJ·e ettim. sızdır denilemez. Sporcu genç kendisini 

3 
1 a a ır. epsı ır 1 e u ay- linc yaklaşmış olınasınn imkDn yoktur.. -:ı 

Jençlerimiz de şuurun sıkı ramın dııha muvaffakıyetli ve daha ne- Doğruyu söylemek laımı gelirse tereddi bakardı. O zaman herkes onun baktığı Peruzun çok tutulmuş ve dalına söy- spordan, bir de fikir işlerinden başka h~ 
•da gittikçe genişliyen bir şeli geçmesi için, şuurlu bir rakabet için- ~ te bu Jı ... ldir, yos«a ne udur, ne de tanıfn b akarlnr: lediği bir kanto vardır. Bu kantoyu o bir eyle yormamalıdır. Halbuki tabiatın 

1) ~ i göze çarpmaktadır. de çalıştılar. bu .. Ilcr nlim kendi, meşguliyet sahnsı- - Acnb3 Peruzun gözlerinin takıldı- zaman kadın erkek Peruzun ağzından kendilerine verdiği o neslin devamına 
:.ın·.ı birinci erkek lisesinin at- Lise gençlerimiz.in ye~mesinde bay nn göre terecldiyi b..ah Ye tarif etmeğe ğı bu mesud adam kim?. dinlememiş pek nz kimse vardı. Not.ala- hizmet etmek ihtiyacı da kendilerini tab;.. 
yramını seyrederken bu şuur- Nuri Tozkoparan ile Bay Kemal özer- çalısır. tcscla bir nebatat alimi için her Diye arnştırırlardı. rı satılır ve mahalle aralarında kafes ar- atın emrine itaate mecbur eder .. O hal-

inin bariz eserlerini gördük. Bir elimin büyilk yardımları vardır. Bu ar- hangi l>ir çiçeğin mütereddi olmnsı de- Peruz ne arabaya binerdi, ne de traın- kalanndan akseden Ud seslerinde hep de bu meselenin halledilmesi li.zımdır. 
mck o çiçeğin kendi nevinin ve fasilesi-

muharrir arkadaşlarımızdan biri, kadaşlar istirahatlerinden hayli fedaklir- nin morfolojik ''C fizyolojik ,·asıilarırun vaya.. bu şarkı duyulurdu. Bu şarkıyı aynen Tabiatın emrine itaat kuvvetli aporcu ol-
bu 'hı bir fırsattan istifade ederek li- lıklar yaparak çocuklarımızı yetiştirdi- icap ettirdiği SC\'iyedc bulunmaması ve Neden mi? Yolda külhanbeyforin ta- buraya yazıyorum. mağa dokunur mu) 
6cnin sayın direktörU bay Hilmi Erdimle ler. dolnyısiyle hayat fonksiyonlannt 0 nis- arruzuna uğramaktan, güpe gündUz ka- Şarkı şu idi: Meseleyi halletmek lazım ama, ondan 
nlleti7.m bayramı ilzerinde bir konuşma Geçen yıla nazaran gençlerimizde göz- bette yapamnınoSl demektir. Bu hülı.'iim çırılmaktan korkardı. Hakkı da vardı. Bir şuha bend oldu gönlüm öııee düşünülecek bir nokta var: Doğru-
yııpmıştır. le görillecek bir ilerleme müsahedc et- hemen lıcmeu Jütün bu türlii Himlerdc Çünkü bcliılıları pek coktu. O. zaman Verdi bana hüsnü elen~ sunu isterseniz. bunu soran gençler tanı 

Muhterem direktör, muharririmiz.in mekteyim. Beşinci atletizm b~yramımı _ böyledir. Şu halde miisbct ilme göre tc- Istnnbulun meşhur külhanbeyleri uzun Ncdi'r bu mecnun halleT sporcu değillerdir. Tnm sporcular, atlet-

suallerine şu cevapları V"''"'""ı .. tir·. d h 1 k"ld ık b reddi tnbiatin çi7.lll;Ş olduğu çerçivc p~ ·v S d k A z· c· Bu f,....1ada bülb•:ı ağlar ler a•kı hemen hiç hatırlanna getirmez-....... ~ za a a o gun şe ı e ç a ilmek için içinde kalmak, 0 kndnr ve onun için ~a· ..... san, ıorgnncı ıı ı , rap ıver, ı- -· u .. ,.. 

d3ugUn füıemizin dordilncü atletizm elimizden geldiği kadar çalışacağız. Jıc;1p yasamak n yaşatmak manasına hannirli Hasan gibi adam vurmuş, bir Tcrahhum etmez ler. Daha doğrusu, nşk onlann habnn• 
bayramını kutlamaktayız. Gönüllerimiz Geçen yıl yapılmağa başlanan tenis gelir. Müspet ilim hu hususta lınklulır. kaç defa hapishaneye girmiş çıkmış kim- Miirüvvet kılmaz gelmez. Sebebi de gayet basit, dünyada 
sevinç dolu... yerimiz, bu yıl matlup şekilde ikmal edil- Fakat icinde huJundujhımuz kiıinatın selerdi. Her dem cefa. en ıiddetli kıskançlığa sebep olan aşk 

Sporun, yalnız bir meşin top arkasın- ıniş ve çocuklanmızın istifadesine açıl- hepsini miisnct ilim izah ,.e idrakten işte Peruz bunlardan pek korktuğu Etmez vefa kendw de son derecede kıskançtır. ln-
da ~kt.an ibaret olmadı~nı bildiği- mıştır. Çalışma sahamız, şimdilik ihti- üdzdir. Biz bu kiıinahn yalnız :ır:ınki- için arabaya ve tramvaya binmezdi. Peri§andır benim haUm eyvah... sanın z.ihninde kendinden başka hiç bir 

1 '-"- ti tizm k eh . k d masmı nnlarn:ık hevesinde olduğumuz y .d d'? şey dü..ilnceye tahammül edemez. Zih-
m z ~ a e e ço emm.ıyet ver - yaca cevap verece urumdadır.> icin ilmiycci olmn)'ı biricik ml'ıiyet Ye ayan mı gı er ı. Peruzun bu meşh~r şarkısından bahs- r 

mc~ ** ilmi biricik çıkar yol sanıyoruz. Ömrü Hayır .. Onun hususi sedyesi vardı. ederken küçük Virjininin de kendisine ninde aıktan başka bir düfiince olunca 
Atletizm, vUcud sailığını ve sağlamlı- Son günlerde şehrimizde çok canlı at- hesap Ye kıyas ile geçmekte olan bir Sedye deyince aklınıza şimdi hasta nak- mahsus bir şarkısını burada zikrede - a k kaçar gider. Aşk ihtiyacı gelince in-

ğın1. 9tic:.ud tenasübünü temin eden sem- -SOnu ve .BeSimleri 10 uncu Sahifede-- ma~li\k idn bu dar görüş maı:ur görül· liyatında gördliğünüz sedyeler gelme - yim. san bir küçük hesap yapmağa lcalkışsa bi- ' 
melıdir. Bu dar görüsü aşabilen inc;an sin. O zamanın sedyeleri !ldeta ekabire, Küçük Virjini de Peruz gibi zamanı- le qk kalmaz. Gerçekten sporcunun. at
itinde bocalayıp dordul:'llmuz kfı.inatın zenginlere mahsus lüks bir nakil vası - nın gözde kanto yıldızlarındandı. Şim- Jetin zihninde ancak kuvvet göstermek. 
parankimasından ba!'lka latif nesillerinin 1 rakibi yenmek düşüncesi bulunduğu için 
de bulunduğunu se"Zcr. Parankima me- tası sayılırdı. Gözünüz.ün önüne bir ki- di ha li sağdır, sahneye pek genç yaşta Aydınspor Sümersporu 

bire karsı 3 sayile yendi 
· I k b". ··klülc. J-1 k k · ı· tm• ti atletler hiçbir yerde a§k kahramanı olmr tnfizik hendese, dolayıc;iylc metafizik c;ı a aca • uyu te te ı:ton öş U gibi ın ısap e ış . 

mektındır. Bunlar muavycn ve mnhdut bir köşk gelirin. Iki tarafından kapısı Bir gilvercinle kantoya çıkardı. Ko - mışlnrdır. Dizim rahmetli Kara Ahmet 
mefhumlar olduldarı için v rdiklerl ne· ve arabada olduğu gibi kadifeden bir şup sıçradıkça güvercin havalanır, sah- pehlivanı görmedinizse de vaktilc Pariste 
ticelcr de böyledir. Hu yelden :mmılnn oturma yeri var. Dıs kısmı pnrlak siynh nede nlçaktan bir iki devir yapar son- kaz.andığı öhrcti duymuşsunuzdur. Kuv- ' 
tereddi ise h'r eı ciklilttcn lm'lkn bir scy boyalı ve oymalarla süslü ... Önünde ve ra yine Virjininin omuzuna konardı. vetinin ıöhretini işiten meraklı Paris ka-
dcğildir, telafi ve termin cdilebilit·. Hnl· dınları kendisini mağlup etmek için etra-
huki latif ne iclcr d ... m"ye cecnr"''t etti- nrkasında mt'vcud kollarmın arasına Pu.. Pu .• :Pu •. 

" ·- ı G f ını sardıkları halde onun kadınlarda11 "llCD ve m:ıhl t ı - -"- :ı '-···-··•1: ı.:.~ .. ı.; .. ı ,.,...ı> .. _Jcnllnr üvercinim -ne h01 bakar 
b 1 ' 1 u o nuymı mcfh mhr genis kcten nskıları d d ıı n· .. - v•r,n>A!l\ herkesin gözüne çarpmı tı ve 

u un ru< rın idn vcrd"' e"İ D"ti"'e d k•· . n a yar ımı He bu •fe başlar.. herkes b h 
b•. l d' B ... er e U" k kut b" ] 1 b unu pe ııv ....... -..,ı.._ a-~rhi• el' 

"Y c r. yc'd 'Il nr~ ,,.,,..,. t"•c ·~· · ' u 1 ı ::u il ::?yi y<?rd~ '-'a - iste sana bir ... •-k b" •. ,. -- :u 1 e rım tr k d J "'"" vem.. tiğine hamletmi"'ti. 
1 ır b_nf~Jı \'C kaW~ im' ns:zlı*•ndan • b me e n ar l oldırırlar ve yürüme- Diye şuhane bir eda ile kanto a b' Hnlbuki nşkn perhiz olama%. Tnbintın 
t~a;fi n~rd:c~e:~~d~d~!t~}: suretle ne fa: b~J;;::rb~~~~~7::ik~ıy~ ~amal- tir1cijği zaman tiyatro alkışlarla çı~~r~~ fertlere verdiği en kuvvetli" emir nesli 

İ fe ~u mntbk im'uinsızlıktn· ki hir lardır. Sedyenin~ "da k e c usta amal- \..antounun arasında birden susar. devam ettirmek emridir. Tabiattan bu 
cok Jıasıs ve haris rulıln-::ı ı····ii' .. k d 1:- ld • gı ~r en sallanmaması Me~hur Kemani Yorginin idaresindeki eroir çıktığı vakit ona itaat etmek zaruri 
d.ğim'z o reuılcti ....... ptınr Bunlu •. ~ adzıml o ugundan hamalların attıkları orkestra da durur Ve vı·..;ın· i k k 1 <' J J d ki "'. . ar JÇID· t! ım nrın d:ı pnk he 1 l ad ... -~ ısı ve o ur. Atletlerin, pehlivanlann aşktan ka-

. m un n :ırı ~alim mctafi·,.,, taav· O 7. h ... snp ı o ması sarttır. I eta çocuk gibi bir ses, ağlar gibi mah- çınmııları perhiz arzusundan değil, a•k 
yünden. kurtufoh im"'• ir"n 1{'1tu··ıu··~.u·· .a.man astaları da bunlarla mıkleder- zun bir eda ile.· k v reml in le CÜ endilcrini kovalamadı~ı ı'çı"ndı·r.. Beden ,.- Jerı rarn t lnırtarnn b. nr r · . ., 
rn't du~·up yapar r. :'l' sua ola- Kü,.ük v oyuncak b. k . - Sen de mı kederlisin gi.izel güvcrci- kuvveti ve nşk kudreti-başka baıka şey- e 

M'ümk.. 1 d ır upa nrabasını nım... lerd· A k k 1 b k f b k 
k'. ~~. o;sa da en korkunç \•e iğ- a nndıran bu sedyenin için p k D So ır. f a ı a ıya ete a maz. Bun11 

rcnç otüluğü yanmış ofan semin rl'lm- ca vücudu ile kurul .e eruz o- er... nra tekrar kantoya başlnr - söylemekle ntletler, pehlivanlar mutlaka k 
na şuurlu ve \•İcdanlı bir bt h l l . ur, kapılarının pen- dı. köıe olurlar demde istemı"yorum. Onların 

Aydın 21 (Husus~ uhab" . . il ··ısek ı ar o up çere erındeki canfes d 
Bugün kaiabalık ı ~n U:~cn) -:- oyununa rağmen zaman zaman haklın s zu ve ond~ niçin kötülük yaptı· aklarını b" . . . per enin ipek sa - O, sahnede bu kantoyu söylemediği arasında da çok, bir düzine çocuk babaaı 
. ilnde bir seyırcı kitlesi oynamış ve SUmcrsporun bir ğını sorsak. Bana oyle ~elivor ki su au- ç ıraz ındınr ve kendisine sa- vakı.t .halk, el çırparak, salonun tahta olan bulunabilir. Fakat müatesna olaraL 
~ 1 y3apAıland Aydı~r - Süme.rspor mukabil birinci devrede bir vesa~~ tallaştıncı cevabı \•erecektir; •Reİki ivi dık adamlarının elinde ve emniyette ol ~ 

. .. . da 1 - 3 kaza~tır. . maçı tereddi buradadır. • Ierden de arkasında mu -ır·ı ı yer- kalarca süren gUrültü ile haykınrdı· maz mı halledilecdc meseledir ama yor• 
cı - y ının lehine neticelenmiş- devrede iki gol atarak bu mühim cıl olunım diye kiitülük yaptım!• İste ~1 rnk gid ceğl yere, giderdi. G<>M"ğ· a- zeınınınc ayak ve baston vurarak daki- kaide akainedir. Atk insanı yorar mı. yor- y 

; :ı~~ ~~ılaşınalarından Milsabaka İzmir bölgesinden Mustafa ~~kj·iere inse ve yer göğe çıksa bu sinden bahsettirir· hakkak kendi- - Güvercini isteriz .. Güvercini... . gun adamlardan kaçtığı fiiphesizdir: Ea 
ı'·l takı a.;:ın ır.~n en kuv- Baylan tarafından bitarafane idare edil an ~ı zulmün giderilmesine imkan - Peruz bu d. . Kemani Yorgi Virjlninin kosacıdır ve zorlu atletler olan alpinillerin ancak uzun 

mıru rşı :-'~ıya ~oymak- mlştir. - Y~ : Eğer bu dünyada haksızlık bük- ti ra an geçli. Şu tarafa git- hnfon Şehz.adebaşı tiyatrolarında ke- bir müddet dinlendikten aonra çocuk ba· 
.. u maçın ayrı bir hususıyeti de Takımlar sahaya u \.dr ı la milnU ıcra ediyorsa bunu işte bu te d · man çalmaktadır. b 1 bildik] 

ı evv~l Na~illide yapılan ve 1 - O lar : ş o ar çıktı- tfinln akııiyonu olarak kahul tın ı~· . Diyenler eksile olmazdı. ası o a erine çok dikkat edilmiş-
~ !chine .bıten maçın revan,,cıı ol- ÖJii dirilebilir, fakat kö•ü i ~ 0t ıy':" ı --------------- •• BlrMEDI - tir. 

-. ı gıb~ şampıyon takımı da meydana A_YDINSPOR : Fikret, Zihnt Rag Onun için kiitiitüğü b Y ama · d. . . Demek ki eöylediğim o gençler tam 
, ması 1di.. Ulvı, İsmail, Hüsnil, Ali, İbrahlın ~~ gerektir. Kfüünün · :r.r~: un_;ı olınamak ını kesm:ş•. hortlak bir ruhtur. O dai- ls.v.ı•::anın- sporcu, yahut sporla kendilerini çok yor· 
,fa5 ~iraz sert oynanmakla beraber man, Sungur, Ali.. ' zavallı göz yaslan.! bile eo:;"l'a~ıtş olan ::ş Dladnt~ nın cehennemin Ü7.erine as- r-•_, muı olmryan gençlerdir. A•k kendilerin-
ını hır heyecan laka il )" d" C' gos erme· o ugu §U sözleri ke di ruJ L-- " " 

1 td· ve n • e takip SÜMERSPOR • Mehm t K dri N ~.e 1 ır. tilnkü zaten o kötülüğü her okumaktadır . E. b 0
• ıunda ·~erı lıUOPetl den kaçmadığı için, onunla spor arasında 

ı.. . • e ' a ' ev- goz yaşlannı tm k . . h . .. Y uraya gıren kinıse 
Avdınsoor. rakibi SUmersporun g·· el ~t,kiCihat, Sud1, Rifat, Enver, Niyazi Onu im örünı::"'ı e !ç~n yapmıştı. er §'eyden iimidini kes!• (*) ' Madrid, 22 (Ö.R) _ İyi ha~r alan aksine bir münasebet bulunup bulunma-

"-

.,.lr""JEEc:;;,;ıl~ıi:ı,;;:RFtuz~;A~v~~· ~A;b:z~urr~~ah~m~an~. ~H~am~~cU,. ·;· ~~=~· ~"~'""'~"~ı;~.t~:,.~.~1K:•~•fi~·ı~1r~en~~~~~~~tıc~:~r1~~:~d~~~n~;:nı~.m§i·~~r·iJ~ı~M.~,h~i~~J .. ~~ ... ~,.,~~~~·,,~-;~~~-r~·~·~-~·~~mahf~~e~ı~ıer~d~e~b~u~diril;·~· ~di~.ğin~·~e~~nazaran~~~~ls-~ dağını öğrenmek isterler. """~ ua , ...,, , ~y~ın lınzeri askeri kuvvetleri 300 Atk insanı hiç yormaz demek pek açık 

A D ran Uıvanın yanına yanaşmış. Değene - konü'Ş;ı - bın}ıcu olarak tesbit edi1miştir. bir hakikati inkar etmek olur. Bu haki-
._.,._ ğinin bir ucunu tavanın içine dokun - sonra gulşdi .. -Y. ine tavoyı devırnıi". Ve . p d=--L k • h k .... ....---.. - ~ m11 a aru• ve aal:erleri gölün aakin ve ati er es bilir. Ancak yorgurlluk mu• 

•••••••••••••••••.;~ durduktan sonra: miş. e gı yerden yine savuşup git· berrak ıulanna ve bu dmgım sulann vakkat bir müddet içindir. Bu muvakkat 

BÜ Y Ü k H A L K H • k .. ) • - Bal~lar vaadınıza sadık kalıyor Gözüne inanmıyacak kada içinde oynapn balıklann güzelliğine müddete bakarak, aşkın inaana sonradan 
J a ye erJ musunuz.... vezir; r şaşıran mlflar. Padi§&h vezirlerine ve askerle::: da yorgunluk vereceğine hükmetmek 

14 Diye SOrmU§. B .. I bu güzel gölün mevcudiyetinden neden mübalağa olur. Buna deliller de aok ihti-
- - Balıklar da '-Aftlannı tavadan ıkarta- m-da u o.y.e bir şey ki bunu padişahı- 1 le d k 

B 1 k b ık ~ ç ız n :_1 , evve ce en isini haberdar etrned''-ten'n"ı yacının te rar gelmesidir. Aşk vorgun-
a 1 çı a 1 Jarı evw g .. t.. .. rak: . gu;.u tutmak caiz değildir. uu ,, 

kadıktan sonra onları bir topo urmk uş, yı-ı al, ve altınları bu balıklnrı getiren balık- E Dıyertf!k gid" .. d .. kl . . s~rmut: Fakat o yerleri en iyi tanıyanlar luktan daima kaçtığı için tekrar gelmesi 

g~ın içine y l ti . p ra Çana- çıya ver! - vet! Evet! .. diye ba~nnışlar. O padi§ahll. ani tıp goyr .u ebralını sırasiyle bale, hır lcaç gün evvel orada böyl b" yorgunluğun geçtiğine en iyi alamet 
er eş rmış. ad~ bu b - D· . zaman uzun boylu kız tavayı de . . b 1 k a mı§. ıne ıkçıya dört "I.. b 1 d e ır 1 v- d lıkla .. .. a ıye emretm•., . vınver- a ı daha .. 1 • B go un u unma ıiını aöylemi•ler. Padi- 0 ur... ucu u aailam bir adam için aş--

rı gorunce şaşmış, memnun olmu -,s• nuş. Balıklar tavadan di!..er d'" '- . . getirı mlf. u aefer padiphın h k .,. k 
Çünkn ömründe bu kadar gU l kış: Balıkçı paraları alınca doğru çoluıTu- da ~ uşmez. ~endıaı de m tf • . • b ıa as erlerinin çadırlannı gölün etrafı- ın ifratı olmaz, a;,k insanın ömrünü kı· 

ze ren ı nun ç ~ -=- o tekrar duvnnn çatlağına girm" 1 • • u aga ınmıı. ve alıklan ve· na çepçevre kurdurmUf. AJcıam olunca aaltmaz. Spor yapmağa mani olmasına 
balık görmemişmiş. Pad~ah vezirini ·a- b l k oc~rznun yanına koşmuş. Fukara Duvar yine eskisi gibi ka Aşış. zıre P11irtmi1- Balıklar piıerken yine du- büyük vezirini otafına ... ~ra'-·. da bir aebep yoldur. Eşini mahkemelere 
ğınp: ' a ı çı aı esi bu paralan görünce çok kız korkusundan bayılmıc panA.,mçıış. . çı :~r lçatlamıı. Ukin bu sefer çatla.lı:tan ,,_u.. ~ 

B b I sevinmişler Hemen ç "d k k ..,... ~ carıye guZ.f' kız y . h - Bu gölde ve bu balıklarda bizim ıilciyete gitmeğe mecbur ettiği halde. 
-:- u a ıklan alıp yeni gelen aşçı kendi] . . la .arşıya gı ere endine gelince gidip balıklara bak b. • enne ce ennem zeban.ist gibi ~ilmediğİmiz bir iı var. Bunun ne oldu- kendisi her sabah mezbahada topuzla 

carıyeye götür pişirsin t 1 enne zun olan hır çok şeyler sa- Fakat bir de ne görsün balıklar k". milr~· 1
"
1 

ze~;:ı çılcm11. Evvelce kız balıklara - b 
D . ' . . ın a mışlar. "b· . . • om ne er soylenm· . d b gunu en arll.§tırıp öğreneceğim. O sığır öldürmei{e giden adamın hikayesi 
emış. A~ı canyeyi komşu memle - Aşçl • . gı ı sınısıyah olmU§. cŞimdl pacli§ah il . ışae. zencı e alıklara ay- için buralarda yalnız seyahat etmek i:~~ mqhurdm. Mez.bahada topuzla sığır öl· 

ketin bir padisahı hediye olarak .. d k .. carıyeye gelınce, balıkları pişir- cevap vereceğim> diye ag~lam""g· baa lne o"' ııdua erı sorup aynı cevaplan alllllf. S d. k 
m. . 1 ~ gon er- me uzerc tavaya koyarak ıeş· Ta " a ş a- n an sonra ze • d 1 d yorum. en timdi çadınmın kapısına ürme de haylice zorlu bir spor olsa 

ışnuş. ştc Uım o gün o cariye ilk defa rine ycrlesti . ' a. ın üze- mış. m o sırada mutfağa vezir gi . v b. ~ ncı e tavayı e in e tut- otur. Çadınma itim girmek isterse, padi- gerektir. 
olarak yemek pi§irccekmi . . .. :. ~ış. Balıkların hır yanları Aşçı cariye vezire olup bı·tn .. : h b muş. tugdu ır agaç dalı ile devirerek geldiği h k h d B Jc 

Ve?lr bnlıkla . ş. pışıncc, otekı yanlarını çevirmek .. . . '""" a er ver- yer en knybolm "'. ço asta ır. Kimseyi görmelc i.te- u aide. tabii, sağlam vücutlu olan-
rı carıyeye götürmUş ve: iken birdenbire mutfa uzere mi§. Vezır Aşçı kızının söylediklerini Padi nh .. ~· . mıyor der, kinuıeyi İçeriye bıralcmazaı lar için. A~k yorgunluktan kaçarsa da her 

- Bu balıkları padişah gönderd· B B ğın duvarı çatla- duyunca şaşırmış, donakalmış. balıklarşda bg~r~uklerıne çok ıaşmış. Bu Demiş. n. hastalıktan karmaz. Bazı h9•talara - ak· 
gün k de! k . . ı. u- mış.... uradan uzun boylu .. l V .. ıı v b kal .,. ...,. 

.. a yeme pışıreceksin seni bir bir k k B k guze ezir hemen balıkçıyı buldurup sa- dir) Diye balık ar a~ma a ım ne· Padişah tebdili kıyafet ederek çadırın sine - musallat olur, galiba romanlara 
göreyim. Bunlan öyle b' . .' l . . .. ..ız çı mış... u ız iri ıürmeli raya "'etirtmi". O gu··nku·· balıklar .b. 1· b çıyı çagırtmış Balıkçı ge- a k '- d 1 le 
k ır guze pışır gozlu g ı· k1 k "' "' gı ı b l '-1 r a &apısın an gizlice çıkm•• mevzu o ma için .. O vakit kaide ... "iph~ 

i, padişah send - .. , anıze ı yana ı, ilçük burunlu, dört balık daha et·ınnes·ın· . ınce u a uı: an nereden tuttuğunu an- -r ,,_ .. -

d 
en memnun kalsın sen kuçuk dud kl . . B d g ı emretmi§. lab d" h ,_ Tekmil gece yürümlif, ıafak aökmiia eiz değişir. Fakat hastalar zaten sporcu 

e padi~ımızın gözilne gı·rmi" 1' a ı ımış. aşın a mavi ipek- Balıkçı dört balık dah nca pa 1f8 asır;erlerini toplattırm11 ve . d _. 1 l O 
C . k ..,.. o asın. ten örülmü~, ince bir kcfyc varmı" Mi- Vezir n 1 1 ~ tutup getirmiş. askerlerinin önüne düşmü" Bal-._ • yıne urmamış, erte.i gün öğle olunca o amaz ar. halde <marazi> aşkm bu· 
•:ıye ço genç, çok güzel ve çok uy- · · · ku r e n up ne er bıteceğin· ·· · 1 B · v• ~çıya. artık sıcaktan ve yorgunluktan bir adun gÜnlcü bahsimizde yeri yoktur. 

sal bır kızmış «Baş usı·· d" ru nıuu laklarından uzun küpeler sar- görmek için mutfakta . ı. gozıy e c eru ve askerlerimi o gölün kenarına dah 
lıkları almı". Vezir tekruanrepa> d~:hrek ba- kıyormuş. Bileklerinde elmaslı bilezik- 'kız yine balık! . gı~enmış. Aşçı kadar götür> diye emretmİ§. Bal it 1 • a a~amıyacalc hale gelmiı. o gün öğ-

'$ ın ya ler parm k.1 da k 1 arı temizleyıp tavaya koy o··nu"'nd d. L il '- ı çı e.yın hır tepenin il.tünde büyu"·yen '-oc.a 
nına dönünce, padişah: - ' a ann ya ut u zümrüdi .. muş Balıklar pişerken . b .. e pa lf&n e atK:erler, arkadan yü- " 

- Hazinemden dört yii.. parı»• yüzükler varmış. Elinde in:e bir değ: lu gijzel 1ru: du 'ıay;::e, uzun oy- rüyerek göl yolunu tutmuılar. bır çınann gölgesinde UYUDlUf. Bir kaç Moravada bir seylip 
""" r- aitın nek tutuyorm K • "nd balık · vann çat 5ından çıkarak Epic .. riid"._ aaa. t •o.nra. uy .. an •. ıp Yine yoluna devam et- • Bclgra_d, 22 (A.A) - Mora va eya)e-

uş. ız ıçı e kıza- balıklarla biraz evvel konuştuğu "b· L · ı e yulc u... .ten_s·o· nra balıkçı padi- ,._,_d t d k gı n ı DUf. 1.&111 1 YUJUmÜf, akıam yüriimüt. ııe- ın e Ain Beelpalanka şehrinde sel gibi 
ı fa ı e as er erını ırolun kenanna ııetir- ce demeınİf yürümU,. ertesi ..r._ .. .:.ı yalan yaArourlardan 45 ev harap ol-

•un oapeye muştur. 18 kiti ölmüttiir. 

C. A. 

uıı::1 ırn'rme 
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Vay cenabet karı vay! 
)esene ki ben burada 

zehirli bir yılan 
güzel bir kadın diye 
besliyormuşum·· 

Kolonyanın 
günahı 
-tr-

Yazan: 'ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

Çocuktum, l'ahmetli aııneciğim bir Ra
mazan günü camiden dönmllştü. 

PEYGAMBERLER TARİHİNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Ey lbrahimin Tanrısı 

•••••• EV ........................ = 

Kadın 
. . . . . .. . . .. . . . 
• .................. MODA •••••• 

Çiçekler solmasın 
Çiçek bir oda için en güzel sUstUr. Fa. 

kat nasıl etmeli de onların çabuk solma
sına mini olmalı? 

~as 

lan 
bu 

Hemen bu kliğıtların ikisini de aldı. 
Ve meyhaneye girerek masasının ba

ba- na oturdu. 

zaman maydanoz yutmuş papagan mı 
yoksa gül görmilş bülbül müyUm anlar

sınız. 

- Aman oğlum saltın kolonyaya el 
süreyim deme hoca şimdi camide vi\.z 
etti, şnrap gibi kolonyanın içinde de is
pirto suyu varmış, dehşetli günnh imiş .. 

"işte ben leıkerimi toplayıp gelelim· Sen de 
çık karşıma. Kuvvetinle gel cenk edelim •• ,, 

Bu latif rivayet imam ebu Cafer Meh· ı Fakat nafile israr etme. Ben kararımı 
met bin Ceririn (Tarihülümem velmü· verdim. Askerimi toplıyoruın. Eğer sizin 
lük) ünde ve mevlana Muayyenüddinin dediğiniz ve inandığınız tanrı da benim 
(Maaricünnübüve) eserinde böylece 1 kadar kuvvetli ise ol benim yaptığım gibi 
mezkür ve mıısturdur. 1 ordu düzeün karşıma çıksın, kim galip 

Bunun için dikkııt edilecek bazı şey
ler vardır : Evvela, vazonun sıcak bir 
yere yolun bulunmamasına dikkat edin. 
Güneşe, sobaya, knlorifere karşı koy
mayın, suyunu sık sık değiştirmekten 
ziyade, vazonun soğuk bir yerde bulun
ması daha lazımdır. 

Sonra, suyun içinde arada sırada bir 
buz veyn kar parçası atmalı .. Solmak 
üzere olnn çiçekleri cnnlnndıracak en 
iyi çnre budur. Bazan aspirin ve şeker 
de ntarlnr. 

tu- Kağıtlardan birini açtı ve şunlan oku- Kızlar kıvrak ve şakrak bir knhkaha Dedi, şaşırdım .. Temizlik, temiz koku 
neden gUnah oluyor acaba diye dU
şilndUğUmU hatırlıyorum, anneciğim 
kolonya sişesinc yan yan bnkarnk oruç
lu haliyle şişeye bile değmek istemedi, 
aman Kemalciğim şu beyaz yakalığı da 
çıkar, o da günah imiş dedi, yaka kolalı 
iıniş, kola ni.şcste imiş, nişestc nimet 
olan ekmeğin içinde vnnnış, nimet sils 
olamaz, yakalık ile naınnz kılınamaz, 
caınie girilemez imiş .. 

ın- u: kopardılar. 
- Ha şöyle... Işte şimdi eski Recyo un cBugUn Adaya dönüyorum. Sofi an

e kayboldu. Aspazya da gözükmedi. olmağa başladın.. 
Tam bu sırada kapının önüne çıkmış 

olan kızlardan biri uzaktan bir insan ka
labalığının meyhaneye doğru gelmekte 
oldub'WlU gördU ve sevinçle seslendi: 

Ibrahim ornda ve bu §ekilde sakin iken gelirse dünya saltanatı onun olsun .. Çiçeklcı·in saplan ne kadar uzun olur
sa o kndar çok taze kalu·.. Saplann 
dörtte UçU suya glrmeli .. 

a- ıilhim bir vaziyet yok.• Nemrud da yeniden yaptırdığı sarayına Bir rivayete göre bu ihtiyar kimse, in-

lin

k· 
aini 
hi~ 
ıtın 

ına 

Recyo bu miinasına anlamadığı cUm
Jere hayretle hakıyordu. 
Kaybolan Sofi anne kimdi? 
Aspazya gözükmedi ne demekti. 
ikinci kağıdı açtığı zaman gözleri de 
u ~ı gibi açıldı. ÇUnkU bu kAğıtta 
a kendi isminin yazılı olduğunu gör -
il. 

- Patron .. Patron ... Yağlı müşteriler 
geliyor ... 

Eftlın kapıya kadar geldi ve alıcı göz
le baktı. Sonra kızlara: 

Rnmauın gec;;U, mektep açıldı, ilmühal 
hocasına kolonyanın gUnah olup olma
dığını sordum, hoca efendi şöyle sakalı
nı kaşıdı, düşündü, düşündU .. 

yerleşmiııti. Fakat bir tl.irlü rahat değildi. aan suretine girmiş bir melek imiş .. 
Ibrnhimin halk üzerinde bıraktığı tesir - Ya gafil, demit. senin bütün bu 
onun eski nüfuzunu tekrar elde edeme· topladığın kuvvet tanrının büyük ve hu-
mesine sebep olmuştu. dutsuz kudreti kar§uında nedir ... Dikkat 

Halk: et. Nedamet et. Yol yakin iken geri dön. 
- Sen tanrı değilsin. Tanrı olsaydın Bu nasihatlan dinlemek igine gelmiyen 

lbrahimle ba,a çıkardın. Tanrı lbrahimin Nemrud yalnız bulunduğu ıehirden değil, 
tanrısıdlr... kendisine tabi uzak yakin bütUn belde-

Vazonun suyunu her gün değiştirmek 
ve çiç klerin saplarını birer parça kes
mek 11\zımdır. Fnkat, kasını patlannın 
sapını sakın makas veya bıçakla kesme
yin .. Elle kırmak lt\zımdır. Çiçeklerin 
saplarım ortasından ikiye bölmek te 
faydalıdır. 

ıbi- cRecyo adında birı geldL Eski haydut
ıal.. ardan imiş. Patronla konuştu. Tehlikeli 
lır. dam. Saraydan gönderilmiş. Aldığım 
ol· mir buradan bugiln ayrılmamı bildir-

- Haydi vazife bnşına .• dedi Göre -
yün sizleri.Bunların her birine yarımşar 
düzine şarap içirtirseniz akşama sizlere 
benden birer şişe caba şarap var . 

Bir kız sordu: 

Kolonyanın içinde ispirto suyu var
dır, şarap demek olur demez mi?!.. O 
zamanlar cahil hocaların karışmadığı 
şey yoktu, acaba o günün hocalan bu
gün sağ olsaydılar, bu kolonya sarfiya
tına ne diyeceklerdi dersiniz.. 

Diyordu. Nemrud: lerden asker toplamağa devam etti. 
- Jbrahimin tanrısı korkaktır. Eğer Bir rivayette bu topladığı a kerleri 

böyle olmasaydl göklerin içine saklan· harbın tesirinden kendi saltanat sürdüğü 
maz. açıktan açığa karııma çıkar, be- merkezi masun tutmak ve icap eder de 
nimle cenk ederdi. askeri bozulursa kaçıp saraya iltica ede-

Çiçeğin suya giren kısmında yaprak 
bırakmayın. Dalya gibi bazı çiçeklerin 
Uurine su dölanek lydir. 

Güllerin Uzcrine de su pilskUrtUlUr." 
Fakat kasımpatı ile karanfilin üzerine 
su dökmemelidir. 

Bunlara dikkat ederseniz vazodaki çi
çekleri uzun ınüddet taptaze muhafaza 
etmek mümkiiııdUr .. 

1cse leli mUhim şeyler öğrenebilecek
lan lm.t 
ru- Omuzu başından kAğıdı okuyan Ef -
nı lm bir kUfUr savurdu. 

- içeriye alalım mı? 
- Paralı olduklarını hisscderscnız 

alınız. içerisi hazır değil mi? 
- Evet hazır ..• 

Ciddi bir kanaat, esaslı bir mnluınat 
olmadıkça belki bugün kolonya kullan
mak sevap bile diyen olacaktı .. Hele ~u 
yakalık hikAycsi yok mu, kolonyad:n 
çok daha gariptir, hey gidi gilnler hey .. 

Dedi. Bu cenk fikri onun kafasında bilmek için aavaı meydanını çolc uzaklar
yeni bir fikrin filizlenmesine sebep oldu. da intihap etti. Bu mahallin Urfa civa

Tann ile cenk etmek!... rında olduğunu söyledikleri gibi lbrahiml 
Aalcer toplayacaktı. T opladığt askeri yakmak için meydana getirdiği bilyGk. 

Kırılan alçı eşya 
nasıl tamir edilir? et- -Vay hiyanet karı vay .. dedi. Desene 

z- :i ben burada gUzel bir kadın detU ze-
a ıirll bir yılan besliyormuşum! .. 

Recyo, oturduğu köşede, yerinden bi
le oynamamış, aklı fikri hep Teklanın 
yazdığı ldğıt ve baş papasın cebinde bul
duğu pusulada kalıruştı. Ankara 

tepeden tırnağa kadar ııilahhyııcaktt. odun dağının bulunduğu yerin de yine 
Halka: UrCa olduğunu rivayet ederler. Bazı alçı eşyalar vardır : Levhalar, 

çerçiveler, mua üstüne konan aüeler .. , Radyosu (la Recyo elindeki kiğıtlardan blrlnl ce
k •ine lStekinl de tekrar kaldırım taşının 

in· Jtına koydu. 

Cebinden pusulayı çıkardı ve tekrar, 
dikkatle okudu. -----tr·---

- Jbrabiınin tanruıını benimle cenge Vaktaki yüz bin Jciıielen fazla bir kuv-
al 1,_ b 1 Bunlar gayet çabuk kınlır. Fakat me-

divet ettim. Eğer o g ip geune u sa • vet cemoldU, Nemrud da bu kuvvetin k in, lm ra etmey yapıştın ası da ku1aydır, 

it Eftim sordu: cBaşlarmda Ciovani isminde biri bu -
lunan bu on kişi malum olan yerde Tek
ladan son talimatı alacaklar ... > 

DALGA UZUNLUCU 
tanat onun olsun, ben galip gelir1em artık baıına geçti, baıını gök yüzüne kaldırdL Kırılan alçıdan bir şeyi y~ak 
başka tanrı var demeyin... - Ey lbrahimin tanruı.. Dedi, itte için kullanılacak madde şudur : 

Diye üan edecekti. Ve bu dediiini ben leıkerimi düzüp na karıı koymağa Biraz doksan derecelik alkol alırsınız. 
yaptı. geldim. Sen de kuvvetini topla ve kartı· Yınnt gram camcı macunu, 20 gram 

BUGCIN 
---+·-

lh· - Ne yapıyorsun '? 
ca - işte görüyorsun ya .. .Kağıtların bi

• ini yerine koyuyorum. üzerinde benim 
i• ıdım yazılı olanı da cebime attım. Ben 
t• iyle ismim yazılı k6ğıtlnn kaldınm taş
k, an altında bırakmağa tahammül ede -
·n nem. 

Mall1m olan yer her halde burası idi. 
Ve başlarında bulunan adam da şUp

hesiz Tekin ile burada daima münase -
bette bulunan kimse idi. 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
1'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program. 12.35 Türk mUzlği pl. 

Dellallar ~ehir içinde bir taraftan as- (Balık zamkı), 5 gram (uuukıarabl) 
ma çık. Cen1deşelim. Kendini göster, k y-1-·- dikka 

ker toplama emrini ilan ederlerken diğer orsunuz. uuı.u. · t edin: Ateşten 
Bu sırada gök yüzünde gün,.•in par- U""k ] --•- Çilnkil · · d b''L---- 1 taraftan da lbrahimin tanrısı ile Nemru· -v .... " 0 aC<Ut.. ı ıçın e wu=.a El -

laklığı biraz kaybolur gibi oldu. kol bulunduğu için, çnbucak parlar. 
dun savaı açtığını ilun edioyrlardı. - Acep bu nedendir} Bunlnn knrıştınrken de sakın ısıtma-

- Şakayı bırak be Recyo ... Bu kar
t na karışık işler benim midemi bulandır
e nnğa başladı. Bu kaltak burada kiminle 

Kızların gördükleri insan kalabalığı 13 Memleket sruıt nyarı, ajans ve mc-
bclki de onlardı. teoroloji haberleri. 13.15 Müzik (Hnfif 

Bu sırada Nemrudun snrayının kapısı· Diye merak ederek herkes ba ını ha· yın ve yine ateşten uzak bir yerde kn-
nn ihtiyar bir yabancı geldi ve hüküm- nstınn .. vaya kaldırdı. 
darı görmek istediğini söyledi. Şimdi kırık parçaları alın .. Bunları 

Evveltı haber verdiler, müsaade nl- Cök yüzü gittikçe kararıyor.. Güneşi hiı-az ateşte ısıtmak llizımdıı-. Onclan 

milzlk - pl) 13.45 - 14 Konuşma (Kadın 
Filhakika gelen kalabalık meyhane - snatl : Ev hayntına dair.) 18.30 Prog

V" conuşuyordu? Bu kağıtları buradan kim 
.. ılacak? 

nin önünde durmuştu. 
Onları kapıdnn iltifatla kar ılıyan kız

lar hemen içeri nlmıŞlardı. 

ram. 18.35 Müzik (Koro eserleri - pl) 
19.00 Konuşma (Hnmburg, balıkçılık 
sergisi hakkında) 19.15 Türk müziği 
Fasıl heyeti. 20.00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15 

dıktan sonra ihtiyarı Nemrudun huzuru• bir bulut kaplıyordu. sonra parçal rın kırık yerlerine hazırla-
k d 1 Mütemadiyen alçalmakta olan bu bu- dığınız o yapıştıncı maddeden sUrUn ve 

• - Işte ben de onu anlamak istiyorum 
n ı ... belkl 8teki kızlar arasında da başka 
e ~us vardır. ŞUphe etmo..ı .. 1"'~·· .U::.chlt-

na çı ar l ar. ,__ birbir' in ·· ri k 
N d k. ld "' d el lut Nemrudun askerlerinin üzerine yak- parçamrı ın uze ne apattiktan 

Bir an içinde meyhanenin içi yüksek 
konuşma ve kahkahalarla dolmuştu, 

emru , ım o ugunu, nere en g • . sonra, sicimle sıkı sıkıyn ba~rsuuz. 
dig"ini ve ne istcdi~ini sotdu. laşhkça etrafı korkunç hır vızılh da v-,_ ~--'-- '---L't • ,.. __ 

2d'.ak f'Ji.~~~ii ı ..::l3lın-cn. ~ k;_ 
ı ııoancı: "' -'io&dıllltL..~~--=uuı ıu, ııuıl.l'lluaa 

_ Uzak diyarlardan, çok uzaklardan Bu bulutun, gökten bir bel& gı'hf bat· bumak gibi bir zaruret hisıl olınasın.. - >]arap" ~arap .. 
:ı vurmadan önce Urkiitmiyelim. Çalır 
nzlan da gelsinler .. 

Sesleri kahkaha seslerine karışıyor -
du. 

tenigar şarkı : (Her :zaman serde hayali) 
2 - Salahctün .Pınarın Hlcaz şarkı (Aş
kınla sürünsem) 3 - Saliıhettin Pına

I. d d- ;... l uzak k·ı Oraları lanna inen bir sivri ainek bulutu olduiunu ge ıyorum, e l .. uy e ... 
senin saltanat ve nüfuzundan değil, akd gördüler. 

Recyo meyhanenin içinde bir aşağı 
i blr yukarı dolaşınağa başlamıştı. 

Ge1enlerin üstleri başları temizce idi. nn Hicaz sarkı : (Seviyordum onu ru-
Halterinde tam bir hovarda hali var- hwnda), 4 _ Faiz Kapancının Hicaz 

ve hayal hududundan da uzaktır. Kim Nemrud: 
olduğumu soruyorsun .. lıte gördüğlin gi· - Aman beni muhafaza edin .. 

Eftim, kızlara seslendi ve tezgMı ar-
• kasından bUyUcek bir şarap şişesi çıka

rarak Recyonun önUne koydu. 

dı. şarkı: (Büklüm büklüm sırına .. ) 5-Sa-
Recyo göz ucu ile hepsini ayrı ayn dettin Kaynağın, tUrkü : (Sarı kurdclii) 

bi kendi fakir fakat gönlü çok zengin hir Diye bağırdı. Arlcasına zırhlanru giy• 
dervi~im. Ne istediğime gelince, snnn nn· di. Ba!lına demirden baılık, ellerine de

tetkik etti. !Ilç birisinin yakasında, baş 6 - Halit türklisU: (Karanfil oylum oy-
K 21 15 Esh h sihat etmek istiyorum. 

Kızlara da: P"pasın Uzerinde bulduğu pusulada ya- lum.) 21.00 onuşma. . am, ta • 
" . vilat, kambiyo, nukut ve ziraat borsası - Nedir nasihatın ... 

- Bizim babacan eski hovarda dostu zılı olduğu gibi mavi çıçek yoktu. (fiat). 21.25 Neşeli plaklar - R. 21.30 - Ya Nemrud .. Sen kendini tann bi· 
eğlendirin bakalım ... Dedi. Acaba bunlar onlar mı idiler? MUzik (Radyo orkestı·ası - şef : Praeto- Jirain .. Fakat sen yeri. gökleri ve kainatı 

Recyonun hiç te yabancısı olmıyan Mavi çiçek kendilerinl baş pnpasa ta- rlus) E. N. Von Reznicek : (Donna Dl- yoktan var eden tanrının her kulu gibi 
kızlar gUlerek cevap verdiler: nıtacak bir alametti. Ihtimnl bu alameti ana• operasından uvertür. 22.30 M~zik bir kulusun. Tanrı sana büyük nimetler 

- Biz onu değil, o bW eğlendirsin. zamanında kullanmak için ceplerine sak- (Opera arynları - P.l) 23.oo Son AJans verdi. Seni saltanata ula~tırdı. Her kesten 
Her vakıt şaka etmeden durmıyan R....._ la l dı V ih"~-1 kansıklıktan is- haberleri ve yarınki program, 23.15 - 24 "k k 1 d' U .. .. d. c __ .... -...- mi§ ar ... e wıuu ~ MUzik (Cazband • Pl.) yu se ey e ı. zun omur ver ı. ..;x:n 

yoya bugün ne oldu böyle. Maydanoz tünde ederek içlerinden biri kaldınm ta- OPF.RALAR VE OPERET~ bunlara şükredecek yerde asi oldun. 
yemiş papagana dönm~.. sını kaldıracak ve oradaki Teklanın pır 21.0S Londra (Regional) : Troubadour Tanrıyı inldha kalktın. Bunlar yetmiyor· 

Recyo şarabı yuvarladıktan sonra: sulasını alacaktı... 22.05 .Milano : Musikili bir temsil. mut gibi ıimdi de onunla savaşa kalka-
- Hele biraz daha bekleyin.. dedi. O •• BJ'J'MEDJ •• 22.50 Droitvich : Troubadour (UçüncU tıyorsun. Senin bu yaphğın işleri akıl al· 
----------~----------_:::_::..:..,_______ ve dördüncü perdeler. ma:z. Va:z gc• bu sevdadan .. Şimdiye ka· 

Dünyanın en çok altına 
sahip olan zengini 

BÖYÜK KONSERLER : dar yaptığın pütün kötülüklere. günahla· 
16.05 Londra (Regional) Mozart, ra tövbe et. Te.nn merhametlidir. Seni 

Handel vesair bestegftrların eser- (f d a e er .• 

20.05 
lcri. lhtiyann bu sözlerini duyan Nemrud: 
Stuttgnrt : Alman bestegfırlnn-
nın eserleri. - Anladım şimdi sen kimsin ve nere· 

21.05 BrUksel : Beethoven, Debussy den geliyonun... Dedi. Sen lbrahimin 
ve Buffin'in escrlerL yanındnn geliyorsun ve onun adamısın. 

İndor mihrocesi amele gibi çalışmaktan 2ı.20 ~~rsrndzender: Yugoslav mu-

mirden ellik geçirdi. Sivri sinekler artık 
Nemrud ordusunun üzerine tamamen İn· 
mi~lerdi. Etraf öyle karanlık oldu ki .... 
Cöz gözü görmiyordu.. Feryadlar, fa
ğanlar birbirini kovalıyordu .. Sivri ainck· 
lerin aııırdıklan atlar ki neyerek şaha kal
kıyorlar ve süvarilerini yere atıyorlardL. 
Yere düıenleri ıaıran sineklerin ısırdıktan 
yerlerde derhal yaralar açılıyor. bu yara• 
)arın tesiri ile feryad ede ede bir kac; saat 
içinde ölüyorlardı .. 

Nemrudun askerleri kaçmak istediler 
fakat karanlıktan nereye kaçacaklarını 
göremediler .. Bu hal bir kaç gün böyle 
devam etti. 

Bir koç gün içinde ve aivri einek hücu
mu altındn Nemrudun yüz bin askeri ta • 
mamen kınldı ... 

··BİTMEDİ·· 

zevk alan bı•r adamdır 21.35 Hamburg: Bcethovcnin eserleri 
22.05 Varşova : BUyük konser. 

Dünyada elinde ~n büyük altın stoku talebelerle samimi ahbaplık peyda etmiı. 22.15 Prag : Dvorakın bir senfonisi vc-
>ulunduran adam mcthur Jndor mihrace- hatta onlarla beraber dövüşme ile biten saire .. 

ltalyan - Alnıan paktı 
idir. 1 kavgalara da kantmııtır. 22.35 Strassburg : Schubcrt ve Bectho-

1 
ib • L d venin eserleri. 

Fevkalade garip tabiatlı bir insan olan Bu garip tabiatlı m· raeenın on ra· 23.20 Stokholm : Senfonik konser (Si-
nihrace, ıe~nlerde Londraya gelmiş ve nın banliyö trenlerinde m~kasç~ olarak. belius ve Becthovcnin eserleri.) 
erkcsin kendisinden bahsettiği bir sırada 1 ve Taymis nehri üzerindeki gemılerde de ODA MUSiKİLERİ 
ıirdenbire ortadan kaybolmuıtur. tayfa olarak çalııtığı ve bundan pek hot- 18.20 Milıino : Beethovcn ile ltalyan 

lndor mihrııcesinin, haydutlar tarafın· landığı söylenmektedir. . bestcgailarının eserleri. 

Ve Fransız gazetelerinin tefsirleri 
"Bu muahede ile ltalya Almanyanın hüküm 
ve nüfuzu altına girmiş bulunmamaktadır,, 

lan kaçırılmıı olduğunu sanmayın.. O, Sonra şu rivayetler de, genç mıhrace· 23.30 Leipzig : Kuvartct konseri. 
endi kendini kaybetmiıtir. ye aittir. 23.35 SnnrbrUcken : Schubertin eser- Paris, 22 (Ö.R) _ Alınan - İtalyan leri hakikaten sulhu temenni ediyorlar. 

lngiltereye ayak bastığı günden itiba· - Nevyorktn genç biri çi kızla evlen- sode'ii..ERIN KONSERLERİ pnktının, mukaddemesinde, Avrupa kili- Şu takdirde böyle bir muahcdcye lhti-
en, lngiliz polis t,. .. kilatı (Skotland yart) miştir. türUnU muhafazaya matuf bir lınreket yaç yoktu. Yahut, hayat sahası vesilcsi-

1 
...,. _,_ d b .. "k 19.45 Königsberg: Piyano ile Schuber- olnrnk go··sıen'lmesı' Fransız gazetelerın' _ le yapacakları hareketlerin. Çeko.slo. vale. 

u atın babası mihraceyi adım adım ta· - Mihrace bir zamallt<lr a uyu t' l · d ld "' b 
1 k t t V ın eseı· erı. de hayreti mucip olm ... :tur Bunlar so- ve Arnavutluk L_c;lerin e 0 usu gı ı, yı-

Trakvada 
-~

Sıtma mücadelesi 
LUleburgaz (Hususi) - LUleburgaz.. 

da Sıtma milcadclesi sıhhat memuru B. 
Zcld Olcayın 331 senesinde ihtiyat za
biti iken Snrıkamış harbinde sol kulağı 
altından aldığı bir kurşun evvelki gUa 
ynpılan bir ameliyat netlcesinde sol kal
çasından çıkarılmıştır. 

23 yıllık bir seyrlSefer halinde vücu
dunun yan kısmını yararak gc:zmiş bu
lunan bu kurşunu Zeki bir gaza hatıra
sı olarak saklıyacağını söyledi_ 

LtlLEBURGAZDA 
Feci IJIP lıaza 
LUleburgnz, <Hususi) - Evvelki gUn 

Karaağaç merasında feci bir kaza oldu. 
Pınarhisnnn Ceviz köyU'nde oturan Tur
gutbey köyünden Kavas Alinin çobanı 
BiltJ oğlu Rakım koyunlarını otlatmak
ta iken sol koltuğu altına dayadığı çlf
tesinln tetl~inc sol elindeki sopa dUş
mü ve çifte at~ olnuştır. Koltuğu altı
na giren kurşun üzerine ağır surette 
ynralannn zavnllı genç çoban bir mUd
det sonra ha}·ata gözlerini kapnmıştır. 

Maarif işlerini teftlf 
Tekirdağ (Hususi) - Trakya umumi 

müfettişliği Maarif müşaviri B. CeHU 
Ferdi Gb"kçay viffiyetimiz Maarif işleri 
etrafında teftişlerde bulunduktan sonra 
Geliboluya hareket ebnl.ştir. 

-'1::-
DAVİS KUPASI 

Brüksel, 22 (A.A) - Davis kupası : 
Belçika 2 - 1 Hindistana galip gelmiştir. 

Paris, 22 (A.A) - Futbol : Frahsa, 
Gal memleketine 2 - 1 galip gelmiştir. 

Günlük bir pazar 
açıldı 

ip etmeğe başlamıştır. kamyonlarda şoför 0 ara ça aşmış ır. e 20.05 Lille : Piyano ile Bach, Şopcn ve ruyorlnr : Bohemya v; M~ravyanın il- ne harbe yol açnuyacağuu ümit ediyor-
Mihrace bu ite mubalef et etmiı. fakat iluh.. Lls:ztin eserleri. hnkı Meınelin zaptı Arnavutluğun iş- Iar. Bu ümitlerinde yanıJdıkları da de- Şükrü Saracoğlu bulvan lle lHimar 

ııgiliz poliai kendisini takipten vazgeç· Maceralara hayran bu genç ve milyon· 22.45 Münih : Piyano konserL gnll,,bütUn bunlar blrer kültUr hareketi mokrasiler .tarafından kendilerine ihtar Kemaleddin caddesinin birleştili 
ıemiştir. lar sahibi adamın. mcmlcl..etine döndüğü 1,05 Stuttgart : Bach, Hnydn, Moznrt midir? edilmektedir. YERDE 

1 . 1 1 ·ı ve Handelin eserleri. . Un İn tes' . fikrin' o•MAU BAKKALltıı.ALV lndor mihracesi dünyanın en garip zaman, telaleler ve pa mlye ere çevrı • Esasen bir ltalyan gazetesinin Ber' • translgean• gaze ının ce _. n vv 
ıbiatlı adamlarından biridir. Sık stk kı· miı bir mıntakaya çekilip orada hayata· 

1 
d k • J l muhabiri tarafından yapılan tefsirde it- bu muahede ile İtalya Almanyanın hU- Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bilkUlU 

E d .... · · H Ik .. .. t ·yor Spanya a J ta • tifakın hakikt hedefinl gösteriyor : Al- kUın ve nUfuzu ve murakabesi altına hliküsii'• her nevi ipliklerle m-1--ra .. 8 e at egıştırır. a tabakaları arasına nın romanını yazacagı soy enı · İ .., aıuı "' 

h t.:ı ·ı . Mihracenı·n bu '-'tabı, yalnız baıından manya ve talya hnyat sahası için müş- girmektedir. hazır yorgan rarşaflnn, "ar"'nn.1. yatak· anşır, a .... sersen erın, sabıkalıların ııu L k l d' 3 3 ~·~ 
ulundug"u yerlerde bile d 1 k g..rcn b·ınb·ır maceradan bahsetmiyecek, yan eı·yon tarı tere milcadeleye knrar vermiş erl 1::1: Londra, 22 (Ö.R) - İttifnk mu~ ..... .._ lık gibi bir C\'C üınm olan dokumalar 

0 aşma tan çe- -,. . . k ti' b' Bu hayat sahasının fethi için yapı aCHA .......... - toptnn fiatine perakende yalnız bu pa-
inmez.. dünyanın sefaletını anlat~~ ı~me 1 ~ Roma 

22 
(ÖR) _ İs mı adaki ital- mUcadele tnbii bir müdafaadır. Bu hak- betiyle söyledikleri nutuklarda BB. Ci- zorda satılar.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

Avrupanın büyük memleketlerinden içtimai eser olacakmış. Dunya a en ço l .. ' 
1 

', p: y fınd va ka karşı koyan ve bu fethi menetmek ano ve Ribbentrop Almanya ve İtalya- bumdan nlmak menfaatiniz icabıdır 
irinde dola~ırken onu casus sanm••lar, alhna sahip bir adam olan mihrace, genç Y~ _ _:ııyo?edr endil~ayısktir!1fıBzarunlar a Ka- istiyen her kes düşman telakki edilir. nın artık mutlak bir harp cüziltamı ol- ı _ %6 (D"%) 

.,, k b' taıwu-ına ıa e e ece . - 1,...kk. . uh f i . d )h, .. 1 . l d' Pakctın .. dd il &O e te\ kif etmiglerdi. Buna da sebep ga- ynşına rağmen büyük acılar çe miş ır d ks 1 b' di .1 k İtal da Bu te u ı ile sulhun ın a azası çın uö .. nu soy eınış er ır. mu e 
P kıyafetli ve elindeki fotograf maki- adamdır. Hayatta sevdiklerinin hemen ~ t~. vapu~ nr;ı ~ ere ya paktın yapıldığı iddiası birbirine taban on senedir. M~erek menfaatlere ait 

apo ıyc çı ·arı a r. tabana zıtbr.. meseleler üzerinde derhal istişarelerden 
esiyle bir çok resimler almıı olmasıydı. hemen hepsini kaybetmiştir. M V ·~ • O w*ı· u İ •Deha• gazetesi muahededeki şu ta- başka dnimt bir temas temini için daim! 
ilmler yıkandıktan ve mihracenin hü- Bilhassa çok sevdiği genç karısının iki ~ _. &1 • n biri bir istihza telakki ediyor : bir kom.ite teşkil edilecektir. 
yeti anlaşıldıktan sonra serbest bırakıl- sene beraber yaşadıktan sonra 17 ya§lnda KOMAYA DÖNDV •Almanya ve İtalya, temenni ve Umit- Londra, 22 (Ö.R) - B. Gn:yd ıCur-

ölüvermcsi. onu tamamen maceralara Roma, 22 (A.A) - Mussollni, dün lcri hilafına, bir hnrbe sürüklenecek nale Ditalya• da İtalyan - Alınan paktı-
Henıiz 30 yaşında bulunan lndor mih- ntılmağa ve kederini bövlec unutmağa öğleden sonra Piyemonte yaptı~ eya- olurlarsa .. • bu ifadeyi iki lürlU tefsir nın gizli bazı hükümleri olduğunu da 

ce i p ri te b lunurken 0 daki Hindli !levketmı tir h tten donmU tUr. etmek mUmkünd 'r. Ya mlh\er devlet- yazmaktadır. .... ~- ·--· 

Her nevi 

Resim ve Afiş 
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Danzigteki çok vahim hldiseler 
Almanların niyet ve tasavvurları hakkında büyük Varşovada 

endişe uyandırdı 

bir 

-Almanlar bir kuvvet darbesine hazırlanıyorlar 

Bir protesto notası .• 

Varıova 22 (AA) - Nazilerin bir 
Polonya gümrük bürosunu yıkmış ol
dultlan Danzig ile §arki Prusya hududun• 
da kain Kalthoada bu hadiseleri takiben 
n1ümasil diğer bir takım hadiseler daha 
vukua gelmesi Almanların niyet "\'e ta• 
eavvurları hakkında büyük bir endişe 

1 uyandırmıı,ıtır. Bilhassa Almanların Po• 
Jonya gümrük ittihadına dahil olan Dan
xig arazisi gümrüklerinin kontrolünü el
lerine geçirmeğe çalışmalarından korkul
maktadır. 

Berlin 22 (A.A) - Bir taksi ile Kalt
hoaya giderken Polonyalı diplomatlara 
ait otomobilden atılan iki kurıunla öldü
rülmüş olan Danzigli şahsın Crübner is
minde bir adam olduğu haber verilmek-
tedir. 

Varıtova 22 {A.A) - Şodaki tarafın-

~an Danzjg ayan meclisine tevdi edilen 

Polonya askerleri bir geçid Temı.inde 
geçenlerde vaadlerde bulunduğu hatır- gelmiı,ılerdir. 
latılmakta fakat bu vaadlerin yerine ge- Berlin 21 (A.A) - D N B ajanaının 
tirilmedigw i ilave olunmaktadır. Danzı0gd ala ak bu aL am n""ret•:.::.ı· not.ada Kalthoa hadiselerinin mesuliye- en r ııı.ıt .,. ._ 

Mcsuliyeti serbest tehre ait olan bu bir telgrafa göre Kalthof hadisesi Werti Danzig makamlanna tamim edilmekte 
.. d-'-• h bild._., k~-~•- bldiae. alakadar makamların serbest §e- derCrosaes mıntakasmda ıiddetli infial 

•• qagı IUU uaueat llllme ICUU. L'--d • • • d d"kl . . H l ahali d · 1 p l hnLn_ ti .-Jt-..::.Lt m:r e mtizaau temm e eme ı enm veya uyandırmuıtır. a k. bir çok m er e 
- o onya wuuue , 15uuuu.ıer k f d!Ll • • " ,_ d" h l 

--'---ınd-'-' h-L• • .., ... _ • _ı_ı )il etme steme uuennı gostermeııı.te ır. ezcümle Pielkoda bir çok teza ürer ter-
~ 1UU IUU-- emnv1UU 70 • B • al d p 1 h""k"" · 
tehdit edilmesini kabul edemez. u ~raıt tın a 0 onya u umeti tip etmi§tir, 

serbest şehir makamlannın Kalthoa ha- Londra 22 (Ö.R) _ Danzig Leh feıv-2 - Polonya hükümeti, mücrimler 
hakkında tahkikat yapılmasını ve netice
nin bildirilmesini talep eder. 

3 - Polonya hükümeti, Leh gümrük 
müfettişlerinin oturduğu binada yapılan 
tahribat için zarar ve ziyan talep eder. 

-4 - Danzigdeki Polonyalıların ve 
Polonya memurlarının mükerreren teca
vüzlere maruz kalmaları karıısında Po-

Ye Leh halkının ve ~emurl~;ın~n ~m'niye
tini temin için Danzig &yan meclisinin 
kendisine ne gibi teminat verebileceğini 
turih eden açık ve kafi bir beyanname 
vermesini talep eder. 

Notada Kalthoadaki Polonyalı güm
rük memurlanna karfı yapJan tecavüz
lere bu memurlann sebebiyet vermediği 
Ye nümayitÇilerin bir kısmının polis üni
fonnasını ta§ıdıkları görüldüğü hyde
cHlmektedir. 

Polonyalı gümrük memurları binayı 

terketmek mecburiyetinde kaldıklarından 
nz..ifelerini yapamıyacak bir hale gelmiı
lerdir. Bu hidise, gümrük mürakabesi 
Nhasında Polonyanın haklarını tehlikeye 
dii§ürmeğe matuf bililtizam yapılml§ bir 
hareket mahiyetini arzetmektedir. 

Notada ayan meclisinin auyiıti muha
faza etmeğe ve Polonyalı müfetti§lerin 
vazifelerini emniyetle yapmalarını temin 
etmeie matuf tedbirler alacağına dair 

disesinden tamamile mesul olduklarını 
kalade komiseri B. Şubaki ayan meclisi 

müışahede etmek iztırannda kalmışbr. nezdinde Leh gümrük memurlarına kar-
Polonyah gümrük müfettişlerinin akı-

beti hakkında haber almak üzere Kaltho-
aya giden Polonya ikinci umumt komise
ri Herkowsk.inin otomobiline karıı hazır
lanan tecavüz serbest tehir makamlannı 
bir kat daha mceuliyet altına aokmakta
..lır. Ru tecavüz esnuında vapılan atea l'CıC&L&lt lıUULÇ\..Q .-;ı.,, ...... u,çu, uuufu.& UJUj,WJe 

neticelenmiştir. 

Berlin 22 (AA) - O N B Danzig
den bildiriyor: 

Polonyalılar, Oanzig arazisinde bazı 
rnıntakalarda Polonyalı uneurlann tehli
kede bulunduğu hakkında radyo ile ha
berler neıretmektedir. 

Danzig polisi, büttn Danzig arazisinde 
tam bir sük\ınun hüktiın sürmekte oldu
ğunu bildirmektedir. 

Varıova 21 (A.A) - Pat ajansının 
ne§rettiği bir tebliğde ez.cümle ,öyle de
niliyor: 

Polonya makamlarının yapbklan tah. 
ki1ı:at Kalthof tecavüz hadisesinin tah
rikçi mahiyeti üzerinde hiç bir ıüphe bı
ralmıamaktadır. Bilhassa ıurası pyanı 
kayıttır ki Polonyalı umumi komiserin 
otomobiline hücum edenler hadise ma· 
halline, doğrudan doğruya Rayh arazisi 
dahilinde kain Pariemburg mevkünden 

şı yapılan son taarruzu şiddetle protes

to etmiştir. Danz.ig arazisi içindeki güm
rük dairesinde üniformalı hilcum kıta
larının taarruzuna duçar olan bu Leh 
gümrükçüleri bina içinde siper kurarak 
telefonla lmdad istemişlerdir. Leh fev ------- ..... .., . .._... ... ____ r·----· ... w- ----

ayan meclisi tarafından gönderilen po
lisler «tekrar geleceğiz!> diye bağrışan 
mil tearrızları dağıtmışlardır. Polonya 
fevkalMe komişeri Senatoya, Leh me-

murlarının emniyeti mahalli polis tara
fından temin edilemediği takdirde Le -
histanın bizzat icap eden tedbirleri ala
rak kendi tebaalarını himaye edeceğini 
bildirmiştir. Bu Mdise 24 saat içinde vu.

kubulan ikinci hadisedir. Birincisinde yi

ne üniformalı hücum kıtaları Danz.ig 
arazisinde kAin bir Leh gümriik dairesini 
yıkml§lardır. 

Ingiliz hükümeti Danzigdeki bu vazi
yeti merakla takip etmekte olup Var -

şova sefirinden bir rapor istemiş ve bu 
rapor Londraya gelmiştir. öğleden son
ra Lehistan sefiri B. Rasefski hUküme
üy le istişare için tayyare ile Londradan 
V arşovaya ge~tir. önümüzdeki Per
şembe günü avdet edecektir. 

Milletler Cemiyeti konseyi 
Dün Maiski' nin riyasetinde ilk 

aleni içtimaını akdetti 

Cenevre 22 (ö.R) - Berlinde imza 
edilen Alman - Italyan ittifak paktında 
harpten bahsedilirken Cenevrede bi.Ia
kıs yeni bir taarruzun önünü almak için 
leap eden tedbirler görüşülmektedir. 

Fransız hariciye nazırı B. Bonne bu 
ıabah Sovyet Rusyanın Londra sefiri ve 
milletler konseyi reisi B. Maiskinin nez
dine giderek görüşmil§tür. Mülakat bir 
aat devam etmiştir. B. Bonne, B. Mais
~ye Sovyet Rusyanın sulh cephesine il-

Cenevrede Milletler cemiyeti binası 

tihakı meselesinde Fransanın noktai na- ı Konseyin ruznamesinde Çin hükümeti
zarını izah etmiştir. Fransız hariciye na- nin müracaati bulunmaktadır. Çin dele
z.ırı bunu müteakip Lord Halifaksla gö-! gesi B. Vellington Koo bu münasebetle 
rüşmilştür. verdiği izahatta Çine karşı Japon taar-

Milletler cemiyeti konseyinin öğleyin ruzunun aynı şiddetle devam ettiğini, 
akdettiği hususi içtimaı mtiteakip, ge- bu sebeple Çin hükUmetinin de Atideki 
nel sekreter B. Avenol BB. Bonne, Mais- talepler üzerinde ısrar eylediğini bildir
ki, San.ders ve Lord Halifaks bir ziyafet miştir. 

masasında birleştirmiştir.. 1 - Çine yapılan yardımın genişletil-
Konsey saat 16,20 de B. Maiskinin ri- mesi, 

yaseti altında aleni içtimaını yapmıştır. 2 - Japonyaya harbe yarıyacak mal-

Beyaz 

Londra, 22 (Ö.R) - Avam kamarası 
İngilterenin Filistinde tak.ip edeceği si
yaseti ilan eden beyaz kitap üzerinde 
müzakeratta bulunmuştur. Müstemlekat 
nazırı B. Makdonald demiştir ki : 

kitap bakında 

" - Hükümet Filistinin ekonomik 
kudretinden fazla muhacir akınına ma
ruz kahnmasmı kabule mütemayil de
ğiJ.dir. Bunun için diğer mülahazalar da 
vardır. Yahudi muhacereti Filistine 
maddi bir nimet olmuştur. Fakat Arap
lar, bu muhaceret ila nihaye devam et
tiği takdirde, yahudilerin hakimiyeti al
tına dü.şmekten daima korkmuşlardır .. 
Her halde bu muhaceret, hem yahudile
rin, hem Arapların refahını tehdit eden 
bir itimatsızlık ve kin havasının doğru
dan doğruya sebebidir. Hükümetin Fi
listindeki siyaseti ekalliyetin olduğu 
kadar ekseriyetin de menfaatlerini te
mine matuftur. Ancak bundan sonra 
manda kontrolü gevşetilebilir. İngiltere-
nin şimdiden Filistine idare muhtariye- Baara. - Bağdad - Filistin aTa~nda işliyen yolcu otomobilleri 
ti vermesi manda hilktiınlerine ve mak- muvabk olmadığını ve bunlar daiınt da bütün şiddet hareketleri Arap ted
satlanna muhalif olur., HUkümet, Filis- mandalar komisyonunca tetkik edilme- hişçilerinin eseridir.• 
tinde takip ettiği siyasetin mümkün ol- den evvel parlAmentonun bunları tasvip 
duğu kadar süratle daimi mandalar ko- etmemesi llzım geldiğini söylemiş ve Kudüs, 22 (Ö.R) - 2000 yahudi ka-
rnisyonuna arzı fikrindedir. Bu sebeple il!ve etmiştir : dırundan mürekkep bir alay sakin bir 
Avam kamarasının gecikmeksizin kara- • - Hük.ümet Filistinin mutedil un- nümayiş yapmış ve Filistin hakkındaki 
rmı bildirmesini rica eder.• surlarını hesaba katmamıştır. Bir çok İngiliz plfuıını protesto için hükümet 

Muhalif amele partisi milmessili bay Araplar Filistinin müşterek menfaatleri konağı önünde toplanmıştır. Vali tara
Vilyam hükümetin tekliflerinin manda namına Araplarla işbirliğini arzu ediyor. fından kabul edilen bir delegasyon ken· 
şartlarının ne metnine, ne de ruhuna Bunlar biliyorlar ki son seneler zarfın- disine bir muhtıra vermiştir. 

Berlin askeri paktı in.zalandı .. 
bu hadiseye liüyük ehemmiyet Roma ve Berlin • 

verıyor 

- BAŞT • .\RAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - ·er devletlerini gftya muhasara etmek dirde, ancak aralarında tam bir muta
ıe onlara karşı hwsumet göstermek bakat halinde müştereken mütareke ve 
maksadiyle takip ettikleri siyasete §id- sulh akdini şimdiden taahhüt ederler. İtalyan hariciye nazırı Kont Cianoya 

nişanlar verileli .. Askeri ittifak muahe
desinin imzasında başlıca diplomatik, si· 
yasi ve askeri şahsiyetlerin huzuriy le 
mutantan merasiuı yapıldı. Alınan ve 
İtalyan hariciye nazırlan matbuat mü
messillerini kabul ederek ittifak paktı
nın mahiyeti baklanda beyanatta bulun-
dular. · 

:Jetle hücum etmiştir. Bu ittifak paktının metni bütün dün· 
•Tan• muhabiri soruyor ı Acaba ild yada şimdiden bir çok tefsirlere sebep 

tarafın beyanatı arasındaki fark ittifak olmaktadır. 
muahedesi başka başka şekilde tefsir et- ' G .. ,,,.,....,.,.... ..,.,,..ı.,.....,.T 
tiklerini mi c&teriyor? ı ALMAN .tS...C.J:iA~J.n 

Bunu istikbal gösterecektir ~RİYATI 
Muahede şu şekildedir • • Berlin, 22 (A.A) - Alınan gazeteleri 
•Bir taraftan Alman Ra~hınm şansöl- , ~ont Cianonun .ziyaretine bir çok re-

yesi, diğer taraftan majeste İtalya ve sım ve yazı~ ediyorlar. 
CİANONUN SÖZLERİ Arnavutluk kralı ve Habeşistan impara- Montag gazetesı y~yor : 
Kont Ciano B. Mussolini 1937 eyld- toru iki hilkümet arasındaki sıkı mUna- Alman - İtalyan l~ ~tiy~e ~v· 

!ündeki sözlerini hatırlatarak Almanya sebetleri yüksek bir paktla teyit etmeğe ~Pd h_arp ~~ası ~:~un· 
ve İtalya arasında, gayesi Avrupada sul- karar vermişlerdir. evresıne gır~yo~. on ntro-
hun muhafazası olan, mutlak siyasi ve İki Akit taraf, her .zaman için muteber pun ~mada. Hitle~ın batı ~udutlannı 
askeri birliği hatırlattı. Bu ittifakın, bir- mil.şterek bir hudut tesis ederek sağlam teftiş~ sırasında? Duçenin. Pıyemontede 
birinden ayrılmaz bir mahiyeti olan iki bir cephe ve karşılıklı menfaatler için- ve Cıanonun şımdi Berlinde topladıla 
rejimin ink.işafının tabii bir neticesi ol- de birleştikten sonra şimdiye kadar ta- alkış ve haklannda ?apıl~ _tezahU:l~r, 
duğunu söyledi F · il 1 kip ettikleri mütekabil menfaatlerini Alman ve İtalyan mılletlennın mazı ile 

·• aşızm e nasyona ' aJAkalan tam k b" litik 
sosyalizmin gittikçe daha sıkı bir birlik ve Avrupa sulhunu siyanet eden siya-ı . amen es~n ,ı; P<> • 
ve daima daha derin bir tesanüde var- setlerini tekrar teyit ederler. Telakki taki?, etmek h~sundaki kat 1 arzulan-
dıklannı ilAve etti. akrabalığı ve menfaat tesaniidil ile bağlı 1 m gostermektedir. 

İB olan iki millet istikbalde de hayat saha-1 Bu milletler mukadderatlarını istik-
R B~OPUN SÖZLERİ larını temin etmek ve sulhu muhafaza bal kanunlarına göre halletmek istiyo~ 
Fon ~ıbbentrop ayni tezi daha ziya- etmek için yan yana müşterek kuvvetle lar .. Harp sonrasının ilk devresi Versay 

d~ takviye ederek iki rejimin artık in- müdahale azim ve kararındadırlar .. Bu diktesi idi. İkinci devresi Avrupa de-
hilAI. kab?1 etmez şekilde tek bir blok suretle, tarihin çizdiği yolda devam eden mokrasileri diktatörlüğünün takviyesile 
teşkil e~erini, dünyanın bu hııdise-- iki memleket, Avrupanın kararsızlığıj geçti .. Üçüncü devreyi, Führerin ener
Y~ is~r ist~mez katlanması icap ettiğini, ortasında Avrupa kili türünü vikaye et- jik icraatile Sarın ilhakından Bohemya 
hiç hır şel;:m bunun üzerinde müessir mek arzusundadırlar.• 1 ve Moravyanın himayesine kadar VeP.. 
olamıyacagıru, demokrasilerin Alman- İttifak paktının b lı dd 1 ri say sisteminden kurtulmaklığımız teş-
Y.~ ve _ltal~ayı ~uhasaraya matuf ol:ın şunlardır : aş ca 018 e e kil eder. İtalyada ayni devrenin vasfı, 
~pheli ~iltekabiliyet paktlanna bu ıt- Madde 1 _ İki y .. ks k !kit t f ı saksiyonlara karşı muvaffakıyetli mil
tifakın hır cevap teşkil ettiğini ve Al- müsterek menfaatle-~ne e ve A ara dafaa, Habeşistanın fethi ve Arnavutlu
~any~ ile İtalyanın kendi düşünüş se- um~mi vaziyetine t~İluk eden he;1"upa ğun işgalidir. Demokrasilerde Versay 
~erın~ ~~ta~ık bir surette hareket selede anlaşmak ici~ daimi tt ~e: diktesini tekrar tesis için çenberleme 
ettiklerını bıldirmiştir. mas halinde kala~:l:mlır. sure e e politikasın~ her gün biraz daha kuvvet 

TON FAR . vermektedirler. 
Ki Madde 2 - Mii.şte~·ek menfaatleri her .. .. .. . .. . 

•Tan• gazetesinin Berlin mt•habiri ne mahiyette olursa olsun beynelmilel 1 .. ~?rduncu devrenın m~eyyız vasfı, 
İtalyan ve Alınan hariciye naz:ırlannın h!ldisc1er tarafından tehdide maruz bu-1 butun Avru:oa davasını mudafaa eden 
eymıah arasındaki ten farkına na2an lunaca1, olursa, iki . yüksek akit taraf Alman ve Italyan milletlerinin diğer 

d'kkatl cc bediycr : Kent c=ann Alman- menfaatlerinin müdafaası için alınma- milletleri tabi ~aline ge~eğ~ değil, 
ya ~·c .!t:ı';ran·n tam tcs:ıniitliinii. s·yasi sı icap eden tedbirler hakkında derhal A~paya a~a~ı e~onoını_k ınkı~af .!e
i.-. h rl:gını ve menfaat ic;tirakini bvdc- disarc edeceklerdir. Eğer akit taraflar- n:ıınırıe :-'~ butun ~lletl:rın hakikı hu~
rlerck gerek sulh, gerek harp halinde dan birinin emniyeti veya hayati men- rıyetl~rını garanti etmege matuf faalı
ka~ıa~acakları mece!c!cre azim ,.c Iro- faatleri tehdide maruz bulunursa diğer yetlerı olacaktır. 
rar'a mü<ıfcrcken karşı koyacaklarını 5kit taraf bu tehdidi bertaraf etrr.ek için CİANONUN ASKERİ l\fÜŞA VİRİ 
söylcmMir. bütün siyasi ve diplomatik müzahereti- Berlin, 22 (Ö.R) - Kont Cianoya as-

AJman hariciye nazırı ise, İtalyan ni fam olarak bahşedecektir. keri müşavir olarak İtalyan orduları ha~ 
mesle1.:daşının formüliine şiddetll bir Madde 3 - Temenni ve ümitleri hila- kumandanı general Pariani refakat et
miin::ıkcı'"a şeklini vcrmio:; ve ittifalan de- fma olarak, akit taraflardan birisi diğez mektedir. Bugün imza merasiminden 
mo

1
0-asilere karşı al::dedi1mis olduğunu bir devletle v~ya bir takım devletlerle evvel Alman hariciye nezareti binasının 

göstermiştir. Bunu demokrasilerin mili- bir harp ihtilatına sürüklenecek olursa 1 önünde büyük halk kitleleri toplanm.ıs 
diğer akit taraf bütün kara, deniz v~ bulunuvordu. Ciano ve Parianinin geliŞ: 
hava kuvvetleriyle onun lehinde derhal leri halk tarafından tezahürata vesile zeme ve bilhassa petrol vermekten içti

nap sure1iyle her yardımdan tevakki 
olunması. 

3 - Bu maksatla alınacak tedbirleri 
nizam altına almak üzere umumi bi.r 
komite teşkili. 

Çin askeri tedbirler talep etmektedir. 
Kendini kendi kuvvetiyle müdafaa az -
mindedir. Fakat Milletler cemiyetinden 
paktın mecbur kaldığı taahhütlerin hiç 
olmazsa bir kısmının ifasını "talep etmek
tedir. 

müdahalede bulunacaktır. olmuştur. 
Madde 4 - Üçüncü maddedeki taah- İK 

hütlerin, ihtiyaç halinde, süratle tatbiki- ŞENi.. YAPIYORI .. !\R 
ni temin etmek üzere ·ki üks' k Akit ta Roma, 22 (Ö.R) - Italyan - Alman 

ı Y e « - k • · ttif kı · f b ·· 
raf şimdiden askeri sahada ve harp eko- bS:'t~rı ıAl a mn ımzastı sleredıne hiuglun 
nomisi sahasında iş birliklerini derinleş- u un manya ve ta ya a ~e r er 
tirmeğe karar verirler. Ayni suretle bu baştan başa donatılmıştır. 
ittifak paktındaki hükümlerin pratik bir JAPONYA 1TTİFAKA GİRMİYOR 
.şekilde tahakkuku için icap eden tedbir- Tokyo, 22 (Ö.R) - Japonya, Alman 
ter hakkında daimi surette birbiriyle İtalya askeri" ittifakına iştirak etmemek 
~örü.şecek ve danışacaklardır. j kararından dönmemiştir. Yalnız Antl 

Madde 5 - İki yüksek akit taraf, komintcrn paktının takviyesiyle iktifa 
müştereken bir harbe giriştikleri tak- edecektir. _ _ _ ____ . _ . . . . . . _ _ _ .. 
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2J Mayıs SALI 1939 
&. 

lnımın 
IZMIR SiCiL TiCARET ME • 

MURLUC.UNDAN: 

nın Nücersi hükümeti kanunları
na tevfikan uaulü dalreılnde lftÜ· 

tetekkil ve mevcut Singer dikit 
makineai tirketinin (Sinler Se • 
winı Machine Company) elye\'ID 
Türkiye araziai dahilinde bulunan 
ve miiatakbelde teaia edilecek 
olan fUbelerini idareye ve mezkUr 
tirketin tesia ve tertibini mübey
yin dahili nizamnamesinde tadat 
ve tahrir kılınan muamelihn 
cümlesini veya biriaini tirketin 
nam ve hesabına olarak icra ve 
infaza ve mezkilr muamelattan 
doğacak davaların cereyanı esna
sında bilcümle mehakim huzurun-

D. D. Yolları 8 nci işletme mü
dürlüğünden: 

Kara Yazısı 
Tescil edilmit olan (Singer di

kit makinesi kumpanyası lzmir 
9ubesi) için Muhtar Olgene veri • 
len vekaletname ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2498 nu
marasına kayt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

c:ar.amha, Cuma ve Pazar günleri lzmirden hareket etmekte olan 
1105 No. lu lzmir Ankara yolcu katarına verilmekte olan yemekli 
furıun yerine 12. 5. 39 tarihinden itibaren yemekli salon venleceği 
sa:rm halkımıza ilan ohmur. 

16 23 1622 (991) 

Bay an "Servet,, in acıklı ha yatı 

YAZAN: Üc • Yıldız 

-87-
d · · Ama dediğim gi-f.,.arım karı11ında ve benden · e yerınız var. • 

ördiJifi aamimi lefVik ile dedi 1 bi, komşular len.aya çekecekler • 
fi: mfJ· V~aın çeksinler, umuTumda 

- Hanımelendi bmm barası bıle degil.. d k 
• • .' · ol Zavallı bana yar un etme 

lakır bır mahalledır. Ve emın u- • . h ' . .. l yarda Fakat . _ _,_, ____ _. oldn;;.. "'in er feyı goze a ı · raaz. se ....... er masınua --- ..,. k . . 
'luular hatta daha fazla fakirler ben onu rahatsız .et'!!e '!temıyor-
,_ 'd d d'k d d Kadın dam. Baham• kı aozlerınden bıı-
,_aaın a e ı o u var ır. d d'k d · , .. _x•ı • · H · · · h mura rada kalı,unın e ı o uyu mucıp 
a.,.ı mıyız. epımızın a • anlam ım 

Cle mayası bir .. Nerede oluna ol- olacagını IJ! · .. 
tun, mutlaka birbirimmn gözi! • - Hayır, d~dım. Sızınle kal: 
nll ,ıkarmak için fuaat kollara:. mam .. Fakat şıze yakın olaa eyı 
t>oat görünürüz ırııreti haktan gö- olar .. 
rüniirüz lakat C:rkasından muhak· Biraz düşündü. . . 
L-L ku kazarız Dedikodu - Hanımefendı, dedı. Bu ma • 
...... yunınu . . h ll d ··1 s· t yapacağunız kimaenin halıkmda halle eyı ma a e egı .. ıze av-
hiç bir şey bulamauak bile yine aiyem hiç burada ev lalan tutma-
1ıulp takacak bir tarafını bala- yın... . 
nu. KomfUları ile çok konufllyor- - Neden, ded~- Burad~ na; 
aa banu ele alırız. Evinden dışa- mussuz, ahltiluu: kım•e.le; '?1ı var·. 
rı çıkmıyoraa içinden pazarlıklı, - Hayır .. J!ayır .. Bılakı• hep~ı 
kim bilir ne fırıldaklar çeviriyor, de namuslu aıleler, fak~t. d~dı • 
deriz. Sokağa çok çıkıyorsa sür • ğim gibi insanın her feyı ıle ~nce
tük deriz. Velhasıl işimiz gücü. den inceye alakada~ olmak ıster· 
müz hep dedikodu. Benim koca- ler. Şimdi burada bır ev veya oda 
mın derdi benden fazla alemi sar- tuttunuz mu derhal topunun da 
1-' H L-- l ı~L dar Ne merakı harekete gelecek. Neden 
111. er...,,. onan a a W<a ·• ? N 
olmap.. Nasıl olmuf·· Niçin ol. ydnınınız? Kocanız var mı e 
mu, .... Bir sürii ipe aapa gelmez oldu? Parayı ner~~en b~luyor • 
lıill sunuz? Nereye gıdıp gelıyorau • 

Klmar.', b k · • oh ol naz? Bunların etrafında aizi bile 
ı ana acıyor.. ımı • · - kl 

.ı• ki · L-d aaa ,.alı inandıracak masallar dazece er. aun uıyor, mı ıwn ırm ., ,. • . . 
fıyor, Evime kim girerse yedi ma- - Pekı Şevkıye hanun, vazgeç
halle Juyayor. Emin olunuz bu tim. Fakat ne yapacaktım? Nere
akfam balıkla evime gelişimi ko. J~ otu~a~aktım, r;ıuhak_k~k ken • 
nukomfll hep öğrenmiştir. Balık dune bır ıkametgah temınıne mec
koku1111 etrafı aardL Muhakkak burdum. 
benim balık almamı bir kötülü • Geceyi Şevkiye hanımla bera -
illme yordular. Simdi iiatelik or- ber ve yatağını paylafmak sure
talığı pirzola kokusu aararaa ne- tiyle geçirdim. 
ler demezler, neler uydurmazlar. Sabahleyin: 
Maamalih eğer sizin can ınız isti· - Belki akşama yine gelirim .. 
yoraa ben herşeyi göze alır ve yi • Diyerek ondan ayrıldım .. 
ne pipririm.. Akşama yine buraya, bu dedi • 

DBfiindiim. Kadıncağızın hak. kodu menbaı mahalleye dönece. 
kı vardL mi idim? Bunu kendim de bilmi-

- Hayır •• dedim. Yarın İstedi- yordum. ller feyden evvel merak 
ğiniz gibi pişirin ve eğer benim ettiğim bir (CY vardL Sabri bey, 
bu gece size misafir gelmekliğim ne olmıışta? Nihal ne olmu~tu ve 
İ:le ayrı bir dedikodu uyandırıraa bir giin evvelki baskın:la yakala-
hemen gideyim. nanlar ne olmuşlardı .. Bunları an-

Ellerime aarıldı: lamak, öğrenmek istiyordum. 
- Aman .. dedi. Nasıl olur. Sizi Apartunana dönmek beyhud" 

hiç bırakır mı yun?.. ve neticesiz bir hareketti. Şu hal-
* de ne yapacaklım? 

O gece geç vakte kadar oturup A~luna şu meshur Paııtchane_ 
k°"llftuk. Benim aamimi hialeri- ıreldı. Orada_ mah~kkak ya Sab~ı 
mi anladığı için mtık benden fiİP- beyi, ya F erıd beyı yahut ta şo~o-
he etmiyordu. rü bulurdum. Bulamauam . bıle 

Ben: oatrondan onun hakkında bır ha-
- Şevkiye hanım, dedim. Bu • ber alırdun. . 

ralarJa kiralık bir ev ve yahut bir Ben, pastahane kapınnda? _ıçe-

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

1 - Vekaletname 
2 - Beyanname 

Vekaletname 

Kiraya verilecek büfe 
Alıancakta idaremize ait büvük yem1' ambarı yanında bulunan 52 

harita No. lu büfe üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artır-
maya çıkanlm1'tır. ihalesi 8. 6. 939 pe,.embe &'iinü saat 15 de Al
aancakta i4letme binasında yapılacaldır. 

Muhammen üç senelik kira bedeli 225 lira itibarile muvakkat temi
nah 16,90 liradır. Şartnamesi i,letme kaleminde görülebilir. isteklile
rin muvakkat teminat makbuzlarile zabıtaca musaddak iyi huy vesi
kalarını hamilen muayyen vakitte komisyona gehneleri lazımdır. 

23, 30 1723 {1014) 

Tahmil Ve Tahliye • • 
ışı 

Halkaınnar ve Alaancak depolarına bir senede gelecek tahminen 
35000 ton kömürün tahmil ve tahliye İ4İ 26 Haziran 939 pazartesi 
günü saat 1 O da ihale edilmek üzere pazarlıia bıralcılmışhr. 

Muhammen bedel: beher ton kömürün tahliyesi 11,50 ve tahmı1i 
de 17,50 kuruflur. Şartnamesi i41etme kaleminde görülebilir. fatekli
lerin (761,25) lira muvakkat teminat makbuzlari ve zabıtaca musad
dak iyi huy kağıtlarını hamilen muayyen vakitte Alsancakta i4letme 
binasında toplanacak komisyona müracaatları. 

23, 27 1736 (1016) 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

MemJehet hastanesi 
eslıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Franm: büta· 
nesinde öğleden sonra Blıinci Beyler 
sokağında .• 
No. 42 TELEFON 2310 

AŞÇIBAŞl MARKA 
Makarnalar 

Atağıdaki imza sahibi, Refael da müddei ve müddeialeyh aıfa
Grünberg, Singer dikit makinesi b ve sair aıfatla ispatı vücude ve 
kumpanyasının Türkiye umum tarifesinin perakende fiatleri üze. 
vekili olup 5 K. Evvel 1930 tarih- re Sinııer dikit makinelerini tir
li usulü daireainde ~dikli ve ta- ket hesabına satmağa, kira ile 
r~f~md~ ~ tev~ıle hak ve sa- vermeğe ve istirdada ve vuku bu
lahıyetını havı vekaletnamem ah- lacak tediyatı aynı nakit veya be. 
kamına binaen lzmir vilayeti mül- deli mislile ahzu kabza ve mer'i 
hakatında vaki fUbemizi maa le- ve muteber makbuz senedi ver
vabı Singer dikit makinesi kum- meğe ve senedatı ticariye ve çek 
panyası nam ve hesabına idare • ve havalename ahzu protestoya 
ye, mezkiir tube namına gelecek ve ademi tediye halinde tedabiri 
adi ve taahhütlü. mektupları, tel- mukteziye ittihazına ve kira mu
graf, poata paketi, havalename ve kavelenamelerine dair ihtarname 
saireyi postaneden almağa, bü • kesidesine ve icar ve isticar mu
tün malları tesellüm ve sevke ve ka~elenameleri akde ve memur 
icap eden gümrük muamelatının acentalar nasbu tayfo ve azle, tir
kiffesini yapmağa, hakiki Singer ketin unvanını, fabrika markala
dikit '!'akineleri ile kumpanya • rını, fiat markalarını, marka ve 
nın saır mallarını kumpanyanın alameti farikaları kaydü tescil et
tari!esi üzerine ı_>erakendev olarak tirmeğe, markaları taklid veya 
~ın vey~ veresıye sa~aga veya gayri m .. ru olarak istimal ve ~m
kıralama 0a, sah• veya kira muay- tianın kıymetini beyanla, emtia· 
yen b~ellerini. ah~ kabza, Sin • ya ait gümrük muamelatını icra • 
ger dikiı makinesı .. ~mpanyası ya, vellıasıl emtianın ahzu tesel -
nam ve hesabına butün mahke- lüınüne dair bilcümle umur ve 
meler huzurunda dava eden ve muamelat hakkında itina ve ihti
edilen ve müdahil aıfatlarile bida- ınam etmeğe ve bilumum posta • 
yeten, itirazen, İstinafen, temyi - hanelerden mektup ve her nevi 
zen, iadeten ve taahihan ~uhake- poata ınuhaberah ve taahhüdlü ve 
me ~~ m~luuama!a,. teblıg ve t~ mukayyet ve kıymeti mukaddere- --------------ı 
belfo~a. ı•hat ve ıstı~hada, tahlıf li veya kıymetsiz mektupları, pos- l L A N 

t h 11 .. f h k ·· · 1 · ödemit lcra dairesinin 939/253 ve . e ;~ u e, . a em muı_n~yyı~ v~ ta paketi ve posta havalena~e erı 
ehlı hı bre tayın ve tebdilıne, ihtı- ve senedatı saireyi ve kezalik tel- do.yasından: 
yati ve icrai haciz koymağa ve graf istasyonlarından telgraf ah- B 

1 
lk ilıı .ALul ld 

çözmepe, istihsal edeceği ilamları zu istihsale ve henüz tediye ve tes- v 01rç_~ı~ı. ameftgd mid~di edo .1 u
. k " · ı•tı h I gu aaClllUI tara ın an a ıen 
1craya d oymaga,kıc~a ~~-~ ~t: viye olun~amıt dü1~;b h"~~a e- evvelce ödemİ§in Kızılcahavlu kö- Selanik sergisinin 937 ve 938 seneleriııİJI 
nı son e~.ecdeye .~ afr a 1 ah' ı I· ye ve vekale~ame erı ~~ udıl~ta- yünde mukim lbrahim eğlu Mustafa Jririncilik madalyalarım loııanrnışbr 
rıız merc•m e mura aaya, zu le ve mehakım ve devaırı a ıye-

8 
.. ken' 

kabza, sıılh ve ibraya fer~ğat ve nin hakkı kazası ve aaalhiyeti da- ur .. .e: . be SARA YKöY AS. HUKUK MAH
kabulu d:naya, reddi hakıme ve ilinde bulunan bilcümle dava ve . Turkiye lt bankası ~em~Ju 1- KEMESl Sayı/94 
!ıiıkir.ı!erden tazminat davası ika- hı,ıausatta memurini devlet ve sü- aıne 24· Şubat.__939 ~ ve: o._ u Babadağm hacı Hasan mahalle. 
meye ve mezkUr hususların bağlı fera ve konsoloslar nezd ve buzu- m~uzuna mu~t~it maara '!e uc- sinden Haaan kızı Saide tarafından 
ulunduğu ı,lerin hepsini yapma- rundıı airkcti temsile ve menafi reli vekaletle bırlikte 1830 lira 27 1 davalı Uluborlwtun Salih efendi ma

:;a, S;n .. cr kumpanyası veya a,a. ve buk~kunun muhafaza ve vika- kuru§ vermeğe müteselsil ~rçlu .o}-\ hallesinde 23 hanede kayıtlı Musta
"ıdaki imza_sahi?inin lehine 'po • y i zımnında bilcümle tedabiri duğunuz. iddia _edilm~ktedır. B';' ila- fa oğlu Yapr aleyhine. Sarayköy 
'ek mu ... me!atını ıcraya ve tapuda mukteziyeyi ittihaza ve ikamet. n'.° neırı tarihmden ıtılıaren .. bıt ay Asliye hukuk mahkemesıne açılan 
., suretle takrir kabı•lHne ve res · gihları Türkiyede bulunan borç- içınde yukanda yazılı borcu rebe- ihtar divaamda: 
'ni mezl!niye imizi aldıktan sonra !ular aleyhine firketin metaliba. niz; borcun tamamına veya ır _s· Davalı Yqarın nerede old~u ve 
· ootek -.:=i çö-zmeğe mezun olmak tında ~irket tarafından icrayı ve- mına veyahut alacaklının takibat_ ıc- ikametgahı meçhul bulunduğundan 
i.izere f 7 r1:rde cturan me:nuru • l<tılet veya mehakim ve memurin rası baklanda bir it~a.;ınız varsa yın.e . hakkındaki davetiye tebliğ edileme
muz r•hhtar Olgeni i~bu vekalet- huzurunda bilcümle davalarda bu bir ":Y ~fın~a istı~a ~e ve~.": •.ı- diği cihetle hakkındaki davetiye ve 
'lame ile vekil nasbu tayin eyle - sirkeli temsil etmek üzere aharı fahen bildırmenız ve bildırmedıgınız arzuhal suretinin ilanen tebliğine 
:lim. ~asbu tayin etmeie ve ikamei da- takdirde bu müddet içinde icra ve if- mahkemece karar verihnif olduğmı-

22 Nisan 1939 Kli9e ve imza vaya ve müstediyat ve •ikayetna. lis kanununun 74 üncü maddesine dan dunqması günü olan 26. 5. 939 
Sinrrer di it mı.ldnesi kumpan- me takdimine ve müddeiyat ve göre mal beyanında bulunmanız li- cuma günü saat 9 da Sarayköy As

•a•ın•n TiHtiye için genel vekili metalibatta bulunmağa ve istinaf zımdır. Beyand bulunmazsanız ha- !iye hukuk mah1<emesinde hazır bu
Galat,.ch Tahir hanında oturan ve temyizi davaya ve verilecek pis ile tazyik olunacağıruz ve haki- lunması veya bir vekil göndennesi 
Rafael Grünberg. hükümleri istima ve kabul veya kate muhalif beyanda bulunursanız tebli~ m•k•mma kaim olmak üze-

Beyoğlu ikinci noteri A. Hilmi itiraza ve dava vekilleri istihda- hapis ile cezalandırılacağınız; borcu re ilan olımur. 
Umar'ın resmi mührü • mma ve sahtekarlık davalan ika- ödemez veya itiraz etmezseniz hak-

3 May11 1939 Tarih meye ve olbaptaki ikame olunan kınızda cebri icraya devam edileceği --------------
16 kuru,luk pul davalan redde ve 'irket namına l. l K. nun 57 inci maddesinin ilk olunur. 

(1018) 

' k · k b · ·1 f · oı'rdı'g" im zaman saat on hırı ça-oaaaını ıraya verece ır aı e a- rı " • • 
lan yok mu.. lıyordu. Fakat daha erkendı. lJg. 

- Kimin için? diye sordu. leye bir saat vardı .. 

Ve T.C. lkbsat vekaleti icrayı yemine ve tenfizi ilimata fıkrası deliletile H. U. M. kanunu· 
iç ticaret umum müdürlüğünün ve evrak ve suret ve mukarreratı nun 142 inci maddesine göre tebliğ 
Resmi mührü ve imza icraiye ahzu istihsale ve haciz va- m•k•mına kaim olmak üzere ihtar 

ödemiı icra memuru 
Muhtar Tekin 6245 

1735 (1015) 

- Kendim için •. 
- A .•• Buyurun başımın üatün- ··BirMEDİ·· 

iLAN 
Denizli Beledıye Reisliğinden: 

Denizli şehir elektrik tesiaahnın 41899 lira 66 kuruş ketif bedelli 
su ve yapı ;.!erinin ihalesi 5 Haziran 939 pazartesi gÜnÜ saat on b~te 
Denizli belediye dairesinde belediye encümenince yapılmak üzere ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktan 3142 lira 48 kuruştur. 
Bu İ4e ait eksiltme •artnamesi ile bu şartnameye bağlı: 
A - Mukavelename projesi 
B - Ketif cetveli 
C - Proie resimleri 
D - Hususi ve fenni ~ame. . . 
(209) kuruş mukabilinde Denizli belediyesinden alınabilır. . 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplannı ~~v~at ~edmı· 

nat ·ı · ı ·· t -~ --1• Denizli viliyetın en ı e en az sekiz giin evve muncaa ~ 1 b 
alacakları müteahhitlik ehlivet vesı'lcaaı ve ticaret odas!n~ kayıt 1 u· 
lundu" d · ika ·ı b' likte 5 haziran 1939 tarihınde saat on 

ıı-una aır ves ı e ır le · ilin 1 
dörde kadar Denizli beledive encümeni reisliğine verme n ° u-
nur. 13, 18, 23, 28 1612 

lzmir Sanayi Birliğinden: 
3512 numarah kanun hükümlerine tevfikan ~a Y~i!! = 

medeki hususlar hakkında karar vennek üzere lzmır san":Yl. ır 
27. 5. 1939 Cumartesi günü saat on birde unıumi heyet içlımaı yapı· 
lacaiından Birlik azasının o gün bilvük Kardiçalı hanında 45 numara· 
dala Birlik dairesine te4riflerİ rica olunur• 

Ruzname: 
1 - 1938 hesaplarının tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 

23 - ly93~ b~~daretasdiki.he. ~b· ile muamelit ve lıesabat müfettiıi 
- enı reıs Ye ı ,. 

intihabı -'-- büküm 
4 -

0

Birlik nizamnamesinde 3512 numaralı kanıma a,. ..... , • 
!erin tadili. _ -l-""',._· ,.,\1.,, 

--Y -- -- -.-.--.--

Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı zına ve beyi cebri muamelatına it- --------------
Nisan ayının yirmi ikinci tirake ve borçlular müstahdimin ulebneğe mezun ve salihiyeti ki.-ı iç ticaret umum. Md. Şirk. 
günlemeçli olan bu vekalet altına ve acentelerinin hapsine ve bun- 'Dilesi olmak üzere mezkUr Singer Genel Özel eki 
konulan klite ve imza kinı olduğu !arın ifayı deyinden iciz oldukla- dikit makinesi tirketi itbu varaka Sayı: 6 
dairece tanınmıf Singer dikis ma- nnı ilana ve iflas muameli.tile as- ile Rafael Grünber&'i vekili haki
kineleri kumpanyası Türkiy~ ve • babı matlüp tarafından idare hu- ki ve kanuni nasbu tayin eylediği
kili umumisi Rafael Grünbergin susuna ve onların içtimalarına it • ni ve vekili mumaileyhin veya ~ 
olduğunu tasdik ederim. tirake ve telifi beyin auretile tea- rafından tevkil edilecek vekil ve-

224939 Cumartesi günü. viyeyi meseleye veya ademi tes. ya vekillerin itbu vekaletname 
T.C. Beyoğlu ikinci noteri A. viyeye ve bunlardan maada bili- mucibince ve bermucibi kanun 

Hilmi Umar da mezkUr muamelatın sevku ida- ve nizam icra edecekleri veya et-
( Müstenit vekalet dairede 7-1· resi husuaunda bankalarda veya tirecekleri bilcümle umur ve mu-

931 tarih ve 199-2 No. ile terceme banka muamelatı yapan müesse- !llDelatı tasdik ve tevsik ettiğini 
dosyasında saklı olup sureti ilit· aatla tirket namına hesap açmağ'a übeyyin itbu vekaletname Sin • 
tirildi.) v.e bu?-1-ra Singer dikit makinuı ger dikit makinesi kumpanyası 

Bu suret dairede 22-4-939 tarih tırketı namına tahsil edeceği pa· tarafından kendi reis vekili mari
ve 3709 No. ile saklı aslına uysun· ralardan mezkür tirket matlubu- fetile itbu 1930 senesi K.evvel ayı-
dur. na tevdiat yapmağa, iskonto, mat- .ıın beşinci günü Müttehidei Ame-

22 Nisan 1939 luptan fazla tediyat ve istikraz rika devletinin Nüyork ,ehrinde 
30 kurufluk pul ve Beyoğlu muamelatı yapmağa mezun olma- tanzim ve kumpanyanın mührü 

'kinci Noteri resmi mühür ve im- mak tartile teYdiat ve tahailat için zirine vazedildi. 
zaaı. poliça ve havalename çek ve emre Singer Sewing Machine Com • 

2 Nisan 1939 muharrer senetler çekmeğe, tah- oany namına reis vekili MILTON 
20 kuruthık tayyare pulu sile, kabul ve ciroya ye berveçhi C. UGHTNER 

22 Nisan 1939 muharrer mak .. idin ve salifüzzi- 3 Mayıs 1939 tarih 
Beyoğlu ikinci noteri resmi mü- kir hususabn idaresine müteallik 16 kurutluk pul 

hür ve imzası sair bilcümle makaaidin husulü Ve T.C. lktıaat vekaleti iç tica-
(SinPer S~wing Machine Com- için muktezi addedeceği kiffei ret umum müdürlüğünün resmi 

pany) Singer diki' makinesi kum- muamelat ve umuru Türkiye ara- mühürü ve imza. 
panyasının namına reia vekili Lil- zisinde icraya ve tirketin bizzat Genel sayı: 19847 
ton C. Lightner tarafından imza- hazır olup ta icra edebileceği ay· ltbu vekaletname suretinin da-
lanıp Amerikanın Nüyork Kont· nı derecei Yasiada ve aynı mak • ireye ibraz olunan aslına ve doa
luğundan ve bwtun da Türkiye S&tla •irketin menafiini muhafaza yamızda saklı mübrizi tarafın • 
Cüınhuriyeti Nüyork hat konao • ve hukukunu meriyülicra kılmağa imzalı nüshasına uygun olduğu 
loaloğundan ve bunun da lstanbul ve istediği aibi ve her hanıi bir tasdik olunur. Bin dokuz yüz otuz 
M. Hukuk i•leri müdüriyeti tara- zaman oluna olsun ve bilada mu- dokuz senesi Mayıs ayının on at
fından tasdik edilen mezlı:Ur kum- harrer busuaata dair itbu vekalet- tına salı günü. 
panyanın Türkiye için tayin olu- name ile desine tevdi edilmit lzmir birinci noterli"i resmi 
nan Rafael Grünberır vekiletna • olan aynı mezuniyeti ve aban tev- mührü ve imzası 
mesinin sureti ataiıda dercedildi. kil Ye azletmek aalihiyetini haiz 

Suret ve tirketin vekili aıfatiyle maka
mına kaim olmak üzere ahan ve 

M ...... ı;ı.;~ı.ıııU,.i A--•t.a L aharları tevkil ve istediği veçh'le 
Mısıroa tiuDCıcn. rCXm'l'\.y:-,..., .............. ..,...-.. ..... _ 

ilan 
T.C. 
Tic 

Ankara Mayıa 1939 
Ticaret vekaleti iç Ticaret 

umum müdürlüğünden: 
30 ikinci tesrin 1330 tarihli Ec

nebi Anonim 've sermayesi esha
ma münkasim Şirketler kanunu 
hükümlerine tevfikan Türkiyede 
çalıtmasına izin verilmit olan.&;· 
nebi Şirketlerinden «Singer dı~f 
makinaları kumpanyasu nın Tur
kiye umumi vekili bu defa müra· 
caatla haiz olduğu salahiyete bi
naen, tirketin lzmir vilayetiyle 
mülhakatı acenteliğine, tirket na
mına yapacağı itlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü f& • 
hıs sıfatlariyle hazır bulunmak 
üzere lzmirde mukim Muhtar 01-
geni tayin ettiğini bildirmit ve la
zımgelen vesaiki vermittir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanu -
ni hükümlere uygun görülmüt ol
makla ilin olunur. 

3 Mayıs 1939 
2 Krt. Damga pulu 
Ve iktisat vekaleti iç Ticaret 

umum Md. resmi mühür ve imzası 
Genel sayı: 19848 
ltbu vekaletname suretinin dai

reye ibraz olunan aslına ve dos • 
yamızda saklı mübrezi tarafın • 
dan imzalı nüshasına uygun oldu
ğu tasdik olunur bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi mayıı ayının on 
alhncı salı günü. 

lzmir ikinci noterliği resmt 
mührü Ye imzası 
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SIR 

ızMtR BELEDtvtsıNDEN: 1 I o··ıu··m ve d h t çan bu korkunç haşaratı ı - Formül, Kristalize, Kraolin DSaD ara e Şe Sa 
ve kükürtten jbaret T ebhir ilaçlan 
sabn alınması başhekimlikteki ,art
namesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 1100 
lira olup ihalesi 30/5/939 Salı günü 
saat 16 dadır iştirak edecekler 83 li
ralık teminat makbuzu ile encümene 

ile 

gelirler. 
öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir 

2 - Gümrük karsısında otobüs 
bekleme yerinin 15 / 6 / 939 dan iti
baren bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi bB§kitiplikteki şartnamesi 
vechile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli yüz lira olup iha-
lesi 30/5/939 Salı günü saat 16 da! Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
dır iştirak edecekler 7 lira 50 kuruş-
luk teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

3 - İnönü caddesinde Snhil park 

zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgın has· 

gazinosunun keşifnamesi mucibince talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
yapılacak i:esisat İnşaat ve tamirat 
müstecirine ait olmak Üzere iki sene 
müddetle kiraya verilmesi başkatip
likteki şartnamesi vechile açık artır
ma ra konuhnustur. 2060 lira 19 ku
ruslul~ kesif bedeli hariç olmak üzere 

Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 
madan FAYDA ile imha ediniz ••• 

iki ser.e1ik muhammen bedel ican FAYDA bütu" n h t öldürücü 
2000 1irad1r ihalesi 30/5/939 Salı aşera 
gün'; saat 16 dad r fotir~k edecekler 
150 lirahk teminat makhuzile encü
mene gelirler. 

mayilerin en iyisi ve müessiridir ••. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 

4 - Karşıyakada 1700 sayılı cad
dede 42 numaralı belediyeye ait ga- til ve sıhhidir ... 
zinonun bir ıene mücldetle kiraya 
verilmesi ba~katiplikteki artnamesi 

yazda 

ver. ile yeniden açık artırmaya ko- Adi gazı boya ile lıarııtıraraJı ve il'.~~· 
nulmustur genelik muhammen be
del irarı 300 lira olup ih~le,i 30/5/-
939 s~!ı y,ünii saat 16 dad•r iştirak 
edec .. kler 22 lira 50 kuru~fuk teminat 
makbuzile encümene gelirler. 

14,19,23,26 1640 (981) 
57 nci adanın 581 metre murab

bamdan ibaret 7 sayılı arsanın 
satışı için ha~ katiplikteki 'lartna
mesi veçhile açık artırmaya ko • 
nulmustur. 

süslü Avrupa ve A.merilıa etilıeti ve 
marJıası Jıoyaralı F A Y D A yerine 
satmalı isti enler vardır. Safıınınız 
FAYDA ismine dllılıat ediniz. 

1,500,000 olur 

Muhammen bedeli 2905 lira 
olup ihalesi 2-6-39 Cuma günü sa
at 16 dadır. ı,tirak edecekler 218 
liralık teminat ınakbuzile encü • 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı llüki.imet caddesi No. 69 TL. 3180 

ıı ıı ,, n Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 
.. .. " 

mene gelirler. 
16-23-26-30 1667 (994) ihtiyacı içi1112000 kilo koyun eti 

1 - Garaj santral tamir atelye- ile 800 adet koyun dalagı sahn 
sinin ikmal intaatı baş mühendis· alınması bafkatiplikteki tartna • 
likteki kesif ve sartnamesi veçhile mesi veçhile açık eksiltmeye ko • 
açık eksiltmeye.konulmuştur. Mu- nulmustur. Muhammen bedeli 
hammen bedeli 5800 lira olup iha- 808 li;a olup ihalesi &6-939 salı 
lesi 2-6-939 Cuma günü saat 16- günü saat 16 dadır. lftİrak ede
dadır. l§tirak edecekler 435 lira- cekler 61 liralık teminat makbu-
1ık teminat makbuzile encümene zu ile encümene gelirler. 
gelirler. 9 - Çocuk yuvasının senelik 

2 - Mezbaha kamyonları için ihtiyacı olan 15 kalem ilacın satın 
1200 teneke benzin satın alınma- alınması ha,katiplikteki 11artna • 
ıı ha, katiplikteki fartnamesi mesi veçhile açık eksiltmeye ko -
veçhile açık eksiltmeye konulmuş- nulmuttur. Muhammen bedeli 
tur. Muhammen bedeli 3360 lira 589 lira olup ihalesi 6-6-939 salı 
olup ihalesi 2-6-939 Cuma günü günü saat 16 dadır. lftİrak ede -
saat 16 dadır. lttirak edecekler cekler 45 liralık teminat makbuzu 

il Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

B Ri S TOL 
Be.yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

OSMANİYE 
Sırkecrde 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• B. Omer Lütfi Bengü 

252 liralık teminat makbuzile en- ile encümene gelirler. d j r 
cümene gelirler. 1 O - ltf aiyede mevc:ut 6 adet 44 Sene.lik . te.crübeli idaresile bütün müıterilerine kendisini 

3 - Mezbaha motörleri için muhtelif tip ve markalarda müs- d t sev ırmış ır ••.• 
120 ton motorin satın alınması tamel otomobillerin satılması ba• Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 
baş katiplikteki tıartnamesi veçhi- katiplikteki fartnamesi veçhile bütün Ege ve tzmirliler bu otellerde bı.luşurlar ..• 
le kapalı zarfla eksiltmeye konul- açık artırmaya konulmu.tur. Mu- Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi-
mu•tur. Muhammen bedeli 8100 hammen bedeli 825 lira olup iha- ek d ed d 7 ye<: erec e ucuz ur ..... 
liu~çiha~d~6-~9~ma~-~~6-6-~9~lı~~ed16d~---------------------------
nü saat 16 dadır. 2490 sayılı ka • dır. lttirak edecekler 62 lirahk ......................................... .. 
nunun tarifatı dahilinde hazırlan- teminat makbuzu ile encümene E Yağlı tüp resim 
mıs teklif mektupları ihale günü gelirler. boyaları 
az~mi saat 16 ya kadar encümen- 18-23-26-30 1697 (993) Fransanın alemşümul LEFRANC 
de riyasete verilir. Muvakkat te- 1 - Kadastro 1190 belediye DÖ PARİ fabrikasının yağlı tüp re-
minat 607 lira 50 kuruttur. 38 inci adanın 446 metre murab- sim boyalan gelmiştir .. İzmlı-de Bal·· 

4 - Basmahane meydanında baındaki 9 sayılı arsasının satıl}ı cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ •I 
yeniden yaptırılan otobüs durak baş kitiplikteki şartnamesi veçhi- CABİT İSTANBULLU boya ticarct
yerindeki tütün kişesinin bir sene le açık artırmaya konulmuştur. Mu- hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 
.müddetle kiraya verilmesi ha• ka- hammen bedeli 1784 lira olup ihalesi boyalan bir defa tecrübe edenler 
tiplikteki tartnameıi veçhile açık 26. 5. 39 Cuma günü saat 16 dadır. artık başka marka resim boyası kul
artırmaya konulmu.tur. Muham- iştirak edecekler 134 liralık teminat lanmak isteıniyeceklerdir. 
men bedeli 100 lira olup ihalesi makbuzile encümene gelirler. ••: .. ··~• 11 •••:•:uow••:••••••• .. ••••u•:• 
2-6-939 Cuma günü saat 16 dadır. 2 - 63 üncü adanın 321 .50 metre faıye bması ıçmdeki anbanna teslim 
iştirak edecekler 7 lira 50 kuruş murabbamdaki 24 sayılı arsasının sa- e?ilme~ ıartile P8?1uk, band, gazbe
teminat makbuzile encümene ge- hşı baş kitiplikteki şartnamesi veç- zı, o~s!Je~, et~r, lizol satın. alınm~ı 
lirler. hile açık artırmaya konulmuştur. başkitıp!il'teki prtnamesı veçhıle 

5 - Cocuk yuvasına 7000 kilo Muhammen bedel 964 lira 50 kuruş açık eksiltmey~ konu~uştur. Mu
İnek südü alınması haf katiplikte- olup ihalesi 26. 5. 939 Cuma günü ha~en b~deli 289 lira 50 k~~~! 
ki ~artnamesi veçhile açık eksilt- saat 16 dadır. Iıtirak edecekler 75 olup ihalesı 26. s., 939 Cuma gunu 
meve konulmustur. Muhammen lirahk teminat makbuzu ile encüme- saat 16 dadır. lştırak edecekler 22 
bedeli 700 lira' olup ihalesi 6-6- ne gelirler. liralık ~eminat makbuzu ile encüme-
939 salı günü saat 16 dadır. işti· 10-16-19-23 1578 (938) ne gelırler. . . 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın , 

hastalıkları Operatörü ~ 
Her gün hastalarını saat üçten son-~ 

ra Atatürk caddesi cEski Biı:inci , 
·kordona 222 numaralı muayeneha-~ 
nesinde kabul eder. ~ 

TELEFON : 2987 
C44Z"LZZXZZZ7ZZ:ZLZY/.;Z;z"'LZZJ~ 

DOKTOR 

Celal Yar~m rak edecekler 52 lira 50 kurutluk 1 - Namazgahta Alaybeyi cadde- 4 -. Bel~ıye fen ~eyeti deposu· 
teminat makbuzu ile encümene sinin birleştiği mahalde belediyeye n~ teslim edilmek §artile 2600 .!orba . . 
gelirler. ait 155 numaratajlı yol fazlasının ç~m~nto .sahn alın~ası ~ mühen- JZMIR M~MLEK~~ 

6 - Çocuk yuvasının senelik 9-6-939 dan itibaren bir sene müd- d.ıslıkteki şartnamesı veçhile açık ek- HAS'J' AHESI DAHiLiYE 
ihtiyacı için satın alınacak 24 ka- detle kiraya verilmesi baş katiplikte- sıltm~ye kon'!lmuştur .• M~ammen MÜ'J' AHASSJSJ 
Jem muhtelif erzak baskatiplikte- ki cartnamesi veçhile açık artırmaya bedeli 2860 lira olup ihalesı 26. 5. M h . iki' • • B 

1 
sokak 

' :ı 939 C .. ·· 16 d d 1 f uayene ane . nc1 ey er ki ~artnamesi veçhile açık eksilt- konulmuştur. uma gunu sa~t a ır. 'ı- No. 25 TELEFON : 3956 
meye konulmustur. Muhammen Muhammen bedeli 26 lira olup rak edecekler 213 lıra 50 kuruşluk (1010) 
bedeli 2688 lir~ olup ihalesi 6-6- ihalesi 26. 5. 939 Cuma günü saat t~minat makbuzu ile encümene ge- ---------------
939 salı ~nü saat 16 dadır. lftİ- 16 dadır. iştirak edecekler iki liralık lırler. 
rak edecekler 202 liralık teminat teminat makbuzu ile encümene ge- 11-16-19-23 1595 (944) 
makbuzu ile encümene gelirler. lirler. Düzeltme 

7 - Cocuk yuvasının senelik 2 - lsmetp8§a bulvarında bele-

Doktor 

Hami~ Ataman ihtivacı için 8000 kilo birinci ne- diyeye ait 69 numaratajlı Deponun Gazetemizin 18 Mayıs 939 tarihli 
vi ekmek satm alınması baskatip-124. 6. 939 dan itibaren bir sene müd- ve 10131 sayılı nüshası 8 inci sayfa
likt,..ki {!artnamesi veçhile' açık detle kiraya verilmesi baş katiplikte- sında neşredilen lzmir belediyesinin 
eksiltmeye konulmuştur. Muham- ki şartnamesi veçhile açık artırmaya Garaj santral tamir atelyesi~in İkm;ali KULAK BURUN BOCAZ ve HAN
men bedeli 800 lira olup ihalesi konulmuştur. Muhammen bedeli inşaatı işinin muvakkat temınat mi1!- ÇERE' HASTALİKLARI UZMANI 
6-6-939 salı günü saat 16 dadır. 180 lira olup ihalesi 26. 5. 939 Cu- tarı ( 435) lira olarak yazılması la- Manisa, İzmir caddesi No. 132 
lftirak edecekler 60 liralık temi- rna günü saat 16 dadır. iştirak ede- zımgelirken sehven (210) .çıkmıı~r. Şen sineması yanında 
nat makbuzu ile encümene gelir-ı cekler 14 liralık teminat makbuzu işbu işe ait muv~at te~at ~i!'- Saat 3 ten sonra hastaları kabul ve 
ler. ile encümene gelirler. tarının (435) oldugu tashihan ılan tedavi eder 

8 - Çocuk vasının senelik - • · 

23 Mayıs Sili 1939 

l 

• • 
AS P 1 R 1 N in_Jesirinden emin 

~ 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Siz de bu kremden şaşmayını7. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalına ilı

tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uztm bir tecrübe mahsulü olarak vü

getirilnıiş yegane sıhhl krem-cuda 
lerdir . 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanhkla değil, 

sıhhi cvsabnı Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitiilerinden yüz
lerce krem arasında birincilik miikafa
tmı kazanmış olmakla ispat etmiştir . 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapıbnış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanınmış hususi vazo \.e tüp şeklinde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOCLU • İSTANBUL 

1 LAN 
Denizli belediye reisliğinden: 

Denizli şehri hidro elektrik tesisatının 127849 lira keşif bedelli ceb
ri boru, makineler, yüksek tevettür, havai bat ve 4ehir dahili ,ebekesi 
işi ihalesi 26 Haziran 1939 'Pazartesi günü saat on beşte Denizli bele
diye dairesinde belediye encümenince yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktan 9588 lira 67 kuruştur. 
Bu İşe ait eksiltme şartnamesi ile bu ,artnameye bağlı: 
A - Mukavele 'Projesi 
B - Keşif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Fenni şartname. 
(639) kurus bedel mukabilinde Denizli belediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplarını muvakkat temi

nat ile en az sekiz gijn evvel müracaat ederek Denizli vilayetinden 
alacakları müteahhitlik ehliyet vesikası ve ticaret odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika ile birlikte 26 Haziran 1939 tarihinde saat 14 
de kadar Denizli belediye encümeni reialiiine vermeleri ilan olunur. 

13. ıs. 23, 28. 1611 (962) 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan İ$: 
1 - Adala regülatörü İnşaah keşif bedeli (376,027) lira (62) ku

ruştur. 

2 - Eksiltme 17, 6, 939 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 11 
de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (18) lira (80) ku
ruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18791) lira (10) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacağ1 günden 
en az sekiz gÜn evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekte 
ile Nafıa V eltaletine müracaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede vazıh saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muka-
bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilin z 1 
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T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHARDLIHE 

Llverpool ve 
Glasgov battı 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYASI 

Um dal 
rElff ASJa 

Oli\ier ve 
Şürekası 

Deu tsche Le· 
vante Linie UMUNIDElltZ 

ACBNTALICI LTD. 
BEi 1 ENİC ..... m<'.' LTD G. M. B. R. RAMBVRG 

• ~ .... wu:..., • aıaı11cı KORDON REES 

..... 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIAt'ICA a. A. Dl 
NAVİGA!'İONE 

GERMANİA vapuru 15/11 mayıs BfuAaıtJ •EL. •"'"'J İTHAKA 23 ta bekleni TBEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha- arasında beklenilmekte olup Rotterdam n ~ .& -.. vapuru mayıs -
• tarihin' .1-

1 
k ~= ...ı• .. 1stan- Hamburg ve Anversa limanlan için yük yor. 27 mayısa kadar Anvera, Rotter- BARLE'ITA motörü 17/ 5 tarihiııde 

zıran uo ge ere •:- •- alacaktır. LONDRA HATn: ~~m, Bremen ve Hamburg limanları selerek ayni gUn Pire, Brlndı.ı, Triest. 
bul, Pire, Napoli ve Marsılyaya hareket ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip ıçın yUk alacaktır. ve Venediğe hareket eder. 

• • • • • • • • • • • edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- Londra için yUk alacaktır. ~SA~ vapuru 7 haziranda ~ BRİONİ motörü 18/ 5 te gelerek ayni 
BOSNİA v~puru 25 mayıs tarihinde Her tilrlil izahat ve malllnıat için Bi- burg ve Anversa limanlan için yilk ala- BELGRA VİAN vapuru 15 nlsımda :;~ 1~ hazırana =b Anv.er:' yUk eün Pat.moa, Leros, Rodosa hareket 

tıJıminen gelip mal çıkaracak ve ayni d da 156 umanda LAU- caktır . remen ve urg ıçm eder. 
samanda Liverpool ve Gla.o;gov ile yük rlncl kor on D • Londra, Hull ve Anversten gelip yok alacaktır. . ClTrA Dl BARİ motörü 18/ 5 tarihin-
alacaktır. RENT REBOUL ve ŞERtıct vapur acen· BALKANLAR ARASI HATl'I çıkaracaktır. DELOS vapuru 21 haziranda bekle- de gelir, ayni gün İstanbul, Pire Napoli 

FERN LİNE tasma müracaat edilmesi rlca olunur. ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOB nlyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- lıfarsllya ve Cenovaya hareket eder. 
TELEFON: Z 3 'J 5 YUGOSLAV BANDffiALI IJYERPOOL BAftl terdam, Bremen ve Hamburg için yUk ZARA motörU 24/ 5 tarihinde gelir, 

NEVYORK HATrl HLOVCENH LESBİAN vapuru 20 nbantb Llver- ala~MEMENT B. SCBULDT ayni gUn Pire Korfu Saranda Brindbi 

FERNHİLL motörU 16 mayıs tarihin- lslm1eri ve navlunlan hakkında acenta Lilks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gü- pool ve Svanseadan gelip yUk çıkaracak- GL'OCKSBURG vapuru 1 haziranda Tri~Ove v:~fsi=:;eı-~ 
de tahm!nen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhUt altına giremez. Daha fazJa nil Suşak, Trieste, Venedik ve Pireden br- bekleniyor. S hazirana kadar Anven, ayni gUn ~tmos Lcros Rodosa hareket 
ııi r.amanda Nev _ York için yUk ala- tafsilAt almak için T. Boven Rees ve Şr. muvasalat edip eyni gün Köstence ve ~?t~ Bremen ve Hamburg lçln eder. 
caktır. nın 2353 telefon numaruma müracaat Varnaya hareket edecektir. Deafsclle Le11anfe-Llnle yük ala • ROY ALE HEERLAH 

Gerek npurJarm muvasalat tarihleri, edilmesi rica 
01u::. •• nLOVCENn KRETA vapuru ıs nisanda Hamburg DEH NORSICB HIDDEI,,. DAISE KVMPA'NYASI 

Vapuru 20 mayıs 939 cumartesi günü ve Anversten gelip yilk çıkaracak. HAVSLIN.JE, osı.o HERCULES vapuru 18/ 5 tarihinde 

T C Z. t Bankası Köstcn~;n avdet edip 21 mayıs 939 . BOSPHORUS vapuru 20 haziranda gelerek Amsterdam Rotterdam ve Hanı· 
• e ) r a a pazar günü saat 12 de.. kında acenta bir teahhilt altına giremez bekleniyor Dlyep ve Norveç için yUk burg limanları için yük alacaktır. 

Pire - Arnavutluk limanlnn - Kotor, Daha fazla t.afsUAt a!mak için Birinci alacaktır · SATURNUS vapuru 25/5 tarihinde 

Klll'llllq ıariltl : 1888 
Sermayesi: 100.001.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adecll : 262 
Z1rat ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA Bbl!KTtRENLERE 28.800 ı.tRA 
tKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplarmda en az (50) 
llrasa bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre Ik

nmlye dalıtılacaktır : 
' Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
, • ~ aooo • 
' • 250 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 
100 • 50 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
180 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan aşağı dilşıni

yen)ere tlı:rmnlye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar -.ede 4 defa, ı BJl6I, ı Birind kiaan, 1Martve1 lbııdran tarih· ....... ~. 

Dubrovnik - Split, Venedik ve Trieste- Kordonda 152 numarada cUMD.~· AMEiitcAN EXPORT LİNES, İNC gelerek İstanbul Burgas Varna ve K&-
ye hareket edecektir. .... ...... •rr.oT + tence limanlarına hareket eder. 
İzmir. Venedik _ Trieste seyahat umum! deniz Acentalığı Ltd. milracaat ~A vapuru 19 mayısta bek-

mUddeti : 7 gUn.. edilmesl rica olunur. !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT ı.JNE1N 
-L ı ___ ,,. . d EXCHl!Sl'ER vapuru 9 haziranda 

Gen::>ıo. vapur nnn muv11:51Wlt tarihleri, Telefon : 4072 MU ilrlyet bekl 1 Tuna limanla i · yUk 
gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- Telefon : 3171 Acenta ala_:,~ yor.. n çın VİNGALAND motörü 23/ 5 tarihinde 

Cii&tır. Rotterdam Hamburg Skandinavya U-
D. T. R. T. man1an için yük alacaktır. 
SZEGED vapuru 25 mayısta beldeni- BRAGELAND motörU 1/8 tarihinde 

yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. gelerek Rotterdam Hamburg Sbndl
TİSZA vapuru 5 haz.lranda beklen!- navya limanlan için yük alarak hareket 

yor .. Tuna limanlan için yük alacaktır. edecektir. 
TİSZA vapuru 19 mayısta beklenl-

~~r. Beynıt, Portsait ve İskenderiye SERVfCE MA.Rb'bfB 
1çın yük alacaktır. • 

SERViCE MARh'fJIB Roamaln Kıımpanyan 
ALDA JULİA vapunı 8/8 tarihinROVMAfN de ıeJerek Malta Marsllya " eeao.a 11-

DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- manian jçbı yUlc ve yolcu alank bare
niyor. K&tence. Kalu ve Tuna liman- ket eder. 
lan için yUk alacaktır. . tılndakt banket tarlhJertJte ..... 
JOHNSTON V AB&EN LİNES Ln>. lardaJd dellfildl1derde dO~ ..ata 
İNCEMORE vapuru 28 ma)"IBta bekle- mesUllyet bbW etmez. Daha fazla taf. 

niyor. Burps, Vama, K&tence. Sul1na sillt için ddnd Kordonda PSA'l'BUJ 
Kalas " İbraU liman1an için yük ala- SPERCO vapur acentuma mOnııcMt 
cılktır. edDmesl rica ohmur. 

Vapurların hareket tarihleriyle nav- TELEFON: 2tM. Z11S 

lunlardald detişiklilderden acenta me- ------------
suliyet kabul etme Zee ve Şsı. Vapur acentalıiJna mllnea-

Daha fazla tafsil!t için ATA TÜRK at edilmesi rica olunur. 
caddesi 148 No.da V. F . Henry Van Der TELEFON : zt0'1/ZOl8 

• 

1 
tanır İncir ve Czilm Tannı SaUş kooperntineri Birliği 

~ bölgeslnift !rt' ~ ~1mı!n!~=!~!: Oömtsek ve kırmı-
zı Tariş şaraplarını daiına tercih ediniz. Sofranwla TARIŞ şarniJ1:tr1 eksik 

ıw 

- 1 
*Mli&lı• 

--

iele Süt rnakinlaarı 

• 

ohn···•Nlır .. 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

# •• 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Umum doktorlarm takdir ve milyonlarelı vatandap itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet turubudur. Daima bnı tueleyip çoğaltır. Tatlı bir lşti
ha temin eder. Her zaman gençlik. dinçlik verir. ZekA ve hafıza kudretini yük
seltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uYkusuzluğu, halsizliği, fena dil§Un
celeri giderir. Vüdut makinesine 1.izım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı azim, irade, n~ sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu
annit inkıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te
min eder. 
FOSf'ARSOLU; iiter bUti1D lmnd pnaplumtlaa ayrına başbca ham, de-

vamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratmasa ve llk kullananlarda bile muche 
gı'bl tesirini derhal g&termesidir. Tifo, Grip. Zatürree, sıbna ve umum kansız
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir 
derman §Ul'Ubudur. Sabbat Yekiletinin resmi mUsaadeSini blizdir. 

. 

T. iŞ BAN~ASI' 010 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kmalar : 1 Şubat. l Mayıs, 26 Aimtoa, 1 Eyrul, 1 lkincilep'in 

t a r i b 1 er i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
,- ikramiyeleri: = 

1 Adet 2000 Urallll - 2.000 Lira 
5 H 1000 liralık - S.OOD Lira 
8 H 580 lirabk - 4-000 Lira 

16 ,, 2so Urabk - 4-000 Lira 
'8 n ıoo Urabk - 6.ooo Lira 
95 n So Urabk - 4-750 Lira 

250 ,, ıs liralık - 6.250 Lira 
••• •• ... .. 
435 32.000 

&.Y7rJ>!?1>::7.zıt"'A""9'z.7Z.LJlbiiit>J&AS 35 HJ 1 WWWW,,_, 
T. it Bankuına para yatamak1a, yalnız para biriktinnif olmaz, 

ayni umanda talihinizi de denemif olursunuz. • 
t '. ' .. . . . \... .. . ' ~ ·~ . . .. .. ....................................... _ .• 

Doyçe Oryentbank 
DR E S D NE R B A N K ŞU 8 ESi 

i Z MİR 
Merkezi : BEKLiN 

Alm&n78cla 175 şubesi inevcattur •• 

l 

DllaJ- ea Wl,.ak ,...._ 
-.awı..a. 

Miele aiit malıinaları 
Çek ........ ~.., "1 

llfEJ.E 
Stit -.ldmlarmm blttla .. +.._. 

.-hnen 
MIELE S()T MAKİNALUI 

Diler makinalardaıı daha ........ 
daha ucuzdur_ 

İS'l'ANBUL 8-bf •eıp.a ı r.M....._ 
le, 51 No.hl POKD TaAŞ ......... 
depoauM• 

IZMIRDE Satq depo u : S. ABUAF ,.e M. PEÇO 

Marepl Feni bulvan No. • TELEFON: !Z73 -------·· 
Kolay Ve Seri Yazı 

Göster ·~ti Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Tüccar, Bankaa, Memw, TBJebe, Ye her kete 

linm olan. icabmda kopya kiiıd. ile bet kopya 

çdmnn miinldmp ayar tertiJatla Ye 

Beş Sene Garantili 

.//(Jt.~ 
İ ZM İR 

Dolm!l kalemleri geldi. 

Fiyali her yerde TI.. 2. 

Toptan alanlara iıkonto yapıLr . 

Nafiz Mutafa - tzmir 

lnhisaTlar lzmir Tütün fabri
kası müdürlüğünden: 
Bobin sandıldannın böhnderile bpaldanndan çıkan tahminen 9 

metre mik'abı kadar tahta 25. S. 939 peqembe giinü aaat ikide pazar. 
lıkla satılacaimdan ideldilerin muayyen gün 'H aaatte müncaatlan 
ilin olunur. 

~nibtiyat~ 

ı7ı,500,ooo RaylasınarJı 
l'ürkiyede şubeleri : IST ANBUL ve IZMJR 

almnla ~: RABIBE U EKDIDlilUYB 
l liiilii;:... ..... ...:..:...:~.;;;;~;;;;;;~;::::::::::::~====:::::==.::::==::::i===:::=!!i'.!?'~~;;::~:~====:''::'~~~-,.~~ ~ .~f....~·~~l!!l!!!!tllı~ıt!~~ -r aıon : 2 ~~.__, -utı":r. 
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Lisemizin büyük atletizm- bayram 
Pazar co 

' 
•• •• gunu 

neşeli 

Alsancak stadyumunda Lise 
bir gün geçirttiler. Direktör 

gençleri lzmir halkına 
B. Hilminin sözleri 

- liA~TARAFI 4 NCÜ SAHİFEDE -

letizm hareketleri yapıldı.Bu hareketler 
bu sahada büyük bir varlık olduğu mu
hakkak bulunan liselerimizin delfiletiy 
le yapılmıştır. 

Atletizm hareketleri, 2 nci lisenin ilk 
spor bayramiyle başladı. Bundan sonra 
Izmir atletizm şampiyonası yapıldı. Ve 
bunu da 19 Mayıs gençlik bayramında 
yapılan muazzam spor nümayişleri takip 
etti. Pazar günü de birinci lisenin Sarı 
ve Mor .• Iki takım halinde yaptığı ve 
büyük bir intizamla geçen dördüncü at
letizm bayramiyle bu hareketler güzel 
bir netice ile kapandı. 

Birinci lisemizin dördüncü spor bay

ramı, geçen yılların fevkinde bir alaka 
toplamıştı. cTürk gibi kuvvetli> sözü -
nün bir timsali olan genç ve dinç liseli
Jerimiz.in spor hareketleri, tribünleri 
baştan başa kaplıyan kesif bir kalaba -
lık tarafından takdirle ve iftiharla alkış
landı. 

Saat Uç buçukta başta muzika olduğu 
halde ellerinde Türlı: ve lise bayrakları 
bulunan San ve Mor takımın genç at
letleriyle TilrltkU§u kollannm da iştira-

geçen ve climoık yürüyen gen~1 tırn.z.n 
geçişi seyirciler tarafından dakikalarca 
alkışlandı. 

Resmi geçidden sonra bütün talebele
rin hep bir ağızdan söyledikleri ve mu
z.ikanın da iştirak ettiği istiklal marşı 
nağmeleri arasında bayrak çekme mera
simi yapıldı. 

Bunu, yine talebelerin söyledikleri Li
se marşı takip etti. 

Bu arada yardirektör Nuri Tozkopa
ranın davetlileri selamlıyan hitabesi de 
işitildi. 

Sıra müsabakalara gelmişti. Ve mü
sabakaya 200 metre silrat koşusiyle baş
landı. Ko~ucular iki renk taşıyorlardı. 

Sarı ve Mor .. !ki tarafta da kuvvetli 
gençler ve istikbal için ümid verici ele
manlar göze çarpıyor. Sarı takımda lz
mirin 200 ve 400 şampiyonu Fahri Batu, 
diğer takıma nazaran kendi ekibine bir 
üstUnlük veriyor. 

200 Metre: 
Iki taraf ta üçer atletle iştirAk etU. 

Neticede Fahri Batu (Sarı) 26 saniye 
ile birinci, Yavuz (Sarı) ikinci, Umir 
(Mor) UçUncU. 

800 Metre: Nuri (San) birinci Mor-

400 Metre: 
Sarılardan Fahri 53, 4/5 ile birinci, 

Kemal (Sarı) ikinci, Necdet (Mor) 
üçlincü. 

50 Metre küçükler: 
Bu yarış tamamen mor takım men -

su plan lehine neticelendi. Necmi birin
ci, Turgut ikinci, Doğan üçüncü. 

Gülle: 
Sarılardan Haşim 10,16 ile birinci, 

Alaettin (Mor) ikinci ve Ali üçüncil. 
Tek adım: 
Morlardan irfan 5.62 ile birinci, Ci -

hat (San) ikinci, Ilhan (Mor) üçUncU. 
100 Metre: 
Sarıların galebesiyle neticelendi. 12, 

1-5 ile Cihat birinci, Behiç ve Kemal 
ikinci ve Uçtincü geldiler. 

100 Metre küçükler: 
Kor QJt 

CÜ. 

Cirit: 
Bunda da morlar muvaffak oldular. 

Irfan 35,20 ile birinci, Halil ikinci ve 
Haluk üçüncü. • 

Yüksek atlama: 
Morlardan Alaettin 165 ile birinci, Sa

rılardan Nüzhet ve Behçet ikinci ve 
üçüncü. 

1500 Metre: 
Sarılardan Nihad 4,59 dakikada birin

ci, Morlardan Nejat ikinci sarılardan Ib
rahim üçüncü. 

4x100 Bayrak. Bilyükler: 
Sarıların Fahri, Kemal, Yavuz, Cihad 

takımı 49,2--5 ile birinci. 
Disk: 
Sarılardan Hamdi 25,90 la birinci. 

Morlardan KAmil ikinci ve Orhan üçün-

Morların, Necmi, Haluk, Doğan, Tur- Li&e atletizm bayranunı idare eden Lise 
gut takımı 30 saniye ile birinci. Yardirektörii Nuri Tozkoparaft. 

4x100 Bayrak küçükler: 
Morların Rifat, Hasan, Aydın, Haluk Bu koşuya iki takım da en kuvvetli 

takımı 52-35 le birinci. elemanlariyle iştirak ettiklerinden koş11 
Bu yarıştan sonra şehrimizde ilk defa , çok heyecanlı oldu. Sarı takım: Fahrl, 

olarak Isveç bayrak yarışı yapıldı. Bu ! Kemal, Nureddin, Cihaddan müteşelt• 
yanşa sarılar en kuvvetli süratçılariyle ' kildi. 4,4 ile birinciliği alarak ikinci lise
iştirak ettiler. 400 de Nihad 300 de Fah- nin 4,6 olan rekorunu kırdı. 
ri, 200 de Behiç, 100 de Kemal sarı takı- Puan tasnifinde Sarı takımın 82 ve 
mı teşkil ediyorlardı. 2 dakika 26 2-5 Mor takımın da 69 puanı olduğu göri1J.. 
ile sarı takım birinci. dil. Bu suret1e san takım uhdesinde 

'Oç adım: olan şampiyonluğu muhafaza etmi§ 01-
Morlardan AlAettin 12,47 ile birinci. du. 

Sarılardan Cevad ikinci, Morlardan b- Müsabakalar esnasında derece alaıl 
fan UçüncU. atletlere ve takımlara mUkAfatlar veriJ.. 

110 Metre manialı: di. Ve 939 hmir mektepler arası volcy· 
Sarılardan Cihad 19, 2-5 ile birinci. bol p.mpiyonluğunu kazanan ikinci lise 

Yavuz (San) ikinci, Halil (Mor) Uçtln- takımı seyircilere takdim edilerek 


