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lngiliz cevabı .. 
Ehemmiyetli teklifler yapılacak 

Parti Genel Sekreterliğinin kabineye dahil olması, Parti 
diaiplinine tabi ol mı yan bir müıtakil grup teıkili teklif edilecek ..• 

Dahiliye Vekilinin mühim beyanatı 

Dün Moskovaya gönderildi 
Pakt projesi Varşova ve Bükreş 

hükümetlerine de tebliğ ediliyor ... 

Dahiliye ve Inhi&arlar vekilleri bütçelerini müdafaa ederken (Tayyare ile) 

İstanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) 
29 mayıs pazartesi günü toplanacak 
olan Parti kurultayına mühim teklifler 
yapılacağı anlaşılmaktadır- Ankaradan 
bildirildiğine göre Parti nizamnamesin-
de yapılması teklif edilmekte olan ehem- 1 

miyetli dcği~iklikler arasmda Parti re-
1 

nel sekreterinin kabineye devlet vekili 
olarak dahil oliriası esası da vardır. j 

Büyük Millet Meclisindeki Parti gru
bu azalan arasından kurultayda ~ile
cek 21 azanın mecliste bir müstakil grup 
teşkil etmeleri bu grubun bir de Lideri 
bulunması gece bildirdiğim gibi Pıu:ti 
nizamnamesinde yapılması teklif edil- ! 
mekte olan değişiklikler anuond,adir. 
Müstakil grup balan mahte1if mesele-
lerin müzakere ve münakaşalarında 
Parti disiplinine riayet mec:buriyetinde 
olmıyacaklardır. 

- SONU 6 INC'I SAHİFEDE-· Çemberlayn Londrada halk tarafından aLkı§lanıyor 

Mugalata Bir-ilhak hazırlı&-ı mı? Dr. Aras 
---1%·---

Londra 25 (ö.R) - Ingiltenmıı Moe
kova aefiri ba§vekil B. Nevil Çember -
layn tarafından dün avam kamarasında 
lngiliz - Rus müıakerelcri hakkında ya
pılan beyanat metni Sovyet hariciye ko
miSerl B. Molotofa tebliğe memur edil
mijtir. Aynı metin Londra Sovyet bUyilk 
elçiJiğlıie de gönd~ olup B. Maisld 
Cenevreden avdeünde bunu bulacaktır. 
Resmt mahfillerden bildirildiğine göre 
15 Mayiata Londraya gönderilrnl§ olan 
Sovyet tekliflerine lıigiliz hUkilmetinin 
resmi cevabı da Moskovaya gönderil • 
miştir. Bu cevap Uç taraflı Ingiliz-Fran
sız Sovyet paktı hakkmdaki Ingiliz. pro

j esinin başlıca noktalannı ihtiva etmek
tedir. 

JJe hiç lllr halıilıati 
gizi emeğe 
lntlıtin yofıtur- Hitler DanZİ!? Nazilerinin şefi ile ----.f:r·---

Mühi m görüşme-

Sovyet hilkümetinln teferruata n 
,ekle ait bttı millihazalar yürUtmesl 
mümkün olduğundan. yapılacak olan 
diplomatik mukavelenin tam metnini 
hazırlamak için Ingiliz hükümeti bu ml\
llhazalarm kendisine bildirilmesini bek
liyecektir. Londrada tahmin edildiğine 
göre Fransanın muvaf akatlyle hazırlan
mış olan Ingiliz. tekliflerinin muhteviya
tı Varşova ve Bükreş hUkümetlerlne de 
teb · · · 

~EVKET BlLGIN 

Sulh cephesi kuvvetlendikçe A1-
uıanya ve ltalyanın tehevvür v~ infi· 
alleri artıyor. Mihver gazetel.~rı ~~~
ları sıvamış sağa, sola ateş puskuru
yorlar. Kölnite Volkszeitung'un yaz-
dığı şu satırlara bakınız: . . . 

« İngiltere ve Türkiye bılmelıd~r
lcr ki, Almanya ve ltalya sade hır· 
birinden ayrılmıyan iki mücadele ar· 
kadaşı değildir ... Ayni zamanda aşıl
maz bir istihkamdır.'> 

Bu ihtarın ne kadar yersiz ve saç
ma olduğunu kayda hacet var mıdır} 

.... ,, .... _ L! .. •• •• 1 • .. - ı;r-

,....,, ........ em aelds 
ıoııornotlf satın 
aııyoraz-

----t:r- - -
Londra 25 (.A.A) - TUrklye bUyUk 

elçisi doktor Tevfik RiiştU Aras diln ak

şam, avam kamarasında verilen bir ak
pm dyafetinde parlamento azasından 

1 bir grup ile bliyilk Britanya politikası 

1 
etrafında görüşmelerde bulunmuş ve bu 
münasebetle bir nutuk söyliyerek Türk
Ingiliz anlaşmasının ehemmiyetini te-b~
rUz ettirmiştir. 

Ne Türkiye, ne de İngiltere Al-
manya ve ltalyaya karşı tecavüz ni- Polonya piyadeleri ve tanklan bir manev~ada-------------
yeti beslemiyorlar. Ancak kendi ha- Damiser Forpoıten» pzetesi bildiriyorı Danzis Nuı-

Lord Phillimore'Un riyaset ettiğl bu 
toplantıda kabine azasından mUteaddit 
nazırlar da hazır bulunmuştur. 

yati menfaatlerine karşı tecavüzü ~ 25 (ö.R)F;.:.. dünkü çarpmba ,unü Şansölye Hitl~ ~ ka-
imkansız kılmak istiyorlar. Bu kadar- ıeruun tefi Albert . aba1isine aelim1annm bildirilmesine kmdiüni ....
cık bir farkı Alman gazetelerinin bul edi1mİf •• Fübrer Daldlll 

1 l 1 • a:. ._L-'1• ide timdiye kadar an amış o ma an mlD' etmıfw • nal soqalist ıueteai mubuere hakkında ...,....uit ftlDAlll9I' 
lazımdı. Bu arifane tccahülde israr- Danzia Nuyo bahis oldaiunu kaydetmektedir. 
ları hüsnü niyeti.erinin .. delili sayı- sadece Anfluswı mevzuu ** 
lamaz. Maamafı bugun Avrupa Kalthof cinayeti koymuıtur. ·~· . 
o halde bulunuyor ki Almanya ve Danzig 25 (AA) - · · bu-ı Danzig ayan reisi Greiaor aöyledı1ıı bır 

d .... d .. kl G b • cenaze merasımı 
ltalyanın bizim için ne uşun u e- kurbanı rü nerın nutukta demiıtir ki: 
tinden ziyade bizim kendi mevkiimi- gün Kalthofda yapılmııtır.. l"d . Förs· cGrübner, derin ihtilaflann ve kana-

f 1 . . . k t N al Sosyalıst ı en 
zi ve hayati men aat erımızı uvve • Danzig asy~n amın• bir çelenk _ SONU 3 ONCO SAHİFEDE -
le tahtı emniyete almış olmamız ha- ter cenazeye Hıtler _n_ ------------. 

izi ehemmiyettir. . . • it ee kt 
Mugalata ile hakik~tle~ı gız~eme- K. urpar a 

~=t::k~:y~!~:yi~şt:!ı :~:;:~d~: u 
ğişiklikler husul bulmazdı. ~ıhver -----------=--~=----~:-
gazeteleri istecliği kadar bagırsın... b h ~ d 
lstecliği kadar yumruklannı sıksın... Hayvanat a çesın e 
Sulh gemisi yolundan dönmiyecek-

tir.... h~ _ı· 1 Her ~n karşılaştığımız aoıse er 
bu hakikati kendilerine anlatmıyor 
mu} 

- SONU 2 iNCİ SAHiFEDE -.N 
SEVKE!'BfLG - -

Birbirine aşık hayvanların şa~anı 
dikkat kıskançlık sahnelerı 

Bahçenin 
Hayvan•arı 

arasmda 
bir seksOIO• 
Ji lbtilill 
baııamıt 
pbldir .. 

Ropörlajı 11apan 

A. BtLGE'J' 

H tay Londra25 (A.A)-TUrkiyehUkünıea ti Ingiltereye mUhim bir lokomotif si -

parişinde bulunmuştur. Bu sipariş 58 

----& • • lokomotif hakkındadır. Ve takriben bir 

F r an Sl z m Ü m e ss 1ı1 milyon Ingiliz lirası kıymetindedir. 
-1:?- 18 ay içinde teslim edilecek olan bu 

Dün sabah Ankaraya lokomotifler ~vrupanın en bUyilk ve en 

k 
kuvvetli makinalan olacaktır. 

geldi. 5 gün kalaca 

Framanın Hatay mümessili KoLe An -
kara gannda (tavyaf'e ile alınmıştır) 

ANKARA, 25 (Hmusi) -Framanın 
Hatay mümessili Albay Kole bu .. bab 
Toros elupresile Halepten Ankaraya ıel
mit •e istasyonda sefaret erkim tarahn· 
dan karplammfbr. 

Dr. Anu 

Albay Kolenin bu ziyareti Fransa ile 
aramızda devam etmekte olan söriiflne
lerle alakadar bulundaiu tahmin edili-

7or. 
Kole Anbrada bet sin kalecaktır· 

Halepten seçerken Suriye ili komiseri 
ile ıöriiferek kendisinden '°" talimab 

L-------' aldJia IÖ7ı.a-Mtedir. 

And4t>cılb. - istikbale gezmek için gelirler cı budala .• 

Kcıkcıtu"' - Hava. cılmak İÇi"-
Andovcılb - Yine bilemedm 
Kcıkat>Cıtl - Eh ,.. Mlevim ....- UtilcbGl içitı! .... 



rEHIASIR 

Kararnameler ... ŞEHiR 1-:iABERLERi" 
Mugalata 

---../:r·---
ile hiç bir ltalılludi 
glzlemeğe 
imlıan ~olı~ur ••• •• 

Odemişin 
---~----

Izmir Adliyesi ŞEVKET B1LG1N 
Yeni bina vergisi nizam
namesi meriyete girdi ... 
Yeni nizamnamenin tam metnini kari/erimiz 

bu sütunda bulacaktır 

İlk kurfan günü Hazırlanan listede hakimlerimizin yıllık 0a1ıa ı,;, ı..ç sün ...... 
1 

sıam.ı;.. 
Pazar giinüdür mezuniyet zamanları te~pit edilmiştir navya devletleri, A1manyanın 8ÖZÜ• 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİi! EDE -

önümtlzdeki Pazar günU ödemişin ne inanamadıklarından, karşılıklı bir 
llkkurşun istasyonunda ilk kurşun atı- İzmir adliyesi mensuplarmm yıllık bir vin Celil Varol ve Nadir Ener ~ir ey· ademi taarruz paktı yapmak İ.ltiyen 
mı merasimi yapılacaktır. Dilşmanı ilk ay mezuniyet zamanlan tesbit edilmiş.- lUlde, birinci sorgu h.~ Halil Sıt~ Berlinin tekliflerini reddetmiş]erdi. 
kurşunların karşıladığı kahramanlar ye- tir. Hazırlanan listeye göre ağır ceza ~y bir te~~'aI~C: so~ hAkll Holanda Kraliçesinin Brükseli ziya-

0 uldür. rinde dikilen Abidenin önlinde yapıla- reisi B. Slireyya Orhon mezuniyetini 25 mı H~~ası:ı ~~ 8.;~;se;i~ retinde söylenen nutuklar bu iestten 
J - Tahrir heyetinin vazifeleri, tahririn hi~ cak törene bütiin ödrunic::liler ve Tireden haziran tarihinde, ağır ceza azasınd:m !e .. cez..~ C mıh!!ı-un·a i Raı~azan Onat 10 daha az manidar değildir. Belçika 1 1 

. il . d'I ----s d . 1 ~ t t " Is uçuncu eza l:U\. K alı H l d K ali . . 1 Mevzii tadilat ta ep en zenne ta ı en tamına kadar, tadilat komisyonlarının kalabalık bir heyet iştirak edecektir. Ab uı:rahman Bır aw:s ~s a, aza . : haziranda ahkamı şahsiye bakimi Adem r o an a r çesının mora 
tesbit olunan gayri safi iratlar üzerinden vazifeleri de intihap tarih.inden iki aene -*- mail ÖğUt 6 eylQlde, ikincı h~k reısı Ballan 20 haziranda, icra reisi İsmail silahlanma lehindeki müracaatinden 
tadilin vaki olduğu malt ıeneyi takip devam eder. iki eenelik müddetin hita- Bilal Aras 6 eyl<ı.ld~, ~a .ce~l. K~rur IHakkı Ergüvenç bir ağustosta, icra mu- sitayişle bahsederken: «Yüz milyon 
eden mali ııeneden itibaren vergi a1ına- mında yeniden intihap yapılır. Evvelki Beş sene sonra ı~ hazira;ıda, aza~~~~ Pilav avini Enveri Ege bir teşrin.ievvelde,. hı .. nüfusu ihtiva eden küçiik milletlerin 
bilmesi için mevzii tadilat icrası takarrür aza ..... tekrar m· t'Labı ,.,.;.,.dir. oglu 1 agustosta, aza mülazımı Handan rinci icra memuru Ahmet Tekçe 1 a~W:- b 1 h' d 1 ak maddi ve manevi 

·-· uı - j • ti anı Ert · d t · ümh . t b · · · · · Kfunil ans e ın e 0 ar eden m
ahalJerdeki binalara ait İstinaf ta- M dd 58 T d'lA . tın' f k . zmır ze-u ny l!I unç 10 ilkteşrm e, zmır c unye tosta, inncı ıcra memur muavını t hl'k 1 l .. d ı . . d vamlı bı'r 

fi e - a l at ve ıs a omıs- .P müddeiumumisi Kemal Sanu bir tem- Erkılıç 1 eyltllde, icra muavini Ahmet e ı e ere muca e e ıçın e • 
leplednin k!ffe•i i•ônal komisyonun~ yonla" kendilerine tevili edilen ev<ak refıoJtesi yüz Jıin nuwla, baş muavin Zahit Öz bulak bir Oğan bir haziranda, kinci icra memuru anlaş~~ . yapmak> yolund~kı. te-
in taç edilmiş buLrmaeı lamndır. üzerindeki tetkibt: 35,50 ve 52 inci ton olacalı.. '""ust t "ddeiwnumt muavinler.n- Ziya Yalçınkaya 15 eylltlde, ikinci icra menmsını beynelmılel sahaya ıntikal T 

· t tk'k t t 1 1 · · · d ı f d · I · t k yti bakun mütahas- ---o os a, mu d 10 ""''..+" +.. • k · · d ld v •• } emyızen e ı a a ep en vergının mad.dede yazılı mijd et er zar ın a ıntaç zmır mın a a ze n den Cevat Özpay, Rüştü Üskent 1 ağus- muavini Sami Er em ao....,....,s~ ettınne nıyetın e o ugunu soy e-
tahakkuk ve tahsilini tehir etmez. Şu ka- etmiye mecburdurlar. Tetkikat bu müd- sısı tarafından son on senelik zeytin re- tosta, muavin Sabri Atamaner bir ha- Uçiincü icra muavini Vasfi Erkut bır miqtir. 

dar ki temvizen tetkikat neticeairıde ver· det zarfında mazeretsiz intaç ve ikmal koltesi hakkında bir tetkik hazırlanmış- ziranda, muavin Kemal Berkarda ve ağustosta mezuniyetlerini kullanmağa Barış için maddi ve manevi tehli-
ginin Cazla alındığı tesbit olunursa fazla edilmiyecek olursa müntahap aza da da· tır. Bu te1kike göre ilk beş sene içinde Hasan Gözi.igeçgel bir temmuzda, mua- başlıyacaklardır. kenin nereden ge]diğini bilmiyen 
alınan miktar nakden veya mükellefin hil olduğu halde komisyonlann reis ve vasati zeytinyağı rekoltesi 33914 tondan, k d yoktur. Bu~nkü sartlar icinde bu 
cliğer vergi borçlarma mahsup auretile azalan ~da ihmal suçundan dolayı son beş sene içinde 42199 tona baliğ ol- 5 o ı · cesurane sözler şüphe dilemez ki 
ret. noks.n alındığı anlaşılırsa farlcı ay- takibat yapılır ve reis ve hanın komis- muştur. Zeytin ağacı sayısı da ilk beş ıra ya a ar beynelmilel vazivette hasıl olan 
nca tahsil olunur. yondaki vazifelerine nihayet verilir. Bu senenin 2 milyon fazlasiyle 7,077,557 dir. esaslı deP.icıildiklerin neticeı:.idir. 

Madd"! 5'4 - Gerek mükellefler, ge- suretle kanunt takibata tabi tutulacak lr:o· hmirde zeytin rekoltesini kalite ve Simdi büyük küçük bütün milletler 
rek busmıi idare varidat memurlan isb- mieyon reis Ye azalan haklı:ında yapıla- lcantite bakımlanndan artırmak içlıı bil- l Jh • inaanhi!ın müsterek hazinesi olan 
naf komisyonu kararlannm 36 mcı mad- cak tahkikat Ye takibat memurin muba- yük bir çalışma devam etmektedir. Beş K6 ylüler arasındaki alacak dava arı tıyar medeniyeti ve ~ulhu konuna d~va-
dede yazılı müddetler ve şartlar dairesin- lcemat kanuna hükümlerine tevfikan ce- sene sonra Izmir zeytinyağı rekoltesinin L.leyetinde ne şekilde görülecektir? aında mesuliyetlerini daha iyi idralt 
C:le temvizcm tetkilini talep edebilirler. reyan eder. yU% bin tona varmasına çalışılmaktadır. Oı edivorlar. tehrtitlerin tf".Siri albnda 
Tem....., tal-.lerini lıavi ititam.aınder bi- Madde S9- t .. u _ _. ___ 1936 A--'L•• ~ıwww • '--

1
-- lar Zira n._ Loali~vonu 

,,,_ -r ~ ruuınuı ıaruıu • Jdl . d 1 b' tamim tht" meclis1erina müracaat mecburi- KAIIIlIVOr . 9tttn s: 4 nanın bulunduğu husmi idare varidat da- mülga mqpklı:afat vergisi kanwıi.Je bili Pek yakında de A~~ k: k:;::ue~e kay fhti: yeıT'k:nu1mwsıur. t\UJ) her tecaV'f1ze m11k.avemet kamri 
lreeiM verilir. Bu talepler telnYiz k.oım... vasıta "t"m'gilere munzam kesirlerin ud- y~ meclislerine rUyet saWıiyeti tanı- Müracaat i17.erine ihtiyar meclisleri ~enci; ~mnivetlerlni ~ oanmı; etmif-
yona tarafından 38 inci maddede yazılı larile teTlıidine dair olen 18 Mayıa 1929 ·~ Oe AJınanya nan davaların mahkemelerce rüyet edil- iki tarafı~ keyfiyeti bir kl- tir. Almanlann kolJ,.\.t;f ih~JUlar 
telcilde tetkik n bn.ra rapt n vilayetler tarihli n 1.f S 4 namanlı kanunun .füncü il fl. _. --•-•malca'I mekte olduğu bildirilmiş ve şu noktanın ğıt i17.erine tevsik ve temhir lr~ doiuracaimı iddi,. ettikleri koJl-ktif 
vuatMiyle huauat idare varidat dairele- maddesinin ilk fıhw mucibince tayin kı- e CCll' ... ---. nazan itibara almması istenmiştir. ve yahut taraflar 11zlapamL_8 bera- emnivet. istf! ~u)ece mütemadiyen 

rine inal olunur. Temyiz kararlan mez· lmm11 Ye maali:afat vergisine matralı ~~~.. da . bir ti- 1 - Köylülere taallUk eden em liraJ~ :8ı: ı::= ~~~ihtiıw yer kazanm~ktadır. 
km varidat daireleri tarafından 1 O gün ittihaz edilmit balunaıı gayri aafi iratlar, e • ç~e arasın Y7 iiza- ya kadar ihtilAflı işlerin alMtalılarıın hakkında karar verdiği takdirde gerek 

İçinde alakadarlara tebliğ olunur. nizamnamenin hükümleri dairesinde ye- caret anlaşması 8 
.di için~ a ; .. k beyhude masraflardan vikaye ve işi te~ sulh.an ve gerek hakem sıfatiyle iU.!haz Mihver f soanva ve Macaristandan 

Madde 55 - Bu nizamname büküm- niden tahrir ve gayri safi iratlan tahmin kerata başlanacakt~. B.u .usus:a. ur hil bakmundan sulhan hal ve bir ka- olunan bu kararın istinaf ve temyizi baska hiç b1r rrıill .. ~T\ Sf"n'IOl'ltısini, 
leri dairesinde yapılan umumi tahrirlerde edilinciye kadar safi irada tahvil edildik- ofis tarafından Isviçre ile ıcrayı. ticaret rara bağlanması ~~ istinat ~de- mümkün değildir. Bununla beraber ;t:madını )-.l'liz Cf,.<'Yilrlh·. Ru derece 
şehir ve kasaba ve köyde birer cüzütam ten sonra bina vergisine matTah ittihaz eden tüccarların mütalaaları tesbıt olun- rek. k~y .ihtiyar meclislenne salahiyetlböyle bir uzlaşma ~]~~ edileme~ ve- alemsi;nrnl bir itimadsı7.lık uvl"nAı-
adrlolunur. Her cüzütamın tahriri 3S inci edı'lı"r. maktadır. verilmiştir. yahut ihtiyar meclisinin hakemliği ka-

1
. ,, • ti' 1 •.J-t'a 

· · · l' kad · tihaz ratı no •tıır::>nın mesn11v,.. nası • ı maddede yazılı tekilde tamamlandıkça Madde 60 _Bina vergisi kanununun Son zamanlarda Türkiye - Isviçre ti- 2 - Köy kanununun 50 ve 51 ıncı bul edilm.e7.Se, on ıraya al' ıt d'l bT ) B' l-'"'-1' 
1 

'llet 
-

12 

ı~ d • . .._ · t caretı'nde go"zlerı' okşıyan bir inkişaf mü- maddelerindeki sarahate tevfikan taı·af- olunacak köy ihtiyar m_eclisi kararla- "' '. e ı ır · ır sıra ~h ısek,. ~r mı -miitaa.ıcip ma ı sene en ıtıoaren menye e ve bu nız' amnamenin 3üncü maddeleri lir d uk l 
1 

t ce 

girer. hükümlerine göre tamamı bina verr,i!ıin- şa _e e 
0 

un. ad ink .. af . . b 1 .. ödün,. para ile on liradan yukarı alım meblağ hakkında ittihaz olunan karara rek rnevkil .. ·ri"'i vüzuh ve sara'h~t e 
h d ı m ktadır Aramızdaki tica- Iar arasında on liradan elli liraya kadnr ri kat'i sayılacaktır. On a an Y arı erın tam 7qrrıanınna ar e e ~e 

1
• 

Nüfuau 40 binden fazla olan ~hirlerde d f l · ~ b' l l"k d 1 relın daha zıya e ış ı ıçın es eyıcı " ka •~-f 1h mahk · • J • d • • 
en maa o an zırat ma ara a a ar arın . · . .. ül- ve satun, icar, ücret vesair alacaktan naat etmıyen ı.cuu , s"!1 . emesı- ts:ııvın etın ... erme yar ım ,...,.,..,~1r. 

ve lstanbul belediye hudutları dahilinde~ müracaat ve ihban veya resen icra edile- tcdbırler alınması şayanı aı:zu gor dolayı tahaddüs eden davalarda evvela ne müracaat hakkını hAızdır. ~i1nlıe e<merne?: ki '"1 11nn ;1<:i hafta 
ki kazalarda valiler, rnevlciin vaziyet Te cek tetkikat ve tahkikat tesbit ve vergi- mekted.ir. .. . idn.:le vuk

11 

hnl-.n de~j~:\..l~t,.1,.rin ~n 
icaplanm gözönüne alarak bu yerleri ni- leri alllidar buawıi idare varidat memu- Bundan başka Turkıye - Almanya ti- Hı 1 1 mmıİm1""i Türkivenin t"ai)tP'l'e ile 
kamı rura.m:ını tabp edeowmafi

1

seİıeden . , ---··· -··~ .. -.. .............. ---'- -~ ....... -ue .. ..--~~""etOı;iuiIW2lJ1 ı·kı .. •elVr,.ı· _,.d,_e,,.vıırlanm "1'.L!Jt.P,..,.,...Q.r_ıt 'f:.OH - -- .. ~ ......... ..;,,ıc uısımmnn bUVtık 
itibaren tatbik mevlciine girer. Kanunun ~addesının 6ncı ve nizamnamenin 3ün- manya ile yapılacak anlaşma, muhiti- t k t d e ;;"'11dinfl! knvvet ve r.f"-ar~ Vf""Uİ§ 
umunıl tahrire mütaaUik hülcümleri ka- c~ maddesinin 6ncı fıkrasının (A) ben- mizde büyük bir alaka ile takip edile - e m e e ır olmasırlrr. Avni Sl•l'etfe tnnoil~ - Sov-
rann mabaJlinde ilanından itibaren tatbik dınde yazılı maksatlardan birine tahsis cektir. vet anla~Mının kAtTvet Jr:~sbetmesi 
olunur. •_dilmi, •!"." muaf kıonnla". "'.ükellefle· ı -*- luırn ihti~·II..,.;,.j vr.~dc .ın\•an Azal. 

Müstakil çihlik1er ve her lıangi bir cü- nn hususı ıdare vandat darr~mde vaki y • I" tı:ır .. fctır. Bn kadıtr hayırlı hır t..,.Jıav-
zütama bağlı olmıyan mahaller kendile- olacak müracaatlan veya alakalı memu- e 0 J ma 1 y Jf a jviH..len mil-ver;" memnun nl""asi 
rlne en yalan münaaebettar cüzütaınlar- ~~resen ;ereceği müzekkere ü~erine ta- • -k jbeklerıemezd:. Uhanvadan K"fkas 
<lan birisine bağlanarak onunla birlilcte dilat kornısyonlan kararlari1e teshit edi- gı re r en 1 hu~utJann<t, Karaden;z ve Af<derıiz 

.tahrir olunur. lir. Tadilat komisyonunun kararlan üze- Biitiin daireler 'sahillerir• .. kadar yaVtlrnak istiyen bir 
Madde 56 - Gerek tahrir ve gerek rine ~enin 50 nci maddesinde senelffı I• empervalizmanın !st:l: ,.,,,!Jannı hkA-

taclil komisyonunun ittirak edecek mün4 yazılı hukümler cereyan eder. Y v~n mua77~m bn· h•rHi!e yumruk 
talıap azanuı bal ve tanı doğruluğu iti- Madde 61 - Bina vergi.si lcanunu ile rapOJlll flıızll"lıyGI' sıkması sil~annı elinden kar.ıran bir 
harile ikamet ettiği muhit balknun emn.i- bu nizamname mucibince yapılacak umu- Bütün resmt daireler, alakadar vek!- vırtı~ı k ... nl.,.,,m homurdanı~lanndan 
yet ve itimadım lcazanm11 olma. ve anı- mi ta!uirlerde unutularak yazıJmamlf !etlerine gönderilmek üzere senelik iş farklı değildir .... 
me hizmetlerinden memnuniyet Ye lıuku- olan binalann vergisini tediye ile mü.kel- raporlarını hazırlamağa başlanuşlardır. ~~'P.'I' Rff.6IH 
ku medeniyeden iırkat ile 'Veya baJMli mU.. lef olanlar, keyfiyeti wnwni tahririn hita- Yeni mall yıl i.in:imüzdeki Cuma günü rı---
telzim. L:. bir ..... ile mahkam ---:1-!. mı ile .bina verg~~İnin y.eni tah. rire göre girecektir. o güne kadar raporlar hn - B Prof.aso·· r ~ --y eull1llll9 1 - - 1 1 caktır ergamanm Kermes haftası c::~1:1-•-n· v n____ ~ bulanma...._ mensup oldu.;.. ~L=- --- a ı:n.ınaga başladığı malı ıeneom nihaye- zır anmış o a . :ıt"'"UUA.te n.ennes mu.uaıR::betiyle yapı1an Cirid 

-- ...,..... "-J- M li da büyük bir ınuvaffakıyet i""i"de devam R' 1'---kaabanm iltbaadt --.:tine ve bina :..ıen· tine kadar bir beyanname ile haber ver- a 'ye iresinde, yıl sonu mliı:ase- r- vea 'VID. oyunlan bütün muvaffak:ıye-
...--- """ be . 1 h l etmektedir. Bu hafta Halkevi tarafından sahasındaki vukuf ve malOınatmm müael- mek mecburiyetindedir. Bu suretle ihbar tıy e umma ı bir faaliyet vardır. Ma-

35 
·-"- tiyle devam etmektedir. Türk tarihinlıı, 

dil b li b 1 i bilh ÇOCWL sUnnet edilecek ve sUnnet ao.... lem bulunmam -rtbr. Komi .... onJara in- e en inalann vergileri takdir olunacak. ye şu e er ı assa müruru zamana "~- Avrupa ortasında oklarını ve palala.nnı 
:r- -J w k ::esi HaJkevinde bir çocuk balosu verile-

Bay lflfnd Ziya tlnıen 
Istanbul üniversitesi edebiyat fakül -

tesi Türk tefekkürü tarihi profesör ag
rejesi Bay Hilmi Ziya O'Iken geçen haf
ta Cumart~si günü şehrimize gelmiş ve 
Çarşamba gilnü Halkevinde tabiat ka -
nunu fikri adlı bir konferans vermiştir. 
Bu konuşmada ilmt ve kanun! fikrin t~ 
kamülünden tabiat kanunlarının bugün 
alm~ olduğu geniş şekillerin felseft ne
ticelerinden bahsetmiştir. 

tihap edilen aza ve yedek azanın bu ev- gayri ırafi rratlanrun iırtinaf komisyonu ugrıyaca vergileri ehemmiyetle takip cektir. şanla dalgalandıran bu efeleri bugUn, 
eafı haiz bulunmalarının t.emı'nı'nden m•- kararına ilı:tjran eden rnilı:dan üzerı"nden etmektedirler. Tr k l 

..... a Ya llnıumi müfettişliği tarafın _ a.ı:s anca müdafaa ettikleri §erefli yurd-hallin en büyük mülkiye memuru mesul- tahririn meriyete girdiği mali aene İpti- ., E a. A r : A ~ADA dan Ka-..e "nd ile 1--11·,.uı· de hatıralarını hır· defa daha .. 
11

_ 

dür. dasından itibaren tahsil olunur, Bu irad .n. D'.11 .., r .- .......... se go er' n projeksiyon .w4 " W:& 

Madde 5 7 - Tahrir tadilat istinaf ve temyiz komisyonu kararile artar veya ek- .......... _ K ses -Bs- ...,.•••et h.Qdi 1 makinesiyle Trakyanın kalkmması, 93'1 zelemek imkanını bulmuşlardır. 
temyiz komisyonları komisyonu teşkil silirse 35 inci maddednin son fıkrası mu- Kemalpaşada, Sultan adında bir ka- Trakya askeri IDanevraJan. Bergama ta- Bergama Kermesi, Imıirden gelen ve 

1 

• ib' el ıl M dınm hanesine taarruzdan SU"'lu olarak rih sitesi filiınleıi halka gösterilmekte-- gelecek ziyare~ft~l&ri gayet -.. agwırla-e. en reıs ve azanın cümlesinin huzurile c mce muaın e yap n. üddetJ içinde " dir. ~ 'JA 

içtima ve karar ittihaz eyler. Her hangi bu auretle lıaber verildiği taldirde 0 ma· hakkında sorgu hakimliğinde tahkikat maktadır. 
bir aebeple içtimada hazır bulunamıyaca- halde tahririn meriyete girdiği mali sene yapılmakta olan Hasan Cenezden, lehine 
ğı anlışılan azanın, yerine yedek aza da- İptidasından, mektumiyenin meydana Ç1- şehadet etmek üzere on lira rüşvet isti
vet olunur. Komisyonlarda kararlar ek- karıldığı tarihin müsadif olduğu taksit yen ve bunu alırken cllrmiim~ud ha
•eriyetle Reyler müsavi oluna reisin bu- müddeti nihayetine kadar geçen müd- linde yakalanan bir phı.s Kemalpap 
lunduğu tarafın reyi tercih ediJir. dete e.it veıgiler yüzde 25 zammile ab- adliyesine verilmiştir. Suçlu evvelce nu-

Komiıyonlann müntahap azasından nır. rnanılan tesbJt edilen on lirayı Hasan. 
mücbir bir sebebe müstenit olmıyarak üç Binanın mektum kaldığı zamana ait dan aldığı sırada cürmlimeşhud halinde 
mütaakip içtimaa ge!mivenlerin müstafi vergiler ile zamleu mektumiyetin zuhur yakalanmıştır, 
sayılarak yerlerine yedek aza a!lıl aza ettiği tarihte takdir olunan ve katiyet --:--~-----------

1 '- il M kcsbeden '""'" f• · ı yapılacak umumi tahririn, her on -nede o araııt getir" ir. üchir bir zaruret veya e-.,,·· sa ı ırat ara göre tahak- .... 
lı: k tti'ril' bir teltran mecburidir. T-Ln·r L_yıtlan mezuniyetle devam edemiyecek münta- u e ır, an 1U1 

hnp azanın vazifeııini yedek aza velcileten Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiler 
1
Yanan veya sair sebeple mahvolan yer• 

f erde bu müddet beltlenmebizin yeru·-i a eder. ile zamlan, mektumİyetin zuhur ettiği d 
U h en tahrir yapılabilir. Bu mecburiyeti'n mum! ta rir komisyonlarının valiler- tarihi takip eden taksitten itibaren tahak-

. . . • . • . . A temini İçin her aene bütçeleri le ul ce tayın edılen reısı hastalık gıbı mücbir kuk edecek asıl vergıye ılaveten be~ se- ta'--·-_ " . .. ne on an 
b . b d k . r . U81S!lbn mwıaıt olmadıgı ahvalde tah-ır ıe ep veya mezuniyetle vazifesine ne e ve muayyen ta ·sıt erde tahsil olu- sisatuı .. d . _!_t.. 

devam edemiyecek olursa vilayet umumi nur. . 
1 
~~ eaı ıwwetinde tarih sıra-

meclisince seçilen aza, vekrueten riyaset Madde 62 - Bina vergui kanunu mu- sıy e ve ır tertip dahilinde olarak yeni-
vazl.fe·ı·n·ı ı'fa eder. 'b' b h k ] d den tahrir yapılacak mahaller malıy' e ve-" cı ınce ve u nizamname ü üm eri ai- L""'' 

T h · . a.Gıetince tayin edilir. 
1\ rirkomisyonlarında müntahap aza resındegayriaafiiradımalılmolanbirbi- Madde 65 _ 1637 Ye 2871ve2698 

adedinin bir misli ve tadilat ve istinaf lco- nan ..__ tin' • L!''--- • ı~ 1 -'- k 
ın •uyme m nUDllJleaı azımge en sa,.uı ananlara dayandarak kaleme almmieyonlarında müntahap eza adedinin hususlarda (tapu hurç kanunu, belediye mı~ ve devlet fllraıınca görülmüt ol 

iki misli kadar yedek azanın intihabı asil . -'--' . k an 
vergı ve re::mınen ·anunu gibi) bina ver- ha nizamnamenin umumi tahrire m··t al-aza il,. birlikte yapılır. · . h u e 
gısıne matra ittihaz edilen safi iradın on lik olanlardan maada bült- 1 · t 

Tahrir, tadilat ve istinaf komisyonları- misli kıymet ad ve itibar olunur. gazetede bımldıf; günün e~::~e:es;_ 
na dahil olacak müntahap azayı salahi- Madde 63 - Tahrir, tadil, tarh ve haren yürümeğe l>a§lar. Umumi tahrire 
yettar daire ve merciler mahaTiin en bü- t h .._lruk 1 d L J 

~ aK muame iltm a .ıı::u !anılacak bi- ait hiikümleri de her mahalde umumf 
yük mülkiye memuru tarafından tebliğ lumum evrak ve defterlerin tekilleri ve tahrir başladığı tarihten itibaren yürür
lv~kuu~u :~kip .eden. günden İtibaren res- bunlann istimal tarzları, bina vergisi def- lüğe girer. 
lmı tatıl gunlen harıç olmak üzere niha- t l 1 

er ve muame e ta İmatnamesine tabidir. Madde 66 _ Bu ru
7 

ınamenin hü-
et 2 f gü 

1 İçinde İntihap ile isimlerini Bu evrak ve defterler üzerinde yapılacak kümlerini icraya adliye, dahiliye, maliye 
ınalıaJlin .:n büyük mülkiye mem0 -·na t d'l"t ı· kAI · b" 1 

u•" a ı a ma ıye ve a ehnce tes ıt o unur. ve ikhsat ve ticaret vekilleri memurdur. 1 bildi:-miye mecLur ve teahhüründen mes-

Ziraat mektebinde 
Mezuniyet 
imtihanıare111a 
Dün başlandı 
Bu sene Bornova ziraat mektebinden 

mezun olacak 22 talebenin. mezuniyet 
imtihanlarına dün Ziraat mektebinde 
teşekkül eden imtihan heyeti huzurun
da başlanmıştır. 

Imtihanlarda bulunmak üzere gelen 
Ziraat vekaleti müfettişlerinden B. Se
lim Herkuman ve Vekaleti temsilen Zi
raat müdtirü B. Refet Diker dün imti
hanlarla meşgul olmuşlardır. Genç zi • 
raatçılara muvaffakıyet dileriz. ,. 

Hamidiye gemisi 
Haziranda 
izmfre §eleeefı 
Hamidiye mektep gemisi Haziran ayı 

içinde limanımızı ziyaret edecekti?'. Ge
mide bulunacak bir imtihan heyeti ge
dikli erbaş okuluna kaydolunacak tale
benin imtihanlarını yapacak, gemideki 
heyeti sıhhiye de sıhhi muayenelerini 
yapacaktır. 

Kendisi diin akşam Kızılçullu köy 
öğretmen okuluna giderek, muallimlerle 
hasbihal etmiş ve talebeler tarafından 
temsil edilen piyesi seyretmJştir. Bay 
Hilmi Ziya 'Olk:en yarın deniz yolu ile 
Istanbula hareket edecektir. --. .. 

Liman tepede 
Çolı eslıi ve lııyınetıı 
b1f' IGltd IJulundu 
Geçen sayımızda yazdığımız üzere 

---~ Urla ve Mordoğanda çıkan eski eserleri 
Bergamanuı haritası İncelemek Üzere oralara giden müzeler 

Bergama kasabası hali hazır haritası direktörü Salibaddin Kantar, gereken 
Nafıa vekaletince tasdik edilerek vilA- incelemeyi yaptıktan 80nı&, lzmire dön-
yete iade edilmqtir. milftür. 

Elhamra 
• ı Haber alcLiım.ıza göre Urla.nuı Liman-

• tepe mevkünde çıkan eski mezarlar mi-

S f nemasında ıa~:-::.!.=.-:;.::ıirw..ı çok 

Bugtin :nıatiuelerdea itibaren FRANSIZCA SÖZL'C 
İki 'bö7ük filim binlea 

1 - GENÇ KIZLAR 
Baş rollerde : LUİSE BAfNE& - BOBEBT YOUNG-MELVYN DUGLAS 

2-TATLI •• 
GUNAH 

eski ve kıYJttetlidir. Milattan eVTel 7 in· 
ci asma, ramarunuzdan 2 6 39 yıl eYVeline 
aittir. Kadim KJ&zumen tehirinin o vakit 
pek meşhur mamulibndandır. 

Bu lahdin çıktığı yerin Arlı:ailı: • pek 
eski bir mezarlık olduğu hisaedildiiinden 
burada sondaj ve kazı yapılmam lamn 
geldiği, müzeler direktörlüğünden gere
ken mahmJara bildirilmiftir. 

Sondaj ve kazı netice.inde burada bu
lunacak ha neviden tam lihdler n eli-



Mecliste Maarif bütçesi 

Almanlar 
---~---

Piyaaamızdan her 
türlii mal alıyorlar 

Türk • Alman 
ttcaretlnln daha 

Bir çok hatipler söz aldılar. ilk mek- ~;5~ew-- _ 
teplerin kalabalığından şikayet ettiler~~.€€ 

yor ve •Bu alış veriş bizim lehimi:ıd• 
Ankara, 25 (Telefonla) - Bugün top-1 ]erinin mekteplerden kaldınlarak, mek- lamıyacağını söyledi. midir? Bu meselenin tetkiki lAzmı ıel-

lman Mecliste Maarif veldleü bUtçesi- teplerde diğer derslerin ikame edilmesi Bundan sonra Sezal (Kütahya) ilk diğini zannediyoruz• diyor. 
Din m~eresi yapılmıftır. Bir çok ha-

1 
daha doğru olaca~ 8Öyledi. ~t ~~e temas etti. Çocuklarm TOBK - tNGtLtz TlcADTt 

~ 80Z alnuttır. Bundan sonra llÔZ alan Hacer Dicle bır çok müşkülAtla karplaştıklarım aöy- Ayni gazetede. Türk-İngiliz ticarl mtı-
.wı: aöztl, Osman Şevki Uludağ (Kon- (Kastamonu) ilk mektepJerin her aını- ledi.. nasebatmm bugUnkU vaziyeti izah edil-

r> almıştır. Müteakiben IÖZ alan ha- fında en aşalı 60 - 70 taleben.in bulun- B. Nazmi lıker (İzmir) liseleriml7.e dikten 90nra, IOn gUnlerde bu ticari 
tlpJer, maarifi allkadar eden bir çok duğunu aınıflarda oturacak sıra bulun- her sene olan büyük tehacümü işaret mtuıaaebetlerin artmakta olduiu aöy
mesele1ere temas etmişlerdir. madıtm'ı, dersin ayakta takip edildiğini ederek Lise tahsiline devam edecek or- 1eıımekte ve bunu daha fazla lnkipf et-

Tuncell mebusu Semih ~kmen ço- söylemi.şür. ~ ~ektep ~ezunlannı bir aeçim, bir tirmek için, TUrk - Alınan ticarl müna-
• euldarın orta ve Lise tahsılınde ecnebi B dan .. alan Dokto Saiın ımtihana tabı tutmanın doğru olup ol- sebetlerinln normalleşmesi, takas usul-
1 dili 61remnediklerinden fikiyet etmlf, Ali CRize) s;.nra: hocalann d r mıyacağı esası üzerinde durdu. lerinin basltleştirilmesi tediye usullerin-
Jnetod olmadığını ve bunun senelerden 

1 
d ere lını ers ver- Fuat (Konya) Galatasaray isminin de daha fazla kolayll gösterilmesi lü-

beri devam ettiğini söylemiştir. me e~. oğru 0 yacağını, ~- değiştirilmesini istedi. zumu ileri sürillmektedir. 
Bundan sonra Liseden çıkan çocukla- nn iki duşmanı olup bunlardan birinin Maarif vekili Hasan Ali Yücel dil k- ıııww*ıııww 

rın ~~upa yüksek m~ takip süt, diğerinin de hoca olduğunu, sUdün lere ayrı ayn ve rakkamlara '~t 
1 

b 11 1evgısmde bulunmadıldannı, lisan ders- kaynatılacağını, fakat hocanın kaynatı- eden müdellel cevaplar vermiştir. stan u a 

Ton - King gölü sahilinde Aldall'• arasmda yeni 
bir yolca tl'elll 
Ankara, 25 (AA) - Devlet de1J1iryol-

1an idaresi Ankara - İstanbul - Ankara 

Japon kıt' aları Çin kuvvetlerine karşı~?.~~ 
b • • h k t • t ı dan da her gUn saat 14.5 ta hareket ede-
ır çevırme are e ı yap ı ar rek erte:" gUn .saat 6.55 te Ankaraya gelecektir. Trenın Ankaradan Haydar-

paşaya ilk hareketi 26/5/939 cumartesi 

Tokyo 2S (ö.R) - Domei ajansı bil- lunuyorlar. izahat iatemekt b t-L -:ı .. gQnUdür. 
'...I! • T K" e ve unun e.;enurune B .._._,eröe lCulann ihti -Ala--• uınyorı on- ms sölünün prk aahille- Londra 25 (ö.R) - Resmt mahfel- mani ol cak "ik edb" t · tih u ~ yo y~&&AA 
. d b:ı-::L b" . . 1 d bil irild" • a enerJ t a er it azını ı..--'·yacak kadar yolcu arabası ile ya-
~ e u,-.... ır muharebe son pddetile er en d iiine gCire uzak tark in- talep eylemektedir. taldı~ kli bul . A>. "bi 
CI tmek • ka 1 • gil" d · k ti . ve yeme vagon un.,. a.,.. gı 
~~ e. ~~--vbe" Japo~ taha•n._Lçı~ s· IZP e~IZN buvvl .e en bat kumandanı Tokyo 25 (ö.R) - Amoydan gelen her tilrlU tenzilAtlı biletler üc:.-et farkı-

e enne ... ,. ar çevırme re&eti ır em o e Japon makamabna Lan- bir telgrafa göre Adadaki lngiliz, Ame- na tAbi tutıı1maksızın muteber olacaktır. 
7apmaktadır. Muharebe, Peçeyin t 2 ki- kover lngiliz vapuru hldiaeai dolayıaile rikan ve Japon deniz kuvvetleri kuman- ıııwwıııww 

=~ c;ubunda. Ton-Kins gölüne pddetli bir protestoda bulunmuttur. Bir danlan bugUn yeni bir konferans halin- Çanakkale 
• • aans umaiı kenannc:la oluyor. japon torpido muhribi Yapura dannak de toplanmı§lardır. Ingiliz ve Amerika 

,Çinlilerin Z97iab ~bektir. 2 3 üncü çin emrini vermitti ve lngiliz vapuru bu em- amiralleri Kulang-Suya çıkarılmıf oıa: 
6rkuı çemberden kurtulmaia muvaffak re itaat etmediiinden üzerine •tef açmıt- her millete ,....,. .. rn mflfreze1eriıı azal- ...02 ·--·1n mllll 
Olmup& da 60 inci fub y b' d:X... • B" J il' L ,. --r ........ lllG&'"U -----' e ır .... n tı. ır nı ız 11;ruvazorü mermilerin iaa- tılmasını teklif etmi§lerdir. Japonlar b - etleri ._ 1 
JDubuara. albndad~ .• Bunla~ ._Ton-Kins betine uiramayan vapurun imdadına lı:o- nu reddetmlflerdir. Kulaııg - Suda ~ lnaVV e aasaDLWll 
ai~in 11111al prbmnde. sölun Yansçe prak onu kurta11DJfbr. lunan Japon müfrezesi 50 neferden mıO- idi' zalerldlr. 
..,_ bopldJiı ..hada kuptılmıo bu- Sir Peni Nobel bu WiH halı:bnda rekk ti İatanbul, 25 (Hususi) - Sadri Ertem, 

ep • Vakitteki bir makalesinde, Çanakkale 

Ba 
33 kişinin hayatım kurtaran dalgıç 

hadiseyi nasıl anlatıyor? 
tahtelbahirnide kalan· 26 kişinin 

zaferine Almanlar sayesinde kavuştuğu
muzu yazan ve 4imdi bu zaferi kazandır
nk, bü;iık bu,. )'alım dOtin•la cle-
11), dm& fekltnde ~ ..... h ..,. .. 

tan telislzltlırle de clövüfWjümOdl .ıt7· 
'117or ve bOyUk hllrbb:ı 'bazı aafhalanDı 
hatırlatarak, J>tze ~ kazandudıkla
rından bab8edenler bu topraklarda keD
dl eoylaruıdan 8lmU.. kaç dtlzine .._ 
ga.terebilirlerT Sualini 801"Cluktan _... 
•Çanakblenin hlflndaD mDUDa kadar 
TUrk eseri oldutunu söyllyor ve •Ça
nakkale miJlt harbin. mlllt kuvvetlerle 
bwulmış bir Abidesidir.• Diyor. 

--*IWW 
Sgualus 

cesetlerinin çalışılıyor 
Moskova 

çıkarılmasına Radyosunda ba ıece 
~-------=-------------~~~.--- Ttirkıeceslvardıl' 

Portsmut 25 (ö.R) - Batan tahtelba- cektlr. 
25 

(AA) _ Spualus deıılz- Dalgıç Canlnin deniz altındaki ilç ıe- Moskova. 25 (A.A) - Voks cemiyeti 
birin kaza esnasında boğulmıyan bUtün Ports~~t k~lan Nichols gemi- yahatinin her biri iki saat devam etmiş- ile radyo komitesi, Türkiye için 26 ına
mUrettebatı denizin dibinden çıkarıla - altı gemısınden N uln il dil iki ti Son inifinde dalgıç Canl 150 kadem yıs cuma gilnU Türkiye saatiyle saat 
rak kurtarılmıştır. Bunlar, kurbanların nin kaptanıv teğmen ap faka~ g~ d=rlnlikte kablolara takılmıştır. Dalgıç- 21.15 te bir radyo konseri tertip etmif
daha çok olmamasının bilhassa arkadaş- subayın sag olduk}annı ak . 4 t h alı tır. 1744 metrede Moskova, 1210 metre-

. . . . fında bulunan aatetmen Patter- lar Cani kurtarın içın 188 unun de Simferepol ve 309 metrede Odesa is-
Jarından . birinin gösterdili ~- kıç tara . uhakbk boiulmUI ol- bir surette çalışm11lardır· Bu esna~ tasyonlannın vereceği lni koıiaerde Rus 
lık sayesmde mUmkUn old~u soyle- 800 ile 26 e.~ 111

• mürettebattan hayatta bulunan 8 kişı kompozitörlerinden BaJakirevin bir Rua 
rnlflerdir. Mürettebat hiç bır dakika, duklarını bil~· Spuallll deniz- ile Can aardalya balıklan gibi birbirine temi Uzerine uvertürll ve Rima1d - Kor-
kurtulmak Umldinl tamamıyle kaybet- Portsmut 25 ( . - 1ds bahri- Arıhmt bir halde obijen ve belium ile sakovun bpanyol kapriçyosu senfonik 
mlf dellldi. Bununla beraber denizin di- altı gemisinin ölınemıf .on ııe ba te ffUa edi lardı orkestra teratı.ldJm çalınacak ve enter
binde kalan tahtelbahir içinde hava nl- yeli.sini çıkarmakta iken turtaıma_,.a: ~ at'~ ~ s,uallll nasyonal mtısabakalarda kaunmıı pl-
hayet aulmağa ba§laını§tı. Kurtarma !onunun kabloau takı]arak yan ~--- eman . • . ol- yanlst l'llyer, orkestra refakatinde Çay-

denWn. dibine lndirildiğl zaman ilk ka1ımf fakat derhal dalgıçlar indirlle - da ka1mıt olan diler 26 kifbıin 6lmilf koYskinin pymo konaertosunu çala-
.PJll tamir lwıınUf ve aoıı 8 kiti malan muhtemeldir. caktır. 
önce ııhht vaziyeti bozuk olanlar kaza- rek kablo 0 surede )turtarılan- Donanma yilbek kumandaDI fe}Aket· ıııww•ıııww 
sede tahtelbahirden tahliye edildi ve ge- de kurtarıhmttır· Bu GeJDinin kıç sede1erln caedlerinl IU ,uztıne 11br- s· ·ıh k 
JDi içinde biç bir in panik bAlıl olma- lann acledi 33 il bulmı:m ıslmilf ol mak için bu sabah fecir vakti tekrar ile ı r 1 a 
dı. tarafında bulunan :. )laamafih bu kı: baflamalarmı dalgıçlara emretmı,tlr· h ı ğ ? 

Portamut 25 (ö.R) - Konter amiral duklan aanılmaktal1 . aJara devam edil- Bayatta kalanlardan '11ıomu Bland azır 1 1 mı. 
Kolet tarafından bildirlldiilne &öre Svo- aun tızerinde de ~ '"' demlftir ki: - BAŞTABAl'l ı tNct sABbD>& -
los tahtelbahiri mtlrettebatının kurla • pıektedir. rika) 25 (A.A) _ Seri dalma hareketimizi bidayette nor- • 
rılması ameliyesi d~ ebnektedir. He- Portamut ~ ürettebatmdan mal bir surette yaptık. Fakat birdenbire yan bir hududun ut•ı hal zamanını bek-
n.Uz kurtarilamıyan]ar 26 kifidir. Tahli· Sguallll tah : ki§i en aallam gemide bir tarafın bozuk oldulUDUD lediii bu lnda 400 bin Danzis)i Alman 
alye çanı diln 33 adamı deniz yU.zilııe çı- bayatta bulunan mr:ı:ı• k mepkkatli bir farkına vardık. Makinelerin eyi ifleme- araaandaki teanüdün bir remzidir.> 
kardıktan sonra bozulmuştu. Cihaz tl- sinirleri bofan :.m. çıkanlınıl • mekte olduğunu gördUm. Bir müddet VUfOY• 2S (A.A) - Danziateki bir 
ınir edildiğinden tekrar denize indirlle- pyretten sonra au sonra bava supabından au girmele bat- Alman membaından bildirildijüıe söre 

BUG'ÖNDEN trlBAREN tK1 BtlYCK VE EŞSiZ FbJM.. 

ladı. Mürettebat auyu durdurmaia PY· müeelllh iki Leh ulr.eri. Polonya budu
ret etti. Su girmemi§ olan kabinelere dunu qarak Danzis araziaine ainnİftİr. 
çekildik. Bq tarafı havaya kalkmt1 olan Danzig silmrlik memurlan bu ukerleri 
tahtelbahirin te§kil etmekte olduğu za- seri dönmeie mecbur etmitlerdir. A.
viye m.aııa dehfet veriyordu. Herkes kerler. bir bisiklet bırakarak kaçmak 
IOD derece pddetli olarak sotula ve ka- mecburiyetinde kalnullarclır. 

..... 3 

SC>N HABER 

Danzig Senatosunun notası 

Leh komiser muavini 
kat'iyen geri alınamaz 
Ad Vkl'fO~a ~; (ö.R) -Danzig aenatoau Danzigdeki Polonya fevkal-

e omıaenne eerbeat eehir hududunda Leh giimrük karakollanna 
~tı vuku bulan hidiaeler hakkında iki nota S(()ndenniştir. Nota1ardan 

talbuınde Leh komiaer muavininin ve birçok memurlannın geri ahnmaaı 
ep edilmektedir. 
Vartov~ yapı.lan yan reamt bir deklaraayona aöre: Danzig eena

toaunun ~welenn meauliyetini reddebneai kabul edilmemektedir • 
Serbeat tehu maka"'.a~ ~ild~ hAdiaeler brpaında hareketaiz dur
mut ve bunlan tahdıt ıçın hiç bir feY yapınamııbr Eaaaen hadi.eler 
Naayonal Soiyaliat Azalan tarafından çıkarıJmqur. • 

Polonya komiaer muavininin geri alın-••ına ne'!---. p Jon 
t k · ·o _..:-..1 .. _ • UJKe. o ya 

umum omıaerı aı~ue Polonya hükümetini temail eder ve alellde 
bir diplomatik mümeuil deiildir. Bu eebeple aenatonun bu taıeb· • 
cak ihtillh en yükack dereceye çıkarmağa matuf bir pro~ h:. 
reketi te1ikki edilmektedir. 

Sovyet Parlamentosu toplanaı 
Litvinof ilk sırada oturdu 

Londra 25 (ö.R) - Moakovadan bildiriliyor: 
Rua.yamn parlame~t~u olan Sovyet ittihadı bugün öğleden aonra 

kısa hır celae akdetmıştir. Bu celsede eaki hariciye halk komiaeri B. 
Litvinof ilk sırada B. Potemklııin yanında yer almııb. 

ittihadın en yükaek mecliıi olan Milletler Sovyeti bu ak~m top
lanacakbr. 

Karaoklar fırkası 
iki Haziranda 

geçit resmi 
Napolide bir 
yapacaktır 

Roma 2) ( ö.R) - lapanyada harp etmiş olan «Kara oklan hrka
aına menaup 30 bin asker 2 haziranda Napolide yapılacak geçiıd rea
mini açacakbr. Lejyonerler yakında Kadih limamndan vapurlara bin
dirilecektir. ilk gelecek kafile 19 bin kişiliktir. ltalyan - lapanyol aiWı 
brdetliiinin timaali olarak bir miktar (apanyol askeri de, geçici rea
minde bulunmak üzere, Napoliye aelec:ektir. 

Madrid 2S (ö.R) - ltalyan lejyonerlerinden bir çok kıtalar Ciu
dad ReaJdan vapurlara irkip edilecekleri Endülüs limanlarına hareket 
etmişlerdir. cMavi ok> fırkası erkanı harbiyesi de Albasefden huausi 
trenle piyade, topçu ve istihkam mühezelerinin bir çok gijnlerden be
ri beklemekte oldukları limana hareket etmiştir. 
~ ~. 400 halYan;Ciüiı B8etiidan hareket etımfler ve ae-
c:eleJia lhow_,,. • 1 ••• -· 

Yugoslavya Kral Naibi 

"l,, Haziranda Hitleri 
resmen ziyaret edecek 

Berlin 2S (ö.R) - Yugoalavya kral Naibi Prena Polun Berlini zi
yaret ve bu eehirde ikamet programı ana hatlan itibarile hazırlannut
tu. Prens Berlinde remıt aıfatla iki giin kalacak ve Berlini resmen zi
yaret eden devlet reislerinin ikameti için hazırlanm14 olan Belvü eara-
yında ikamet edecektir. . 

Yugoslav Kral Naibi 1 haziran günü ~lede.n ao~ra .~rline muva-
aalit edecek ve ayni aktam, yemekte Fuhre~n mıaafir~ ?.~br. 2 
haziranda Pr~ns oerefine, Berlin yük.sek teknik mektebı onüncle. sıe
nitletilmit olan c3 üncü Rayh» meydanında büyük b~r. geçici r~mı !a
pılacaktır Akşam, Operada verilecek bir gala temsılıne tahs11 edile-

cektir. fatla _ı~L- •• •• Prena Pol bundan aonra Almanyada, hueuai ıı 01UU1 uç aun ae-
çirerek Nuremberg ve Münihe sıidecek ve zevceai Prenses Olganın 
hemfireeini ziyaret edecektir. 

Romanyada intihabat hazırlıkları 

Meb'usanvedyan nam
zetleri tesbit edildi 

Bükret 2S ( ö.R) - Mebuaan ve iyan intihabab için kat't namzed 
liıteleri neoredilmittir. Mebua seçimi 2 haziranda yapı1acak!1r · 4000h 
namzedlik talibi araunclım cMillt Uıya Birliii• milli konaeyı tara ?"" 
dan 2S8 mebueluk için S ;o ve 88 :ıyanlık için 171 namzed kabul edıl· 

· tir. Bunlann araamda Alman akalliyetine menaup S, Macar akal-
li;!tinden S ve Bulgar akalliyetinden bir namzed vardır. . 

1 tiba 
_____ .ı •• 

1 
aon derece mahduttur. Her namzed bır tek 

n P prupDMcauu- · d 1 00 L l. · 
fi edebilir Bu afitdeki int:ihaı> heyannameaı e a.e ııneyı ge-

a ı n~ · nd '--·h L· bazı h .. ,_ .. Namzedler liateainin tetkiki en an... yor a.ı, ua.umet 
:m~· müateena olmak üzere, eaki aiyaai partiler mensuplarından pek 
azı namzedler araaındadır. Buna mukabil korporasyonlar arasından se
çilmit. aiyui maziai olmıyan bir çok yeni adamların isimlerine tesadüf 

ediliyor. 
ranlıla rağmen sonuna kadar aoğukkan· Danzig statüsü. Polonya makamlanna 
lılığını ve cesaretini muhafaza etti. bir proteato notaaı vermiıtir. • 

Bqilnden itibaren 

Kültürpark sinemaıında 
iKi AŞK ARASINDA YENi DE UCUZ-Y AZLllt 

l'RAJICBO'J' 'J'ONE 
MAVREEN O'SVU.IV AN. ViRGNİA BRVCE 
Dünyanın en btlytlk hastanesi Nevyork belediye bas~ akıllara 
durıunluk veren faaliyetini ve Od aşk anamda bocahyan bir doktorun 

aşk maeerasmı cösteren mileair ve büyük bir filim 

ÇiN ÇiN 
ŞlRl.EY 'J'BJIPLB 

Bepintizin sevcllid Jdlçilk sanatirm Jflzleree defa hile stidille .._,.._. 
Jaeak ,-.. .. 

Rli'.&Mill.All ! Bar. bd AUSINDA: s - ·- ı.ıs 

Macar -Slovak hudu
dunda hadiseler oldu 
Buclapeıte 2S ( ö.R) - Macar - Slovak hududunda Sonortof civa

nncla yeni bir hadise olduğu resmen bildirilmektedir. Macar arazieine 
giren bir Slovak müfrezesi Macar devriyelerile brplapnca alet açarak 
firar etmittir. Hudut karakol kumandanı aiWı aealerini duyunca müf
rezeeinin bquıda bldise mehamne gitmit ve firarileri takip etmiotir. 

ndan birinin at · Slovak giimrük 

tK.lNCl ZENGİN VE ŞAHESER HAFTA 
YENi KOPYA - TÜRKÇE 

KARA KORSAN 
tzMİBDE İLK DEFA - ÇlNLt HAFİYE ÇARLİ ÇAN • •• •• •• 
KiM OLDURDU 

Ml:LLt ŞEFİN ÇOCUKLABI KABULC - sCVAatu:abdZIN ıds 8&
YABA~=~~stNDE YAPILAN •ADLAY• DBNtl 

ALTI llPİZE tNJ>hlhME MEMsfıd 
T()aKÇE EN SON FOX ~ 
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------------.. , Valide Kraliçesi 

~ n~L~- t J;rihi~i~d-~: Mari~-glttlkçe 
YENf&llR 

Bır konferans ... - - - - ... - - - - - - -- - -J iyileşınekteclir-Londra, 25 (A.A) - Otomobil kaza. 

Dolayısiyle P'•elıtil' KüniJı İsmail efendinin hatıratı.. sına uğrıyan valide kraliçe Mariye dün 
.._, y- ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktat radyoğrafi yapılnuştır. 

Ceviren: Haşim Sami --~ Kraliçenin kemiklerinde hiç bir kı· 
_. · MlBAÇ KATmCIO!iLU - 11 - rıklık olmadığı anlaşılmıştır. Hasta bir 

Osmanlı Saltanat 1 arihinin ı.k'.m berelerden ve swı.t<l= ınusta-
Muhterem hocam bay Hilmi Ziya Ol- Ah t v f.k paşa riptir. Sol gözü iyileştllektedir. 

Heyecanlı Bir Safhası ke.Un evvelki gÜn lzmôr Halkevinde ta• m e e ı Londra, 25 (Ö.R) - Bil- otomobil b-
-------.,..------------- biat 1umun1arına dair .Yermit olduğu zası geçiren anne kraliçe Merinin sıhhl 

- 31 - . konferans, bilhassa arl:lk sentez yap~~ "Z A.T·k h d h Uolas' a va.iyeti hakkında neşrolunan tabip ra-
. . . - - .. bqlıyan, Lir dimağın ,a:hıiyetini belirtti- or l'Tl c:i " ın provasın a meş ar n~ poruna gı>re umumi ahvaldeii saWı de-

Asi1 calibi dikkat olan noktaç, çeh":- ydor ... ~B~ .ınıgı~ız~erl .. :.. Koşku~uzk~ ... ği için ebeımniyetliydi. ÇalıJması hepi- bir tokat attı. Oyunda ise ona vam etmektedir. 
,.min ifade ettiği manadır... ehresı- emesı, sınır enmı a tüst etmege. a- mizce bilinen bir keyfiyet olan konfe• _.,.*_ 
ni terkip eden çizgiI:r, c~ldinin o la- fi bir maz:ı:a .~aşımakta~~ ... O dakıka: ransçmın bir konferansını da bunda~ bir on altın bahşiş verdi Pragda yemin 
ı:if beyaz rengile derın hır tezad hu- da ona, buyuk karde~ını, lskoçya~ki kaç yıl önee Ankara 1oz ti.sesinde cfuıle· . .. . . ıneraslmL 
JR,tle getirecek derecede kaba, sert, evlerini ve oradan nasıl aynldıgını mit n keru:lisin.e, haddim olmıyarak, bir ~~ unut~. ~!:ıuk.gun 5zor nikah E~ 1 . ~ Prag, 25 (Ö.R) _ Milli Çek Partisl 

b akt dır ak 
· · d"t b' iht" tutulu . . yesmı prova ıııu.ı.yoru. • on prova ~uı, k 

eevimsiz ir mana taşım a :·· sonn ıçm şe ı ır ırasa - konferansla adeta mukabele etmi§tim·. oymyacaktık. Ahmet Vefik paşa da pro- adını ~ıyan Faşist teşkil5.bnın mer ez Wakıa gözleri güzel... Fakat benım yorum ... Fakat buna zaman kalmacl!. Bir kaç yd önceki konferansı ile evvelki vada hazırdı.. komisyonu bu sabah toplanmış ve Leli ~kime gelmiyecek bir mertebede Hele yarabbi şükür ... Vaziyette bIT ..:~konferansı arasında idnık bakı- Holas rolünü iyi yapamadı.. Tekrar ı milletine sadakat yemini vermiştir. Prag 
ad h d v ·~ı.. I'k n.. l ld t t k ~u .. -.. . fa defa tekrarlattı. N. matbuatının bildirdiğine göre devlet ve 

hararetten ve man an ma rum... egı'?uı.. ı .ası . 0 ~... ş e a;p~ açı- mından çok derin bir fark vardı. ettiiıli .. lki de • :Uç . ı- hükümet reislerile rnüzakerelernde faşist 
Küçük ağzı ise, zahiri münasebetine hyor ... Ve ıçenye hır kadın gmyor.. Son konferansına gelinciye kadar bey hayet hiddetlendi .. Yerinden kalktı ve t • da k 'rağmen renksiz ve solgun ... Bu ma· Nihayet gelebildi ... Evet, bu gelen Uibr.' z· Ülken kimseye nasip omu- Holasa bir tokat a~ . . d 1 =~=1fah~e r== ~~~e:i 
-- - .ıan -- - ı:. rum ve solgun bakışlı Ledi F alklanddır. yacak bd:r --•· olc.dnkiannı arzetmek· - DSendi'. çok ~:_bili~~~ızHo~~ kıammı:p Jar~ L-1- tekto · · ve aısa ınan - .. - • B -sun • sın.. e ve ~~P gıı.w- J.a.ı> - istemiştir. Bu ~p pro ra reısı 
gözleri, bu beyaz çeneyi, bu itina ile - Oh: m~sy.o. Dö Sevmye. · · u le il..-tifa ediyordu. Ba vasaf ~ sevıp mızı kesilmişti. Hiç sesini çıkaramadı;. hükümet reisi tarafından redded.ilmŞir. 
&;ilmüş ve tanzim edilmiş saçları, ne hoş hır surpınz._ . saydığım değerli. bocannn eserlennde d~, O gece Zor nikahı oynadık. Holas, -*-
omha burada ilk defa olarak mı gö- Doğruca banadogru gelıyor ... Ha- zannedersem, az çok göz" çarpar. Bu gı- yediği tokamı tesiri ile olacak, rolünü ALJIAll HAVA 
'6Yordum? .. Evet, bütün bu şeyler, kiki.bi~ sevinç if~de ~d~ .. ~l~~s:- di-;le bu kesif •e ısrarlı çalY.:ma bize a~- o kadar mükemmel yaptı~ perde ara- ı Müsteşarı Romada 
Milanda seyrettiğim, Salvatikonun mesı agzının mezın buküluşunu d!-1- ede bir mütebahhir vadedebilecek mabı- ~mda pa~a onu .locasına çagırdı ve on al- Roma. 25 (A.A) - Alınan hava mü.s-
portrelerini bana .hatırlatıyo~ t.... zelt~i~'. dudakları~ı kaplıyan ~u ha~ yette kalıyor ,,~ b~bi bizi ~~~ tın bahşış verdı .. ** teşarı general Milch, beraberinde üç Al-

- Zahmete gırerek benı gormek fif guluş, orada gızlenen acı hır ma ediyordu. Türluye'nın eyaklı kütupha- K d' k .... be dim F man zabiti olduğu. halde dün ~yyare ı...ın buraya kadar geldiniz ... Gfüıter- nayı tamamile örtmüş ve gidermiştir. nelerden ziyade daha az fakat dalın öz ul ~panydanm.b. ıreGedikt~rupaşa~yab:o~= Ue Romaya gelmiştir. General, Italyan ~ d k On k r · ·· -w - k"1 s yacıyan a ıze hava müsteşarı general Giuseppe Naile 
Ciiğiniz: bu lutüf, ayni zaman a pe un yum'!~ e mı optugun:ı. sıra- okuyup beımle ya bt?n tertipçi ze aıara nun müdürlüğünden gelmiştL O, benlik • 
bnyllk bir nezaket eseridir .. Kanbca da, kafum ikı csa•b muadeleyı hal- a.t;yacı ..,.ı,r. E.ıll Dariilfümın'da bet iddiasında ve teferrilt gayesinde bir ileC:,':raı uza~~~. g~~~ kaç giln 

ile Beyoğlu arasındaki mesafenin letmeğe uğraşıyordu : alh dil Li!diği. binlerce cilt kitabı içinde adamdı_ caktır ozunluğunu düşündüğüm için bu A - O beni gördüğü için bakika· bir ömür harcadığı halde on satırlık bir .. Benim ~dare başında oluşumu bir tür- kala · -*-
lutfünüzün büyüklüğünü tamamile ten memnun oldu... mafu!!e bile yazımım:JŞ ne muhteşem za- lu çekemıyo:du. un1 . . v• Ahır>,ed Vefik paşa JKI. · -w\oz EV 

·w• • 1 b"l' · · B B Id·v• ·hah I . • t b rv• Baktım ki on a geçınenuyecegım, :av takdir ettıgıroe emın o a ı ırsınız... - uraya ge ıgımı er a a- valldar yoktu kt. D1yorduk ki ta e e ıgı- . . . b---.l :'Jlrr İstanbula dö- MUkemıne1 Kııı:agöz de oynatır.. Ba- HA.n An OLDU 
B l da

k' be · ·· • d•w• • kıô en ıyısı urauan ayı: , . . . hastalar ~ -
u söz er arasın ı c nı. gor- !llamı~... . . • . ınWlenhe!'i her haliai sev ııoını-~ ar netim, dediriı. Komik küçük Hüseyini, bası Kumba\"~all'? ~s~e~ Tallin, ıs (A.A) - Pesteri şehrinde 

mek,._ cümlesi bilhassa nazarı dıkka~ Netıce - Hızmetçılerı ona hıç ve sempatik bocanm da böyle olmıya... Puzantı muhacir Raşidi, Todoriyi, P~ ağası Mehme": efendi ıdi, oldil.. . y 200 ;t" bir yangın neticesinde ba
timi celbettL. Bu cümle, güya onu ehemmi!et v~r~iy~rlar ve ziva:_etine Evvelki ~n dinlediğimiz kon~ l"IUU, kUçük Aınelyayı alarak ~tanbula .. B~ ~enç, babasıı:dan kalan iki 1::h~ rap ~T:U~u;1ur. Pesterinin roeşhur aavi
gönnek için buraya gelmişim, mana- gelenlen de b1lclirm1yorlar .. Dogrusu bay Hilmi Z"ıya Olkeniiı 'böyle bir tehü- geldim. Fasulyaciyan, Holas, Külhanyan su~~satar, yo?urt Y~~ m y:ta- yesi, felaketten müteessir olmauuştır. 
nnı ifade etmiyor muydu? ... Bu söz- çok hoş, çok latif bir vaziyet~.. keyi atlattığma kuvvetli bir delildir. Bursada kalarak ayunlanna deva!J' etti-~ a ve:es:: J:~ C:u si- -*-
lle, Ledi F alklanda ait ufak bir ima lşt~ .n~ahlı kadın ve metresi... Konferans hemen hemen sonlarına D:· leristanbula elir T d. • ile Peru:: ille ze bir g:=e~. tsiınatlı bir şey .. Bir YUGOSLA n A 
bile yoktu ... Halbuki ben Ledi F alk~ Her ıkisı de karşımda oturuyorlar... dar aynı an: sistemi içinde devam etti. Galatad g ~ 0 a,'~u. tutturdular bakınız .. Belki işinize yarar. TİCARET NAZiRi 
landı g~ek i:rtedi~ katJillln ~~.tabi! ikisin~en birini te:cih ~:ıne~- Fakat sonlara doğru takb'k bird~n~ire de- "Ben de ~:Oldum. ıye M .~~~ ?~lırsa ~u genç, bu zatın de- Roma, 25 (A.A) _ Yugoslavya tica-
aniinde kavasa söylemıştım ... Kava- lioD-mı lazımgelıyor ... Ben ıse ~ukm~- ği§ti ve yıUl.l'rdır okud klannı ıyıce haz· Galata ile tophane arasında, tramvay ldigı gıbı istida~ brr şey olacaktı. ret naı.ırı B. Toroilch, Romaya gelmiştir. 
sm bu sözlerimi, içenle ne şekilde mü esasen vermişim ... Meylim ben- metmit bir dimağın orijinal terkip ve İmla yolu üzerinde Avrupa tiyatrosu vardı.. W•--: Peki, dedim, haftay~ 0

Yll;11a geldi- __ 
tekrar ettiğini bilemem._ kine ve ötekinden nefret ediyorum .•• denemetemle ~arak sevinip ümit· Bu tiyatronun sahibi olan Nikola bizi gımız zaman °?u ~. ~onderm.. 1. b ld ,. • 1·1ı 

Ne-zaket ve ihtiyat kaidelerinin Hislerimi gizlemek maharetine ma- Lendlk. Mubtenm konferansc;ı Kanun kiralamıştı; Her gün oyunumuz yoktu.. ~~~·unutmuştum stan U a ,emız ı 
icap ettiği bir tarzda, hemen muka- lik olmadığım için, vaziyetim hangi mefhumuna tan"lıi bir metotla ~özden Hamdi artık ~e çıkmıyor, orta bile, baktmı ~izim Kıztl topraklı dost müca Jelesİ 

B 
Hl_ ____ l b. fı ih .... . L-~- bir t • • . oyunu oynıyorw.ı.. a~ J>ele ettim... . u~ .. ~ .mu1'.Clllllle . lT tara tere ettıgınu 1.1aru. aure - ıeciririen Grelderdeki momo:t kelim~ Bizim tiyatromuz olmadığı günler yanında bir gençle çıka ~eldi:. Başı kel- . _Şehirde te-~ilde yapabıldıgmıı zannetmiyo- te anlatıyor... pek iyi iznb ~. ba suretle cemıyet ben Hamdinin orta oyununda (Pişe- di .. Burnu basıktı .. Gozler~~e~ zeka ~~n~.· 25 (H~itı . Son 

ram Hayır ... Çünkü gasbedilen bir -Doğru mu madam? ... Yaz, kış tta:mmlm-r a ... tabiat kammlamu birbirin- kar) a çıkardım Sahnede de komik: hşkınyordu. Şeytan topacı gıbı bır şey. mizlik ~uc~: şı . erm!:!\ykm 
hakb~ ve gasıbın karsısındavım ...• hep burada otunnakta imişsiniz~ .• den esaı<lı bir stTI'ette ayınnı:ıdtl'. Ondan Abdi ile oynıyordurn .. Yalnız İstanbul - İŞte s~a bahs~ti~ d~u:~.. ~ ~ederek y:~ t~~mek suçun-
Bu hal hic hoşuma gitmiyor ... Talak- Fakat burada kendinizi korkunç bir oonra ilimle reısefenin kan1liklı münase- tarafında değil, Kadıköyünde de oyun- OnuOğltepe edn d~aga . rr sudınz ~.. dnrean 35e kisi para cezasına rıaTOtırılmıştır. . . . . . ulm '\ 1 . d.k H eli il birlikte Orta - um, e ım, senın a ne. " r-.ı:-
hn evvel bir nisanlı vazivetırun ta- valnızlık ıçınde b uyorrnu sunuz.- betlerine göre tal>İ.lııt kanunlannın ırit gj. ar ver~r. 1 ~.. ~ .• e . = n~-1- burnundan hını hını bir sesle : ,,,_.,.,,,,. 
'mi' vru:ıycc ournyorum - b" - 1 • • • kanl ovıııın (ı~n . o e ızecmemız ö:>1J\. F lak . . . ... ne ır mufup o dm~uma oıma- ek •• teshit e1m· tir B'lh · iİ,;__- · - • ı mı m~n.tnı~. usıe I ueaı .. .tnçımı, tav,n, konuşması . başı- w. a--..:.ca a.n:: ru nya 

e etını ilk defa olarak gözle- smı miitaakip dedi ki: ~ ·~ k 1 !§ .... 
1 assa u_yet ve denizden de ödti kopar, denize bakamaz,. , nın kelliği ve hele bur!lunun· bı:sıklığı arasında bir anlaşma 

nmle bu kadar yakından gördüqüm - Evet, hayatım burada yalnız- • "~!$ anun a_ı:'.ozerinde d~ Leib- dı:: ?nu bir vapura bindirmemiz var .. onu zaten hılkaten komilr: yaratmıştı. Varşova 25 (A.A) - Resmen bildi
za~Jlı ~~dın,. i~i .paralık m~nasebet- lık içinde geçiyor .. Boğaziçi kışın çok n~ın mo~~~~.lousın~en ~':111em olara~ ~~rülecek şey .. İki kişi koltuklarına il· - .oflum, dedirri, sen sahneye çıktın rildiğine göre Fransız naha nazm De 
lerın degıl, hılakis meşru bır rabtta- korkunctur ... Simdi onun mavi ve lc:w'atm .. özunu. kendi ubm v~hile, hır ·· .. .. . mı hiç._ Monzie'nin Varşovayı ziyareti esnasın-
nın temin ettiği haklara malik bir san renkler albnda u ud v nu ö- cl:..doL--ude bulmaaı ve bunu Eflat...m'un - Kapat ~o~w;ıu... - Hayır amca ... Dedi .. Çıkmadım am- da başlanılan ve ~ Pariste devam 
zevcedir ... Eğer karşımdaki yeğenin renler hiç c:ıüphelen:ezl; F a~t Time diyolohna kadar götiinnesi iddia· ı .. t~~!ey~~ gır~ozunü kadanpatırdavfl vapbö':?'8 ma_: PPeekirde arb~:~da ~~ragöz oynatırım. olunan müzakereler neticesinde bugün 
b d b' " k ld " b''- d' ' ~ ·· vlıerli losmırn L.-1..!1 edi -~ -s er, vapur yine Y- • l*raber çalışır mı- bir anl a · , .. .,.....,,.,., .. 

ura a ır aşı 1 0 ugunu usev ım Karadenizden esen rüzgarlar müthiş mmı ce ~ IJ'onıa. le ve deniz tutmasmdan tul'şu ibi bir sın? aşın ımza .... ~~...... . 
bile, bu vaziyet beni tenvire kifayet bir kar ve dolu fırtınası halinde u"s- Eğer bQ. fUUI' vana dramsız olamaz. Ba- halde çıkarılırdı.. gı - Çalışırını.. Bbu anlaşı:ıaL bli mucibınhce. ~ır ~r~ -d k · il) .. 'b• be • 'dd• T' tr kunı gru u u n ve Strac ovıce de iki bU-
e ece tı... tüm üze hücum ettiği vakit bu eski nun gı 1 ~er ır yın varsa 1 ıasu ı~a 0 . panyası ile de KadıköyU- - Sen oyun seyrettin mi hiç? yük elektrik fab ik · ı 

- İstanbuldan hoşlandınız mıL Türk evlerfoin nasıl sarsıldı~ ade- ofamaz. Herkes «hana göre» tabirini ne gıder~ .. H~ bizi çok tutmuştu ... - Çok .. Hem sizi de seyrettim, Hamdi nakli için icap edcn\e~~~~ ~~~:a: 
Be~lunu fena bulmadınız zanne- ta ağlayup bağırdığını, şimdi siz. ka- l""Ullan~bilir, fakat frljlünç olar. Fakat yıl- ~eı~;~~ Abdi oldukça t~ra~ etmiş.- efendi~~ de ~~~ttim, Abdi ef~~ de tirecektir. Bu inşaat 420 milyon franga 
det"un ... Oldukça eQ-lenceli bir yer b'l d ğil' t ed . . larca lıo;ede •e ünivenitede bocal1k et- --·~1- d 

0 
z'.1111an kalbur üstü iki ko- seyretfüa Butün tekerlemelennızi ez- çıkacaktır. 

. . . . . . ·:· ı e asavvın emezsınız.... • .. UUA var ı .. Bıri Hamdi biri Abdi. bere bilirim_ Bo~çmde ıse. vakit geçırecek hır Böyle olmasına ragm~ en L --,. .. hep .. ; melı:te bulunmuı. bır zatm ilk defa bovle ** B '" 1 .. 1 dikte b'" -Jf.-I . • oe.n~ - ı,· b• • 1m11 
1 

• • • oy e soy e n sonra utün taklit- . ~~ e~ce yok ... Burad~ hay~t hı~ de- müsavidir ... Kışın o uzun gecelerine. ır ta 01 8?'11' ~ ması sah~~ ıddi- Bir gün, Kaclıköyünde oyun veriyor- leri ile beraber bütttn tekerlemeleri bir- ATLAMTIK POST ASI 
gışmıyor .•. Ve hu sabit vazıyet msa- Bire doğru alçalan siyah bulutlara ..• alannda ~TİyetkM' 'ft temkinlı olda- duk .. ~ toprak halkından bir dost biri arkasına hiç şaşırmadan sıralamap Lizbon, 25 (Ö.R) - •Yanki Kleper .. 
nın ruhuna sıkıyor ... Maamafih, biz Karların etrafı örten bembeyaz örtü- iuna delalet eder. lfnn Te ilme dayanım bana dedi ki: başlaıb.. isimli Amerikan dev deniz tayyare.si Du. 
İngilizler, sayffyeden, kır hayatından süne ... Ve havada atesten uzun çiz- felsefe icin bu iki meziyet esaı terakki y: ~ahu. B1zlın ta.~ hlr gentJ V'Sl".. • O zam~ anladım ki bu genf artık ih- sabah Marsilyanın Marinyan hava llina
hoşlanınz ... lşte bütün seneyi bura- giler çizerek çakan yıldın la be Unı1Jeridir. b'o ~- Çok bmıik ~ çak zeki ti?'arlamaga başlamlf olan evhamlı Ham- nından uçarak saat 15.25 te Lizbonda 
da, Kanlıcada köşkümüzde geçiriyo- artık b 1 h . l m ra,B n ADcak muhterem. Locam, az. çok be- T~lcf~Y:· .apm~ soytarılik kalmaz.. eliyi de, sahneye korkarak ve utanarak denize huniştir. Tayyare ilk muntazaoı 

un arın epsıne a ıştım... un- .. •. M ...... • cı. mı taklitcı .. Daha henüz on altı çıkan Abdiyi de bastıracak.. atlantik posta seferinin döntiJ seyab:ati-
ruz... lar beni simdi asla korkutmuyor. genmez goriiaduga halde, bir ka.ç sene. on yedi Yaşında.. Bl'J'MEDİ ni yapmaktadır 

Fakat, oh, adeta beni tahrik celi- ~ _ Bİl'MEDİ _ - ldanlnd üuiv~sitesimle pnfaörliik yap- •• cm ·--°"" olan Reıchenltaeh'in tesiri altmdft o- d •• •• K 1 d 
Milletler Cemiyeti konseyı· d 1az1~ b~ benziyar.w Bunun c1a kendi or uncu uru tay an sonra Kulada bir maç 0 e ruhı örfleriiıde olmadıgı halde. sık sık Kula 24 - Burada Anafaı1a takımı 

Rusy_a_, __ A_l_a_n_._d_a __ d_a_l_a_r_. ının ~·;;;;E-EE Dört yılda yurdda başa- t:ı.:z~:I~"': ~ap=;:: 
--TRAKYA DA 

nur olan bar ısfekülasyondur. Fakat tek 1 • 1 tahkimine razı deg"" ı·ı ==~:-;.;:.;. ~:.::.:~:.: rı an ış erin hülisası 
bir kül olan seniyeti lasuntara ayırarak HAi.BANT KUMU 
gözden geçird~ icin ilimler oluyor. S;e.. Ankara, 25 (AA) _Dördün .. B"-ı . Edime (Huswi) -Trakyamızın 8'ent 

Sovyet mümessili Maı·skı· Mosko ~İyetin her hali hakikattir. Bu hakikatle-~ kurul~ t~~~t ~derek v::tre ~-~il'. Ceza kanunumuzun baa kısım- nal~a~annm 5 inci nre;ı da ~hulda 
• na bepaini ayn derecede ilamal etmemek linde tevdi ey~edigı ışlerden ve Parti larmda esaslı değişiklikler a ılmak su- Selımıye nalbant mektebinde bitmek O.. 

va dan talimat iste d •. ihne esas ittihaz ebnİf olan bir felaefe için ~:~ika~ devam ecJ:n hüküm- retiyle devletin iç ve dl§ e!nt-etı geniş redil'. 
.. zaruri Lir prensiptir. şinici kurultaya k::t;lmak. uz:re, be- ~asta müeyyidelerle takviye edil- Şimdiye kadar Trakyanm mahallt id~ 

Cenevre, 25 (0.R) - Milletler cemi- lep etmiştir. Bu sebeple yarın hiç bir Bay Hilmi Ziya liep fizik üunlerle fi- içinde başarılmış ol g:ç;n. dort sene ı !IU§tir. relerinı;e idare edilen bu kunlar bundaA 
~eti konseyi bu sabah içtima etmemiş-! aleni celse yapılmıyacak ve ancak cu- zik det~imden hiç bahsetmedi. Ka- hatlar halinde hül~s=~ ~ erın dır umumtl ~ - Avukatlık ve noterllk meslekle- eonra ziraat velr.lletinin ~rdıiı yal 
tırç. in J . . A ma günü yeni bir içüma mümkiin ola- naatimize göre sentezin tam olabilmesi ADLİYEDE : § ar ' ~1;nil ~e~~~~:larıgünün"!8 gerekil iş sa- kanun mucibince vekllet biltçelinda ı.. 

- apon ihtilafı: hakiıııda hazırla- 1 caktır. • • b ı . . . 1 - Hakimler kan "' . . 
1
P. en U<lAlllllll! ve eri cemi~ min v 'd edilecek · 

nan iki karar projesinin. metinleri del Cenevre, 25 (Ö.R) - Çin hadiseleri- ıçuı un ara te:naıı ediJm:esı ıcap ederdL rnüddeiumu:milik unu, ~?Tık ve yetın icaplarına uygun olmasını temin .. e ı are . tir. . - . 
henüz tahrir komitesindedir . +"ki tm k .. 1937 . d Nerde kaldı ii kanferansı:ı için hal'eket cak 1--~eklerini koruya- edici kanunlar yap·l-·~tır Mükemmel bil' surette yel:ifen ııalbantı-• nı uı p c e uzere senesın e ku-

1 
... _ - • ve ınensupıcu-wı. meslekler· daha ~ • lar ...:ıtt •• tl · d • .. -'- __ ,_!1 

Balttk denizindeki Alanda adalarının rulmuş olan istişari komisyon mes.isin noıuası olan « Leibm% ı. Monadoloiide büyük alaka ile b VI me 8 - Ceza evlerinin ayni zamanda bl- vwye enn o 1f ıormea.to yo c.A.UO-

yeniden. aske.':'il:ştiri~esi ve tahkimi devam edecektir. e bir «Entelecbie» den Lahsederek anlat- muştur. ag ıyacak şekle kon- rer ısl~ yeri .. o~. ve ~Uçüklerin ah- rine tercih edilmektedir. 
~eseles!n~e buyuk bır terakki kay?e- Aland adalarının tahkimi hakkındaki mafc istediğimi% nola8ruı. o zaman bile, 2 - Yurdda adaletin sürat ve mü- ~. ~~künlüklennın gıde~esl esası _,,,,,,,,."""""" • 
dilmeıniştir. 1921 mukavelenamesme gayretli müzakerelerden sonra takrir nınanmın iliın %İlıniyetİn •• 1ı· kemmeliyetle tatbiki · . · kanunl gozonunde tutularak. ceza çektirme sls-~za dko=.:;;an devletlerin_ ı..."'.'i, komitesi uzun bir içtima yapmJŞ veni- nebze "m"' eınu,ri. Bunu~"":.,.,: icap ed;,,, değişiklilde, ";,': .,kemm:;;"' ~ ·:~\'!'~lkler yapılmış~· BTIP b:111ıOınJY ~yetk.~lll'fll'I aı:ı . a . yenıden askerileştiril- hayet raportörlüğe seçilmiş olan Belçi- lıeta dı B e yapılınış ve mahkemelerimizin . er cez~ ev er ır. <t.uane haline getiril- or oğurtçUlar oyünde Ah-
ınesını teı:1!11 maksadiy~e mukavelena- ka delegesi B. Brukerin uzlaşma for- Y • ununla .b':~r, ~vrupada intizamla iş görmelerini m.üt süra~ ve mes~e karar verilmi.Ş~. B~ karara gö- med kızı Fatmaya taarruzdan auçlu 87-
~~ tadilat yapılın:ıs1 .ıç~ .~inlandiy~ mülünü ka~ul etmiştir. Bu fo~ Fin- okumu'}. felııefecıle~ liep~mden. da- kontrol ve takibedici tedbirler~~ ~ bır ç~ ~eza evleri ~diden bu_ hale nı köyden Mehmed oğlu Halll A•cınm. 
'e Isvec tar~dan ilerı surulen talebı landiya ve Isveç hükümetlerinin Aland ha çok ihatalı ve deTm olan dnByetli lro- tur. uş.- Üi:a.ğ edilmiş ve bu tatbikattan musbet ağır cezada 4 ay hapsine karar vertınıı,.. 
ka~uıı: hazır ıseler de, Cenevrede bay adalarını tahl<lın için ileri sürdükleri camın konferansı bende dütündürücü bir 3 - İcra ve iflas kanunu ·ı b ka ni.metkı;~ı.er alınmı.ş?r. ~u sisteme maddi ~-:Maıskı tarafından te il dilen s tal b' · h ,___ 

1 
e u - iilllD azam! nısbetinde devam edile- t..L(". lıus a hük" . . ~ e ovyet e ı, Dunkerk muahedesine imza koy· tesır ıra1UD1ftlr... nunu tatbike memur teşkilatın verimini . _ dır Y umetı ıtırazda bulunmakta- muş ?lan devletlerin buna muvafakatini arttırmak için icap eden tetkikat yapıl- cektır. -İn ilte<e F,an . . - . v.e mhayet, Sovyet hükümetinin mü ta- lav•iyeslnde bulunmaktad". Esasen ... """ ·~ bir de mütahas.sıs getirilerek teş- . 9 - Memleketin muhtelif yerlerinde'- Bir m~ t~ 

1sv g F" 
1 

d~a, S~vyetl~r _Bırligı, laalarını kaydetmekle iktifa etmektedir. ce>n ikincikamın ayında d b" le ı. kil edilen komısyon ile yapılan çalışma- ki ceza ve tevkif evlerinin tamamen ye- Kızılçullu egıtmenler kursu müzik 5ğ-
eç vb~ hm an. ı1:a _mwnes::;illen sabahı Raporun kabulü Sovyetlerle müsted'i b~ar sureti kabul edilmis :di oy ır lar sona ermek üzere bulumnu.m,.. ni baştan yapılması esası kabul edilmlş retmenliğine inha olunan Mebmed All 

uzun ır ususı ır,;tıma yapmışlar ve dcvl tl d ·- . . · ~·~· ve tatbikata geçil .... t..+; K · 1 M rif kA.1 . hazır1anan rapor . . . t tkik . e er arasın a mutemmım ınüzake- Ikinci karar sureti sivil ahalinin ha- 4 - 936 senesinde kabul edil ~ ... r. entenn asa eti aa ve "'etince tas-proJesını e etmış- ı·elere kapıyı açık bırak kt drr d bo '--~-- . . en meş- Keza· adli b' 1 d ih dik ..,:ı;1.....,;...ı.· K clis. . . 
!erdir. Artık konseyin bir karar sureti Cencv m~ a · . .va an muwuııııan edilinesini protes- hut suÇların mahkeme usulüne dafr çı- • ye ma annm yur un ti- ~-ır. en ıne 50 lıra ücret 
kabul ederek Aland adalarının tekrar rr.Eı hall• ·2J ~~.A~. k Çın -Japon ~h- to etmekte ve cemiyet azasından olsun kan kanunun tatbikatından müsbet ne- ~ını ~arşılıyacak mahiyette yapılması verilecektir. 
askerileştirilmesine ve talık· . ı a . ..ın a ı muza ere dun tanzım olmasın bütün devletleri yapılacak bu ticeler ve faydalar elde edilmiş ve bu ar atına alınmış ve bu hususta da * 
vafakat etmesi mevzuub~mın:lrn:,; :sç~fanmiı;:~ssili tarafır_ıd_:ın kabul edil- kabi~ bomb,:rdımanlar hakkında konse- kanunun tatbik sahası 1938 senesin.de =ye~U:çilml~. M~yyen bU: prog- V İL & Y-E ::W 
sadece fili vaziyeti mü.şahed ed b. . . 1 ar;r ~~eti.nm reye kom~l- ye hır malumat vermeğe davet eyle- geıü§letilerek ağır suçlulara da teşmil a. arın suratle ikmali bılhas:sa A & 

rapor tanzimi düşünülmekt::nı, en ır m~ .~tiye ugun. hıtam~ ere,..cektir. mektedir. olunmuştur. gayedir. . Encümeni toplandı 
So~et mümemli B :Maiski Mask Bınncı k~ sureti cemıy;t azasın- Çinin, bir anket komisyonunı.m Çine 5 - Geçen kurultayın dileği ttzerfn 10 - Bır çocuk ıslahanesl yapılmıştır. VılAyet daimi encümeni dün vali v .. 

hükilmetiyle istısar' e ic·ı·n b' üh. 1 totva dan totlanh bu~:'11.?evletlere Çme ferdi gönderilınesi suretindeki talebi nazan ihtiyaç gösterilen on ;ir _ _..._1 __ .ı_ ..,.:_ BunJar lUzumuna göre çoğaltılacaktır. kili B Cavid trnverln b 
ır m e a- sure e er ttır u vardı · · -ır llW.lıa&iWA " - • 
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-tr- 39 - Vücut güzelliği nok-

He~ :::~~:~: ~~ m~f~~::ah ~;~;~:~~~~~~:~ Sara' nın kıskançlığı tasında;0~:;~ıeriniz 
b b 

v b O Eliyle /brahimin koynuna k J. "" Bu aene, vücudun tenasübünü göste 
a an n..ocagö eğe fOf çıkartacaksın••• liğl Eczacı mektebinde okurken ilacı , O yaU5 U ren hatlar, her zamankinden ziyade 

Yengeç, yalnız kalınca Recyoyu oda
ı bulunan on kişiye takdim etti: 
- Işte, dedi. Burada tabi olacağınız 
ımandanınız. Onun emrinden dışarı 
kmıyacaksınız .. 
Muhafızlar yeni ve muvakkat kwnaıı
ınları şerefine ellerini kupalarına uzat
lar ve alışkanlık eseri, onun şerefine 
mek için kupaları kaldırdılar. Fakat 
>Ş olduğunu gt_ "ince arzuları kursak
rında kaldı ve birbirlerinin suratlanna 
lktılar. 

Yengeç: 

- Üzülmeyin, dedi. Burada istediğiniz 
dar şarap içecek..cıiniz. Fakat hani pek 

~ burada kalacak gibi değilsiniz.Recyo 
en dışarı çıkarsam olmaz. Belki mavi 
•çekler dışarıda iken gelirler ve içlerin~ 
e beni tanıyanlar bulunur. Sen dışan
a kal, vaziyeti tetkik et. Eftime de söy
~ bize bol şarap yollasın. Bizimkiler için 
azırlanan şaraplan da yeni misafirlere 
t.tam etmesini meyhaneci unut ması.n .. 
Recyo odadan çıktı. 

Eftim tezglhın.ın Uzeı·ine dirseklerini 
ayamış dil§Unilyordu. 
Yosmalar, suratlarını asarak bir köşe

e çekUmişler, fakat gözlerini tezgahın 
zerinde dizili on şişeye hem merak 
em de korku ile dikmişlerdi. 

Bdıu., şişelerin içindeki şaraplarda ne 
ar . 

Neden onu içeri.ki müşterilere içirt -
lemişlerdi? 

Sonradan gelen ve amirane konu~an 
dam kimdi! 
Ve şimdi ne olacaktı? 

Evet şimdi ne olacaktı? Bunu yosma
ar gibi Eftim de düşUnüyordu. Recyo
Lun yan1arına gelişi onların üzerinde 
nerak ve endişelerini dağıtacak bir te
ir bıraktı. 

Recyo ilk önce patrona yaklaştı. 
- Içeridekl dostlar şarap istiyorlar, 

(edl. Naıuw.lu lctıdlı.uılau uı..'-"•· ·• 
Sonra kızların bulunduğu yere doğru 

ıiirtldU.: 

- Ne somurtup duruyorsunuz öyle 
te ••• dedi. 

Içerideld delikanlıların sohbetinden 
nahrum kaldınızsa işte ben varını. 
\limallah onların topuna bedelim. Hay
li.. aranızda yer açın bana .. Sen de ka
adeniz dilberL. O beyaz ellerinle hepi
nize şarap getir. 

Recyonun cKaraden.iz dilberi• dedi
~ kız onun eski göz ağrılarından ve Hi
>0drum salaşlarmın cUnbilş kızlarından 
turu beyaz ve gtizel bir kızdı. 

Trabzundan gelmJşü. Söylendiğine ba
alırsa bir asilzade kızı idi. Adı Despina 
ılan bu kız, somurtkanlık ve endişele
•ine neşe aşısını veren Recyonun bu söz
erinl ve onun kendi aralarına gelmesi
tl büyük bir sevinçle karşıladı. Yerin
len fırlıyarak kalktı. T,ezgahın üzerine 
.ıralanmış on şişeden dördUnü yakala-

Her nevi 
Resin1 ve Afiş 

Müracaat : YENİ ASm idaresi.. 

dığı gibi getiriyordu. Rccyo haykırdı: 

- Yanll§ .. yanlış b e . . . O şişeler yerin
de dursun.. Başka şişe getfr ... 

Despina, eline ateş değmiş gibi şişele
ri tezgahın üzerine bıraktı. 

Eftim, tezgahın arka tarafındaki kapa
ğı kaldırmış, dar merdivenden meyha
nenin altında bulunan şarap mahzenine 
iruni.şt.i. 

Despina da ar1..>..ısından mahzene indi. 
Recyo ise Uzilntil ve merakta olan kız

lara dönerek: 
- Aptallar .. dedi. Anlamadınız mı o 

şişelerde ne var? 
Hepsi de can kulağı ile dinlemeğe ko

yuldular. 
- Bunun içinde halis saray şarabı 

var.. Çok kıymetli bir şarap.. Çok ta 
pahalı.. . Ancak paralı ve kibar milşte
riler içindir. Eftim demin gelenleri ok
kalı müşteri sandı. Ben de öyle zannet
miştim. Onun için önlerine o şaraptan 
koymuştu. Fakat onların hem zengin 
değil hem de yabancı olmadıkları anla
şılınca şarabı ziyan etmek istemedik. 
Şimdi anladınız ya işin ne olduğunu.. 

Kızlar, Recyonun bu izahatına inan
mış göründüler. 
Despina da büyücek bir sepet içinde şa

rap şişeleri ile ohlıya poflıya mahzenden 
çıkmıştı. Arkasından da iki elinde iki 
sepet dolusu şişe ile de F.ftim geliyordu. 

Eftim, dindeki sepetin birini tezgaha 
hU"ak:tı. 

Despinaya: 

- Sepetleri boşalt... Tezgaha sırala .. 
Fakat şu şişelere karısma)';ın .. 

Emrini_ ~e.rdikten s~nra öteki sepeti 

fızolduğu gıbı ıçeriye, Yengeçin ve muha
ların odasına götürdü . 
Yengeç: 

- Dostuın, dedi. Bu oda bel'-' b" d la .ıu ır az-
an z.ım olacak. Biz senin odana ge

çemez miyiz? 
Eftim: 
- ..ttaybay, dedi. Galiba yeni uıiiiafir-

lerl de buraya almamı Dtiyeceksiniz.. 
- Yam.ansın be Eftim. Hani böyle gi

derse baban Kocagöbeğe taş çıkaracak
sın. Hani eğer dediğin J§i de becerir, su
ya sabuna dokunmadan he-rilçi oğulları
nı tıpkı bizim enayileri avladığın gibi 
avlıyarak buraya tıkabilirsen gözüme 
büsbütün gireceksin. Benim gözüme gir

mek te ne demektir bilirsin. 

•• 
iki dakika sonra Y cngcç ve on mu

hafız Eftimin yatak odasına gitmişler -
di. Kocagöbeyin oğlu tekrar meyhaneye 
giıdıgi zaman ise bütün kızları şarap şi
_şeleri başında ve Recyonun etrafında ne
şeli kahkahalar savurur vatiyette bul-

muştu. 

•• Bl'J'MEDI -
---=---

İngiliz ualide Jıraliçesi 
gözünden fuıstadıP .. 

ı Londra. 24 (A.A.) -Resmen bildi· l rildiğine göre valide Kraliçe Mary gözün
' den sakatlanmıt ve geceyi fena geçirmiş
, tir. Kraliçenin göz doktoru Vruise hasta-
yı gerek dün akşam gerek bu sabah gör-

~öyle tarif ederek: Her hangi bir vücut ve Hacerden şimdi intikam almak istiyordu ehemmiyet kazanmıştır. Eğer vücut hat-
ruh anzasını muvakkaten tadil veya mü- larıruz muntazam ve mütenasip değilse, 
ebbeden tashih ve tedavi eden vasıtaya Bu kin ve bu k1Skançlık Saranın irade- Saranın yanına dön.. güzel Toplar, diğer kadınlar üzerinde gö-
ilaç denir. Bu bakımdan operatörün hı- sini elinden aldL lbrahimin Iımaile hrfl Hacer bunun üzerine tekrar H b rüp beKendiğiniz veya tenkit ettigı· ·na 

• b t 1 k ·· h dil' 1 k e tona ç~gı ~ş a 0 m.a uze~e ~v.a tep .• 1 e e • gösterdiği babalık muhabbet ve oefkatini dönüyor ve clsmaib i doğuruyor. 1 muhtelif elbiseler, şapkalar, veya oriji-
tnk. zıya, telkın hatta muzık de ilaç olu- kadınlık hissi ile Haceri kendisine tercih Diye ve efsane tarihlerinin bu''t" h nal yapılmıı saç tuvaletlerini ~ahsınızda 

H' .. h k ki b k un u ~ y~r. ıç şup e. yo . ecz~cıy~ . ~~ a eder şekilde mütalaa etti. rivayetleri nihayet tek bir hakikat üzeıin- göstermek imkinı hemen yoktur. Bu s:k-
bır ad claha verılseydı, en munasıbı ılaç- Bu kıskançlıkta baska bir cihet daha de birle•ir O d Ib ah" • H d let ve ya• meseles· d . d -, . • . . .. .. .. ~ " · a r ımın acer en ,.. ın en zıya e tena.sup, 
çı ıdı. Uacın tarıfıne gore eczacı!~~ butun vardı. O, Ibrahime ve resullüğüne ina- (lsmail) adında bir oğlu olduğu ve Sa- duruı, vazı ve hatta ifade meselesidir. 
devaları bulunduran ve satan mu~sses~- nıyordu. lbrahimin neslinin büyük bir ne- ranın da Haceri kıskandığıdır. Bazı kadınlar için gayet güzel ve bazıları 
ler olamamaktadır. Vakıa operatorlerın sil olacağını da tanrı müjdelemişti. Şu ı Hadiseleri takip edecek olursak Hacer- için de tehlikeli olan bu modayı daha 
aletleri, bıçak ve bistüri lanset ve makas- halde bu neslin temelini lsmail teşkil ede- le lemailin ne suretle lhrahim ile Saradan mufaS88.I gözden geçirelim. 
ları ve 111\ttesini eczaneler satarlar ~ma cekti. Böyle ali bir vazifenin kendiııi ta- aynlmı, olduklannı görürüz. Ense Üzerinde uzun saç tuvaleti çok 
hava tepdilini bulunduramazlar, elektrik rafından yapılmamıı olması da onu üzil. * güzel görünüyor, fakat boyunuz olduk-
ve ziya makineleri satan eczaneler varsa yordu. Sara, Hacere lı:arıı olan k.ukançlık hie- ça uzun mu) Yoksa bu tuvalet sizi kam-
da telkin yapan ve konser veren eczane Haceri kendi elae kocasına teslim etti- ı leri içinde bulunmakla beraber onu ya bur gibi gösterir. Yumuşak, ipek gibi 
yoktur. Uiicın öteki adı çare oldu~na ğine ve onun lbrahimle izdivacına riza öldürmek veyahut bir yerini eab.t etmek ıaçlarıoız mı var) O vakit, bir türlü düz 
göre her d,.rdin de bir çaresi muth•ka ·· d - d' l lıi d durmıya l d _L_ goster igine na ım o mu,tu. ·ç eğilse cetinden et koparmak• hu- n perçem er mey ana ç~r. 
vardır, vardır ama onu eczar-,.lerde bu- O k k k S d G• ı· b" ·r d · · B artı ee i ve sa in ara eğildi. ıuılannda tanrının adını anarak, tanriya .... nç.. Defe ı ır ı a enız mı var) u ae· 
lnndurmıık imkanı olamıvor. Türkiyenin H · d lb h l ka f•r d 1 · k d ı· h er gün tasasın an ra im e vga edi· and içerek yemin ettiğine nadim olmuş- ... e, uzun saç ar sıze, e er ı, Üziin· 
ilk eczacılarından rahmetli Hamdi üstad yordu. tu. lü bir manzara verir. Daha hafif, daha 
bundan otuz be• kırk sene kadar evvel Nih b '-al b t b ' l · y " ayet ıa n ~ madL Kendi kendine: eer es ır saç tuva eti yapınız. ükselı:-
lstanbulda Seh.,..,de ba,_ında büvük bir Bit' gün. lbrahim yok iken Hacerin ça- _ Hata ettim, dedi. [g" er Haceri öl- teki bukleler, boyunuzun çizgilerini uza-
ec:ı:'!lne açmı•tı. Benim c:le rczacıMh\ mP- d d - '- · d h d arına gir i. dürecek olursam cenabıhaklı:a 1ca.... en tarıut sıze a a eğişik bir tip meydana 
rakım cocuk1uğumdan ba~lar, o kücük öflc .,,. · '- · e ile ona: büyült günahı iflemif olurum. Eğer onun getıreceıdır. 
terazilerle oynama~ı pek severd;m, föt- - Ya Hacer .. dedi, madam ki sen bu h h ...ıhı- hn kmene Yeni -pkalar sevimlidir. Fakat. g ..... 

el • · • • k '- l et' ants~ ı.- tara ı m o zaman ,,... -
ti\ ın eczanr:sıne l!m~ım e si~ o mazdı. · • b 1 h ''ı -enim üatüme ettin. Tanrı phidim da Hacere zulmetınfı olunun. Halb--'-' arı quuzda ta,ı.malı: ic;in fazla cesare-
Rahmetli b"'banı ü~tad Hamdi merhum- 1 k uıu o sun i bunu senin yanında komam. Seni Hacerin biç bir suçu yok. Ben bu nem • tini• var mı) Y oha. euni bir hareket ve 
la ahbap idi. H•niiz kil..iilctüm mektebe va öldürürüm veyahut bir tarafını eabt kendi elimle yapbm. Fakat min 8Ylde ifade gösterecek, kendinizle alay edilip 
P"idi:vor bile de~;ldim. Bl!lbamm eczane- ed • ye _.,'--edii 1 k erım. ettim. ŞimdJ ne yapayım. Hiç defil.e _. eOU111 ini an ama için eaia. sola ka-
de asılmıq bir Javhıwt okıtduğunu hatır- Bu tehdit Haceri korkuttu. Ve çadır- minimin yerine gelmesi wn en -L-nı~ni ça.rnalt nazarlar atfedecekainiz. Ve nilaa-
hyorum, H-.mcli merhum laboratuvar ka. ..1 '-- "'il 

1111
""" "an ııt.açırttı. yapayım ve Haceri ildilrmekten iM bir yet yeni. güzel pplcanızı elinizde bil• 

psına şrü.,,.I kli!!e sll~lü yazile bir lavha 
asmı~h (µer şey b-.1unıır derde dev"~an 
~avri\ hahamın, Hamdi Üstadın ruhtan 
şad olsun ... 

-----=---
Jtalyan le_iyönleri 
~eri döniivor1ar 
Roma. 24 (A.A.) - lspanyadan dö

necek Italyan lejyönerleri Napoliye 30 
Mayıs veyahut 1 Haz.iranda çıkacaklar 
dır. 

-~-~~-'!. !!i~~!"ı~.".!.l!~!!. l~Y~~ism 
Napoliden harek.et etmiştir. 

-*-/ngiltere ceVOJ" 
hazırlı yor 

Londra. 24 (A.A.) -Saat 11 de top
lanan kabine Cenevredcki görüşmeler 
etraFında Lord Halifaksın Taporunu din
lem;ş ve Sovyet hükümetinin tekliflerine 
verilecek resmi cevabın metnini tesbit 
eylemiştir. 

Yan resmi mahfillerde elde edilen in ti-
ha Cenevrede bir anlaşma için umumt 
f!SIUllsr bulunmuş olduğu ve bunun da ka
binede tasvip edildiği merkezindedir. 

-*-
Sokaklarda 

Tarihlerin hu hususta da birbirine zıd tarafını keseyim... tutmak iırtemiyecek.aiaiz. Her şeyi orta• 
kayıtları vardır. Madam ki Sara kendi Tarihlerin bir kasmı cSara:t nın bu eu- ya koyan küçUcük şapkalan taşımak İçİB. 
~rzuıu ile Haceri lbrahime teklif etmif.- retle düf(lndüğünil kaydederlerken diğer mükemmel eurette eaç tuvaleti yapmak 
tır, ne diye (imam Ebu Cafer Mehmet l:ıir lusnu da diyorlar ki: ve boya sünnek lıiznndır. Ka•lar, iyi alın• 
~bni Cerir) in tarihinde mezkQr olduğu ( Çün Sara Hacerin bir urvünden ke- muş, dudaldann boyan tenkit eaitmiye· 
:izere Hacere itapla hitap ediyor ve ne sip hilkat.in tağyir eylemek kasdeyledi. cek şekilde olmalıdır. Yüzde ruj az bu4 
diye ona: Buna fehmeyliyen Hacer firar eyledi ve lunmalı. fakat. simanın daha ince görün

- Sen bu iı,i benim Üstüme ettin, ben bir zaviyede saklandı. Ibrahim Sara ha- mesi İçin esaslı surette pudra sürmeli. 

de senden intikam alacağım .. Diyor. Pek tundan Hacer İçin şefaat diledi. Sara ise 
aıa Hacerin lbrahim ile izdivacının bir yemini olduğunu söyledi ve yemınını Ankara Radyosu 
( rocuk) ve (nesil) mesel esi olduğunu yerine getirmek üzere ku1ağının yumu-
biliyordu. Her halde bu cihet bir parca şağını delüp ve mestur olan yerinden bir -tr---
Jcaranlıktır. Diğer taraftan (Tevrat) da kıta (Lahmi zait) kesti ve andan bu ma- DALG'4 ,,,,, .. ,~LUCV 
'h~diıoevi hl'l.-ka suretle tefsir P.hnP1rtPllir na bahınlAra .;; .. ,,.,.. L-1.L \ ~ --- _ ....... _ 

denilôvor ki: alan lcayduıa nazaran ftlSİJ'et f8Tle ol- lal m. lR:I Ka.1118 Ww 
( Sara MıeıTtı Carfy-i Haceri alıp mUftur. 'I'. A. P. ».7t 11L Nil Km./ 28 Ww. 

AbTama verdi. O da H"cere tekarrUp et- Sara kıskançtar. Aeabl bir halinde b&- T. "- Q. 11.14 m.15195 Keıs./ ZO Ww. 
tilcte hamile oldu ve HaceT, hamne ol- yük bir yemin ebnİftir. Bu yemini yerine 12,30 ProgTam IZ,lS Türk milzifi 
d••;unu anJ

1
...,

1
nea hanımına nazarı halca~ getirmesi lazımdır. Haceri öldüremez.. (Pi.) 13,00 memleket saat ayan, ajana 

Tetle bıoktı. Bu liaku,.te Sara tehammül Çünkü hem Allahtan hem de lbrahimden ve meteoroloji haberleri 13, 15, 14 müzik 
e~emedi. Abrama (Jbrahime) hitaben korkar. Esasen böyle bir it de elinden (ııenfonik müzik - Pi.) 18.30 progTam 
,"0ana olan :rulUm senin üzerine olsun.. gelmez. Şu halde bir tarafını kesmek la- 18, '5 müzik (operetler - Pi) 19,00 1'0-
Ben cariyemi senin koynuna verdikten zım... nll§ma (haftalık spor eervi11i) l 9, l 5 Türk 
sonra hamile o1du~unu anlayınca bana Taberi tarihine göre Sara diyor ki: müziği (fasıl heyeti) 20,00 memleket 
nazarı h"karetle bakıvor. Senin ile benim - Eğer yüzünü, görünen bir tarafını, saat ayan. ajans ve meteoroloji haherle-
narndl'I Rl\b hakem olsun> dedi. Abram itiltare bir yerini keaecek olsam gördük- ri 20, IS Türk müziği l - Osman beyin 
da Saraya: çe yine ben acınm. Lazım ki kapalı ve hüzam peşrevi 2 - Muıullu Osman be-

c lıte cariven ıenin elindedir. Ona mü- gÖTönmez bir yerinden lteeeyim. yin hüzam şarkı: (Neıeli l6t fun) 3 -
n~P gördüğünU icra eyle• dedi. Sara - BiTMEDi •• Etem efendinin hüzam prlu: (Eeki Çet· 
dahi ona cefa eylemekle merkume onun = mim 4 - l~ak Varanın hiizam tarkı:(Bil-
yüzünden firar eyledi .• Ayet 4. 6) FiHstindı&& mem hende naaıl) 5 - Ahmet Raeim 

Yine tevrata göre Hacer, hamile iken '-"' beyin eegalc şarkı (Benim sen nemsin) 

Hebrondan firar ediyor. Bir pınar başın- yeni y Clhlldl fııdonJJerf 6 - Ayas türküsü: (Ayva çiçek açmıt) 
Pf>faşbl'f,Gft lJCIPltfllar da dinlenirken tannnın meleği yanına ge- Kudüs, 24 (A.A.) _Beyaz ltitabın 7 - Sadeddin Kaynağın muhayyer şar• 
Varıova, 24 (A.A.) - Polonya ga- liyor: neşrinin hemen ertesi günil üç Abariyede kı: (Seni ey dil) 8 - Sad~din ~a~a-

- Ya Saranın cariyesi Hacer .. Nere- ve diğer üçü de Samurede olmak üzere ğın muhayyer şarkı: (Adına and ıçerım) 
den gelip nereve gidiyorsun).. altı yeni yahudi kolonisi daha kuTUlmuş- 9 - Leminin uşak şarkı: (Ruhunda bul-

Diye sordu. O da: tur. Bu sembolik hareket yahudilerin Si- dum) 1 O - Lemin in u~alı: şarkı (Neler 
- Hanımım Saranın yüzünden kaçı- onizm yapıcdık eserine devam azmi~i rektim neler) 21.00 konuşma, 21, 15 

yorum... teyid etmektedir. Esham, tahvilat, kambivo - nukut ve zi-

Diyor. Rabbin meleği ona: Yahudi mahfilleri bu kolonilerin re- raat borsası {fiat) 21.25 neşeli plaklar 
- Sen hamilesin, diyor, tann senin kolteyi himayeye memur ileri karakollar R. 21,30 müzik (Rivaeeti cümhur filar

sında civar Alman kasabalarının sakin- neslini sayılmaz derecede çoğaltacaktır. t~kil ettiğini bildirmhılerdir. Bu koloni- monik orkeııtraeı Sef: Paetorius 22.30 

zetelerinin Doğu Pruayasından öğremlik
lerine göre Polonya hududuna yakın 
bazı yerlerde Alman makamları sokak
lardan baılnrı sarılı bazı kimseler geçi· 
rerek bunların ağır yaralı Polonyalı mül· 
teciler olduğunu ilan etmektedirler. Bu
nunla beraber bazı kimseler bunların ara-

leri bulunduklarını görmüşlerdir. Sen bir oğul dog"uracakaın. Gam veme .. ler demir tellerle ve çitlerle muhattır. müzik (melodiler) 23,00 son ajanı ha-
müştür. ~ 

::;~;;~;;;;~~;;~;;;s~;]~:.;;;~;;;;~~=~~~~~~=-E~~-~~-E-~-~-~-~~~~~h·:•-· ------ o• berleri ve yarınki program 23,15.24 mO-,,,,,..,.~rm __;,;,,,~ : ... s:=-_=-.,__,.. _ _.,...- tünde Suzanı getiren muhafızlar girdi- - Sen öne düş!. - Ha••ır... zı"k (-1t•bant) Pi. 

, 
.,_.,. ~.---.-'II"A,,.~~'-"·'"'~dY-l'fT'"I"-"'~~··~''""" " ,, c. 

D 
ler. itiraz etmeden öne düştü. En alt kata - Neyin eksik? OPERALAR VE OPERE11ER 

EMiR MASKE Leküyerle Antuvan bu yarı karanlık- indiler. - Et istiyorum... 20,35 Budapeşte: Freischuı:z. 
ta seri bir nazar teatisi yapmağa muvaf- Senmars zındancıya : - Söylerim, bir porsiyon fazla et yol- 21.00 Beromünster: Büyük amiral. 
fak olmuşlardı ve LekUyer kardeşine ih- - Bu kadını al ve ölüm hunilerinden larlar. 21.20 Leipzig: Muaik.ili temıöl. 
tiyatkAr olmasını anlatmak istemlşti. birine koy... - Şarap istiyorum. 21,20 Stuttgart: Saraydan firar. 

Büyük tarih ve macera romanı 

- 164 --
e meşguldu. Huni teklinde olan bu ko- ı raktı ve kulak kabarttı. Sonra elindeki 
uklardan birine, başı aşağıda, ayaklan demirle yere fasılalı olarak üç defa vur
ukarı~a olmak Uzere girmiş, elinde 1 du. Bu, bir işaret olacaktı kl, alt taraftan 
zun hır demir, mütemadiyen kayalığın 1 da gelen sesler birden kesildi. Bunun 
ibini delmekle meşguldu. Hiç şüphesiz 1 üzerine koca vücucllu muhafız, iri göv-
bu ölüm deliğinin dip tarafındaki dar- desini ölüm hunisinin kenarlarına kuv
ğı daha evvelden genişletrniı olacaktL. vetli kolları ile tutmak ve kendini çek
Unkü hareketlerini serbestçe yapabill- mek suretiyle çıkardı. Feneri aldı ve 
ordu. alelAcele yukan kata, tabut hUcrelerinln 
Bu muhafız, iriyarı yapılı, geniş omuz.. bulunduju kata rıktı. 

ı, Adeta d:v g~bi bir adamdı. Yanı ha- Yukarı katta, feneri yanma koyduğu 
na koydugu hır fenerin yan sönük sa- zaman onun yüzünü daha yakından gör-
ziyası altında eğilip kalkıyor, elindeki mek kabil oldu. Bu Antuvandı ... Lekil· 

?mir çubuğu mütemadiyen işletiyordu. yerin ve cılız Şarlonun pehlivan gibi 
u demir çubuk işledikçe de kayalığın olan aklından zorlu kardeşi Antuvan.. 
.binde vurmasından hasıl olan seslere Derhal, kapının yanına bağda§ kura
.ıha aşağıdan, mukabil darbe sesleri du- rak oturmUJ, kara renkli bir ekıneil ye
ıluyordu. Denebilir ki bu garip acele meğe koyulmuştu. 
tlı Ustltl ve aynı nokta Uzerinde olu- işte bu sırada idi ki kapı açıldı ve içe-
>rdu. rl ilk önce Lekilyer ve arkasından da 

Vahşi bir Iizyonomiye sahip ve bakış- Emrini verdi. Bu hissiz ve vahşi adam - Onu da tenbih ederim. Yemekleri- 21,20 Viyana: Musikili bir temsil. 
tarından aptallık okunan Antuvan ye- bu emri iki defa tekrarlatmadı. Kadını ni kim getiriyor. Küçük kardeşin Şarlo 22.0S Roma: Onerct temsili. 
mek esnasında rahatsız edilmiş olmak- aldığı gibi ölilm hunileTinden lialettayin mu? BOYOK KONSERLER 
tan canı sıkılmış gibi homurdanarak birinin içine soktu. - Hayır .. ötekisi... 16.50 Londra (Regional) muhtelif 
ayağa kalktı. - işte .. öldü... - Ona da tenbih ederim. Fakat sen hestekarlann eserleri. 

Senmars yanına yaklaştı: Dedi. Senınars: verdiğim emirleri harfiyen tatbik ede- 21 05 Kooenhe"': Skandinav musikisi 
- Nasılsın Antuvan.. dedi. Zanne - - Antuvan .. dedi. Beni eyi dinle. Sen ceksin. Yoksa şarap ve et yerine seni 2 1 ,20 M,..lnik: Reethovenin 5 inci een-

derim ne altta ve ne de Ustte hiç bir mi- bu kadını kendine gelinceye kadar bu- ipin ucunda sallandırmağa yollanm. fonisi. 
safirin yok .. , rada bırakacaksın. . Aııtuvan, aptal aptal ağzını açtı. Es- 2 1,20 Mü"ih: Markı ve Brilcknerln 

- Hayır... - Ne diye kendine gelinceye kadar neınek üzere idi ki blr feoryad sesi du- eserleri. 
- Sana bir misafir getirdim. Hem de bekliyeyim. O zaten ölmll§ değil mi? yuldu. 22,20 Frankfurt: Debuuy ı.·e Gounocl-

kadın.. - Hayır .. O daha henilz ölmilş değil, Bu feryad, canhıraş bir feryaddı. nun e"'erleri. 
- Kadın olsun erkek olsun.. Hepsi fakat burada ölecek ... Kulağını aç .. de- Bu feryad bir ıstırap feryadı idi. Ol'lA MUSIKlf ~RI 

blr... eliğim gibi kendine gelip te feryada baş- Ve .. ölüm hunisinden geliyordu. 16.35 Vivana: Muhtelif bestekarların 
Senmanı kendi kendine: 
- Amma da vahşi adam ... 
Diye mırıldandı. Sonra sedyeyi taşı

yan muhafızlara döndtl: 
- içinizden biri bu kadını omuzuna 

alsın .. . 
Dedi. Ve Antuvana dönerek emret-

ti: 
- .Dilf önümüze .. Bi:r.i ölüm hunileri-

ne götUr .. 
Antuwn merdivene doğru yUrUdü. 

ladı mı bırak bağırsın.. Artık sesi bağı- Zavallı Suzan baygınlığından ayıl- eserleri. 
ra baiıra kısılmak derecesine geldiği za- mi§ işkencenin acısını duymağa başla- 16.30 Hamburıı:: Trio konseri (Brahm-
man onu buradan alacak ve yukan kata mıştı. Senmars ve Rozarj, kadıncağızın ~m eserleri.) 
çıkararak biraz su vereceksin. Sonra bütün bu feryadlarmı tam bir saat ve 22 ,05 Pari8 (F..iffel kuletıi): Morart, 
tekrar ölUm hunislne, eski yerine indi- Adeta bir zevkle dinlediler. Liszt ve ~ir b~tekar1aTln eserleri 
receksin. Burada ve artık tam ölmek Zmdancı Antuvan ise, arkasını duva- ?. ~. 25 Konen\.ıag: Danimarka mmıilchl 
üzere iken onu tekrar alıp yine yukan ra dayamış, kılını bile oynatmadan dim- 23.2S 1 iiksemburp:: Loeillet ve Sch•· 
kata çıkaracak ve gelip bana haber ve- dik duruyordu. hertin kuvartetleri . 
recebin... Suzanın can acısı ve ıstırapla olan fer- 23,25 Doydıuıdzender: Kentet kon-

- Olur... yadlannı ağlamalar ve hıçkırıklar takip sı-ri ( Moı:ut1n eserleri) 
- Şimdl slSyle bana bakayım, bura· etti. 23.40 HAmburv;: Kuner. Telemann"' 

, ___ Rar.lun.---.der.i ____ _ 
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SAHİFE" 

Kurultay . lnımın-----1111\lı 

Kara Yazısı 
hazırlığı 

KiNiK 
Belediyesinin iki 
numaralı bütçesi 
Kınık belediyesinin 939 yılı sıhhat ve

cer işleri için tefrik edilen tahsisa\mı 
gösterir 2 numaralı bütçesi sıhhat Ve • 
kAletince tasvip edilmiştir. 

~~~~~~~~-

--yapılacak teklifler Ehemmiyetli Beş Yunanlı 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 
y AZAN: Üç Yıldız 

-89-· 

P · IJaldıçı malıfıemede 

P f • Genel Sekreterli~inin kabineye dahil olması, artı Gece vakti Sığacık limanı civarında 
ar l k ·ı · f ki "f d ·ı k balık avladıkları sırada yakalanan Sa· 

dı.sı"plı.nine tabi olmayan bir müstakil grup teş ı ı e ı e ı ece •·• kızlı beş Yunan balıkçısının muhakeme-
d lı"' Elbette ülld teşkilat ne kadar dar la tNct sAHlFEDE bir ve kasabalamnızda yolların ar ,.. m .. hh 1 emleket lerlne ağır cezada baş nmıştır. 

- BAŞTARAFI 1 - bu kazalara mWi olmak için ittihaz edi- ve ne kadar ~u"': .•dz 0 ursa m Türkçe bilmedikleri için tercüman va-
. işl · kadar ilerı gı er 

DABİLİYE VEKİLİNİN MÜllİM len ~dbirlerin tam semere vermesıne ~~t bunun hepsi a;ı.ı masrafı istil- sıtasiyle ifadeleri alınan suçlular, bir fır. 
NUTKU.. mW olmaktadır. anlarda b zam eden ;•ter olduğundan nihayet büt- tına gecesi Yunan kara sularında bnı:k _ Sormayın, dedi. Cidden bü

yük bir varta atlattık.. Daha da 
atlatıp atlatmadığımız. belli de· 
ğil a .. Fak.at siz.in için hiç bir teh
like yok. 

ve siz.inle hususi gÖrÜfmek i•te • 
mekliğimin •ebebi bü•bütün ~a!
kadır. Ben •iz.in ne kadar z.ekı bı~ 
kadın olduğunuza anladım. Sabrı 
bey de kurnaz.dır ama .. . Bir çok !Ş· 
leri birden yapmak, bır koltuga 
bir kaç karpuz. birden koymak is
tediği için enaelendi. Onan yaptı
ğı işlerin hemen hep•ini ben ha -
z.ırlarım. O bir şeye karlfmaz.dı. 
Yani demek istiyorum ki Sabri 
bey kodese girmekle biz.im işimiz. 
bozulmuş olmıyacak .• Periz.ad ha
nımın bütün kadın erkek müşte
rilerini tanıyorum. Eğer benimle 
beraber çallfmağı kabul eder•e -
niz. •İz.e i•tediğiniz. yerde istediği
niz. gibi bir apartıman tutarım. 
Döıerim, dayarım ııe ~ o~'!da siz., 
Perizad hanımın yaptıgı ıfı yapar-

) Dahili büt- Bunurda beraber son zam u '""' tind k dil ini ANKARA, 24 (A.A - . ye h ddi · indirilmesi için çemizle mukayyet olmak zarure '; avladıkları sırada fırtınanın en er 
çesinin müzakeresi münasebetiy~e Da- ~ı:ın~g;'.;'~edbirlerin daha yiz .. Zabıta kuvvetlerinin tevhidi genııı Türk sularına sevkettiğinl, bulundukla
hiliye vekili B. Faik Öztrak şu izahatı klerti tlit. 1 bilme~ için meclisi Aliye bir etüd mevzuudur. Biz bugün jandar- rı yerin memnu mıntaka olduğunu bil-

..... uvve o a lis di ikiye ayrılan bu kuv-
vermı •• ~ : ahili ve~- bir kanun takdim edilmiştir. Bu kanun ma ve po ye . . . ahili mediklerini iddia eylemişlerdir. 

- Ncuıl oldu bu İf Ferid bey? 
- Vallahi doğraıruna ben de 

bilmiyorum. Sabri ile ıöyle ay'!k 
iiatü iki dakika kadar konaıabıl
dim. Polisler laz.lcuına müsaade 
•tmediler. 

- Sabri bey de yakalandı mı? 
- Eııııela onu yakaladılar za. 

Muhterem arkadaşlar, D ye k k b 1.. .. iktiran ettiği günden itiba- vetleri emniyet ve ~ayış ıııınde, d - Mahk "ki """'din celbi için talik 
Jetine ait bütçeler hakkında sayın ar a- a u unuze . daha müessir ola- ye vekaletinin emrinde bulundurmakla eme, ı ...,.. 
daşların mütalialarına cevap vermek ren alınan tedbırler bir emir altında toplamakla tevhidi te- edilmiştir. 
için huzurunuza çılı:mııı bulunuyo~- caktır. a telefonlarından bahsedil- mine çalışıyoruz ve ediyoruz. -*-
MalUınunuzdur ki ~ye vekfile~~ d. Jjd"J"'arma telefonu denilen tesis bi- Valilerin her sene iı; programı yaı; sa.ıı.ır Dilsizlerin 

tevdi buyurduğunuz vazifeler eı;nruye .'··. :ın . !arak a ılrnış şey- malarını isüyen arkadaşunız oldu. Vı- Y 
ve ~ylş. nüfus, ~yetler idaı:esı, mat- lı~ kiu'.nıno~':;' ~ümk~ :ıduğu ka- Hlyetlerde iki türlü idare vardır. ~alil: fıonserl-
buat, idarei hususiyeler, belediyeler ve :rdir. B k ar b ta gerek halle istifade mu Aliniz, birisi umumi idare, diğen 28 Mayıs Pazar günü Karşıyaka Sa. 
köy idareleridir. . ar gere za ı ' hususi. idare.. VilAyetler umum! idare- ğır, Dilsiz ve Körler müessesesinde, mü· 

Muhterem arkadaşlanmın mütalb- eder. tazam ve telmi- !erinde valilerin senelik veya beş sene- esseseden mezun olacak talebeler tara• 
tarını bu esaslara göre tasnif ederek top- • Zabıtanın a= ;::,un t tkike değer lik program yapmalannı mümkün gör- fından bir konser verilecektir. Konser 
'u cevaplannı vermek istedim. Maruza- <:~ uygun dvası Fako t bası e ,~·•--- et- mlyorum. Çünkü bu cephede valiler aHak la 

d tulm kısımlar olursa hır mevzu ur. a unun ısu=uu ba<>'·dırlar V di.. . kanun için hazırlanan gençlerin muv o • 
tım arasın a unu wı. . kr .•. ali fedakArlık ta pek çoktur. merkeze ;;u • er gınız - h si dir 
lütfen hatırlatırsanız emırler!nizi te ar ti~::'fus . Arkadaşlarım, nüfus teşkiltı- Jar dairesinde merkezin dire~~le h:"- caklan fÜP e z · 
ifa ederim. Emniyet ve Asayiş meselesi tının darİığından ve nüfus memurları- reket ederler ve bu cephedeki bütün ~ --
üzerinde arkadaşlanın lütfen ve mütte- 1 az1ı • dan bahis buyur- tere kendileri tam olarak elbette hAkim HA y AYA KARŞI 
fikan bizi taltif edecek sözler söylediler. nın maaş arının gın d ''"diri 

dular Bendeniz bu arzuya iştirakten eı;u er. . Pasif! korunma 

ten .. Hem de beraberdik .. Sab~ 
bana (eve kof, Servetle Nihalı 
"Jır) dedi. Bir otomobile atladım. 
Apartımanın bereket ııerıin biraz. 
•eminde otomobilden inmiıtim. 
ipe tam bu sırada biz.im malların 
lrarga tulumba edilip posta olda
pnu gördüm. •ınız. .•• 

Ve ben eminim ki si:z, uktinız.la 
bu ifi çok eyi idare edersiniz.Hem 
apartıman da hazır •• Perizad ha· 
nımın kadın misafirlerinden iki•i
nin oturdukları apartımanın alt 
katı bof .. Yedi odalı, banyolu, ka
lörilerli bir daire .. Parcuına bak
mayın. Siz. •ade (peki) deyin ııe 
bu ak.fam yeni apartımanınız.Ja 
yatar•mız.. Bir kaç gün sonra da 
yeni ifimiz.e ba,larız.. 

Memlekette ~yiş ve emniyetin mem- ka bil k . tt değilim Filhakika Hususi idarelere gelınce, mal\lmunuz- x 
nuniyetl mucip olacak §<kilde devam .~ ece. vazıye . e ufus memur- dur ki hususi idarelerin beş senelik 
ttmekte olduğunu ifade etmekle gerek nüfus te~f tak~~ye, .~ uhtac;tır orogramlan vardır .. Ve burdar dikkatle 

komisyonu.. . 
Havaya karşı pasif korunma komıs • Biz. konaıurken otomobil biz.i 

Şifliden dlfarı,, büyük dere yola 
iz.erinde götürüyordu. 

Nihayet burada bir yol kena • 
rında durdu. Y aldan içerlek bir 
yerde ağaçlıklarla çevrili b~r bah
,eye girdik. Alm~n bahçesı b'?.'a_: 
ıı imif. Tenha bır yer.. Şolora 
etomobili ile yol kenarında bırak
tık. Ferid beyle bu bahçeye gir
dik. Hem bira içiyoruz. hem ko -
nufUyoruz.. Ben, polisin nereden 
lıaber alarak bu baskını yaptığını 
öğrenmek utiyordum. Çünkü be
nim Perizad hanımla kavga ede
rek buradan çıkmaklığımdan son
ra olmuştu bu iş. Belki de poliıe 
benim haber verdiğimi z.annedi -
yorlardı. Halbuki neme lazım be
nim .. Ben kendi derdime düşmüı
fiim, Başıma if mi açacaktım. Fe
rid bey meselenin mahiyetini an
lattı. Meğer Sabri beyin apartı • 
........ ~_,....,.niıı-.. zni.ınl.i•forintlt:lJ 
ettiriyormuş.. Bu •uretle apartı • 
.. anın mahiyeti hakkında, kimin 
taralından ifletildiği hakkında et
rallı malômat alm1f. Her halde 
kapıcıyı da para ile elde etmif ola
ealı ki baskını yapan :zabıta alt 
Irat apartımanın da oynadığı rolü 
lubit etmif. Sonra uz.an tahkikat 
yapmlf. Sabri beyi takip ettirmif. 
Mi.alirlerin günlerini te•bit et • 
1111if. Nihayet, baıta yine o kadı· 
nın koccuı olduğu halde apartı. 
manı basm1flar •. 

Ferid bey bana bunları anlat. 
tıklan sonra dedi ki: 

- Servet hanım, az.i görmek 

beni ve gerek kendileriyle çalııımaktan !arının maaş arı ~ ~: IA~ takip edilmektedir. 
zevk duyduğum arkadaşlarımı taltif bu- Bu ~ususta y~da hır da bazı ar- Bir arkadaşımız memurlara devlet 

yonu dün mektupçu B. Avni Oranın 
başkanlığında toplanarak acele işler 
hakkında bazı kararlar almıştır. 

urdular. Elimize verdiğiniz kanunların takdim edeceğiz .. Bu ıı;ıeyan . asını kendi paralan gibi sarfetmele-
~ dairesinde kurduğunuz cümhu- kadaşl":":'°"' da suall~rın~ c~:hfli v:7e"' :"'hakkında telkinat yapmamızı tavsiye 
riyet idaresine yakışacak surette mem- ol_mak ıçuı il~ve edelanyım alnız ··fus m!: ediyorlar. Biz bu telkini yapmış bulunu-
' k tte mru·yet ve Asam•i daima mü- kilAtında maaşı az o Y n~ sarfetükleri para 90 milyon liradır. 

Ferid beyin teklifi öyle bir tek
lil idi ki birdenbire ne kabul ııe 
ne de reci edebilirdim. Benim için 
en mühim mesele eııııelii kendime 
barınacak bir yer bulmak ııe son
ra da kanuni bir ikamet temin et
mekti. Bu son endiıemi Ferid be
ye açtım. 

- Siz. hiç merak etmeyin .• de
di. Ben derhal usôl ııe sartına uy
gun bir ikametgah ilmühaberi 
yaptırır, polise de tcudik ettirir, 
müdd~!!m!!"-i!!i!.«!i.'..~~f!!' ııeri -

- Bir ıeycik olmaz. .• 
Plônımız.ı bitirmiıtik ... 
F eriJ bey memnun görünüyor

du. 
- Haydi, dedi. Bu u oldu bitti. 

Hemen gidelim, bir k;rre apartı
manı görünü:z. Ho,anuza l(itmez.
•e bafkcuını ararız. ama .. Hoşunu
za giJeceiiine eminim. 

içinde bulunduğum vaziyet iti
raz. etmeme malıal bırakmıyacak 
bir ııaz.iyetti. Atıldığım bu y'1lda 
yiirümekliğim mukadderdi. Oto
mobil biz.i tekrar geldiğimiz. yol
dan geri götürüyordu .... 

•• BJ'J'MEDJ •• 

e e e , ..., !ar d ğil" dir B anda diğer bir yoruz. zail 
tekAmil bir surette temin ve idameye mur ı e larm. d u mey 1 arttırıl Elbette diğer vekil arkadaşlarun da Bu, şu çok kısa devreye en ':8" 
oalışacağnıuzı vadetmek benim için . ~ir çok me~U: a maaş arınJn - memurlarına !Azırngelen vesayayı yapı- mantarına tesadüf etm~e rağmen .,._ 
borçtur Emniyet ve Asayiı; meselesının masına ihtiyaç vardırb·.. . b k dannı yorlar Ben telkinatı yaptım icap ettik- tihfaf edilecek kadar küçük olmasa ge-

.. edil . . ded k dalın Ancak bu sene utçesı u a · •. .b. -'--' h k tlerl ktir 
muhafaza eceğini va er en a . d bilir yakında Dahiliye ce takip edecegım gı ı """"' are e re : . . . ··-• kar 1 bizim için en kuvvetli esas olan kanun- temın e e ·· . _ yük de ıs!~ etmeyi çalışmaktan geri durnu- Valilerın meclisi umwıu ar annı 
!arın hUkümlerine riayetten ayrılmama- vekAleti ~;a teşltl'.atı kan~unu - acağım. Bunun bizce ne kadar mUlte- bir darbe ile iptal ettiklerinden ~~et 
yı ifade etmek sözlerimi tamamlamak ve sek heyetiniZe takdim edecegız~ ~- Y m ve mühim olduğunu ifade etmek eden bir arkadaşımıza cevap olarak .soy
•izin arzularınızı yerine getirmek bir ~an ~kadaşlarıının me~~~ı ciheJe~ ~ müsaadenizle 6 - 2 - 939 tarihinde- liyebilirim ki, . kanurd~ .v~ere 
\Azimedir sanırım. Gerek jandarma, ge- tik.len. ve. işaret buyurdu ki tamimden bir küçük fıkra okuyayım: ooyle bir salahiyet ve~edigı_ gıbı kıı-
rek polis ellerine verdiğimiz kanunla- hali~ olacak~~· • . B d .. oSal~yetlerinizi kullanırken milli nuna istinat etmeden ~yle _b~ şey de 
nn tayin ettiği seyri takip ederek her Nufus defterlerını:ı ıslahıl · 

1 
d a g;.z kuvvetlerimizin en küçük bir cüzünü yapılamaz. İdare! umuınıyeyı vi!Ayet ka

sene biraz daha mütekamil bir surette önünde bulundurdugumuz ih ~ er en ~- •arfederken bunun mukabilini tam ola- "ununun 135 inci maddesi valilere umu
huzurunuza çıkmağa çalışacaktır.. Bu ridir. Bir nüfus yazımı~a fyaç;':d . ~ak elde etmek hiç bir zaman ihmal et- 1l1 meclislerin mukarreratı aleyhin~e 
sene bütçe dolayısiyle fasılaya uğramış Bunu:' da. kan'7"u azı; a~ ır. mi eceğimiz bir esastır. !)evlet Ştl.r~sına i_tlraz hakkını vermıır 
olan hareketin ileride daha fazla çal'.ş- Takdim edılecektır. -~eclıste hır dene- krtasiyeciliğin çokluğundan ve işle- 'ir. Oraya gıder ltira~ .eder, Şfu-ayı dev
mak suretiyle kazanılıp te~ edilecegı- m~ yazım kan_undu labahseyihasdilı. ili"-:c: ri işk§.1 ettiğinden bahsettiler. Bu haki- 'et makbul bulursa ıtirazı .~ahı~! edeldr, 

. o uz • -kada•larımız hemen Nüfus meselesın en g '- t b" . d m;;•teki oldugum" uz bir isterse reddeder. Bu da gost~rıyor 
nı umuy r . = • 1 k üfus .. ssir olan evlen- ~a en ızım e ~ 1 cak k zai 
müttefikan jandarma ve polislerimizin me~ ~ ~t n una mue . . . 'ifettir. Memleket iı;lerinin daha munta- meclisi uınwnl karar arı an a 
oturduğu ve vazife gördüğü yerlerin ~e ~şının hatıra gclrnemesıne bıttabı •.am bir şekilde ifasına imk~ bulabil- "I!ürakabeye tabi tutulmaktadır. 
gayri müsait şartlar altında bulunduğu- ımltan yokt':"". . . b. pah lı ld mek için kısaltmağa çalı.şıyoruz. Ancak Hususi idarelerden merkeze. yoll~ 

ettiler 'R biz 'andarma ve Ev1enroe ı.şlerının ıraz a O u- u...,__ ·: _ ......._... .. k IY'Olt- le.o- --1.~ ..... ha"...AH..ı• u .. .,,1ı,.:1,. UW"t't 

P.llıiP'dfi. n~~sr'b?S:a" tliıal<J<l eaerız. caxrum em~ayına ıreevıehme mas- ıa-y--ııe-gmfil.. ı!.!iiaenızce memurların '1izde 15 paralar ve hepsi yüksek mee
Bütçelerimize koyduğumuz tahsisatla rafı 655 kuruştan 261 kuruşa indirilmek sal~yetlerinl icabında tam olarak kul- ' isin kanunlarına istinaden yapılmaktıı
seneden seneye bunu telafiye çalışıyo- kasdı güdülmektedir. Bu kabul edildiği lanması !Azım olduğu vakit mesuliyet dır. 
ruz .. Ve yakın bir zamanda bu iki em- zaman bu maksatta Msıl olacakbr. tekabül etmesi bu işin önüne geçebil- Matbuat için merkezce hususi !dare
niyet ve nizam unsurunun daha iyi yer- Nahiye müdürlerimizin vaziyetinden mek için yegl\ne çaredir. (Bravo sesle- !erden para celbedildiğinden bahsedildi. 
!erde oturabilmeleri için bütün gayre- de bahsettiler. Filhakika bu arkadaşla- ri.) Bu vadide yürümek istiyoruz .. Bazı Eğer mak"8t matbuat umum müdürlüğü 
ilinizi sarf edeceğiz. •Bravo sesleri.> rın vaziyeti, gerek şahısları hesabına ve .>emurlann vekfdet emrine alındıkların- ise böyle bir şey vaki değildir.. Yalnız 

Bu senenin eauıiyet bütçesinde husu- "ere!< memleket hesabına mütalaaya dan şikayet olunuyor.. VekAlet emrine idarei hususiyelere belediyelerin defter 
siyet arzeden bir tahsisat vardır .. O da değer mahiyettedir. Muayyen bir mes- almak lüzumlu bir tedbir olduğundan ve bütçelerini muntazam ve yeknesak 
sanatoryum ve provantoryum hakkında !ekte istik.halsiz veya dar bir istikbal dolayı kanunumuza girmiştir. Ve bu bir bir surette tabettirmek için kendilerin
konulan tahsisattır. Bu yine sizin bu ile çalışmanın ne kadar haplı olduğunu ceza olarak değil, tedbiri idari olarak den biraz para istenmiş, bu para da bii
meslek müntesiplerine karşı gösterdi~- takdir etmiyen yoktur. Bundan başka kabul edilmiştir. Bazan bir memurun yük vilayetlerden 150, diğerlerinden yüz 
niz şefkat ve itimadın bir nişanesi ola- isükbalsiz veya dar istikballe elemanlar- kendine ait hiç bir kusuru olmadığı hal- liradır. Bazı vilAyetler hiç yollamemıt-
caktır. la memleket hizmetlerini tedvir etmenin de dahi bulunduğu yerden değişmesi tır. 
Sayın arkadaşlarımızdan birisi ahHI- nek muvaffakıyetli olamıyacağını da lhım gelir. Devlet işlerinin dürUst ce- Bu suretle toplanan paralarla bütı;e

ka kıymet verilmesinden ve buna karşı takdir etmiyen kimse yoktur. Bunun reyan etmesini teminen bu tedbir alı- !er, defter, bazı kitap ve eserler tabedil
yapılmakta olan fenalıkların önüne ge- için vekaletimiz nahiye müdürlerinin nır. Ve icap ederse o memurun gördüğü mlştir. Toplanan paranın yekUnunu hl· 
çilmesinden, ahllli ifsat eden cemiyet ııerek istikballerini ve gerek vazifelerini zarar sonradan telMi edilir. Nasıl ki ba- raz sonra arzedeceğim. Köylerden gelen 
ve unsurlarla mücadele edilmesinden daha iyi bir hale çıkarmak için tedbir- zı memurlar icap edince vekAlet emri- paralarla beraber 200 bin liraya baliğ 
bahsettiler. ler aramaktadır. Yeni barem kanunun- ne alınır. Zamanı gelince, Yeniden me- olmuştur. Bunun doksan bin lirası ....., 

Türk ve Ingiliz 
Biz mesuliyeti üzerimize aldığımız l\n- da nahiye müdürlerinin maaşları biraz muriyete gönderilir. {edilmiştir. Mütebakisi belediyeler han-

dan itibaren aziz milletin bizden istedi- daha yüksek tutulmuştur. Bundan baş- Hava tehlikesine karşı korunma ted- 'aısında emaneten bulunmaktadır.. Bu 
ği vazifelerin başında bunun da bulun- ka bu senenin bütçesinde göreceğiniz birlerine tel~ buyurdular. Buna dair nara dahiliye vekaletinin eliyle de sar
duğuna kaniiz. (Bravo sesleri) .. Ve M- vechile nahiyelerinin dahilinde devri kanun henüz on bir ay evvel çıktı. Tat- fedilmemiştir. İstanbul vilAyetine tevdi 
~ da bu kanaati taşımaktayız.. Buna teftişlerini kolaylaştıracak birer küçük bikine dair nizamname de iki ay evvel edilmiş ve onun vasıtasiyle sarf~ 
Ia.zım olduğu kadar ehemmiyeti veriyo- ücret te vermek mevzuubahistir. çıktı. tir. Bu paradan artan 110 bin lira da 
ruz .. Buna küçük bir misal olmak için Taksimatı mülkiyeden umwnl ve hu- Buna rağmen biz nizamnameden ev- belediyeler bankasında emaneten malı-

A 1 t f d bu senenin ikinci ayının başlarında ya- sus! olarak ta bahsedildi. Bazı arkadaş- ve! dahi bu işe başladık .. Ve şimdiye ka- fuzdur. n aşması e ra ın a zılmış olan bir tamimin bir fıkrasını !arımız muayyen bazı komun ve kazala- dar elimizde mevcut olan !mkAn ve va- Yol mükellefiyetinin adaletsizliğinden 
müsaadenizle okumak istiyorum. nn filan veya falan ~yete ilhakında sıtaların müsaadesi nisbetinde işler bahis buyurdular. Bunun üzerine çok 

B ı ı d •• •• 1 • •Prensiplerimiz arasında ahi~ fa- fayda olacağından bahsettiler. Fakat yaptık. Gerek kurslar gerek talimler konuşulmuş ve her vasfı tebarüz etml§ 

U gar arın Uşunce eri ziletin iltizam ve korunması en mühim bundan derhal müteessir olan arkadaş- ve gerekse bu işin istilzam ettiği bir ta- bir iı; olduğu için buna bir tek kelime 
bir mevki tutuyor. Gençliğe fazilet aş- !arımız çıkıp cevap verdiler. !om hareketler yapılmııı ve yapılmakta- ilAvesine lüzum görmiyorum .. 

Sofya _ •Mir• de v. T. Velçel ya- ğu gruptaki mevkiini takviye ve barlf kıru vatan ve vazife uğrunda feragat ve Bu gösteriyor ki, bu mevzu pek kolay dır. Bu iş için genel kurmayla dalına ha- Hususi idarelerin maliyeye devri lşi-

1 

fedakArlık duygularını her vesile ile halledilecek mevzulardan değildir. Ma- li temastayız. Ve arzettiğim gibi vasıta- ne gelince, malfunu Aliniz bunların bUı-
zıyor: davasında daha büyük bir i.mil olmaaına teşvik ve takviye etmek ve bunlardaki haza dahliye vekaleti her zaman için tak- )armuz nisbetinde tedbirler ittihaz edi- çelerini tetkik için merkezde bir ko-

Cenup komıumuzun banı cephesini, yardım etmiı bulunacaktır. yüksek zevki ona daha iyi tanıtmak bor- simatı mülkiyenin ihtiyaca daha uygun voruz. misyon vardır. Bu komisyonda maliye. 
takviye için büyük garp devletleri blo-ı T~rki~e. ricalllı'.n kendi devletlerinin cumuzdur.• bir hale gelmesiyle meşgul olmaktadır İdarei hususiyeler el sürülmemiş bir nin de bir muralıhası mevcuttur. Bun
lr.una iftirak etmesi, kendisine, Balkanlar- oldugu gıbı tam bır Balkan antantının da Şahsen iyi alılAkın ve faziletin tlmsa- ve memleket içinde bu imar hareketi mevzu olduğu maaş vermekten başka dan başka bunların hesaplan daima ma
da mutlak ve tam bir birlik meydana ge- ' haiz bulunduğu büyük manayı takdir et- li olduğuna milletçe inanılmış olan mil- devam ettikçe elbette bu rabıtaların va- hiç bir iş yapmadıkları, umum! meclis llye müfettişlerinin teftişlerine Ulbidir~ 

··•-ı · d ı h T il Şefimizin İstanbul Üniversitesinde kit vakit değişmesi ihtiyacı Msıl ola- kararlanııın valilerin bir darbesiyle bo- Ve nihayet divanı muhasebatın münıka-
Jebilmeai için yeniden bazı tesirler yap- ""'erm en asi. fÜP e etmiyoruz. ürk irat buyurdukları çok kıymetli hitabede cak ve bunlar da hükümetçe elbette ya- zuldnğu paraların merkeze alındığı, besine Ulbidir. Binaenaleyh zannederim 
ma.k imkanını bahıeylemektedir. Bu aa- h_ari~i ~.iy~tinin büyük bir dirayet ve ile- bu mevzu, en büyük mevkii tutmuştur. pılacaktır. >natbuat için buralardan merkeze tahsi- mali mürakabede bir eksildik yoktur. 
yede esas gaye olan sulbü korumak key· nfa g

1
.0 ru!l':1'le bu ~eni prtlar dahilinde Biz hükUmet Azası o yüksek direktifler Mülki taksimattan bir de umumi su- >at ayrıldığını ve nihayet yol mükelle- İstanbulun et meselesi mevzuubahia 

a ıyetını daha zıyade inkişaf ettirece- dahilinde hareket edeceğimiz gibi bütün rette bahsedildi. Vilayetlerin küçüklüğü fiyetinin adaletsizliği mevzuubahis edi- oldu. 
liyetine ciddi bir •urette hizmet edilmiı •· k b b B gıne: gere anp ve gerek Balkanlar milletin ve bilhassa gençliğin Büyük ve üyiltülmelerine ihtiyaç olduğu söy- !erek ve bu müessesenin mürakabesinin u i,'lin içinden kolay çıkılacak bir 
olacaktır. Her hangi bir kimseye müte· anlaımasına mani olan engelleri bertaraf Şefin arzularınJ en sağlam bir surette lendi.. Müfetüsi umumiliklerin ilgasın- maliyeye terkedilmesi teklif edildi. Yük- iş olmadığını bundan evvel takip ettiği

etmek yolunda elden gelen her ııeyi yapa- tahakkuk ettirmek için bize her türlü dan bahsedildi.. Filhakika taksimatı sek heyetin meçhulü değildir ki, husu- miz safhalar tebarüz ettirmişlerdir .. Ve "Veccih bulunmıyarak. ve kendisini terkip 
eden devletlerin hürriyet ve istild&..IJcrini 

garanti edecek olan tam bir Balkan pakb 
Türkiye hükümetini de, İçinde bulundu-

• a em·n bulunuyoruz. B d• vardımı yapacağına eminiz .. Maarif ve- mülkiyenin devletin yüksek iı;lerinin si idareler 329 senesinde tesis edildi ':'e nihayet az çok memnuniyetsizliği davet 
ca~ın k ı . T .. k. u avanm kr.letimizin bu esaslı noktaya matuf dalıa salim bir surette yürümeğe imkAn talisizlikleri dolayısiyle derhal dalıill eden her iş gibi bunun etrafında da şi-
1". akku u, yenı ur ıye İçin tarihi bir <(ayretleri de elbette yüksek heyetin gö- verecek surette yapılması çok lüzumlu ve harici bir çok gaileler tatbikatı iı;kfil kAyetler devam ettikçe hakiki kusurları 
bızmet olacakbr. ~ünden kaçmamıştır. Saadet ve sağlam- bir iştir .. Bu mevzu üzerinde ehemmi- etti. Buna rağmen arkadaşların bildik- olduğundan çok fazla göze çarpıyor. Şu-

--------------- lığını bozan, vatandaşların ahlakım ifsa- yetle calışmaktayız. Umarım ki size !eri vechile yine bu idarelerin memleke- nu arzedeyim ki, İstanbul mezbahası 

ltalyan gazeteleri 
da giden sebeplerle her ne suretle olur- uzun sürmiyecek bir zamanda bu layi- te faydalan olabilirdi. Cümhuriyet ida- işi ile meşgulüm.. Bu yalnız belediye 
sa olsun daima mücadele ediyoruz ve hayı takdim etmiş oluruz. - Güzel sesle- resinin teessilsünden sonra hususi ida- işi de değildir.. Geniş bir mevzudur. 
edeceğiz.. (Bravo sesleri, aJkııılar ) Par- ri - reler daha ciddi bir itinaya mazhar ol- Bugünlük size bir hesap vermek lmldl
timizin teşkilatı ve Halkevlerimiz bunu Bir arkadaşuruz belki yanlış bir ma- du.. nıru bulabilirim. Belediyeler et işi ile 
bru; vazifelerinden saymaktadır. Mahaza lfunat alarak nahiyelerde çok münhal Bütün dünyayı kasıp kavuran buhranın kesilecek hayvanların mezbaha kapısı

Fransa ve p o' on ya matbuat 1 na bu mevzuda şunu da ilave edeyim ki, olduğundan bahsetüler. Fakat bizdeki da gelip geçmiş olmasına rağmen yük- na kesilmesinden kesilen etlerin kasap 
bu sözlerden hiç bir vakit memleketi- malılmata göre istisgar edilecek birşey sek meclisin müzaheretiyle ayakta du- dükAnında satıldığı zamana kadarki saf-k af Ş' ŞJ• d d eti 1• hı• r ) 1• Sa n k U 11 a Ol y Ü r mizde ahlrut ve faziletin başka memleket- ~eğildir. Zannediyorum yirmi beşten rabilirler. Ve kendine göre istisgar edil- hadan mesuldür.. Ondan üst tarafının 

' lerin dununda olduğu anlaşılamaz. Bi- ibarettir. miyecek kadar işler de gördü. Müsaade hesabı bittabi belediyelere ait değildir .. 
Roma, 24 (A A) it 1 t , h d h t .. 1 .. ·ık t bb.. . k•nJ lfilcis bizim memleketimizdeki ahi~ ve Zabıta teşkilatı üzerinde tadilata lü- buyurursanız bu idarelerin cümhuriyet İstanbul belediyesinin mezbaha ücreti . . - a yan gaze e- sa aaın a er ur u ı ~e us ım a a~ I il .. .. . . dikl . . . w 

)eri ltalyan - Alman ittifak muahedesinin 1 rını aldığı ve ltalyan milletinin bundan leakzetelte ~u~yanınhi b~. ahld aklı l~ladnahmem- Zhi';'ffie tgoskteilr_etn artka~aşlartmımekız olahid':'. NI a: devnnd d~ başarabıl erı ışleri biraz oB!arakd kibasklo başınabo al<lı.gı betişdiyke~O san .. 
• .. . ı rının ç ırın en as a a za- y eş a ını evsı e , n ye erı arze eyım : un an a rsa ucre "' -
ırnzası uz~rı~e Fransa ve _Polonya '."at- 1 pek. de. merı;~un olmadığı hakkın~aki if d~ğil~ir. Bu hususta en ileri ve kuv- diğer vekaletlerin memurlariyle de teç- 12.805.000 lira sarfederek 1108 illt tim alınır ki bu belediyenin değildi~-. 
buabnda ıntışar eden neşrıyat aleyhınde tefsırlerı kat ı surette reddetmektedır. vetlilerınden olduğumuz şüphesizdir. hiz etmek inzibatını da köy bekçilerile mektep, 9 milyon 283.611 lira sarfede- Nakliye kırk para oluyor. Perakendecı-
Jazılar yazmakta ve çok hiddetli bir li- Popolo Di Roma diyor ki: '3üyük milletimizin bu kadar az zaman- temin etmek tavsiyesinde bulunan arka- rek 5338 kilometre şose yapılmıştır. İki ye de beş kuruş lli veriliyor. Minhay-
...nia bu tefsirlerin küstahça ve iğrenç ltalya - Almanya ittifakı her ııeyden ~a başardığı iı;ler de elbetteki bu vasıf- daşlarımız var .. Ondan sonra polis ve milyon 326.000 lira sarfiyle 48 hastane selmecmu mezbahadan tll satılacağı za-
olduğunu bildirmektedir. evvel iş birlikleri, menfaat ve ideal bir· 1arın en kuvvetli delilleridir. jandarmayı tevhit ederek bir idare al- binası yapını.şiardır. 131.000 lira sarfiy- mana kadar et üstüne kiloda 11.5 kuruş 

ltaıyan gazeteleri. bu paktla ltalyanın !"ki · k d ki · t•kl" ti k Seyrisefer kazalarının çokluğundan tında toplamanın ve o suretle çalıştır- le Uç tane doğunı evi yapmışlardır .• Ve biniyor Binaenaleyh bu mevzu Uzerln-
1 erme ve arı ı ı ,. ı aıe en mu a bahsedild. y . .. 1 1 1 k . dah . d nf b ti h . . ak izl . d ··t 1• ürü""t""lürk b h li .,_. ı. enı motor ü vasıta ann manın mem e etin a zıya e me aa- u sure e epsmı sayar s erı meş- e mu a cıa y u en u esap e .. 

Almanyanın parlak muavini haline gel- bir surette hürmet esasına dayanan ı.ıu kullanılması çoğaldıkça bu kazaların tine olacağını ifade buyuran arkadaşlar gul ve rahatsız etmiyeyim .. Bu idarele- mizde bir hata etmemek için rehbeı-
diği, bu paktın ltalyadan harici siyaset hür ve müsavi milletin birle§mesidir. artmakta olduğu tabiidir. Hususiyle »- var.. ~· wd. ı...-n-- ,_ · · · · 
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lngili2 cevabı DOKTOR --·--Dün Moıkovaya 
g~nderildi 

- BAŞTARAFI l İNCİ SABİJi'EDI! -
Celal Y ar~rn 

s.lihlyetli Ingillz mahfillerinden alı-
nan maınmata göre, müzakere edilmekte IZMIR MEMl.EKEr 
olan Ingiliz- Sovyet .. Fran51% karşılıklı RASrANESJ DAHILIYB 
yardını paktı kadrosu dahilind. alına -
cak MV:Jrulcent ve uke.rt tedbirleri mu.. MVr AHASSJSI 
zakere etmek üzere Ingllb harbiye :na- Maayenehane ı 1kmd Beyler IOkak 
zırı S1r Hor Belipnm yalanda MoeJro. No. 25 TELEFON r 1tM 
vaya gideceği haberi esassızdır. 

Ingiltere ve Rusya arasında bir pren
sip anlapnasının hAsı1 olduğu haberi Al
man ve ltalyan siyast mahfillerinde 
mihver gazetelerinde aldalerl gcirUl~ 
bir hmursuzluk hissi uyandırm.ı§tır. 
Bilhusa Berlinde demokrasilere kartı 
fbndi daha dyade IUdal ve ... itibar g8• 
terilmektedır. Tahkirlerin yerine tees -
sUfler kalın olm~tur. Bu ton d ğl~U
ğinin derin sebepleri, teessUs eden mlh 
cephesinin kudret ve kuvveti hakkında
ki kanaatten bqka tarafta aranmamalı
dır. 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BOOAZ ~e BAM

ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 
Maniu, lzmir CMWesl No.132 

fen dnenNw y,,,.,,.,,a 

y AZAN: :!~ ASKERi 

Saat ı ten sonra ....,.lan ka'llul ve 
tedavi Her 

- J - İngiliz hilktimetinin faaliyetle devam 

Jr~.ışlarında eğlenceye, neşeye nis- fakatlerinde hayvnruıt bahçesini gezdik. Bir arkııda~ım nnlattı· j" _ı bl " B b- 1 1 .. eden askerl hazırlıklan bu intibaı takvl-
GAYRI MENKUL ARTIRMA 

iLANI: etcn pek b h lni ku . .amcan ya ır mır en oy e otc gor- ye etmektedir. iş nazırı tarafından bu 
az bir vakıt ayıran bizim gibi Türklycnin ilk hayvanat a ç~s. U r- Bartına yeni gittiğim için Gündoğdu medim doğrusu!.. 

emleketlerde bir KUltilrparkın ehem- malt gibi pek cesur bir teşebbUsiln ze- otelinde kalıyordum. Odam küçük ve Musa amca ticaretle mcşguldu. Her akşrun avam kamarasında bildirildiğine SALiHLi iCRA MEMURLU • 
liUNDAN: 

ve kıymeti. ölçillemiyecek kadar rinde bulunan belediyemiz, onun emlner- rahattı. Geceleri kımıldandıkça gıcırdıyan gece bizi rahatsız edecek kadar kafayı göre, ıo Mayı.t tarihlnde mllll mUdafaa 
Qyllk oluyor.Öyle tahmin ederim ki Iz- •ik reisinin -t ....... asiyle daha ilk ha e- ka l b" ı· b • . . w hizmetlerine g'dnUllU yazılanların sayısı • ı ~... lleksi onu ryo ama uzanır, ır gaz am asın aö- çeker ve geç vakıt gelıp yatardı. Yaglı Salihlinin koca çefme mahaHe-

E 
tehrl aakinlerlnJn hepsi olmasa bile de -""'" hır hayvanat ko y ,_

1 
1 milyon 495 bin kişi olmu~r. Bunun z~ nük 1§1& an nltında geç vakte kadar kitap bir müşteri olduğu için, bir çok işlerde sinden ölü dere köylü molla meh-

erhl .Kültiirparkı JAyıkiyle tanımaz.. meydana getirmiştir. . ba okurdum. Arasıra aşağıdaki kahveye titiz davranan otelci, amcaya ses çıkar- l,0
4

S,OOO i erkek, 
450 

bini kndındır. Di- met Mehmet iglu hüseyine ait 
.. Bilmezler.. Hayvanat bahçesine gelirke~, n: - inip tanıştığım yolcularla bir kaç konu-.. mazdı... ğer taraftan hUkilmet, hava bombalnrı 1 Güneş diin sabah bütün sıcaklığiyle tat bahçesinden aynlan yolun Uzermde, t w d 

1 
" parçalarına knrşı bir milyon 400 bin sey-

0 
up taksimi kabil ?lmad.ı_ğı.ndan 

ugum a o uyor... Musa amca, merdive.nin karomndaki mahkemece fUU 1 
tehre yayılmadan lince Kültürparkın y....{1 çimenler arasında iki tavus kuşu yar sığınnk dağıtmıştır. Bunlar bilhas- yun ~za esı ıçm a&• 

k 
.. ~ · · · · · · ·. · · · · · ... . . .. . .. .. .. • ... • . odasının önünde durdu. Bir müddet f k tılmasına karar verılen ta ~ firin gU1 bahçesinde, nebatat bahçe- bizi '-ft-ıladı. . . Can ··kıcı b'ır g,,__,,:ıi. Otel, yo•gu""' sa u ara ahaliye tevzi edilmiştir. Mnliye • punun ....... ~ - ~..-c , .. c.Yıldazların altında!> Şarkısını suratın• 9-308 tarıb Ye 31 nu d 1

--ldnhı kokulu kö§elerinde istifadeli bir Kalabalık bir grup ınsanın kendisini b' d h 
1 

. 
1
.v. 

1 
d 

0 
nazın Sir Con Saymon harp malzemesi m~ın • .... . -ft~ b' ır a am a ıız ıgıy e uyuyor u. ışan· dan çirkin sesiyle mırıldandıktan sonra, tesisi hakkındaki ı--nun ]Ayıhasının 28 yıth kocaçefme mahalleaınde vaki 

JeUatl yapma tm'klmnı elde ettim. .eyre daldığını gören Tavus, u-&rur ır d b k • c:J-d""kl • · bl "b' • k rald b l d G ıw u k d Killtllrparltta Atlı sporu, poligonu, eda ile evvelA kanad gerdl Sonra Uze- an, e ~ı . u ~· er~ın n ırıne cevap apıyı yum amağa a~ a ı. ürültü- Mayısta avam kamarasına tevdi oluna- ay en 459.50 metre mara'bbaı 
lıenı. kordlarlyle modenı bir spor aite- rinde bir renkler ve güzellikler manzu- versen) aa ~ ge ıyor u. 1e kopn garsona: " cağını bildinnlJtir tarla olup halen yerde iki göz oda 
:.ınm çekirde~ı sağlık mUzesl, inkıllp mesi yazili bulunan lcanadlannı bUtUn da on

8
daki saat wuzun hırıltılarla on ikiyi - Ulan açmıyor bel .• Söyleıeno eu- Lordlar ka~ lhti t k tl 1- büyük avlu ve haTftJI abuı 15 

ı- . 6 
1 

k d"" vur u. n ım ngnyor. Akşamdanberi nal ya uvvc er adet kü ük k k .. b' 
9llllzesi ve ziraat milzesı·y]e bir mUzeler ihtişamiyle artı. Sağa, so a ar ayn one- v • • • nin dnvetl ha

1
·1.·-dakl kanun ııı b ç ava agacı ve ır :ı ok d k t b b 1c D k b H lb 1-I 1 d 1- ·~ uyı asını d 'l • ·· ... " .. 'k' 

sitesi teessUs etmiştir Bunu yakında bir rek tıdeta bütün güzelliklerini doyura ·u u~m 1 a 1 pc.nçereyc ıra bm. ıye çı ış · 
8 

U1' çer e &ımse UçilncU okunuşta kabul etmt..c;tir. Ka _ evrı. ~ış aogut agacı ve ı ı met. 
ark 

1 
.. Uz ,, __ ·al d k . d .. te k i t .bi .. .. il d Kar"ı dıvarda biT mecmua kapağından yoktu... Anlaşılan Musa amca, bu gece nun Lordlar '------- b tadilıı re mıkabı kadar tat ve su tulum· 

eo OJı m esi UUiı e ece tir. oyura gos rme s er gı onum z e le. 1 l . b. k d . . f 1 k 1 ak • AöllUUCll5ınm azı <ıb b h · h . 1. h GOL BAHÇES1Nt DOLAŞIRKEN d ~ opan ıo çerçeve enmı, ır a ın rCBmi ıpın ucunu aza açırmıt o ac tı. hakkında reye konulmak tizerc son defa asını avı aneye yemın .ı e U 
va1nız gül bah . gld trafı 00qtLkısk .:ı:~· T llılı vardı. Yüzüne yara,nnyan tehe..Uma h&- Cazı tükettiği için kararmağa baolıyan l k vukuflar tarafınd•.... takd r olu 
... çesıne en ve e nu anan ~ı avusun zava - . . .. .. . o ara avam kamarasm d"" ekil u.&• 

1 
• 

An .. fi.ı--'--Ia .-ıt-ıe 
1 

il . d y k k T b' '---· ,__ ll dudaklannda tapJ'ordul.. ıslı lambayı uflcdun ve yorganı hllflDU' CENUBt aAFRonec r. nan 450 lira kıymeti muhamme. 
--.,,. WWJAr çeu~ yo zerın e gına er e avusun ır no~ ıuırışıp .. . IKADA 

t hare
---'- bil , __ A_ d rd Ek k T uh+n•o Duşüncelerıme aynalık edemiyen göz- ~ktim.. ne • 2~ ~939 t 'h' t d"f ua a.uuuı.. e ~ın canına uruyo u. r e avusun m -.,..ro • • • .. Na•A~et, cenubl AL...!'-- hiikUmeti ~a- ııne o-u- • .a. rı .• ıne eıa u 

r,...__ ka"---'- i ·ın '-A~cllr il lliwi lt da • ki kl , lemnı hır muddet tavanda gezdirdikten * ~ .runAA .... ed- pa t t 1A1S ~ lollıaA. ç .l.Mlll • g ze g a ın o çır n nya ar oımasa • w aftnd mllll Uclaf ih ~.. zar eaı gunu ıaa ~ .. 
GUI bahçesinin cidden bUyUk bir itina idl, Tavus dünyanm gfize11ik krallığını sonra kıtabı bı:aktıgmı yerden tekrnr al- Ertesi gün işten yorgun çıktım. Arka· r an m aa . üyaçları için aruında ihale olmımak üzere 

le hazırlanan gezinti yolunda bütUn dünyalar durdukça muhafaza ederdi. dım ve _okumaga başladım. d~Jarla kahvede oturuyorduk. Ortalığın ~~~~da bnahçılan 16 
milyon 

11
- açık artırma ile satılığa çıkarıl -

kurlarımın haftada bir saat harcama- ERKEKSIZ KALAN SIRTI..ANLAR Bu kıtapda, hatıralarını anlatan bir tenhalaştığı bir sırada Ismnil: ~ . u sa on beş dakika mı~tır. 
tavsiye ederim. Dekor o kadar Ilci ayn kafesin iç.inde üç Sırtlanın sarhoş diyordu ki: clrndem, ipleri kop- - Bu ın. canım raln içmek isti- ıç~d~ kapanmış: bu da Ingiliz mau kud- Talip olanlar muhammen kıy. 

uhteşeın ki :r.evkine doyum olnııyor. birbirlerinden ayn, tıpkı birbirlerine muş bir yelkenli yibidir: bir türlü dümen yor ... Bizim meyhaneye gidelim mi) re~n:ar~~k(ı:;)ezahürU olmuştur. metin yüzde yedi buçuğu niıbe-
u ince yol Uzerine gayet rahat ve kul- gücenen insanlar kadar ayn dolaştıkla- kullanamıyorum. Bu yüzden rakıyı hıra- Dedi insan güldü n bana dönerek . . n . a . - Bazı gazetelerin tinde pey akçeıi vereceklerdir. 

h §ezlonglar oturtulunlf ... Her iJd rmı görcluk.. SırtlaJilarm bakımcısı ku- kamadmı. Ah: •• "Bu akşam üzetlcri.. aorifu: bıldirdildennc göre, harbiye nazın B. - - • •• 

czlo
n<f'nn arasında pra._.,_ sade bir 'L.t - t-ıı..-- fısıldadı·. Sular, yayq ,.. ... ., brarm.P bqla- - Ol d V•ı .. , Hore BCHşa. refal'.allii e hartiiye ncza- ~ Af Tlball"~ft. EUnu gay,::ı menkul uç --~ wa., . .ıu ........... ur, egı mu.. ae • aınldıktan sonra en ok 

p dolabı var ... Sabahları erkenden bu- - BwıJan birbirlerinden ayırdık. dı 1n1: a.lbanı bir prginlik kamçılıyor - Ben gelemiyeceğim. .. Şimdiye ka- ret! ekspeileıi olduğu halde, şahsen Mos- artır ·h 1 dT k ç d 

Ned 
.... -ı. 

0
., Ye bfamm içine adım bilmedijim bir dar rakı i---.lim ..::nkn.. kovaya gidecek: orada Sovyet ordu!IU ~nah 1 !' ~ ~-- ı ır, anca Yüz e 

~aya gelenler, kütilphanelere zamanın- - ~ . in b id kurup ~ .... •• efJ 1 il aslar yebnıf etmı uulmadıiı takdirde 
y-1 ... tirilen ... n .. 1ük gazeteleri o~ - Bunlann üçU de dişidir Içlerlnde a a •• oturuyor. Cevabını verdim. § er ı e tem da bulunacak ve la- on b- .. temcl't ~·nd """""'~ 5....... .. Altşamcı!ann. nöbet değiştirmeyen zı1 ordunun kıymeti ve organizas -Y SUll I Te OD ~· 

lıilra~r vakrt geçirmek imldlnını bulabl- bir erkek olsaydı, keyiflerine payan ol- tmasıd b R kı d ki . . al - isabet öyle iaeo .. ille rakıyı bizim gl· hakkmd fı1dr edin ektir yonu sünü yapılacak arbrmada en faa-
ler. mazdı. 'Oçü de dip oldultlan için zaman •• d-'- ır u.:. a1 n-~~-~~ ·ı gi ehli dillerin elinden içi ... dedi. a ec • la bedel teklif edene ihale ed!l!.-

ma ıw.ça geçnııyor .• DC1U ınıı::ynarn:ıcruen Çolc • ...-. 
Bu güzel gezintimizde bize refakat zaman asabt buhnnlar geçiriyorlar. Ya- '--- ,_ ,_ d Bil- ı..-ar etliler ve beni de meyhane- D k ihale bedeli Yerilen mihl-·-'•A- bu -:1-1- a.urtanıcaa. car&a at> ı arıyorum.. ""tü d""l T d. end '-- o tor Op ı·· .. _._ -~en değerli belediye reiSimlz Dr. Beh- kında bir erkek Su uouı., aurnın nep- hulab'I k · • > 1 ye go r u er. at mer ıv en çııup era Or tÇIDae yabnlmadıjı takdirde ih• 

f8t Uz, bu buluşun sırrını şöyle anlattı: sini trunamlıyacaktır. meınK" ,_ ,_~ece mıyım ... > basık bir odaya girdik. Pos bıyılclı meyha· s • K J k fab olunarak OD L- -:ı..:ı:ı. 
YILAR 

"&~• itaDl a.apattJm, • Jc. b • 1:.- Ü b" • k 1 d a m 1 u a "dd ~ guau-
.._ «Maksadımız, dedi. Şclıir halkına A au:..ıv.ıNUN C"zl . . .. .. d ih • _ı nec.ı ynpmacı ır tel.G9 c w arşı a ı. ÇJ mu et yeniden artınn w _L_ 

da 
o enmın onun e tıyar aarno§Un V b. k d_,_,,__ .. d . 1 . . • 1 ak a.,a ç ... '" 

e vakıt1arı mibaid olanlara açık hava- Demir çubuklar arkasın , yerlere ta . h . L_.,_ _ _. d ,_ ı e ır aç ZUU&Amn ıçın e life enmıu, Kulak., Bolsa... .. .. __ rı ar farkı fiyat faiz Te clig .. er 

il k 
.. -.l~- k mus np çe rct11 ve oa&19ıann a a.ıvn an le · . . .. .. .. ko d Arka..l--- ---- - ,,_.,, -~..... lar gezmeği öğretmek ve buna alıştır- serilerek yatan bir ayı e -il~~ • arönül paralJY1C1 iDtihm canlanc:la. içim mea nmm onumuza Y u. ......... hastalıklara m•taha--..m zarar a~ca hikme hacet kal-

pnaıau. Şayanı hayrettir ki Izmirin bu cAcaba uyuyor mıı> diye merak ettik. 7JlDdı birdenbire.. ları _ _ . 
11 

-- maluızm hll'lDCi miifteriden falım 
gtizel bir parkı dururken hali Seyisi anlattı: Salondalü .at ikiyi TUruyordu ki, - liçdi uçluydiml.. Muayenehane Birinci beyler No. tZ olunur. 

vehaneler doludur. Bu güzel kokulu - Bu ayı, dedi. Kıştan, sotuktan katl- merdinnde bir ııürfilti olda. Bir az din· Dediler. lıter iateınez euyu katılınca TELEFON : 231t ~ fazla ...ıamat almak iati-
çekler ansmda sabah gazetesi okumak yen ürkmez. Fakat yaz ve sıcak onu fe- leyince baiıran adamın 7JlDandaki odada ayranlaşıveren rakıyı mütereddit hare• EYi ı Göate,e Tnunv.,. CaL in J~lerın 939-1041 aayı)ı dwyaya 
·yenler yavq yavaş Kültilrparka na halde müteessir ediyor. yatan K.utamonulu Mua amca olduğunu ketleri~ dudaklarıma aötürdüm. TELEFON : 3"8 muracaat etmeleri ilin ohmar. 

eı.ı,,acaklar, onu mutlaka tanıyacaklar, Bununla beraber ayılar hayatlarından anladım. Yine yübek perdeden .öyleni· Ukin a.cılaiını bir anda hiaetiiim bu 1 - 13 (750) 1776 (1041) erıyacaklardır.> memnundur. Alqama doğru neşelerine yordu: yabancı mayi, boiazmu çızarak içeriye _______________________ __:__-__:.=..:__ 
Biz gezintide iken. yollarda beliren payan ohnıyor. - Nedir ba beL. Tawklar sibi ak- girdi. Yiirimii iuk.adlitlan aGldürecek M •• t k •t d J • ı J:>ır kac; g'ô)genin lil1 bahçe.siıM! giden yo- KURDLARA GELINcE kadar b~. u e aı u ve yetım erin na-

ıu kapladıklarııu ve tez]ongiara uzana- Kurdlann muhafaza edildiği kafesin ku§lar arasında bir sUzellik ft zanfet - C.eçmİf .,._ uhapL.. d • kk • 
rak gazetelerine daldıklarını gördük. içinde enteresan bir duJ oyunu seyret- müsabakası yçıha, ınuluıbbet kutlan- Diye ala:r ettiler. lsmail takıldu zarı 1 atı ne: 
~ılıyor ki Killtil.rparkı tanıyanlar ük. Kannlan tize koyun etiyle doyan nın en çirkini diltt Jcui1arm en gUzelini - Anz:oTot aCJdır ama, tatlı tatlı s8y· A k 
ve sevenler artmaktadır. kurdlara, kafesin içindeki su yalağında, alt eder ve güzellik kraliçesi olur. ı.tir.. s eri zat maaşları Hükümet 

Biraz ileride, bin blr itina ile teı:lerde çeJinenin başıpda dakikalarca devam YeŞ.l,, mavt, sarı renklerin birbirine Haydi 1-kayun daha üçlemedik.. _J fetiştirilen kaktUslerden vilcuda geti- eden bir dtı§ oyunu yaptılar. Hemse~- akseden füsunlu renklerini birle§tiren Zavan, ben ,dolu kadelü, içimde kıvıl- aairesinde mali ye Veznesinden 
rilmiş güzel bir tepeye vardık. Bunun liyorlar, hem de sudan kayan ayaklan!- bu g[lzel ~lar ses itibariyle de geri de- cımlar tutuıarak Ye gözlerim yaprarak 
yanında Afrikanm en nadide çiçek ve le birbirlerinin üzerine ytlklenerek dil- ğildir. Sesleriyle zaman zaman bu kı- çektim .. Boğazımdaki yamklığt bir bar· mülki zat maa~ları "eni malı'ye 
nebatlarmı seyrettik. §ilyorlardı. sımda ne§e n ,etaret uyandırıyorlar. dak N 'bile yıluyamadL Ve bir çatal do· l" T 

Nebatat bahçesinin emdctar bir hah- Biraz ileride, bir dişi kurdla Uç yav- Acemi 'b8lcışlı maymunların kıskanç-- lu.u fasulye piyazı. tadım kaybederek şubesi binasında acılan vezne• 
çıvam burada bize izahat vereli! rı.wunu aeyreUlk. Bu kuni doğum evinde lığı olmasa onlar burada epeyce rahat acılaştı!._ • 

_ Çiçek ve çocuk, en fazla bakıma herteyi yerli yerinde l.di. Kurduıı erke- edecekler .. Bir muhabbet kuşu biraz se- Bqırnda bir dönme h&.ettim. Gözle· den tedı' ve olunacaktır. 
nıuhtaç ild ayn aerdir. Çocuiun ~ ğin1 .orduk. Kurd pavyonuna bakan sini l§lttirmek istese, blr maymun der- rim ıitlikçe padeleniyor ve Lu perdenin T 
ım Uç yaşına kadardır. Fakat çiçek, aon M')'W anlattı: hal boğuk sesler çıkararak onu taklide iiarinde tuhaf tuhaf ıeyler geçiyordu, 
yaprağını rüzgarın cereyanına taktırdı- - Onu ayırdık, dedi. kalkıfıyor. Osıun için zanlh muhabbet saler, derin bir kuyudan geliyonnuı gibi, 
lı gün bile <ihtimam ı.terUm mye hay- - Neden? hıf1arı ıes çıkarmamalı tercih ediyor· blaklanrada garip ak.ialer yapıyordu. 
kır~ bir tabiat mahsuliidür. - Baba kurd, ana kurdu yavruların- lar_ Bir aralık çenem açılmı~ olacak ki, lsma-
Bıraz ytlrildükten sonra tur yoluruı dan kıskanıyor. Tenha rastlasa üç yav- Dm 14.AYMUN VAR i: 

geldik. Iki buçuk kilometre uzıyan yaya rusunu da boğacak .• Erkek kurdun mak- Hep içlendik doğrusu- Hayvanat balı· - Ha ... Şöyle, dedi, yola ıell .. 
gezinti yollan, 430,000 metre murabba- sadı şeytanlık .. Çiftleşmekten başka bir çesi.ndekl mevcudlar araamda ihtiyar Cevap 'ftlurek ittedina; fakat aiııta-
lık Kültürparkın bcıtOn çevresini çerçe- şey dilşünmiyor ki! bir maymun var. Belli ki hayatının son pn dı1irne kelimeler çenpt siJri tMıLp 
vellyor. Genç ağaçlann bu verimli top- SANSARLAR VE YILANLAR baharını geride bırakarak kıJını sUrük- duruyordu. Nihayet bana hile ya"1mcı 
raklar üzerindeki lUtfu, kısa bir zaman Seyis telifta: leyip duruyor. Bu pıaymun pek dU,U.- ıelea Dü bl.Juaha attım.. 
içinde kameriyelerin dolmasına vesile _ Ne yapsam ac.aba, diyor. Sansar· celi bir adanun halinl çok andırıyor. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bil-
teşkil etmiş.. lar zayıflıyorlar. Kendilerine bol BÜDef Derdini sorduk. Bakıcı §Öyle söyledl: rniyoruın. cHaydi gidelim arbld> Dedi. 

Yaya gezinti yolunun her k~eai bir banyosu yaptmyorum. - Bu ihtiyar maymun Aşıktır, kıska- kr. ~yalı:lanına aiır tatlar bağlamıtlardı 
b~ka çiçeğin rengi ve koku.siyle insanı Bu sırada yılanların mııbafazı edil- nıyor. ıanlı:ı... Bir türlü kımıldıyamıyordum .. 
Adeta gaşyediyor. Park mütahasmsı ya- diği kafeslere geldik. IJte ınüthiı enge- - Kimi. kimden? Soa ııal'J'etimi harcıyarak ayaia kalktım. 
ya gezinti yolunda, kendi kendileriyle rek yılanları, bir bqka lcafesıe, bütiliı - Şu yanıbaşımızdaki dı i ma') mumı, Tuhaf ,ey, sallanıyordumlf .. 
yalnız kalmak istiyen genç insanlar için hayvanlan titreten ormanlar hlkiml erke~den! ................................ . 

hl.llUSiyetler hazırlamış .. Yol, her yUz Kobra... - Garip... Cö:ı ltapa]alarun açılaıaJYordu ve ai-

ed bir 
defa irPri doğru çukurlaşı- Kobranın yavrularına bu işten anlı- - Şu ~i maymtm onwı kızıdır da znnda yanan bir kuraltlık vardı. Doirul-

ınetr e r anl · ··--> • di l d Jc , ____ , b 'aya girdikleri za· y ar cazıp, gu~ ve saıre yor ar .. on an... ma istedim, olmadı. Tekrar IWllı----
yor. Genç ~ar ur '--•· hepsi d ğuk ı Hay Ha h.,~--%-...ı- -·-. . . }tane ka11ı1ıyacak Bana AAUrsa e so şey er... ret... yvanat ........ ~ gezer- Cüzd his raya göftyonına.. K-.ıda p.. 
man kendilerini bır osko!:daki Kültür- MUHABBET KUŞLARI ken bir alay kıskançlar aresmaa kalc:b- rül siiril l>ir çqnM MıJıor .. Sulan sümüt 
ve saklı~caktır· .~ erinden daha mün- Sencaplar bizi pek alakalandırmadı. ğımızı anlıyorduk. Baba kurd, yaTm ~ıabuklen aa-.. Dite. kalJla "btt setmeye 
par.kın münzeVl köşel bu k k~ Hayvanat bahçesinde mevcud üç Buk- kurdu a11asında11, baba maymun, yavra clofn kOflll'enhım. T- nrıp da a~ 
zevt ve daha enteresan olan aş dar lemun da bizi fazlaca meşgul edemedi. maJIDUllU lcoc:umdan kıskanıyor. Anla.- nu ...ı.p ~ .... zamM. dar u. 

· ur ki alika - yanında tılm baJvanlar '1eadnde cı. 1ebol<>P -... .n ·- Çu.a, i.lak tatlan yaı.,. 

1 :: Aıkeri ve Müld zat -tim .w-ld Huinn 939 tarihin· 
den ıtibaren aıaiıdaki fıkralarda yazıh mahalltırde tediyat yapılacak
tır. 

A-Aakeri mütekaitlerle aakeri dul ve yetimlae hükümet dairesi 
içiadeld ımliye veme.inden. 

B - Millô mütelmitlerle ailci d.ı •• ydM len Saman .._le.in
de yeni maliye fuhesinin hulunc:luiu l.inada açılacak vezneden tediyat 
YllP 1 :Mııw. 

AW. • Zili ................ 2 HalnD 939 c-. dnl ....t 
aMlleriain • • ı"-\i• ~ itiLaen kendilerine _..._ 1c· • .. 
ıaiia.,.. edeaek ma nanww iılıwiwleaa im'hhlrl-- .ı.....!. 

2 - Aylıklarını ötedenberi 
Emlak ve Eytam Bankasına 
iskonto ettirerek alanların 

yine bankadan iskonto ettirerek alacaklan Eylül, Teınn· el t rlnl 
aani 939 üç aylıkları iQıı maq c~lannd • ıe"': , et 
ıı usulü ilga edilmi4 olduiundan hifnL-a v~~uamelaletı yapel.:t:i 
-'---L •• iki' L __ !_ nann meDUD" ay r maq 
~ mıere nu.wo 939 tarihiiden Wbu.n doinaclan clairura 
wlik .. eytw ..... _ ~ ... da' '-H' ......... • • d§ ........ ~ • 

~ ı~ defa ıakonto ettirenk~ oluJuın ela MaJW 9S1 
nihayetinde deften:luWr nmlııa • llll!lt cüzdenlerile Wrlikte ml
racaatta bulunmaları. 

3 - Y nida'!"' ilmühaberinin 30 Mayıa im 1nm- b.lu cWten:l.r· 
• alibdarlara arzohmur. 
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90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
Dünya ıtriyat miltahassısları bir araya gelse bir damlasını vücuda ge
tiremez.. Limon ve Por~akal bahçelerini yaıatır, hayat ve ruh bahşeder 

Hastalara ıila, dertlileırıe deva olur •• Asabi, ruhi hastahklara ha· 
zur ve sükan verir 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Basanın yavrusudur- Daha hafif ve daha ucuzdur .. 

HASAN KOLONYA 
ve LOSYONLARI 

Limon çiçeği, Lavant 
çiçeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

Tepsi ve şerit biçki elektro otomatik Bileme makinalan tercih ediniz. Bir beygir elektrik kuvvetiyle çalışır .. 

HASAN ESANSLARJ 
Lale, Şipr, Diviııya, 
Nerkis, Viyolet., Milftör 
Leylak, Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, Krep 
döşin, Neroi, Suar dö 
Paris, Aşk gecesi, Dağ 
çiçekleri, Zanbak., An
ber, Fulyalar, Gençlik. 
Senkflör. Amorita, Ka
dın eli, . Nadya, Fujer, 
Şanel, Nüge, Florami, 
Skandal, FJör Damur, 
Çiçek demeti, Limon 
Çiçekleri, Popi, Cennet 
Çiçekleri, Kolonya . 

5 • 50 Ml\f. kadar di~ mesaf csi biler • Devir 1200, dakikada... :Makinalar gerek motörle gerek tranzınisyonla teslim 
edilir .. f 'iatler -;ok i~ti'adclidir .. 

En maruf İsveç 

destere şeritleri ve 

her genişlilıte 

mevcuttur! 

••••••••••••••• 

BÜYÜKLVKLER 

VOLANLARIN KUTRU: 890 MM. 

9000MM. 
1050 MM. 
J200MM. 

• •••••••••••••• 
MEYVA ESANSLARI 

En maruf Destere makinaları ve Biliımum Bizar makinaJarı mevcuttur. Her büyiiklülttc imal edilir. Fiat]er 
Müracaat üzerine verilir 

Limon, Portakal Man- dalina, Çilek, Ağaç çileği, Muz, Şeftali, Armut, 
Ananas, Frenk, üzümü, Sinalko. 

TURKiYE UMUM Mt>'MESSİLİ : Hasan ı: eposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 
MEHMET CANLI VE ORTAKLARI ·HERSİN· " ,. • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 2' TL. 2862 

Muhabere ve münakale veka-
" • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

. 
leti Istanbul elektrik ıslerı umum 

t 

müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 35091,11 otuz beş bin doksan bir lira on 

bir kuru4, muvakkat teminatı 2631,83 iki bin altı yüz otuz bir lira 1 , 
seksen üç kuru4 tutan muhtelif 44475 kırk dört bin dört yüz yetmiş 
bet kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile muhammen bedeli 
57465 elli yedi bin dört yüz albnı• beş lira ve muvald:at teminatı 
4123,25 dört bin yüz yirmi üç lira yirmi be, kuruş tutan 65850 alt
mı, bq bin sekiz yüz elli metre muhtelif yeraltı kabloları ayn ayrı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmu,tur. 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

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

saklar
da kan 

emerek üre

yen ve biz

leri gayri tabii 
bir çok şekilde ra-

2 - Eksiltme: 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23. 5. 39 salı yeraltı kabloları 29. 

5. 39 pazartesi günü Metro han binasının 5 inci katında toplanacak 
olan komisyonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Sartname ve mukavele projeleri: 
Çıplak bakır tel ve çubuklar İçin 175, yeraltı kablolan için 287 ku

ruş mukabilinde idare veznesinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işlere girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanun ahkamına 

uygun olarak tekliflerini eksilbne giinlerinde ıaat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri ilan olunur. 

24, 26, 28 1372 (1023) 

1ZMtR SICtLI T1CARET MEMURLUöUNDAN: 

T eacil edilmi4 olan ( BANKO Dt ROMA 1ZMtR ŞUBESi ) nin 
ödünç para verme i,lerile uirasacaiına mütedair beyannamesi 2279 
ve 3399 numaralı kanunlar hükmüne göre sicilin 2503 numarasına 
kayıt ve tescil ediJdiii ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. T enik imzası. 

1 - Bevanname: 
BANKO Dl ROMA 

ANONiM ŞiRKETi 
Sermayesi kamilen tediye edilmiş 200,000,000 lirettir 

Merkezi umumi ve müdüriyeti umumiye: ROMA 

tZMJR ŞUBESi 

lZMIR: 3. Mayıı 1939 

lımir vilayeti yüksek makamına 
21/6/1938 tarihli beyanname bildirmİ• olduğumuz veçhile, mez

kUr beyannamemiz muhteviyatını tekit etmekle beraber, açık kredi 
muamelelerinden% 12 den (12 dahil) ve diğer para ikraz muamele
lerinden o/o 8! dan fazla faiz almadı~mızı ve buna mütealJik hesaplan 
her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylul ve 31 ilk kanun a kapatmakta 
oldu:?umuzu, ödünç para verme hakkındaki 2279 ve 3399 sayılı ka
nunlara göre, saygılanmızla yeniden bildiririz. 

On altı kuruşluk pul üzerine 3 Mayıs 1939 tarih ve Banko Di Roma 
lzmir şubesi mührü ve (imzalar okunamadı). 

1778 

lzmir tPnis kulübünden: 

(1038) 

Aşağıda yazılı hususatın müzakere ve karara raptı için 4. 6. 39 ta
rihine rnüsadif pazar günü kulüp binasında saat l O da umumi heyetin 
fevkalade olarak İçtima edeceği ilan olunur. 

1 - Cemiyetler kanunu hükümlerine göre hazırlanan ana nizam
namenin müzakere ve tasvibi. 

2 - idare heyetinin yeniden intihabı .. 

TELEFOS: 2987 
C"T.h7/.:T/77/.ZZ7L77.Z///Jf'717.J~ 

Gün!ük bir pazar 
açıldı 

hatsız eden solucanlar
dan 

Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 

(iSMET SOLUCAN 

OSMAN BAKKALOGLV 
sayesinde tama-BiSKÜViTi) 

men kurtulduk. Gayet neş' eli bir 
sıhhate kavuştuk. Hakikaten her çocuk senede 

Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
biiküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan ı;;arşaflan, çarşaflık, yatak· 
lık gibi bir eve lazım olan dokumalıu 
toptnn fiatine perakende yalnız bu pa
zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

buradan almak menfaatiniz icabıdJr 
1- 26 (922) 

iki iic defa iSMET SOLUCAN BlSKÜViTl 
behemeha

1

l almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 
20 kuruştur· , ' PAR t S F AKOLTESINDEN 

diplomalı 
IZMIR ASLiYE MAHKEME - ı 

Si 2 nci HUKUK DAiRESiN • lzm~r vakıflar müdürlüğünden: 
DİŞ rABİPLERi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

DEN: 939-408 

lzmir - Balçovada Hoca Hulu
ainin bahçesinde oturan Şükrü 
Bodor tarafından lzmir - Güzel
yalı Selamet sokağında 19 numa
ralı evde hasan kızı Hatice aleyhi-

Kefeli sokağında kiin Toraman mescidi vakfından aenevi 155 lira 
bedelle icar olunan 151/3 numaralı eve müddeti içinde yüzde yirmi 
be4 fazluile talip zuhur ettiğinden nizamnamenin 10 uncu maddesi 
mucibince 3 gün müddetle tekrar müzayedeye~. 

Kem al Çetindağ ihalesi 29. 5. 39 pazartesi aut 10 dadır. Taliplerin vakıflar idaresi

Hastalannı her gün sabah saat 9 
dan başlayarak Beyler • N aman za. 
de • 21 numaralı mımyenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

ne açılan botanma davasına mü
tedair dava arzuhal ıuretiyle da-

ne müracaatlan ilin olunur. 

vetiye varakası müddeialeyhanın SALiHLi iCRA MEMURLU _ 
ikametgahının meçhuliyetine 
mebni müba,ir tarafından bili öUNDAN: 

IZMIR iCRA HAKIMLlölN • tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca da Poyrazdan Emir oğlu Akifin 
DEN: borcundan ddayı 4-934 Ta. 91 

d 1 d 5 yaptırılan. tahkikatla da ikamet - No.lu tapunun muhtevi oldugw u 
lzmir e au u han civarın a 1 gihı teayyün etmemit olduğun • 

nolu mağazada hurdavatçı M.Ka- dan tebligatın ilanen ifasına ve poyraz damları civarında 150 li • 
zım Göksele alacaklıları ile kon· ra kıymetli 5056 M2. tarlanın ve 
gordato aktetmek üzere 5-5-939 bu baptaki tahkikatın 23-6-939 ta- aynı ta. 92 No.lu Karakum pek -
tarihinde iki ay müddet verilerek rihine rastlıyan Cuma günü saat mez mevkiinde kayden 10 hali 
ilan edilmit ise de bu kerre mu· on bire talikine karar verilmit ve hazırı 80 dekar dört bin lira kıy
maileyh tarafından verilen istida- arzuhal suretiyle davetiye vara· metli yağbasanlılar bağı denilen 
da alacaklıları mevcut emvaline kası mahkeme koridoruna asılmıt bağların ve 95 No. lu tapulu ala -
göre borçlarını ödemek imkanını olduğundan müddeialeyha Hati • camezarda 180 lira kıymetli 20 
temin etmeyi kabul eylediklerin- cenin tayin olunan gün ve saatte dekar yarbatı denilen tarlanın ve 
den bahisle mühletin kaldırılma- mahkemede hazır bulunması ve- 96 No. da tapulu pekmez mevki
aını istemit ve talebi vaki muva - ya bir vekil göndermesi, aksi tak- inde kayden 25 dekar 3600 lira 
fık görüldüğünden 24-5-39 tari • dirde hakkında muamelei gıyabi- kıymetli maldan yanları denilen 
hinden itibaren mühletin kaldırıl- ye icra kılınacağı tebliğ makamı- bağların, ve aynı mevki ve Ta. 97 
maıına karar verilmit olduğu ilin na kaim olmak üzere ilin olunur. No. ile tapulu keza 25 dekar ka-

1787 (1035) 

(arı denilen bailarm 40 hiuede 
Akife ait altı hiueıi ve 11-929 Ta. 
121 No. ile tapulu tepecik biçerli 
çay kıyısı mevkiinde 600 lira kıy· 
metli 40 dekar tarlanın Akife ait 
nıııf his::.esi 30-6-939 Cuma günü 
ıaat 14-15 de Salihli icra daire• 
sinde açık artırması yapılacaktır. 
Şartnamesi bu günden açıktır. O 
gün gayri menkullerden muham
men kıymetinin o/o 75 tini bulmı· 
yanlar 15 gün temdid ve 15 inci 
günü aynı saatte en çok artırana 
ihale olunacağı ve bu mallar üze· 
rinde bir hak iddia edenlerin 20 
gün içinde icra daireıine müraca.
at etmeleri aksi takdirde aatıt be
delinin paylatmuından hariç ka· 
lacakları ilin olunur. 



Messageries 
Maritimes 

JfBHIASIR 

Umdal Oiivier ve Dcutsche Le- Fratelli Sperco 
UMUMi DENİZ Ş". kA L. • v A t ACENTAL1Cı LTD. ure ası vante ınıe apur cen ası 

26 Mayıs CUMA 1'39 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHARDLİNE HELLENİC ~ LTD. laınıucı KORDON ın~Es a. Jf. B. B. HAMBURQ 1 ADRIAt'ICA s. A. DJ 

JC UM p A 1f y A S J GERMANİA vapuru 15/17 mayıs "' .n.& • HAVİGATİONE 
arasında beklenilmekte olup Rotterdam BiNA.Si TEL. 244J İTHAKA vapuru 23 mayısta beklenı- , 

Llverpool ve THEOPBİLE GAUTİER vapuru 3 ha· Hamburg ve Anversa liman.lan için yUk ' ~or. 27 mayısa kad~ tnversiı!°: BARLE'ITA motörU 31/~ te gelır ay-
GlasgOV hattı . . . . İstan· alacaktır. LONDRA HA'l"l1: . ~ ~remen ve am urg a nl gün Pi.re, Brindisl, Trieste ve Vene-

. . zıran tarihinde gelerek aynı gtlD ANGHYRA vapuru aym nihayetinde HERON vapuru 15 nJsanda gelip ıçın yuk alacaktır. . diğe hareket eder . 
BOTHNİA vapuru Hazıran nihaye- bul, Pire, Napoli ve Marsil~aya hareket beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- yük ala aktır THESSALİA vapuru 7 haz.ıranda bek- 1 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan edecektir b Anversa limanlan için yük ala- Londra için c • niyor .. 10 hazirana kadar Anvers Rot- ao·y ALB NEERLAN 
mal çıkaracaktır. · ~ve BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda terdam, Bremen ve Hamburg için ytik 

Gerek yapurlarm muvasalAt tarihleri, Her türlll izahat ve malbıat için Bl- • Londra, Hull ve Anversten gelip yük alacaktır. . DAISE KUMPAHY A.SI 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta U BALKANLAR ARASI HATTI çıkaracaktır. DELOS vapuru 21 hazıranda bekle- ULYSSES vapuru 31/5 tarihinde 
bir teahhtlt altına gire Dalul fazla rind kordonda 156 numarada LA • ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR niyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- Amsterdrun Rotterdam ve Hamburg ll-
tafsillt almak için T. B~:n Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERtıd vapur acen- YUGOSLAV BANDIRALI LiVERPOOL HA!'TJ ~;~Bremen ve Hamburg için yük manlarınaALİ;Uk alarak hareket eder. 

nın 2353 telefon nunıaruuıa milracaat tasma mllracaat edihnesi rlca olunur. cıLOVCENH LESBİAN vapuru 20 nisanda Llver- ARMEMENT B. SCHULDT DEUC ON vapuru 
816 ~de 

. . '1 . . .,." . gelerek Burgas, Varnn ve Köstenceye 
edilmesi nca olunur. TELEFON : Z 3 5 Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gll- pool ve Svanseadan gelip yiik çıkaracak· GLuCKSBURG vapuru 1 lınzıranda h k t ,,,de 

bekl . 3 '---!- kadar are e " r . 
nil $uşak, Trieste, Venedik ve P ireden tır.. enıyor. u.ı:u.u-ana Anvera, 
muvasalat edip eyni gün Köstence ve \ Rotterdam, Bremen ve Hamburg için 1----------... ------- .• Varnaya hareket edecektir. Deutscfae Levanıe-Llnle yük alacaktır. 

T C Z• t B k 15 i d H b DEV NOR ... .,E a..tD VİKİNGLAND motöril 23/ 5 tarihin-

SVENSKA ORİENT LİNEİN 

a a an ası uLOVCENu KRETA vapur~ . n sana anı urg n ~n. P• DEL• de gelerek Rotterclam, Hamburg Skan-• • Jf Vapuru 20 mayıs 939 cumartesi günü ve Anversten gelip yilk çıkaracak. ffAVSLİN.JE OSLO dinavya ve Gdinya limanlarına yük ala~ 
Köstencedcn avdet edip 21 mayıs 939 BOSPHORUS ' 20 h . d rnk hareket eder. 

KIU'alus taPilai : 1888 
Sermayesi : ıôo.ooD.ooo Türk lirası ... 

Şabe ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ti.cart her nevi Banka muameleleri 

PARA B:bliKTiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye da~tılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık • 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

@ • ~ uoo 
100 • 50 • 5.000 

120 • 40 " 4.800 " 
160 1 20 • 3.200 • 

DiKKAT : Hesaplarıııdaki paralar bit' sene içinde 50 liradan aşağı diişml
yenlen lkram1ye çıktılı takdirde y{lzde 20 lazlaslyl" verilecektir. 

K-ur'alar senede 4 defa, ı Eytil, ı Birind kin.un, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

• lerln ... b ... ~•kll•ece11mktir .... _._. .. _.K'!lmııllllm!l .. .-ı ..... _. ... ~·· 
- - -' 

----
1 

lzmir incir ve 'OZU.m Tnrım .-.Ju~ kooperatifleri Birliği 

Ege bölgesinin !is ~a, '!lmı!in!~!P~!':r~:! Dömisck ve kınnı-
a Tarif şaraplannı dalına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şar~pJan eksik 
olmamahdır .. 

I' A R İ S SİRKESİ 
• 

Sayın hallnmır.a emniyetle arzediliyoı-. Tariş sirkesi, halis üzüm irkesidir. 

2' A R i S liZtlM BALI 
Teksif edilmiş taze üzilm suyu.dm. 'faze üzüm suyunun bütün hususiyetle

rini tapnıakbııdır. Tariş üzüm bab en sıhhi ve mugadw kuvvet turubudu.r. 

2' A R I Ş IHCIR VE OZflMI.ERi 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde i~lenmiş , .e hnz~rlanrnıştır. 

Zarif ambalijlar içinde sablmaktadır-
Tariş markah mahsulat ve mamulatı her yerden arayını:ı. 

lzmlP umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

pazar günü saat 12 de.: kmda acenta bir teahhüt altına giremez. bekleniyor. DiyepW:e~orveç i:;a;ü~ BRAGELAND motörü 14/ 6 tarihinde 
Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, ı Daha fazla tafsilat almak için Birinci ala ktı gelerek .Rottcrdam, Hamburg, Skandi-

Dubrovnik - Split,. Vcnedik ve Trieste- Kordonda 152 numarada .UMD.~• -CAN EXPORT LİNE.S, 1NC navya lımanlarına y ük alarak hareket 
ye hareket edecektir • eder . 
İzmir _ Venedik _ Trieste seyahat umumt deniz Acentalıgı Ltd. müracaat ~LİA vap~ 19 mayısta bek- BORELAND vapuru 22/6 da gelir 

müddeti : 7 gün.. edilmesi rica olunur. lenıyor. Nevyork içın yUk alaca~r. Rotterdam, Hamburg ve Skandinavye 
Gerek vapurlıırm muvasalat tarihleri, Telefon : 4072 MildUriyet EXC:HESTER vap~ru 9 haziranda fünanlarına yilk alarak hareket eder. 

beklcnıyor.. Tuna limanları için yUk 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- Telefon ' 3171 Acenta alacaktır. .SER"f'fCE MARff'jM.E 

D. T. R. T. 

Karaciğer, böbrek. taş ve kumlardan 
mütevelli san<'ılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçirini7: . 

• 

! 
Vücutta toplanan asit ürik ve ok.salnt 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler , lez-

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 

sonra yarım bardak su içe. :sinde alırur. 

iNGiLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

SZEGED vapuru 25 mayısta beklen!- Roumafn Kumpanyası 
yor. Tuna limanlan icin yük alacaktır. ALBA JULİA vapuru 6/ 6 tarihin-
TİSZA vapuru 5 haziranda bekleni- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova U

yor .. Tuna limanları için yUk alacaktır. manlan için yük ve yolcu alarak hare
TİSZA vapuru 19 mayısta beklenl- ket eder. 

~or. ~yrut, Port.Wt ve İskenderiye İJAndakl hareket tarihleriyle navlun-

ıçln :;Ra;tc; NARfTfME lardaki değişikliklerden dolayı acenta 
~ ~ mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf. 

ROUMA.fH sUAt için lklncl Kordonda FRATELıJ 
DUROSTOR vapuru 9 haziranda belde- SPEKCO vapur acentaınna mUraoaat 
niyor. Köstence, Kalas ve 'l\ına liman- edilmesi rica olunur. 
1art için yUk alacaktır. TE'LEFON : ZOM • !005 

JOHNSTON VARKEN Ll:NEs Lm. 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- suliyet kabul etmez. 

ııiyor. Burgas, Varna, Köstence, Sullna Daha fazla tafsillt için ATATtmıc 
Kalas ve İbrail limanlan için yük ala- caddesi 148 No.da V. F. Hcnry Van Del' 

caktır. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mtlraca· 
Vapurlan:ı hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 

lunlaı-daki değişikliklerden acente me- TELEFON : 2007 / 2008 

1 
Süt makinlaarı 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulitından 

) Miele süt makinaları 
Çok luwas vo çok dayanıklıdır 

MIELE 
Süt makinalannm bütün abama 

paslanmaz 
l\liELE SÜT IUAKİNALARI 

- Diğe..· rruıkinalardan daha sağlam ve 
IZMIR BELEDIYEStNDEN: ı de tedarik edi!ecek kefİt, proj~ daha ucuzdur .. 
1 - Formül, Krista!!.ze Kraolin ve f&rbıamesi veçhile vahidi fiy,t İSTANBUL Satış deposu: Tahtaka-

ve kükürtten ibaret Tebhir ilaçlar• e~ı üzerinden kapalı zarflı ek- le, 51 No.lu POKER TRAŞ bıçaklan 
••tm alınma&\ bsııahekimtikteki •tlrt- sıltmeye konmu~tur. Muhammen d d 
.,.,. -:r !I' b d I' · b b. •• l eposun 3

" ' 
namesi veçhile açık eksiltmeve ko- . e e 1• yetmıs eı, 1~ .~ra 0 1.ap İZMİRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
nulmuıtur. Muhammen betle1i 1100 ıhaleıı 6-6-939 sah g~cu saat .17. Mareşal Fcv.ı:I bnJvan No. 6 TELEFON • 2273 
lira olu,, ih:alesi J0/5/g39 Su ~nü dedir. 2490 ııa.yılı ka.""!.un~n tarıfatı "iP? ıw MJHiAWM« ı M· WWPZA~ •• .. ______ .,. 

MI saat 16-dad'r i§tirak edecekler 83 li- dahilinde hezırlımmıs teklif mek---------••••••••••••Km•aiakliill'411mEm•I ra~k teminat makbuzu ile encümene tupları ihale gÜnü az~mi saat 16-

ı ··2' (253) 

---------------------------- gelirler. ya ke.da'J' encümende riyasete ve - Aydın cümhuriyet müddei umu
miliR"inden : 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 
Erkek Dişi 

MASKtiı..EN, FEl\fİNEN, iki ciruJ koku 
Bahar çiçegıv • • AI •• • tın ruya, Lunon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 
aınber, Yasemin 

Hilal Eczanesi: 

,. •• 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
!-fer Türlü Tuvalet Cesitleri 

• • 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTlJB.AK Bilyilk SaJepçloğlu haıu karşısında .. 

2 - Gümrük karıusmda otobfü :ilir. Muvakkat teminab be' bin 
:iro.dır. 

bekleD"e yerinin 15/6/939 dan iti- 7-16-26-2 (920) bven bir 1e11.e müddette kiraya ve-
rilme~i b~kitip1iktelri tarl:namesi 1 - Garaj santral tamir atelye. 
ve-::hile acık artYnnavn konulwnushıT. :;İ.nin ikmal İnfaatı bat mühendiı· 
MM'"m,,; .. ., be"e1i yüz lira oltm iha- liktehi ketif ve tartnamesi veçhile 
1"!sİ 30/ft/9~9 Salı gi~nii eat l6 da- aç~ ekcilbneye konulmuttur. Mu
~~ i~ti1'8k edeceMer 7 J;Ta 50 kunıf· hammen bedeli 5800 lira olup iha-
1u1.:: f"'!mİnat makbuzu ile encümene 'eıti 2-6-939 Cuma giinü saat 16-
gel1rler. dadır. lttirak edecekler 435 lira-

3 - İnönü caddesindP. Sabit nark bk teminat makbuzile encümene 
qazİnosunun k.,ifnımıe5i mudbince ~elirler. 
yanılacak ~es;~t insaıd ve tamirat 2 - M·~4'-İ>c..ha kamyonları için 
müsteeirine ait olmak üzere ilci ıe11e 1200 teneke benzin ıabn alınma
...,üd-'etle kiraya veriJmP.si bMkat'p- aı ~&f katiplikteki tartnameai 
~ildeki ıartnamesi verhHe aç1k artrr- veçh•le açık eksiltmeye konulmuf
mava konulmuııthtr. 2060 lira 19 ku- tur. Muhammen bedeli 336'J lira 
~ı"luk l·eııtif berle!i bark o1m0k föı;ere olup ihalesi 2-S-939 Cuma eüni! 
iH senelik mnbemme.1 bedel j,.a?J sad 16 dadır. lttirak edeceklel!' 
2000 lirad·~ ilia1esi 30/!;/P~f\ S'l1ı 252 liralık teminat makbuzile en
ır\~ij net 16 dad1r İııtt;~k etlecekler cümene gelirler. 

1 - 9 Hoziran 939 tarihinden Mayıı 940 sonuna kadar Aydın ceza 
evi mahkômlarına vuati günde 400 adet verilmek üzere muhammen 
bedeli l 1315 liradan ibaret beheri 960 gramdan yerli buğdayından 
yapılım, ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek tartile ekailtme
ye konulmu,tur. 

2 - Ekailbne kapah zarf usulile vapılacaktv. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 848 lira 62/5 kuru,tur. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler teklif mektu:>lanm ve bu gibi te

ahhüdlere girebileceklerine dair ticaret odasından a1acaklan veaika
larla birlikte 9 Haziran 939 cuma giir-ü aaat 16 ya kadar makbuz mu
kabilinde C. M. U. liiine tevdie mecburdurlar. 

6 - Eksiltme ve ihalesi 9 Haziran 939 cuma gÜnÜ saat 16 da Ay
dın C. M. U. liği daire.inde toplanacdc komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

6 - Masraflar müeteriye aittir. 
7 - Daha fazla malfunat alrr'llk ve •artnnm'"'.{İ görmek istiyenler 

C. Müddei umum 'liiine müracaat etmeleri lizı=._J.r. 
16 21 26 31 1650 (969) 

150 Jirat.l('. teminat makbuxile encü- 3 - Mezbaha pıotörleri için b~deli 700 lira olup ihale$i 6-6- aluıD?atı batkatiplikteki f&rlna • 
mene gelirler. 120 ton ırootor!n sa';m alınmaıı 939 ıalı günü saat 16 dadır. itti - meli veçhile açık eksiltmeye ko • 

4 - K~ıyabcfa 1700 sayıh cad- baş k!l.tipliktf:ki şartnamesi veçhi- r:ak edecekler 52 lira 50 kurutluk nulmuttur. Muliamraıt:n bedeli 
d~de 42 nı•mara1ı be'e:liveve A•t ga- le kapalı zarfla eksiltmeye konul- teminat makbuzu ile encümene 808 lirıı olup ihalesi 6-6-939 sala 
zinonun b;r sene müdfletle kiraya muştur. Muhammen bedeli 8100 gelirler. günü s::.:ıt 16 dadır. iştirak ede
veril""'esi ba•ntfo111rteki ~rtnal'T'esi lira olup ihalesi 2-6-939 Cuma gü- 6 - Çocuk yuvaaımn senelik ceklcr 61 liralık teminat makbu
ve,.hile yeniden açık arhrmaya ko- nü saat 16 dadır. 2490 ıayılı ka- ihtiyacı için satın alınacak 24 ~- z~ i!e encümene gelirler. 
1'\,1rtu~tur se11elik muhamme11 he- nunun tarif ah dahHinc!c hazırlan- lem muhtelif erzak baı;katipHktc;.- 1 9 - Çocuk yuva~nnm senelik 
ıl,..t i,.S\n 300 Hra olu11 ;h•lesi 30/5/- mıf teklif mektupları ihale günü ki tartnameai veçhile açık eksilt- ihtiyacı olan 15 kalem ilacın satın 
939 ~"1ı ~inü Hat 16 dad1r İ§tirak azami ıaat 16 ya kadar encümen- meye konulmuttur. Muhammen alınra:aıı ba~katiplikteki tartna • 
eder.~lc1e~ 22 lira 50 kuru11;l11k : "'minat de riyasete verilir. Muvakkat te- bedeli 2688 lira olup ihaleai 6-6- meai veçhile açık eksiltmeye ko -
makbuzile enrÜl'Ylene ge1irl.er. minat 607 lira 50 kuruttur. 939 ıalı a:;ünü saat 16 dadır. lftİ- nulmuştur. Muhammen bedeli 

14,19,23,26 1640 (981) 4 - Baımahal:.J meydanında rak edecekler 202 liralık teminat 589 lira olup ihalesi 6-6-939 aalı 
57 nci adanın 581 metre murab- yeniden yaµt.r,!ıı.n otobüı durak makbuzu ile encümene gelirler. günü aaat 16 dadır. ı,tirak ede. 

bamdan ibaret 7 savılı arsanın yerindeki tütün kifesinin bir sene 7 - Çocuk yuvasının ac...ı~lik cekler 45 liralık temiıu:d makbuzu 
satısı için bat katiplikteki ,artna- müddetle kiraya verilmesi bat ka- ihtiyacı için 8000 kilo birinci ne- ile encümene gelirler. 
mesi veçhile açık artırmaya ko - tiplikteki farbıamesi veçhiJe açık vi eknı.;;k ıahn alınması hatkatip. 10 - itfaiyede mevcut 6 adet 
nulmu11tur. artırmaya konulmuttur. Mubam- likteki tartnamesi veçhile açık muhtelif tip ve markalarda müa-

Muhammen bedeli 2905 lira men bedeli 100 lira olup ihalesi eksiltmeye konulmuttur. Muham- tamel otomobillerin satılması bat 
oluo ihalesi 2-6-39 Cuma günü sa- 2-6-939 Cuma günü saat 16 dadır. men bedeli 800 lira olup ihalesi katiplikteki şartnamesi veçhile 
at 16 dadır. l~tirak edecekler 218 lttirak edecekler 7 lira 50 kuru9 6-S.939 ıah günü saat 16 dadır. açık artırmaya konulmu9tur. Mu
liralık teminat makhuzile encü - teminat makbuzile encümene ge- l9tirak edecekler 60 liralık temi· hammen bedeli 825 lira olup iha-
mene gelirler. lirler. nat makbuzu ile encümene gelir· lesi 6-6-939 salı günü saat 16 da-

16-23-26-30 1667 (994) 5 - Çocuk yuvasına 7000 kilo ler. dır. iştirak edecekler 62 liralık 
Gara santralın yapılacak 75.000 'nek aüdü alınması bat katiplikte- 8 - Çocuk yuvasının ıenelik teminat makbuzu ile encümene 

liralık kısmı ha, mühendislikten ki fartnamesi veçhile açık eksilt- ihtiyacı için 2000 kilo koyun eti gelirler. 
3 lira yetmi' bet kuru9 mukabilin- meye konulmuttur. Muhammen ile 800 adet koyun dalagı satan 18-23-26-30 1697 (993) 

,,--·••'llO"&ll::' 
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.JAHll'E CO r~NJASJR 

Uzun süren müzakerelerden sonr 
Sovyetler 

esasına müstenit bir pakt akdı 
lngiltere Fransa ve - Birliği arasında karşılıklı yardım 

elde edildi • • anlaşması • 
ıçın prensıp 

Büyük Britanya kabinesi lngiliz kralının nutku 
Dün öğleden sonra yaptığı bir top

lantıda üçler paktını tasvip etti 
Kral, yeni dünyanın eski dünyaya 
yapabileceği hizmetlerden bahsetti 

Londra 2S (A.A) - Siyael mahafil
de beyan olunduğuna ııöre, büyük Bri
tanya hükümetinin Sovyetler tarafından 
yapılan tekliflere reem1 cevabı Moek.ova 
hükümetine bildirilmek üzeredir. 

Mezldlr mahafil, F ranaa ve Ruayanın 
lı:arıılıltlı yardımları için tqrikİ meeıüde 
bulunmaları projeeıinde preneip anlaıma
amın elde edildiği teyit olunmaktadır. 

Sovyet hükümetine verilecek cevap 
Cenevre konupnaları ve lngiliz kabine
sinin bugünkü müzakereleri neticesin ... 
de haz1rlanan bir mukavele fonnulünü 

ihtiva cyliyecektir. 
Preeı Aasoaye,inin öğrendiğine göre. 

lngiliz - Türk anla,masında olduğu gibi 
lngiliz • Rus anla§ması da evvelce ilan 
olunacak. ve muahedenin imzası aonradan 

vuku bulacakbr. 
Yine Pres Aseoeyeıin, Po1onya ve Ro-

• 

Londra 25 (ö.R) - Kral VI Corc 
Kanada Vinipeg ıehrinde söylediği bir 
radyo nutkile imparatorluğunun bütün 

milletlerine hitap ctmİ§tİr. Hükümdar ye .. 
ni dünyanın eek.i dünyaya yapabileceği 

j hizmetlerden ve lngiliz lmparatorluğ-..ınu 
Amerika ile hirle§tiren iman birliğinden 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

1 c Uzun zamanlarca, Avrupanın fikri 
dünyada terakki yilrüyilşlerini temin et

miştir. Bugün, Avruparun hıriatiyan me .. 
deniyeti içinden derin bir karı~ık.lığa ve 
tehdide maruzdur. Bugün öyle bir an gel-

1 rni,tir ki, e~ki dünya yeni dünyanın ha .. 
şardığı eserlerde ümit ve iman arayabilir. 

I Amerikanın, dünyanın diğer kısımlanna 
verebileceği dersler çoktur.> 

• 

manyanın ileri sürdükleri bazı itirazların üçler paktına büyük alaka gösteren Vinston Çörçi! ve Leon Blum 

Majeste. raeist nazariye1erinden §Öy]e 
bahsetmiştir: '\ ' . ..... ~ ..... ' . ;-.. 

bertaraf edihni§ olduğunu kat"! olarak Londra civarı 11da bir §atada c Rasist ruhu tehlikeli ve tahrip edici .•!':'1'• 
yazmaktadır. teşebbüslerinde bulunmuş ve neticede Londra siyasi mahfelleri bu beyanatın bir kuvvet o],hilir.Kanadadaki Ingiliz ve . -. 

Paris 25 (A.A) - Paris siyast maha- ancak noktai nazarlar tenvir edilmiş belirttiği iddiaları anlayamıyorlar. Bil- Fransızlar. milli gururlarını ve bunun il
filinde hikim olan kanaate göre, Jngiliz- ve mutavassıt bir tarzı hal fonnu1ü ileri hassa şurasını kaydediyorlar ki lngiltere- ham ettiği ayırd edici kültürleri muhafaza 
Fransız. - Sovyet müzakerelerinin esası sürülmü~tür. Maiaki bu formulü kabul nin giriştiği taahhütler, ancak hükümran 1 etmek auretile, yalnız başlarına temin 
hakkında anlaşma hasıl olmuıtur. edilir mahiyette görmediğini ve fakat bu bir devletin istik.laline karşı yapılacak ta-1 edecekleri hürriyet ve emniyete nasıl da-

Filhakika lngiliz kabinesi. bugün öğle- husustı> kat"i bir ıey ıöylemeğe aelahiyeti arruz halinde fiiliyata inkılap edebilir. Iha büyük mikyasta kavu§tuklarını ispat 
den sonraki toplanwında Fransa • lngil- olmadığını beyan etmiştir. 1 Böyle bir taarruz mevcut olmadıkça bu etmiılerdir. 
tere ve Sovyetler arasında doğrudan doii· Vartova 25 (A.A) - Pat ajansı, in- taahhütler tatbik mevkiine geçmez. Bi-

Ottavada (Kanada) 914-918 ölüleri 4bideri 
imanı bugün bütün imparatorluğun baı· yüklüğü her biri için müsavi miktarda 
lıca bir idealdir. Milletlerin hakiki bU- hürriyet. adalet ve oulb arzusundadır.> 

nıya yardımı teıd eden üçler pakhnı esas giliz .. Sovyet müzakereleri hakkındaki naena]eyh mihver devletlerinin muha3a· Geçen asır zarfında Amerika ve Ka .. 
itibarile kabul etmiştir. ]ngiliz hariciye apğıdaki haberi vermektedir: rası mevzuu bahis olamaz. lngiliz hükü· l nada arasında tesviye edilecek bir çok 
nezareti müteha.aeıslan bu anla§Tnayt tea- Franıa ve lngilterenin Sovyet1er birli- meti bilikis bütün meselelerin müzakere 

1 
meseleler olmuştur. Fakat bunların hiç 

bit eden formulil yazacaklar ve en kıea ği ile yapmakta oldukları müzakereler yolile hallini temin için devamlı bir kaygı j bir;si kuvvetle veya kuvvet tehdidile hal 
bir müddet içinde. belki de bugün Fran· karşısındaki hattı hareketi. bazı ecnebi göstermiştir ve böyle bir teıebbüse her edilmemiştir. Amerikan milletile bizim 
eız bükümetine bildireceklerdir. ajanların haberleri hil&.fına olarak kati- zaman muavenet etmeie hazırdır.. 1 aramızda müşterek. olan akıl ve i-Jrak 

Bu metin Paris ve Londra hükümetle· yen de~memiştir. I ~-~~"""""""""""""~"""""",,_~--""--"'-"'-"'""'"""""""""""""""'""""""""'""""""""'""'""'""""""""""'""""'""'""""""""""'""""'""""'"""""""""""""""""""""""""'""""""""~ 
rince kat"i olaralı: kararlaıbnldılı:tan aon· Polonya, bu müzakerelere kendisi için N kt k • 1 k 
ralngiltereninMoskovaelçi.oibunuSov· yeni teahhütle.r '.evlit e~emiı::~c~ğinden evyor a 1 pavyonumuz açı ır en 
yet hükümetine ve F ranıız hariciye nazın enııel olmak fikrınde asla degıldır. 
da Sovyetlerin Parla büyük elçisine tevdi Polonya. ancak lı:endi menfaatlerine. 

eyliyecektir. dokunduk.lan takdirdedir ki mezkOr mü- k h t • • b • h A d. ld 
Siyasi Fransız mahafilinde zannedil· zakerelere karşı itirazlarda bulunur veya ço ay re verıcı ır a ıse o u 

diğine göre. anlaıma süratle ve ihtimal ihtiraz kayıtlan beyan eder. 
l;nümüzdeki haftanın sonundan evvel Berlin 25 (ö.R) - Ecnebi matbuat 
lı:at'I bir şekil alacakbr. mümes•illerine. ilham edilmiş bir mahi-

Cenevre 2S (A.A) - Sovyet maha- yeti olduğu anla§ılan §U dekllirasyon tev· 

fili, lngiliz • Sovyet müzakerelerinin neti-1 di edilmiştir: • 
cesi hakkında Çemberlaynın gösterdiği I c B~rlindeki ealô.hiyet~i. ma~~ellerin 
nikbinliğe tamam.ile iştirak etmemekte-lkanaabnce Fransız ve lngıhz hancrye na
dir. zır1arının Cenevredeki eon beyanatları 

Mezkur mahafilde ihtilaflı noktaların •ve lngiltere ile F ransanın Rusya ile de
öyle ikinci derecede ehemmiyetli ıeyler vam eden müzakereleri, Avrupa me$ele
olmadığ1 ve kısa bir zamanda kat'i bir !erinin müştereken haHi İçin mihver dev .. 
netice elde edilmesinin pek az muhtemel Jetleri tarafından garp devletlerine ya
bulunduğu beyan olunmaktadır. pılmıt olan dlivetin reddi mahiyetinde-

Haher ahndığına göre, geçen pazar dir. Dünyada hazırlanan bu yeni muha
günkü Maiski • Halifaks mülakatında ! sara hareketine. totaliter devletler mü· 
müzakereler hiç te terakki etmemi~tir. , nasip §ekilde cevap vermekten geri kal

F ransız hariciye nazırı Bonne tavassut mıyacakJardır.:> 
~~~~~~~~~~~~-

Holanda kraliçesi 
K;oliçe Vılhelmin Belçikada parlak 
surette karşılanarak sergıyı gezdı 
Brüksel 25 (ö.R) - Hollanda krali- zaman birbirlerine yakl~mak ve yar

çesi Vilhelmin Liyejde pek parlak me- 1 dım etmek zaruretini hissetmemişlerdir. 
rasimle karşılanm~ ve Liyejde su sergi-1 lnfirad küçUk devletler için ö!Um de • 

sini ziyaret ederek şerefine verilen zi - mektir. 
yafette hazır bulunmuştur. öğleden son- Kraliçe Vilhelmine verdiği cevapta 
ra sergi komiserlik salonunda bir kabul j şunları söylemiştir: 
resmi yapılın~ ve kraliçe Hollanda pav-

1 
Karşılıklı hürmet ve dost~uk lçin~e 

yonu ile serginin diğer pavyonlannı gez- yaşamamız lazımdır. Fakat bilhassa bır
miştir. )eşerek beşeriye:in umumi refahına ya-

BrUksel 25 (A.A) - Belçikayı res - rıyacak her şeyı yapmalıyız. 
men ziyaret etmekte olan Hollanda kra- !Çraliçe balkona çıkarak halkın coş· 
liçesi dUn öğle yemeğini sarayda yemiş kun tezahUratına mukabele etmiştir. 
ve öğleden sonra Lacken sarayı bahçe- J -----

!erinde verilen gardenpartide bulun· DanZ3'1 istasyonunda i 
muştur. Kraliçe bilahara Hollanda elçi· tren (!azasının Sebebi? 
l'.ğinde Hollanda ko:onisini kabul et~iş- Varşova, 25 (A.A) _ Varşova sUrat 
tır. Gece de Mone tiyatrosunda ~"'efınc 1 katarının 18 mayısta Danzig istasyo
verilcn gala süvaresinde bulunmuştur. 'nunda uğrarDJ!l olduğu kaza hakkında 

1 ya.,.Jan anket, kazaya Varşova treninin 
Brüksel 25 (A.A) - Hollanda krali- fazla sUratinin sebebiyet vermiş oldu

çesi dUn Belçika krallarının mezarını zi. 1 ğunu meydana çıkarmıştır. 
yaret ettikten sonra yanında kral Leo -1 Yeni So et 
pold olduğu halde belediye dairesine git- ı . . vy 
miş ve belediye reisi Mak tarafından se2:ırı Varşovada 
merasimle karşılanmıştır. j . .Varşova, 25 (Ö.R) - .Geçen salı g.ü: 

Mak söylediği nutukta demL~tir ki: nu yarsovaya gelen yenı .sovyet se~ı 
K"" ·· k d 1 ti b · · dd t t h buııun ilk defa olarak harıcıye nezareti-

uçu ev e er, ce ır ve şı e c • ne giderek hariciye nazırı Albay Bek ta-
didi karşısında bugUnkU kadar hiç bir rafından kabul dil · · • 

Amerika1& murahh.aaı mülıim nutkunu ıöyliyor Pavyonumuz iinürnle bay ıcoutl4rı11 kot"donu 

NeY)'ork (Mayıs) - Nevyork ael"8İ· imparatorluklarının yurdu ve uzak prka " larınızın kurtuluıunu temin etmek ve olmuıtur. Ve komıunuz SoyYet Birlilll 
alnde Tıirk pavyonunun açıldıiı gün m,.. bir kapı olaralı: dü§Ünmeğe alıtm11tık. onların memleketin sosyal, oiyasi Ye ikb· ile beraber, ithallitıruzın mühim bir ıu... 
ruim emuında dikkate değer bir tabü Avrupa daha olgunlaımazdan asırlarca eadl hayatına iıtiraklerini temin etmek rnını bizden temin etmektesiniz. 
manzara ıözleri llamatbnmftır. Günetİn önce •izin milletiniz kemale gelmiı bulu- ıuretile memleketin sosyal hayabnı BütUn bu ve bunun gibi bir çolı: m!İf' 
ııerııinin büyük kürresine aksi, küre üze· 

1 
nuyordu. Fakat buglin bizi alakadar eden tamamile garplaıtırdmJL Aynı zamanda terek alak.ıı.lardan dolayı. ve biz Ameri

rinde pyet açık bir tekilde bir hilill res- modern Türkiyedir, çünkü memleketi·! Türle.iyeye kal'§ı büyük bir alaka uyandı- katıların kültürel ve sınai terakkiye ver• 
mettİrmİftİr ki tam merasim yerinin önü· niz sınai ve siyasi terakkinin bize hayret nimi§ ve yeni alfabeyi kabul etmek su- diğimiz ehemmiyetten dolayıdır lı:i hO· 
ne d;;,en bu hilali eergide toplanan bin· : verici bir misalini hazırlamııtır. retile diğer milletlerle irtibatınızı kolay• kümetinizin bize verdiği bina ve ...-giler 
!erce halk büyük bir hayretle aeyretmİf- Son on bet yıl içeri•inde ve merhum laştırmıştır. için minnettarlık duyuyoruz. 
!erdir. Gazetelerin hepsi bu hayret ve· Cümhurreioiniz Kemal Atatürk"ün il- Bundan mada. hükümetin sanayi pla-

Milletler holundaki binanızda bulunan 
nci tesadüften bahsehnİJlerdir. Merasim hamklir önderliği altında Türkiye ulusal 

1 

nının bir kısmı olarak yeni fabrikalar ku-
heykel Türkivenin Asya ve Avrupa ara ... 

yerinde alman resimlerden bazı1annda hayatının mahiyetini baştan başa modern- rulmut. memleketin zengin tabii mcm-
ıında kültürel ve coğrafi bir bağ olarak 

bu tef.it hilil tamamile göriinmektedir. leştirmiştir. eski prk esrar ve romantism I balarını i~letmek yolunda madenler açıl-
haiz olduğu eşsiz rolü güzel bir tekilde 

Nevyork Türk ıerııisinin 6 Mayıs örtii•ünü kaJd,rmış, ve B;rlc•ik Amerika mıştır. Nihayet ıehirler. bilha .. a büyük 
d 1 1 h k ıh ku h k • · A k d temsil etmektedir. Pavyonunuzun mima-1939 da açılışı münasebetiyle Birlqik ev et eri al ının taptıih su . tere .U Ü ümet merKezı n ara. mo ernize . . .. . . . . 

d k · J · k d" · h dil · d · il 1 • rısınde de Turk mımamınde e•kı ve mo-Amerika devletleri murahhası Edvard ve emo raıi prensıp erıne en ını as- e mış, emır yo arı yapı mı$, zıraat . . 
t · · d b" ·ıı k il · b" k "h "ki ·ı·kı dem cerevanlan tert•p etmek suretıyl• 

yom y gı tır Bu t kk"I •- d ·· h · · t" ·ı · ti" aynı motıfi devam ettırmış oluyorsunuz. 
J. Fi · ıö ledi'"'" nutku bildiriyo• re mış yenı ve ay ın ır mı et çı armış .. usu erıne ır (O mı anı yenı ı er ge-ı . . . . 
rmn: 1 · era ı er s:ar~ısın a cum urreısı ırı mış r. 

ismet Irıönünün kudretli önderliğinin işa·I Bütün bu b~lyük başarılar icin Türkiye Sergin.in .. müke.mmeliy.etind'"'.n. d. olayı 
Türk komisyon reisi, Bayanlar, Baylar: h b k d T le l ret ettiği müetakhel yilkselişi karşıınn_d.a pek haklı olarak Amerika milletinin hay- eyet reısını te n e erım. ur ıyen n 
Türk sergisinin resmi açılışı merasiminde hükümetinizin bu eerPiyc iştirakini mem .. 1 ran1ığını kazanmış ve iki miUetin terakki- Nevyork dünya aergisinin terbiyevi he'"' 
Birleşik Amerika devletleri komisyonu nuniyctle selimlıyoruz. sinin eskisinden çok daha sıkı ve tam bir defterine olan hu hizmetinin. Birletik. 

adına sizi ıel&mlamak1a büyük bir zevk 1 Amerikada biz ıosya) ve sınai terak· anlaşmağa götüreceğini ümit etmemizi devletler halkını büyilk demokratik Türk 
duymaktayım. Burada temsil edilen bir kinin eüratine alışığız, fakat Türkiye mümkün lolmı§tır. milletine karşı daha sıkı dostlnk hisleri 
çok mil1et1er arasında bilhaaıa' Tü1kiyeyi cümhuriyetinin terakki sahasında göster- Bu anlaşmanın daha şimdiden bizi ile ba~1yacağına ve bu suretle bizi burfl" 
memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü Tür\j .. 1 diği sürat bizi hayretlere düşürmektedir. Türkiyeye bağlıyan ticaret mÜnMehetle .. da sulh meydanında bir araya getiren 
yenin ıergisinde Nevyork sergisinin cYa- On beş yıl gibi kısa bir müddet zarfında rinde misalini görmekteyiz. Amerika uluslar arası sulh ve hüsnüniye-t dava,ına 
nnın dünyası> tiarının elle tutulur ıeJd] .. hükümet mekanizmasını baştan başa müstehlikleri için tütün, halı, Arıkara hi7nı~t edeceğine İmanım vardır. 
de tahakkukunu görüyoruz. Mazide Tür- değiştirdiniz. demokratik milletler kar· tiftiğ~ incir ve baharat üzerinde Türk Airleşik Amerika hü ""meli namına 
kieibü"" 


