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B~ulıarrh ve umum! neşriyat mildUril: 

HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

on Alıl lıılODDrrt Türkiye ~ ~ içiıı 
.,.,..... • • • • • • • • • • • 1400 ıtOO 

il Yugoslav T icaret 
nazırı Londrada 

Londra 29 (ö.R) -Yugoslavya ticaret 
ve endüıtri nazm Parisden Londraya gel-

A ... ~ ••••••••••••••• 750 1'50 
mittir ... 

1 
Günü geçmi, nüshalar (25) kunqtur. 

_ T E L E F O N : 2697 ·------' llin münderecabndan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet e•crinin bek~, .abahları f'kar ducut ga:;etedrr 

Milli Jelin 
Hitabesi .. 

-*-ŞEVKET BlLGtN 

ur 

Müstakil grup u ul ayd 
Ba ka ının fa ks z ha 

vazi e alacak P. 
anlığında ça ışacak 

Türkiye Türk - lngiliz ittifakından ha müşterek emniyet idealini 
takviye ed~cek diğer t ahhü )erden de çekinmiyecektir 

ovyetlerle m ·· nasebatımız çok dostanedir 
Fransa ile aramızdaki yakınlığı hiç bir kuvvet bozamıyacaktır 

Ankara 29 (Hususi) - Büyük kurul
tay bu sabah saat onda bilyilk Millet 
meclisi binasında Cumhurreisimiz Mil1l 
Şef İsmet İnönilniln sık sık alkışlanan, 
brnvo.. sesleri ile karşılanan çok mu -
him nutku ile açıldı. Nutuk, yirmi bef 
dakikn sUrdU. 

Müteakiben dilek, hesap ve diğer en
cümenlerin seçimi yapıldı. Nizamname

- SONU 5 i et SAllG'EDE -

MllLI ŞEF partinin büyük kurul
tayında parlak bir hitabede bulundu. 
Bütün dost ve müttefik memleket
Jerde derin akisler yaptığına şüphe 
olmıyan bu hitabenin en cazip husu
aiyeti, yurdumuzun emniyetini sulh 
ve insanlık davasile birleştiren asil, 
cesurane düşüncelerin kahramanca 
bir ifadesi olmasıdır. Ancak davası
nın dürüstlüğüne, kuvvetinin yenil
mezliğine iman eden bir milletin bü
yük şefi, bu derece kudretli bir lisan 
kuHanabilirdi. 

• z • 

Dün sabah Balıkesirden 
geldi. Vazifeye başladı 

• • z -
·kı teyid 

ortekiz ittif a
edilmiştir . . • 

1NöNO milletler arasındaki em
niyet buh;anından bahsederken bu 
emniyetsizliğin bugünkü halile de- " 
vam edemiyeceğini. ya milletin 
fuursuzca birbirlerinin boğazına atı
lacaklarını, yahut ta aklı selimin. ga
lebe ederek milletlerin huzur içınde 
müşterek bir insanlık hayatı yaşa
maları için yol bulunacağını ııöyle
rnekle medeni insanlığın endişelerine 
terceman olmuştur. Bilhassa millet
lerin vicdanında yerJe~mesi lazım ge

Liselerde 
----6'·---

B u hidise 
-*

Lizbon gazetelerine 
göre Türk - lngiliz 

ittifakı kadar 

3 Haziranda, ilk okul. 
1 /arda 7 Haziranda 

dersler kesilecektir . • 
İzmir ve büyük kazalarındaki ilk okul

larda vil5.yet ilk tedrisat meclisi karan-
na göro 7 Haziran Çarşamba gUnU ders- mühimdir 
lere son verilecektir. 8 Haziran Perşcın- __ ..A..._ 

be günü sôn 6lnıflar talebesinin mezuni- • u 
yet imtihanlarına başlanacaktır. . ~lzbon 29 ~Ö.R) -. Portekiz gnzetel7 

İrntihanlnr 15 Haziran tarihinde ikmal nnın kanaatince İngiltere ve Portekiz 
edilerek tatil başlıyacaktır. nrn~~dnki,.!ttif:IB?1 kat'i olar~ teyi~, 

Lise ve orta okullnr bir ve ikinci sı- İngılız - 'I urk ıttıfakı derecesınde mu -
nıflnrında 3 Haziranda dersler kes.ile_ him bir htıdisc telakki edilebilir. SaHi
cektir. 9 Haziran tarihinde sözlü imti- hiyetli mahfiller Lizbon - As6r - Madcra 
hana kalnn talebe ilan edilecek ve 12 müsellesinin gerek gnrbt Akdeniz için 
Haziranda sözlü imtihanlara başlanarnk gerekse şar~ ntlnntiktc_n geçen IngiJiz-
30 Haziranda bitirilecektir. Fransız denız yolları içın son derece 

• 11 Eylül tarihinde ikınnl imtihnnlnrınn ehcmimyctli bir scvkWceyş müsellesi ol-
başlnnacaktır. - SONU 5 İNCİ SAHiFEDE - Portekiz Başvekili B. Salo_ar 

Lise son sınıflarında 31 Mayısta ders- --------------·-------------
Jcr kesilerek 3 Haziranda sözlüye kalan

ı lar ilan edilecektir. Bunlnnn imtihanla-

len ana prensipten bahsederken nü
fusu çok milletler gibi nüfusu az olan 
milletlerin de müstakil ve milli bir 
hayata hakları olduğunu, küçüklerin 
büyiikler tarafından yutulmasını mu
kadder telakki eden bir nazariyeyi 
hiç bir yer için kabul etmediğimizi, 
kabul etmiyeceğimizi, benliğine şuu
runa sahip olan her milletin yaşamak 
hakkı insanlığın sarsılınaz müşte
rek bir akide olması icap ettiğini 
eöy)ediği zaman sürekli alkışlarla 
karşılanan bu sözler müşterek sulh 
cepheainde yer almamızı icap ettiren 
11ebcpleri mugalataya yer bırakmıyan 

Vnlinıiz B. Etlıem Aykut ınna 7 Haziranda (sözlüler) başlanncak-
Oeğerli bir idareci olan yeni valimiz ı başlamış ve öğleye kadar müstahkem tır. _on günde söz.lüler bitirilerek 19-30 

B Ethem Aykut dün sabnh İ:ımire gele- mevki komutanının •. vilayet dairelerinin Haz.ırnn tarihinde olgunluk imtihnnlan 
re.k viliiyet mnkamında yeni vazifesine - SONU 2 İNCi SAllİPEDE - ' yapılacaktır. 

bir açıklıkla meydana koymuştur. 
Muhakkaktır ki bu beyanat, sulhu 

seven bütün milletleri memnun ede
ce.le mahiyettedir. Zira zorbalığa kar-
§1 medeniyet ve insaniyet vazifesini 
k~hra~anca yapmağa hazır olan bü
yu.~ hır. milJetin sesini duyurmuştur. 
~u~~~fıklerimizle hayati menfaat 
bırlıgıne daya.nan mesai i tirakimizin 
kuvvetini tebarüz ettirmiştir ... 

Mihver gazeteleri, havayı bulan
dırmak için 'Zaman zaman en ~acına 
tahminlerden çekinmiyorlar. Tü;k _ 
lngiliz ittifakının Balkan Antantını 
guya inhilale uğrattığı hakkındaki 
iddiaları bu cümledendir. Mihver 
Şarka doğru yayılmn teşebbüsünde 
mtık son kozunu oynadığına kanidir. 
Bunun içindir ki sulh davasına hiz
met edebilecek bir varlık olan Balkan 
Antnntını torpillerneğe çalışmakta
dır. Antant milletlerinin son hadise-

- SONU 2 iNCJ SAHİI~m>E -
EVKE7:' BiLGiN 

Bir konferans teşebbüsü 
Italyan gazeteleri Londraya atfen 
böyle bir teşebbüsten bahsediyor 

Roma 29 (Ö.R) - İtnlynn gnzetclerl, 
Mosko\"a ile nnlnşma akdine muvaffak 
olduktan onrn, D. Çcmbcrlnynın ulhu 
temin mal sadiyJc biiyük bir bc~·uchni
Jcl l·oııfcrans toplamnl· fikrinde olduğu. 
na dair Londnıda dolaşan şa}inlan itina 
ile naklediyorlar. 

Knpitoldaki son nutkunda, 20 Ni.,an
dn, Duçe B. Ruzveltin telmih ettiği bü
yük konferans milnnscbctiylc İtalyanın 
her •konfcrcntesimaı (muazzam konfe
rans) fikrini peşinen reddettiğini bil -
dirmişti. Acnba İtaly<ı , bunun yerine, 
bilytik devletler arasında bir küçük kon
ferans kabul edecek mi? Hariciye ne -
znretiyle aliıknsı olan ıİnforınazyone del 
Ciyome• gazetesi bu mesele ile meşgul 
olarak ınütruliasmı şu suretle izhar et

~~·"I mcktedir. 
~..;:;...;:.~.-.::ı--'--·'-':..:-'-~-=--"-_.,_.. •İngiltere ve Fransanın kunnaktn o1-

1talyanın Sanremo ıehrindcn bir manzara - SONU 4 tJ'NCO SAHİFEDE -

- Diz burada ~ ntac.'\k Yer arı). lım. Ay clcdc bombo 
nıı? ....... . 

dur un re\ ayı lınk 

- Ynvnş si.i) le be Knkımın .. Hitlcıc du) urncuJ,, Çemberla) nııı ba mı bcl.iya 
110kacaksm.-



,. 

Tedkikler: 

19 Haziran tarihinde 

Orta okul öğretmenliği 
sınavına başlanıyor 

İlk okul öj'retmcnlerindea •• eria Atalay~İzmir Güzelyalı okulu öğretmeni 
okul öiretmenlilderi suıavJar:ma linaek Aliye Önsel. :lzm.ir Zafer okulu öğretme
lsteyenlerin imtilıanlanna lt hairaa ta- mi Khma Ömer, İzmir Tiirkbirliği ob.lu 
rihinde başlaNıcaktır. İmtihanlara kaltul iiretmeni E. Melnhat Suna, Kemalpa,o;a 
edilenler fUlllanlır: merkez okulu öğretmeni Hasan E~l, 

T'ORKÇE SINAVINA: İzmir Vali K:Wınpa~ okulu öğretmeni 
İzmir Duatepe okulu üğretnıeni .Fet- Naczye Önder, Kemalpaşa Dereköy oku

hiye Gökbaynlk, Çeşme Alaçatı ilk oku-
1 
lu öj:retmeni lUustala Çelikkan, İz

lu ölretmeni Rifat Aboy, Kemalpaşa mir Balçova okulu öğretmeni Kemal 
~kez okulu hq öirebaeni Necati Uter ErClen, Foça merkez c.kulu öğretmeni 
~zmir Kocatepe okulu öğretmeni ŞUkriye Sebahat Ceyhun. 
lige, İzmir İnlalAp okulu öğretmeni Ni-1 IATAMATIK 00 ., t}',j 
hat Kobek, Ödemiş Suludere okulu öğ- • RETMEN1..ı1u 
ı·etmeni Ziya Çizenel, Menemen Kubiliy . Sınavım. .. . 
okulu öğrebneni Şaziye Aytaç, Tire ikin- Izmf.r Vali~ o~ulu oğretme~ 
ci okulu öğretmeni Zehra Göktürk Me-

1 

Fuat Gözüm, Ö:lC!mll İstiklll okulu ög
neınen Çamaltı okul Oğret · F thi .retmeni Kemal Çolen, Karaburun Kese
Artuk, Karaburun ~talkay::~ıu eöğ- ~ okulu ö~retmeni ~bdullah. Oca~, 
retmeni M. Turgut Öcal ı İzmir Necati bey okulu öğretme.o.i Hurı-

TARIH, COOBAFY A, YURTBİLGİ- ye Bek~ Ödemiş Cumhu~yet ~u öğ
Sİ SINAVINA: ntıncnı Halet Ahar., İımır Hilil okulu 
Ödemiş Zafer okulu öğretmeni Ka- öğretmeni M. Nuri Onçağ, 

zım Barlas, İzmir Hakimiyethnllliye oku- FİZİK Iill.IYA TABİAT BİLGİSİ 
lu öğretmeni A. Ekrem Yatagan, İzmir YAZİLI SINAVINA: 
Seydiköy okulu baş öğrebneni Veli Er- Bergama Ondört eylül okulu baş öğ-
tan, .hmir. Karataş Musevi okulu öğret- retmeni Şeref Özer, Bayındır Uladı oku
ıneru Nurıye Özaysın, İzmir Ayyıldız lu öğretmeni Ahmet Sakarya, Tire ildn
İtaJ~an okulu öğretmeni Zinet SanJav, d okulu öğretmeni Emine Ir~ğ, Tire 
İzmır Cumhuriyet okulu öğretmeni Ayşe ikinci okulu öğretmeni İsmet Oztüzfuı. 

ŞEHiR HABERLERi 

~- Jli~ mı;;v~!"'JtD"~ 

Kaçırılmaz fırsat 
Dahili tefrişat için ihtiyacuuz olan 

dö ·cmclik kumaşların, perdelik tül
lcriu, bilhassa du\'nr kağrtlarıwn 
ca fihellerini size yaln12 İstanbnlcla 
Bcyoilandak:i : 

Dekorasyon 
mağazası temin edebilir. 
Dekorasyon mağa:ııasınm mülliirii 

bir halta kaJmak üzere zeagin bir 
aünume bilek.iyonu ile şehrimize 
gelmiştir. 

Evlerini ince bir :zevkle tefriş et
mek istiyenltt, bu niimune~ri her 
gün: 

Alsancalıta KaaJıf 
pansiyonunda 
RÖPebWrler
izmtr ruarıılüi takar
rilbil dolayısiyle : 
Dekorasyon müess ·: serci pli& 

\.'c projelerinin tıınz.iın \'e bunlıma 
imalini deruWe etler. 

--~-z s.. Ça. 

Milli Jefin 
Hitabesi .. 

-*-Bir muallim tayini 
Kwlçullu köy öğretmen eğitmenleri 

kur.su nııııımmliğine, köy öğretmen 
okulu muallimlerinden B. Saban Güle -
.dn tayini Maarif vekaletince tensip 
ediJmi~ir. 

·························••&••··········· 
E Gel~nler, Gidenler~ ......................................... 

İş bankası orman işleri mUdiirli B. 
Tahsin &sen An.karadan gelmiştir. in -
hisarlar müfettişi Cemil Berkman Istan
bula gitmiştir. 



Büyük 
• • • •• 

BiRiNCi GUN 
Milli Şef söyler 

Kurultayın gösterdiği 
görülecek bir 

heyecanli tezahürat 
manzara arzediyordu 

cidden 

Ankara 29 (A.A) - C.H. Partisi be- Bu manzara bilhassa Milli Şefin, parti- Atatiirkün muvakkat kabrinin büyük 
ıtncl .büyük kurultayı bugün saat 10 da nin knhraman müessisi Atatürkün, Ebe- kurultayımız adına riyaset divanınca se
B.M. Meclisinde ilk toplantısını yapmış- di Şefin ölmez hatırasını taziz için ku- çllecek bir heyet tarafından ziyaret edil
tır. Bütün memleket icinde milli bir bny-

1 rultayı be~ dakika sükQta davet ettiği mcsi ve bir Çl'll'nk konarak partimiz ve 
ram gibi kutlanmakta olan kurultay ftnda en yüksek derecesini buldu. Bil- 1 büyük kurultayımız adına manevi hu
toplantısı münasebetiyle Ankara bugün tün kurultayın, hazırun ve kordiploma- zurlarına sevgi ve tazimlerimizin ulaş
baştanbnşn bayraklar ve döviilerle süs- tiğin beş dakika ayakta sükut etmek su- tırılmasını arz ve teklif eyleriz. 
lenmiş bulunuyordu. B.M. Meclisinin retiyle Ebedi Şefe karşı gösterdiği bu ANKARA, 29 (A.A) - c. H. Partisi 
linUnde toplanmış bulunan kesif bir halk ihtiram vakfesi esnasında bütün kalpler bşxinci ~üyük kurultayındaki Hatay 
kurultaya iştirak edecek olan delegele- Atatürkün sevgisi ile bir defa daha çarp- d:legelerıv tnr~nd~ kurultay başkan
rln gelişlerini yakın bir alaka ile takip tı. Bu ihtiram dakikalarını müteakip lı~:taa113gd~kıp= veri~~tir .. 
eylemekte idiler. Toplantı saatinden çok Milli Şef ve değişmez başkan nutukla- cuda g:ıiriİm~ vebu d!;~:~:nı ~
tince içtima salonu delegelerle dolmuş rına devam etmiş ve sonuna kadar ve kongreleri yapılarak dilek kongı:· 1~ at 

l k h 
• . . . t d 

1 
c en yn-

bu unuyor ve her es celsenin açılması- bilhassa aricı sıyasetımıze emas e en pı mamıştır. M.nmafih yurtdn partili nr-
Jll ve Mill1 Şefin nutkunu söylemesini noktalarında tasvip ifadesi olan ve sık ~~d?şl.nrl.a tcmaslarımızd~n hasıl eyledi
sabırsızlıkla bekliyordu. Samiin locala- sık tekrar eden alkı~larla karşılanmıştır. gımız ıntıbalar ve Hatay llyönkurulu tn-

. . . G ı b k tku d · rafından bize verilen direkliflc 1 H t rmda gazetccıler, davetliler ve kordıp - ene aş anın nu n an sonra rı- v . V• re n ay 
1 .. · k lt · k·ı· Ah namına nsagıdakı arzcdecegımiz muhta lomatik'e ait localarda da Sovyet, Jngi- yaset ıncv mnı uru ay reıs ve ı ı - . d'l kl . lal . .. -

.. ı·k d . 1 l . . d" snı ı e erın < u muzakereye konul 
liz, Fransız, Afgan, Iran büyük elçileri dul~a 1 Ren a ışga ey emıştır. A~ ul- mnsını istirham eyleriz. -
olduğu halde biltün diğer elçiler ve el- halık Renda kurultayın hakkındakı te- ı ...... Hatayda büyük sıtma uval r t • 

·ın.. t kk" tın' k 1 k'I --1 Y a ı eş çilikler erkanı hazır bulunuyorlardı. veccl une eşe· ·ur e ış ve uru ta- ı '-'Uen Amık bataklığının kısa bir za-
Saat tam 10 da Milli Şef değişmez yın tetkik ve tasvibine arzedilen mese- manda kurutulması. 

başkan Jnönü halkın sürekli alkışları lele.re ait tezkere okunarak bu teklifle- 2-Hatnyda en kısa bir zamanda sıbna 
d B.M' M clisine tec .. iflerinde re mütenazır encümenlerin seçimi ya- ve tra~~m mücadelesi teşkilatının vücu-

arasın a · e -s- v da getırılmesi. 
Meclis önünde başta muzika oldugu hal- pılmıştır. 3 Eti Tü' ki · d T k · ·c K lt "tc k. - r erı arasın a ilr çe di-
de bir as}.teri kıta ihtiram resmı ı a ey- uru ay mu a ıp umumi toplantısı- linin kısa bir zamanda yayılması i , 
Iemiş ve muz.ika islikllll marşını çalmış- nı Çarşamba günü saat 15 de yapacak- Maarif ve parti cephelerinden acil ha~: 
tır. tır. ketler ve faaliyetlere geçilmesi. 

Reisicilmhur Inönü refakatlerinde B. Ankara 29 (A.A) - Beşinci büyük 4 -Antakyada bir memlckl't hastanei 
M.Meclisi reisi Abdiilhalik Renda ve kurultayın bugünkü ilk toplantısında yapılması. 
başvekil Relik Saydam olduğu halde aşağıdaki takrir kurultayın şiddetli ve 5 - Deıniryolunun Antakynya kadar 
d v i t' l . . 1 d' .. kl' lk l U7.ntılması. , ogruca ç ıma sa onuna gırmış er ır. sure ı a ış arı arasında okunmuş ve G z t b k ·ı d'v . 

. b . . - ıraa an ası ı c ıgcr tıcnret 
Gfnşlcrf ütiln kurultayın kordıploma- ittifakla tasvip olunmuştur. bankalarının kurulması. 
tik localarına kadar sirayet eden sürek- Beşinci büyük kurultay yiice başkan- 7 - Hatay ile Türkiye arasındaki ik-
11 alkışlan ile ve sevgi tezahüratiyle lığına: tisadi mübadeledeki kayıtların derhal 
karşılanan Milli Şef delegeler arasında Partimizin banisi ve Ebedi başkanı ve kaldırılması. 
yer nlı.lıktau bünrd gt:neı 1.ıd~'Aau vel<ııı 'l'U• h.ı.> t! Cumhur1yetinin müessisi obn tir?ı=~:.ı..cuacı uu lıuıauUllu vucuü.t gc
doktor Refik Saydam riyaset kürsüsüne 
gelerek kurultay müzakerelerinin açıl
ması iç.in parti nizamnamesi mucibince 
1oklama yapılacağını bildirmiş ve yok
lama yapılmıştır. Yoklamayı müteakip 
reis sözU parti genel sekreterine vermiş 
ve kUrsilye gelen Dr. Fikri Tüzer kurul
taya iki reis vekili intihap edilmesi lii
zımgeldiğini bunun için de B.M. Mecli
ıi reisi Abdülhalik Renda ve parti mec
lis grubu reis vekili Hilmi Uranın nam
:r:cd olarak teklif eylemiş ve bu teklif 
kurultayın ittifakiyle tasvip olunmuş
tur. 

Gençlik bayramı münasebetile 

Milli Şefin gençlik 
hakkındaki iltifatları 

Ankara 29 (A.A) - 19 Mayıs genç- m~e vasıta olmaklığımı benden rica et
lik bayramı münasebetiyle beden terbi- mişlerdir. 
yesi çene) direktörlüğünün Milli Şef İs- Türk gençliğinin bu kalbi arzusuna 
met lnönüye gençliğin bağlılık ve tazi- vasıta olmak bahtiyarlığına yüksek iti
matını arzeden telgrafı ile Reisicumhur madınıza mazhar olmaktan mütevellit 
tarafından verilen cevabı aşağıya dere- şükranlarımı arzederek saygı ile ellerl-
ediyoruz: nizden öperim, nziz Şefim. 

Beden terbiyesi genel 

Yine yapılan teklif üzerine kurultay 
katipliklerine Aydın delegesi Ethem 
Menderes, Istanbul, delegesi D. Hayrul
lah, Niğde mebusu Cavid Ural ve Kil -
1ahya mebusları Sadri Ertem ve Vedide İsmet İnönü. 

Cumhurreisi 

direktörü 
Tümgeneral 
Cemil Taner Uzgören ile Ankara delegesi Hilmi Üç- ANKARA 

ok seçilmişlerdir. General Cemil Taner 
Beden terbiyesi genel direktörü 

ANKARA 

Alman 
Yulius - Berger 

şirketile ihtilafımız 
İstanbul 2!J (Husu.si) - Kütahya -

Balıkesir hattını yapan Alman Yuluis
Bcrger şirketi ile hükümctimiz nrasın
dnl~i ihtilUfın halli için Yunanistanın Pa
ris elçisi B. Politisin hakemliği altında 
delegemiz Sinop mebusu B. Yusuf Ke
maUe şirket mtimessili bugün viluyctte 
toplanarak temaslara başladılar. --

Bir tayin 
Ankara 29 (T clefonla) - Ziraat vc

kiılcti iş heyeti reisliğine Pendik bakteri
yolojihnne müdürü Ahmet Şefik tayin 
edilmiştir. -·-Vekiller Heyeti 

toplandı 
Ankara 29 (Telefonla) - icra vekil

leri heyeti bu ak om geç vakit meclis bi
nasında bir İçtima akdetmiştir. 

-*-
Güreş 

Müsabakalarında 
Istanbul birinci 

oldu 
1stanbul29 (Telefon)-Türkiye, Grego 

Rumen giire~leri birinciliklerini kaza -
nanlnr §unlardır: 

5G kiloda birinci küçilk Hüseyin (Is
tanbul), ikinci Şefik (lzmir), uçuncü 
Halil (Bursa), 61 kiloda birinci Kenan 
(Istanbul), ikinci Niyazi (Kocaeli), 
üçüncü Rikabi (Samsun), 

66 Kiloda, birinci Şab:ınoğlu (Anka
ra}, ikinci İzzet (lstanbul), üçüncü Be
kir (Izmir}. 72 kiloda birinci Celal (An
knra), ikinci Faik (Istanbul), üçüncü 
Thsan (Çorum), 79 kiloda birinci Adnan 
(lstanbul), ikinci Vahid (Ankara), 
üçüncü Hüseyin (Eskişehir), 87 kiloda 
birinci Mustafa (Istanbul), ikinci Meh
ıned Ali (Çorum), tiçüncü Aziz (An -
kara). 
Ağır sıklette birinci Çoban Mclımed 

(Istanbul), ikinei Ahmed (lstanbul), 
üçüncü Hasan Hüseyin (Çorum), 

Milli takım ı:!Ürescilcrinin nlnu..cı pl -
dan yapılan tasnifte altı sayı ile Istanbul 
birinci, dört sayı ile Çorum ikinci, üçer 
snyı ile Ankara ve Izmir üçüncU, Ko • 
eneli dördüncü olmuşlar, Bursa, &ıki
şchir, Samsun mıntakaları birer sayı al
mışlardır. 

-*-Macaristanda 
intihabat 

Londra 29 (ö.R) - Taymis gazete• 
ainin Budapeşte muhabiri bildiriyor: 

Yapılan Mac.ar intihabatının hususi bir 
ehemmiyeti vardır. Zira sağ cenah Radi
kalleri ( Na7.iler) Macaristanda çok faa
liyet gösteriyorlar. 

260 mebusluk için 841 namzed var
dır. Bunlann 284 Ü hükümetçi, diğerleri 
muhaliftir. ilk neticeler hükümctin lehi-
nedir 

Budapeıtc 29- (AA} - intihabat bü-Kurultay riyaset divanının bu suretle 
teşkili üzerine genel başkan vekili Dr. 
Refik Saydam: 

Söz genel başkanındır ... 
Diyerek riyaset kürsüsünü terkeyle

miş v~ genel başkan Milli Şef İnönü ku
rultayın, yaşa ... Varol.. sesleri ve şiddet
li alkışları arasında kürsüye gelmişler
dir. 

Büyük ve sayın ~efimiz; gençli~ v~ 
şpor bayramı vcsilesıyle ~d:n tcrbıyesı 
ve spor hareketleri teı.ahuru . ~aparak 
ne!;e içinde bugünü kutlamak ıçın yur
du~ her tarafında meydanlara toplan -
mış olan bütün Türk gençleri ve spor· 
cuları yurda faydalı olmak üzere her 
emri candan bağlılıkla yapncaklanna 
and içmişler ve istenilen zamanda iste
nilen yerde bütün maddi, mnnc~ :~
lıklannı ve hayatlarını yüce Şefımızın 
tek emrine hazır bulunduklarını arzet -

İdman bayramında gençliğin bize gös- tün gün devam edecektir. Kat'i neticeler 
terdiği manzara bugün için kıvanç ve ancak yarın sabah ilan edilecektir. Yet
yarın içln ümit ve inanç vericidir. Bu mi, intihap dairesinden 5 3 ünde ilk gün 
güzel başarılardan dolayı bütün dünyn- alınan neticeler şimdiden malumdur. Bu 
da kuvvetin ve civanmerdliğin remzi dairelerde hükümet partisi kazanmıgtır. 
olnn asil Türk gençliğini ve onu sevk ve 
idare edenleri takdir ve muhabbetle 
tebrik ederim. 

Milli Şef, cEgemenlik Ulusundur> dö
vizini taşıyan levhadan aşağıya kadar 
uzanan parti bayrağının fonunu teşkil 
eylediği muhteşem bir dekor ortasında 
bütün bir milJetin kalbine hitap eden ve 
ona yeni direktifler, vazifeler tevdi ey
liyen ve baştanbaşa enerji ve sevgi do
lu nutkunu irad buyururken kurulta
yın gösterdiği heyecanlı tcznhtirat cid
den görülecek bir manzara arzediyordu. 

/ngiliz sefiri ile Ciano 
arasındaki mülakat 
Roma 29 (ö.R} - Londra gazeteleri 

cumartesi günü lngilterenin Roma sefiri 
Sir Pers Lorenin Kont Ciano ile 2 5 da
kika süren ve en müsait ıekilde cereyan 
eden mülakatından bahsediyorlar. -Bugün 

İSMET İNÖNÜ 

Beyaz kitap ve 
mutedil parti 

Kudüs 29 (ö.R} - Mutedil parti re• 
isleri Jngiliz beyaz kitabını müzakere 
esası olarak kabul etmişlerdir. 

---"' "' Sir Pers Lorenin 
nezaket ziyareti 

Londra 29 ( ö.R} - lngilterenin Ro· 
ma sefiri Sir Persi LorenCumartesi gil
nü B.Mussoliniye ilk nezaket ziyaretini 
yaparak yarım saat kadar görüşmüştür. 

-...*-
Sovyet Rusyada 

Köylülerin istihsalini 
artırma tesviki .. 

Moskova 29 ( ö.R} - Köylüleri istih-
salini artırmağa teşvik için kısmen ferdi 
işletme hakkını veren yeni bir emirname 
neşredilmiştir. Buna nazaran her köylü 
bir hektardan fazla araziyi şahsi olarak 
i~letcbilecektir. 

Diğer bir emirnameye göre hiikümct 
nüfusu fazla olan havalidcn bir kısım 
ahaliyi Sibirya veya uzak şark gibi işçi 

kıtlığı hissedilen mıntakalnra neklcdebi
lecektir. Kültürpark sinemasında 

iKi AŞK AR:ASINDA Japon n1ukabil taarruzu 
FRÇBt~~ı~i·~N;~~~ ~~~Ç~~~~1JvN bu sefer de akim kaldı 

Londra 29 ( ö.R) - Çin karargahı umumisinden bildirildiğine gö-
SHIRLEY TEMLE . re japonların dört haftadan beri merkezi Çinde teşebbüs ettikleri mu-

BUyük muvaffakıyetle devam etmektedir. Seanslar: lki aşk arasında kabil taarruz muvaffakıyetsizlikle neticelenmiştir. Japonlar ağır za· 
915-6-3 Çin Çin 7,30-4,20 yiata uğramışlardır. Salahiyetli mahfellerin fikrince japonların yeni 

••••••••••••••••••••••• :............................................................ d l h l d 
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN bir taarruz hazırlayabilmeleri için en az a m üç aya i tiya& arı var ır. 
K A D J N K A L B J Japon kaynağından bildirildiğine göre ise Mançuri - Dış Mogolistan 

hududunda kara ve hava muharebeleri olmaktadır. Japonlar Dış Mo-
BARBARA STANVICK-JOELMACCREA golistandan gelen ve Mançuri arazisi üzerinde uçan bir çok tayyareleri 

Büyük aşk, heyecan ve sergüzeşt dolu şaheser 

'~•••••••••·--------------~--m~~ ~~~ühl~~~d~~~o~~ 

· M. Meclisinden 
orduya selim! 

Dün Mecliste Milli Müdafaa ve 
Ziraat bütçeleri kabul edildi 

~nkara 29 (A.A) - B. M. Meclisi bugün saat 15 de Refet Canı
tezın ba~kanlığında toplanarak 939 yılı bütçesinin tetkikine devam 
ederek z.ı.rant vekaleti bütçesini müzakere etmiştir. 
~u mu~asebetle söz alan hatipler ve zirai istihsalatımızın durumu, 

malıyet fıyatları, haralar damızlıklar zı·ra~ mu'·cad l · l · ·· · d baz ·· l. ' ' 1 e e ış erı uzerm e 
•w .ı .muta a~larda bulunmuşlar ve ziraat vekili Muhlis Erkmenin ver-

dıgı ızahat dın1endikten sonra bütçe kabul edilmistir 

Bunu ~üteakıp .müzakeresine geçilen milli müdafa~ vek~leti kara, 
hava, denız, askerı fabrikalar, harita umum mu··ru"r]"kl · b•'t 1 • " 1 • d l · b. .. u erı u çe erı 
uzer erın e uç ır muzakere geçmeden tasvip edı'lmek t'l · 
f t b

.. ] . . .. .sure ı e ma!nrı-
a ut~e e~ının muzakereleri tamamlanmıştır. 
~1~clıs yıne bu toplantısında bütçenin varidat kısmının da müznke

resını tamamlamıştır. 

Yarın saat 14 de toplanacak olan B. M. Meclisi müvnzenei umumi
ye kaı:um.~n~n geri kalan maddelerini müzakere ederek bütçe heyeti 
umumıyesını kabul edecektir. 

B. M. Meclisinin bugünkü toplantısında Milli müdafaa vekaleti ka
r~: ~~~~ ~e d::'1iz b~tçeleri ile askeri fabrikalar ve harita umum rnü
durıugunun butçelerınin müzakere ve kabulünü müteakıp sürekli al
kışlarla karşılanan şu takrir okunmuştur: 

.. Meıı:Jeketi?1iz müdafaasını ve dünya sulhunu temin edecek olan 
Y.u~sek şereflı or?umuza ve onun yüksek liyakatleri ile sevk ve idare
sını de~u~t; etmış olanlara Büyük Millet Meclisinin selam ve saygı
larının ıblugını arz ve teklif ederiz. 

Posta idaresi kadrosu 
takviye ediliyor 

Anka.r~ 29 (T elef~n!a} - Posta, telgraf, telef(Sn idaresi, kadrosu
nun tadılı hakkındakı layıha meclis ruznamesine alınmıştır. 
. Bu l~yıhaya göre, idarenin kadrosu 313 memur ilavesi sur>!tile 1ak

vıye edılmekte ve mevcut kadrolarda bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

F evkal3.de tahsisat layi-
hası ruznameye alındı 
A-l·-- ')Q IT-1-t ı ' r11° • •• •• --- • 

tır. Encümende bu layıhanın aldığı son şekle göre bu tahsisat maliye, 
maarif, nafın, iktısat, ziraat ve milli' müdafaa vekaletleri emrine, em
niyet işlerine, jandarma, sıhhat müdürlüklerine, taksim edilecektir. 

işleri bittikten sonra .. 
ispanyadan dönen lejyonerler 

Cadix 29 (A.A) - ltalyan lejyonerlerini nakledecek olan iki v _ 
pur evvelki 3kşam buraya gelmiştir. Öğrenildiğine göre dahiliye naza 
Serno Suner azimet merasiminde hükümeti temsil edecektir. Muht i~~ 
tcahhürler dolayısile vapurların 31 mayıstan hatta 1 haziranda e 

1

1 
hareket etmemeleri muhtemeldir. n evve 

Diğer cihetten yaralı ve hasta ltalyanlar Ceadiska hastahan · 
. b. d. ·ı w ba J e gemı-

aıne ın ırı mcge ş anmıştır. 

Roma 29 (Ö.R) - Kadiksten ltalyayn gelmek üzre hareket ed k 
olan ltalyan gönüllüleri vapurlarına binmezden evvel şehirde bi ec~d 

· ki d Le· 1 • • • • f r geçı rcsmı yapaca ar ır. 1yoner erın geçmesı ıçın za er takları l 

tkır. 
1
(Y. kA.' .-kBu 

1
taklar 1ıspanyaknı~ )Jtalyan işgal.inden kur~:f~ş:;;~ 

ut ama ıçın uru muş o sa gere tır. 

Londra 29 (ö.R) - ispanyadan dönen Alman gönüllu"le · · h .
1 · k ı nnı amı 

olup Hamburga gıtme te o nn beş Alman vapuru dün ak M 
d · · d · 1 d. şam anş 
enızın en geçmış er ır. 

lngiliz işçilerit hürriye ve sulh 
için her fedakarlığı hazırladılar 
Londra 29 (Ö.R) - işçi kongresi Portsmuntta açılmı t R' 

nutkunda lngilterenin Türkiye ve Lehistan la akdettigw i p şkıtrl. dıyaset 
"' . l R d'W• .d a ar an ve ı unnnıstan a omanyaya ver ıgı garantı en dolayı rne . . 
har edilmiş ve Sovyet Rusyanın sulhçu devletler grubu mn.ul ~hıyekt ız-

h · · ·· ·ı · · na ı tı a ının e emmıyetı gosterı mıştır. 
lngiliz işçileri hürriyet ve sulh için biiyük fedakarlık . w 

zırdırlar. Fakat fedakarlıkların her kes için müsavi olmayahmaga ha· 
israr ediyorlar. sı ususund,, 

Arnavut ordu 
ltalyan 

ve 
ordusuna 

jandarması 
ithal edildi 

Roma 29 ( Ö.R) - Arnavut ordu, jandarma ve h d 
nın ltnlyan ordusuna dahil olmasına karar verilmi t~ u(t muhafızl~r~
nin emrile, Arnavut fasist partisi reisi ltalyan F ş ır ! ) M ussolını· 
meclisine dahil olacaktır Macaristnn Tirandaki af'r .. ~e. l:orporas) on 
vft.!"miştfr. e çı ıgını ılgaya karnr 

Budapeştc 29 (Ö.R) - Mebusan intihahatını b 1. . . 
celerine göre hüküınet partisi reylerin ekseriyet' ~ ke lı olan ılk netı· 

P t k • '/ l "/ ını azttnmıştır 
or e ız ı e ngı tere a:ası ndaki dostluk 

ve Çember/ayn ın mesajı . 

Lizbon 29 (Ö.R} - Kabine başvekil B Sl · 
1 

k' 
ittifakı hakkında B. Çcmberlaynın kendis·ın. e a.~ardı, ngiliz - Parte 

1'!' 
gon erd'w · h • saJ• 

dan dolayı tebrik etmiştir. Portekiz gazeteleri u • bıgı şa sı me. 
.. I ı d · ' murnı ir rnemnunıye-

te tercuman o an yuz.ı arın a dıyorlar ki: Ingilt tle 
P k. .. b'l' p k' ere nasıl her sure 

orte ıze guvene ı ırse, orte ız de her veçhil 1 .
1 

.. e-
bilir. B. Çemberlayn tarafından ittifakın sulha h: ngı te

1
reyke g~,t·e~i1· 

. p k. l . . b'lh ızrnet o ara gos e 
mesı orte ız gazete erını ı assa memnun etmi tir. 



I~~ tfy~u_;t};~ib~;~;;J 
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Dolayısiyle PifekaP Küçütı İsmail :J::ı'.:'l:tz"![.a:'Aı.t., 
Yemişleri niçin 

yemeli? 
--tr-Çeviren : HOfim Sami MlR~KATIRcıoOLu - 14 -

l T 'h • • h Havva anamızın, Şeytanın aözUne Osmanlı Sa tanat arı ının ''H o· anı arpte uyarak kırmızı elmayı niçin yediğini ft 

• YAZANı Dr. G. A. 

LJ l Bir Saf hası Dün kendi kendime yine düşünüyor- asan,, 1 v kocasına neden yedirdiğini bilmiyo~ 
CJe}feCan l dum: Bizi derece ,._ meşgul eden yahut bu muala hiç inanmoyonor ._ 

lıu Tann fikri nedir, diye .. ~olar bel- l . -1 k · ı pek eski zamanlardaki atalıımnızın Y9" 
- 40 - ki fizyoloji bakımından ~ırbırınev ben: "Bomba ,, mese esınaen sorguya çe ı en mi§leri biru beslenmek ve daha ziyade 

d b" ziyorlar fakat bu benzeyış te aşagı yu • ,6. fı• b ·ı •[-1.r.. Ü fÜ fl k • . edild •• l> ki za.. - Fikrimiz, sair şeylerde de iti- nhbmında, denizin kenarın a " karl bu'. şey. Renk renk;~ "'~plan Hasan, hô:kım?.e ı • r e gu aurm ş •• keyi •_nm• .... y ._ .... ;.ı: o ı.ı.. 
ıu edecek ·b· ·· ·· ··yor lstanhu· aşağı bir yukarı dolaşıyorum... var Bu gnıplar içinde çeşıt çeşıt ınsan d" b .. ık ak man kitaplan haber venyor. 
llD • gı. 

1 

gorunu ··• Çok hoşlandığım bu yer, civarın- ırkbn var. Bu ırklar içinde türlü türlil - Hasan efen 1 ugun ç ac ... taplara da mutlaka inanmak lizmı seJ.. 
lu. tob.ıt eevıyorau~j? •;. • daki d.. hallere benzemiyor... milletler var. Bu milletler içinde sayı - Dediği halda o yine çdanaxdL . meDa do. hBll uslu otu<an çoculdua m6o 

- Evet... Seveb ~ım• ~.ne- ıger ma . f kil ederek S1Z aileler ve bir aile içinde nihayet aşa- B~ cuma günü idi. Şehzade b.,.naald Ufat o!a,..k Y•miı verilmesi do y..U,. ı!İyOl'Ulll ... Çünkü henux onu gore- Sular burada hır ana or~eş k"' ··kı·· ğl yukarı birhlrlne benrlyeo ~ler Haoamn cHayalhanei o.,. .. ı. kumpan· 1 . d ho,a ııidecek lezzetli bir 

b:t;iir ~:\':,~ü~:'td: i;i.~·::= ~~=~: rı~:;ır?.;~:;i,ya:ak =~_rı: ;~·;.~ ı!::f.~'t.':ı::s;;; y!1fr ~:·~::i;Y;.~:~ı'.':.:';:n Ş:;.1n:-;;:::~ ::,"::: .:.ı. tarururuı olduiunu ıöo ... 
d önne "e vakit bulabilir üzennde serpılıp kahyor ... lıte Bogaz kaç şah<de, yahut ta aılem ıçmde . ç • nlamak iote- "'" • 

"? a. onu g g i inde dalgaların daimi saldırışlarına olmazsa bir kaç sene yaşamış ~lma!,'a .~h- oynayıp oynamıyac~gını ~ (H · n Daha sonralan yemıoler uzun bir za.-mıydim? •• • . • ç ' hl"k I" i bura- ti a vardır. Sathi ve indi hır hüküm yo,dum Bakbm kooede bazat .,. man. illç ola<ak tanmm'flL Baa W.... -Haklısın"::" ~W.t ıımdı mu~ı-ımaruz kalan en le ı e ı yer• .!~ek istemiyo~ Fakat bunun .he~ efOndi) oturuyor. O zaman ~~ı,ol~~· bldar da deva ola<ak yemif yemeiP ..... 
fc alsıbruz ... Kopruyu geçmekte ıs- sıdır... d' d'" b" kese teşmil edUebdecelt kıınun ma!".r; fiyat lioteleri hemen hemen b.,b.,le .. run . d 1 ıena vana d., bu zamanda 
tic8l ediniz .. Göreceksiniz, lstanbul Onu bana sev ıreedn ıgler. ı~l se- tinde bir hakikat oldu~ şüpb~~~ ayni idi. Yani birinci ıımıf localar 55, ikin- ~· e ~r ~~alannın çıkardıklan türUl kad .. 11 hep de temaşası seyr en erı eg en- Görüniişteki bu fark ozde us u 

44 
b . . ki 

1 1 
'kin ımya a 

ne ar guze •• d d' , "t 't anzaraları ihtiva Ad'l h' şekil alıyor Fizyolojinin kar· cı sınıf localar ' irıncı mev ' ı - türlü ve hepsi süslü §i~lerdek.i il&çlana Arhk çıkmağa hazırlanıyor um.. ıren çesı ç~• m mu ' ır · k · f · k" 5 5 k t B !arın yüzde onu k olt. 
. . kald Led' F Ik- tın "di; . . Rıhhmm üstünde, adeta şılığı ol:ın psikolojiden bahsetme ıs 1 

• cı mev 1 • • uru!~·. un. . . . . yanında yemişlerden oifa belcJeme ar 
Ledi Echt salonda ı. .• ı. a e esı • ola tıOınız sırada ne yoruz. . . . . d .. ü!ôcm h'""'' •d•. B".' •k•~« ~evk• devede kulak kabilinden aayilir. 
land ise bana refakat ederek hırlıkte sulara degerek ~- .. ş 0 

y 1 Mevcut insanlar kadar .,.,,,zunıer'!' pa,aoile bidnd mev!Ue .,md•k. K.,eya Et ki · · bU.hütün alo~z ederek 
bahçeye çıkhk ... Kayığım n;ıerdiven· ~~a! şeyler l goruyo)";'nut·· la : bulunduı;.,. ar~k psikolo~inin e\~~~? 5,5 kurnou uratt= ve Haoan efendiye' alno:::ı.:.ı:~:· ve yemiJleda ıeçlnmek 
C!en yüz hatve açıkta beklıy~rdu ..•• uz.:~ınde sıra anan ya ktr, a~ r~ alem o~m~ !'1utearıfcl~nnd~?d b~ı ı::: - Eğer, dedim, bugün hasta iseniz rddiasında olanlar yemişlerde insanı he9-
Celdiğimi gören kayıkçıl~r kurekle- eşıgın~el duran la;ş;:rı:;.;~ak ~:~i: ~.':,bJ:.:~ ~ru.:;~:e:~;i{'~"tıo.:; :ıduktao ve oyuna .,kmzyacak .. na bilet k .. m~· !emek kud<etini da bulurlar. Valaa Y .. 

rini zorlıyarak yanaşmaga ba§ladı- ~der o.ful nazaBr l hepsini gör- sonra bir niinac;lar ve kıymetler şeniye- yin. Biz buraya sizi görmek. için gelı- mi§lerin hepsinde insanı healiyecek olan 1 • gı en çı ter.. un arın "d daha b . daha dd 

1 

. d 
ar... . . b ..•. b" evirmenôz ti olan pslkoloıo e ara ve yoruz. alhünün yağ va oeker rna • enn •• 

Birden bire l..edi F alklanda baka- ~ek ıçın aşınızı cuz ı ır ç çok !arklar bulunacnğı onto!ojik hlf "'!" Rahmetlô Haoan güldü. a ok 'bulunu'- e.,,,mda haylice hile 
ak ded · ki kafı tf B ruret insanın hususıvetı- d 

1 
h z ç 

r ~::dan: Gördüğüm vaziyet R;htımın kenarında durmuş, dal- ~~: ~İ ed:n~fılozof ~re mütefekkirİe~kin ta-f 1Evladt,g~r:· ~yg!ahç~a~= ;!: vardır. Faka~ insakn yda~~ız Yl~:m§le bke.-
- ··· d' J ed" d B'rden ar- · ·· l'. ·· t k b' • · veremedi - a an e 1 

• • • da Y'- lenmek. isteyınce en ısıne uzumu a-ka d teessürümü gizleyeme ı- ga arı seyr ıyor um.... 
1 

• hır tur u m~ş .ere .. ır ıs~m ak min i in sana dilimi göstermek isterdım Rahmetlı cHasan~ ın vıı ı.a • • • • • .... "'~ı? ~ t" k 1 dildim .• Ve bu va- kamdan, her vakit benı mutlaka sı- lerl, bunun ıpn ~mm an aney~ ~ardi • ama ... ç y akandakl baytar ;şaretinden sahneye ç•kı§• d~' kal on bulab'.lme~ ·~n ~?• of •nmn:; IS:ı" ıçın ı~ ısd a e •. . ld . lendir en şu cümle yükseldi: yine ruh kelnn.,.•yle y~d etm~ ,. ~ ürktüm. Tıbbiyeli bir arkadaşım gönder D dL B bam· m'f olan pek .,k, ve <Pbda, ın,.n ar • zıyetten sız e muteessır 
0 

unuz ..• nır . .. .. L"" k' ğinılz rnüte!ekkir ve mutelıas.ıs cev er- .. . - e a ' · ebilecek bi, hayvan da bolamadddan 
Arok her muhatarayı. .göze . alıyo- - ~o~!u~'. mokr: oii'.:u~··hik- d.e. o~an~a ~v."etiyle ·~ ç~ :! '"':ı,!1,~0:'d":.'i.:"un .. Rahmetli yalmz sah- De 'i.':";,, soyuyorlar... ::an oaçludan bol bol yenüı JÖYe«k 
rum, bundan oonr~, !OZ.' ~ehlikeler- c~osyd· 1ı:7ar .. İtil Beyoğlu """h h«•e~ci o~:.:ç=..: meta· nede değil, hususi hayatında da ve ~t- - ~ı .. Soyuyorlar ama .. Sizin evde ıeçlnebi!i,Je,dt Fakat bu zamanda oka· 

ilen ~~~y·aC: sa:k~'.~k:ı1~r:~ı::: ::~is7.° hi~~e:ç~::mize ~it bir hak- :~k ~e:ı;:: ~elerde daima ~· l!.ı\':~;=~~: ~:~.'~;'~: po'"'"71 değil, su terazisinde adam ..,_ dar çok yemiı yemeğe tahamrnü~ •tecek rkı;:. ı k•ın ... ç . ka, el uzatmakta pek fazla ısrar edi- ıaı halinde kalouşlzr··~-~~ .... ken tUrlü türlü nükteler savurmaktan yut;•;,:·-.. arbk porlokal lalan bekle- midele< - ve k .. .ı .. - P•\ nz \"."'."· ır oruyucu.... • h I Ancak yukanda ver-.~ . a . ad t kendini eğlendirmiş gihl bir zevk e . • . Onun için yemiJle<in il&ç o mu• •• " ın· 
SWnlo yalnız olarak bıB az k'" yoT a~ .. f t d .. f Baktım madam anlaştlacağuıa göre bu ihti!M ~ti: du~:.dı ın~~~n lıt~Ulhamlde Yıldızda bir ,.., b .. !eme kud<eti de devede kulak 

bihal etmek istiyorum... ~u ~- u. a esa u ···K. • . 'M d _ muhtelif ol~uodan değil, 011ll' "a: · * bo b etılımşb. Yapıhın tahkikat komi- kabilinden oay.!abilli. 
bul edeceğinizi ümit edebılır mı- Kalllorı, Kaklyop ve tl:ı~d:· k:st~~ mt ekle .mbuvlazzafl=d=~~gelme:e. (Hasan) a ait küçük İsmail efen~ te~e:U: içinde bombayı patlattı.klan Buna karııık yemi~ler bize faydalı ve 

• , ze er şap asız, sır enevvı u tmuş il ha 1 kudukça benim de gözü - b (H ) dan satın aldıklannı ,_. "d 1 ı 
yunr.. · b · ·· 1 · b' "T' ç bir kıyafet- dir insan zekilan yalnız kıyas yapab • tıra arını 0 • ukluk ha ara ayı asan . ) lüzumludur. Terkiplerdeıu ma en er• 

Bir az f8Şl?ffilf bir vazıyet~e, :nı tayyor er~, ır azk gul un wkteri irin birbirine benziyorlar, fakat mün önünde ona daırb çocH b' tıre .. !: meydana çıkartı!'or. Tadi~ila.?ı!ı;:nb hı pau: vitaminlerinden dolayı, madenlerift de. d" li d Fakat mnunıyetsız- !e gezmıye çı mış ar... ' . . tiki . ka 1 m caularuyor Ba am, ar ıye n - !as pandıras dogruca v uz • . k .~ı;ö~~;en resm:"b;r vaziyette • o anda mü'ti'ı;ir gevezelik sağ- :::ıs:~·b!~=in~~::' ;:~ .;;.yor-· ~~inde baş .;_·~•dardı. Şehzade başın- r~· çıkarıyor=~d~ b:;'~.;~·g~l~ı::.- ~~:7~::: :~~:~::~~~:=- ~= 
:~!··-.. ~ara"!:ı:n gt!~~:1: ı!~!:~ nağınNi:::: ~d:::~yrek gö.ünü- ~';,;,[~; .• ~~7..::~~:. ~·::u;;ı;:'. a ~~u~~~;· (Hasmı) bize misafirli· .:~şı'J,rgu esn ın .. nı be.Iemcz!c..,e de b..I~ecekd m~d-

u •• nu ıma • b' l · • ı' d" • ğe gelirdi. Onun bu divnrubarbe çtla§ıru ne ,.. dele<in ı,. ya,amalonnı temm e er er. 
Lana inandığını b~l~ire? müphem ır yor suEuz ... y "kö e aslii elmi- "';;';~~yelerio es:wm ise kUbra leş. Sohbeti çok Uıtlıydı. . E man hatırla=ım gözümün öo~de m<>J· Madenler ve vltonünler olmaymca bizi 
mana dolaşıyor gıbıydı.... - vet... em y g kil eder. Aristo'nun fani oldufuoo çıka. Dır loş gecesı ~':n ~lmişh. 

0 
{;:_ hur oyunlarından (~m degırmen cı: he.Jlyecek olan maddele,, hirl bes!ly .. 

Nihayet kararını verdı . .. Ve sert yorsun uz!.. .. d rabilmek için bütün insanlann fani ol - oturdu. Kahveler ıçil · ~ nayeti) canlanır. Bu pıyeste Has;ın J?CY ezl 
• . . - Siiol..esiz, baska şeyler, sızı a- ~ ''----· -u.-ı. ...... ..,. lcohnl .-tm .. 1ır -. ti ii7<> .... n .. t:rn:o. ':'1ı,.~,.,1~;' ~·~:t'.l:". '".i'm~;'; nanecı ~dg11ıu.. :u.~.ı.. .... ....ı .. h ... r.ın~t m er. 
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.. 
lcadar kolay değıl... dedı... Uurun - '"Bey.Kozda, I ene manauesınae dÜklannı bize hiç bir mnntıkl muhak~ sonra gitmek için kallöiıak iStedl. Hah- , --~ w·-.1 ~-:. ~--::--> - :r-1.1. ~ .,.ı-..ı . ...... - Hcıyatunızda en uzumlu olan mAden-
hakalun ... Siz, birinci defa olarak Is- bir ev tuttuğunuz sahi mi?.. me temin edemez. Biz müsahedeyi mnzi metli babam: kemey~ gotüru~orlar. K?tıller. mahk

1

e - lerden fosfor ile kireci ve çeliği yemiılo-b 1 h 
. .. k . . B k b' .. d . . K l . t'kbal d v "t • ahi kad D b' rtakal . ı· d mede ıfade verırlerken cınayeti mey ıa- . h h . d le b 1 B tan u u angı gun gezme nıyetın· - aş a ır gun e sızı an ıca- ve ıs ı e ogru namu en ye ar - urun, ırer po yıye un e w (H ) :ı-- . t 

1 
rın emen epııın e az ço u unur. u 

deMniz?... da görmüşler... (?, rem "'
10

" •~m ':!' esıyor ve oy e g_ ·· . . Hasan derhal yerinden fırlıyor: c" etten yem,. enn azw • meoe a a· ··w· edi"" • • . . • kısa k . .. 1 idin ne çıragı asan ın ı..u.crıne a ıyor ar.. ih . 
1 

. b 
1
• b 

-Bilmem ... Fakat mesela, bu Pa- -Güzel madam Falklandın evin- boyle ku~c1 
•. bır. ~ükın~ ~ 010Yc_>- Dedi. Hadısan portakalı çok sevdiği lçın - Yalan .. Öyle değil.. dem - etten ve yumurtadan, aütten daha 

zarıe.i günü?... e... adam raslgelmeoin imkılruıızbğuu hiç _ PekJ.. ıye ıyor. ·-::-' e e _çın- erer• ''" n., an uya e ma en geti• 
d 

ruz. Yoksa gunun bırındo olmiyecek bır dayanama . n· bağır R'A'W- lind ki d .. l'd' o 1 d . d Ad . 
- Pazartesi ••• Evet, hu muvafık.. ••BİTMEDİ•• bir şey bize mümkün kıloıq değUdir. DedL Babam da hareme portakal ha- tıırat;:J~ onu suktlta davet edıyor ,;,Jer. 

O gün size rehberlik yapmamıcôdden = Tabiat kannnlanm, tahm ederken Bo • zırlanması ;çin haber gönderdi. O za - ve S .. e:. d Y emiJlerde!U vitaminlere gelince, huo-
later misiniz~... B• k f _. utroux aDe la Contigence des Lois d.e man evler. haremli selfunlıklı idi. Diyo~~tile:'::ka;~ .. tahrif ederek on- lar sehzelerdeld vitaminlerden daha kıy-

- O kadar isterim kil... 1r 00 eraOS la ~~ture. ~ bu meseleye daha _Pozif Onlar yme rnuh~bbete daldolar. İçeri· !alırken cinay:u ,.;ne Hasnna yüklemek medôdôr. Çünkü yemiJler en rlyade çiğ 
- Öyle ise, o gün buluşalım... b b •• •• ~= -i~~t~bu bkır .surketbteu]temd asb"I e~ği b~e ~:k::tgt~~:e~1g' !11:1;.m ne oldu. Por ~ isteyince o yine yerinden fırlıyarak: olarak yenilir. Komposto içinde. reçel t:'_ı__ ed Sah. . b b'" "k teşe usu ) ıle 1 er esın a e e ı ece ır Yal . d ğil' •• d il . .. t d ha .. : d 

r....,t ner e?... ı, sız u uyu şekilde izah eylemişti. Felsefenin bu- Hasan gitmeğe kalkh. • - an .. Oyıe e •. . . •ç0n e yen m.,ı muo .,na ve a ~ya e 
Türk şehrini henüz tanımıyorsunuz? _ BAŞT ARAF! ı İNCİ SAHiFEDE _ ııiinkü ilim muhtevasiyle almış olduğU _ Geç kaldun, dedi. Gece eve terıha Diye ba;;~ıyor ve hakim tekrar elın- şeke,. ıüzel lezzet ve<mek içindir. Vltadediğiniz, köprüyü geçtikten sonra istikamet ve ortaya koynuıltta bulundU.- yollardan geçerek gidiyorum. Hele su delJ1 çıngu-agı ~ s~uruyor._ rninli yemiş çiğ yenilince de Titarnlnleri
önünüze çıkan sağdaki birinci soka- dukları garanti anlaşmaları ve ittifakları ğu mütalaalar, büyük Fransızın hükilm- terazisinin civan pek ısmz. Bekçi falan lın çilnHcü defka ~:m tamıyıne çıngragı ça- nin kaybolmasından tasa çekmeğe lüzum k ı Lo d P · Alınan 1 r· · kz tmi d ı:..:1.J:_ e·1~1.!_ a..'...:_ K"" ki is ürü' • il . K uk ca asan en tu yor ve çıngı- , ğa oaparak beni orada beklersiniz... me an zması n ra ve arıse, • c mı na e ~ ... uu.c. ""~ '."""' arama.. ope er e s e.. .•P - - k d Mahm , • kalmaz. 

. . v I ya ve İtalyayı alakadar eden meselele- her branşında atılan bu adun Contigen- lar bende para var sanıyorlar .. Önümü ragın ar asın an, 0 zaman u pa Ç ki b .. .. h k. • ik 

1 
Saat ıkıye dogru ben oraya ge ece- ı-in hallinde doğrudan doğruya allli- ce zilıniyetioin relatiTite' ve probabilitc keserler. Soydukları bir ııeY değil, üste- şadakl çmııu:aklı '"'YJI"' esnafın yayga- ocu an uyut•?· "' "" -~ rop" ğim... dar olıruyan küçük devletleri de kcofe- rlhniyetindeo daha esash ve şümallli ilk poste!Uy; de deldirlr!z. ralarm: Uıkliden bagırıyor; hutal.Id.,dan va b., ~lam. !"' ha.ta-

- Mersi... ransa davete bir vesile teşkil edecek- oidufuou teyit etmektedir. Babam: .. - Ne ~ ~1- Yımuşer paraya ... Wdanndan koruyan A v"arn•ru ha"'-· 
Ve bu teşekkür~m ~ ~."~in üstün.• Ur .• Şu mkdirde hu konferansta ortaya = -; ~lmaz:: Olmaz.. Mu'!"h portaka. ~~~-·~ de al .J:":"J.::Y;.·- o:~-:: ~a? en zengôn y~ifler kayısı ile tefta· kondurduğum hafıf hır opuıle ıakvı- > eru meseleler "kacak, bu da havayı ay- Norveç' in /ngifiz lı yıyıp te ny!e gideceksin.. declikten ~ buolanm~ • !od.,. Ku.u e<iktelu de habn oayllacak ıu;. 

ye ettim O dakikada elemli bir m Ü- dınlatmak teşebblislerine rnfull olacak- sonra hareme geçti. Biraz sonra geldi. raya.. Yüzük! rı: d .. dük! · ~qe~ du çoktu<. Onludan oon<a ki""' gelir. 
... ·:· . . tır. Zira, Ingilterc garanti sistemini ile- fe "'h/ r • r • • _ Soyuyorlar .. Şimdi getirecekler. paraya.. e u enm yırm - .. . . . 

lôhaza zıhnımden geçtı... Bundan mal etmekte ulup bu gibi harekete ge- zga a ına tııpa ışı Dedi. Yine muhabbete daldılar. IGrn §er paraya... Guzel kokulu ç,çek, hu votamon hakımm-
yirmi sene evvel olsa, muhakkak, çirecek ve bu da, totaliter devletlere Londra 29 (ö.R) - Norveç lngiliz bilir beliti merhum peder muziplik ol- O 7~~ maruf mak~mı il~ s(;yle- dan büsbütün yaya kalmı§tır. Şu halde 
genç bir kadın, derin bir surette dü- karşo bir tazyik '"asdası olarak kullam- destgiihlarına dört torpido muhrib; ıs - sun diye yap.,......, yahut ta belki kaJ. ne~. bu sorler sahnede_ hA-. rolil yapan çocuklua A Titarnini bol Y•miolerden 
.. ed ·· b b"' l k l J akt ı t B 1 h b" · 2 t il tı aldınnaw d .. d rmişl aktorleri ve hattA katil rolune çıkan so- k d slulukl k -Jel şunm en once, ana oy e o ay- ac ır. mar anı~ ır. un arın er ırı orp ta- mamış ga a anı gon e er- urtk th şh Al ks . bi verme sa ece u anna arıı mu -

F · t · · · d w dan d w ü di H d takalın lın si yi m an sura me ur e anya} l - • 

, - 1 4 - . . • ~akaşalan hiç bir ~. reddetmem;ş. file ti dizel rnotöriyle mücehhezdir. Tam ne gecikince bu sefer Hasan ayağa kalk- e gu ur . için b;, oeydtt. 
cacık teslimiyet göstermiyecekti • aşıs ı-eJımı ogru ogruya m - şır ve sessizce hücum imkruunı verenı · er ne ense por ge e -

1 
.. ldürt"" dü fat değil, büyiimelerinJ kolaylaştırmak 

tir. Fakat bu teınnyuliln ızharıyle bera- ha 1 h lind .. l . .. . 41 tı: ......_ t s· . l . .. . . . d -L 

ber ytirllmiyen menfl aksüiameller de mu e a e motor erm suratı - Artık bu sefer muhakkak gidiyo - • • Ba & ....:.D •• ınır enn muvazenesıru temm e ecııa.. 
malfimdur.u mildir. rıım.. yediğimiz §ekeri işe yarıyacalc hale geti-

- - - -- --- -· - . w. w . .. 7.
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• .~ • -:- 0 ====- recek olan B 1 vitamini cihetinden en zi. E H R A Z A D yı..iregıme agır geliyor. Ben yeryuzunde yanı başımızda ıdi. Bız de çalıp ıçeri ka- dığmı söylerlerdi. Gerek ilimde gerek d . 
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fı d le •
1 

. d' F'-'--
. . . . . .. ya e yemı§ er n ı ı e cevız ır. ~t senden başka evl~t tnnnnıyorumc dedi. j bul edilmernw rıca ettık. yazıda o kadar yuksek bir mertebeye 
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_ '-ald b k • 

1 

rln Z 11 b
. taraftan d dini" a·· z hik• ed k ı 1 . ki .. h t' d"'rt t af 1 unon a portAJt an aı a yemı§ e ava ı amcam ır er o- eynep uy en pe memnun o - erm ştim şo re ım o ar a yayı - h • d b . . d k b 
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Büyük HALK 
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Hikayeleri 

nihayet amcazademin örtülü kadınla gir
diği mezan bulduk, derhal ellerimizle 
tırnaklarımızla alçıları parçalayıp söke
rek taşları kaldırdık. Meydana çıkan 
merdivenden aşağıya indik. Meraklı bir 
sada ile sesleniyor, Amcazademi çağırı
yorduk. 

fena halde kızdı korktu, ikisini de tek
meledi. Amcamın bu hareketine mana 
veremedim. Niçin cesetleri tekmeliyor 
sunuz, dedim. 

Amcam cbu gördüğün kavrulmuş ce
setlerin biri oğlumun, öbürü de kızımın
dır. Bunlar birbirlerini sevdikleri, ve 
birbirlerile evlenmek istediklerini söy
lemişlerdi. Fakat ben inanmadım. iki 
kardeşin böyle fena bir se-vdaya tutula
caklarına ihtimal vermemiştim. Hattı\ 
oğluma da bu işittiklerimden bahsede
rek, onun bu kadar fena bir insan olabi
leceğine inanmadığımı söylemiştim. De-

Fakat mezarın karanlık derinliklerin-

mek duyduklarım doğru imiş. Fakat 
yeryüzünde buluşmaktan korkmuşlar 
bu mezarın içine saklanmışlar. Bu gör
düğün hal bu dünyada yaptıkları fena
lığın cezasıdır. Iki kardeşin evlenmesi
nin öteki dünyadaki cezası ise şu gör
düğün halden kat kat beterdir. Onlar 
ettiler ve Allahlarından buldular. Artık 

k
.. b' t aft b ıl k 1 ni t ttim kil ı..·lir · d hind d:~~ı..·-·- k law epsın e u vıtamın en az ço u unur. uyor, ır ar an ana sar ara yaş ı muş se aza e , çe euı sın... ı ve ta pa ~.l.Ullil u gına var- G ukl b"" .. • 

·· I · d ··w ·· d to 1 D · T eıkin b "Ik dil i ""bürl · i d H diş h b b .. d d•W• b' ene çoc arın uyumesıne yanyan ye ve yorgun goz enn en gognun e p a- em.ış. ~ u ı ene o erın n ı. int pa a ı a ama gon er ıgı ır il . . . b. ak h 
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ki d k 
nan zehiri damla damla akıtıyordu. Ben anlatacakları hikayeleri dinlemek için mektupla beni sarayına davet ettiriyor- c dıın8ızı2 .ır t, ımb- '-aata dı ar an °~ d d k 

wl w b lad ı · · · t · z d h"ktı · bi d B b b' d _.. t' . IAt yan vıtamıni aıumın an en zengini e ayanamıyara ag amaga aş ım. ızın ıs emış. eynep onun a ı cıyesı - u. a am ır a am y\:'LlŞ ırınış ev cı - le 
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_,_
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b b . k' . 
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• B 
.. 1 ·1 wl d"" d""k 'tin" kad d kalma . . 1 d d v . 1 ı ayıaı o mll.K. a era er öte 1 yemı, enn oy ece ag ıya ag ıya saraya on u . ceye ar ora a sına ızın ver- arın uy ugu sevınç e memnun, yo . d 

A d h 
·· b' ka t · ti ki · Aitık b d n1 • ı t k h I ki d be b. de hepsın e az çok vardır. ra an cnuz ır ç saa geçnuş mış. aşın an geçe erı an a ma .azır ı arımı yaptır ı; n yanıma ır A" h ık d' d d Üthi b

. ""rül" t"' k tu d 'k' · d"l · imi O da ·· k k' · al ak b' lk li b' dik gız asta) !arından koruyan, ıt-ışarı a ın ş ır gu u op , a- sırası ı ıncı ı encıye ge ş. şoy- aç ışı ar ır ye en ye ın ve .. .. . 11 
·· l k l l b' ] ·· b I k h"k• · · ı t · d I ıldık N"h lere ve burun kemıklere ltuvvet veren. vu ar, gus er, ne are er ça ınıyor, ın- ece soze aş ıyara ı ayesını an a mış: engın erya ara aç . ı ayet vara-

lerce in.san hey hey diye naralar atıyor- cağımız limana vardıktan sonra Hind.is- mikroplu hastalıkların hepsine lcarıı mu• 

kavemetimizi arttıran C vitamini cihe-lar, atların nalları yeri göğü titretiyordu. !KINCI DILENCtNtN HtKA YESt tan padişahına götürülerek Hintleri ta-
l k k h IFR t tinden de en zengin olanlar limonla por· Amcam a pençerey~ oştu , er taraftan ITIN SEVGILtS şımak üzere on tane deve satın aldık, d h 

· b d b d takal. Fakat çilek onlara pek yakın ol-toz uman şe irı ürüyor u u umanın cBu evin güzel sahibeleri, kumru ba- çöl ortasından Hindistan yolunu tuttuk. 
· · d 1 b 1 ) I duğu gibi biraz da bu vitaminden hay-ıçın en arasıra, at ann aş arı, pa a arın kışlı merhametli yürekli kızlar, bizleri şehirden ayrılalı bir gün olmuştu. Issız 

lice verir. 

Vitaminler içinden ziyade bakımlarda, 
bulunulduğu için, çocuk yemişleri kahulr.
lariyle yediği vakit, kavunla knrpu· 
zun kabuklarını İç tarafından, sıyırsa hile 
danlmamalıaımz. G. A. 

Danzig'de 
Milletler Cemiyeti 
f evkalô.de komiseri 

den yalnız kendi seslerimizin akisleri 
geliyordu. Merdiveni indikten sonra ka
ranlık bir meydancığa vardık. Bu mey
danın zemini otla, su destilerile ve yiye
ceğe içeceğe ait ne varsa otlarla örtülü 
idi. Anlaşılan amca 7.ademle örtülü 
kndın mezarın içinde bulundukça 
burada bulunan şeyleri yiyor ve onlarla 
yaşıyorlardı. Fakat bir az ötede tavan
dan yere sarkan perdeleri ayırınca göz
lerimiz müthiş bir manzara gördü. Ya
tağın üzerinde kapkara kömür olmuş iki 
insan vücudu vardı. Bu iki vücut kız
gın bir furunda kavrulmuşlardı. Bunla
rın birisi amca zadem ötekisi ise örtülü 
kadın idi. Amcam bu iki cesedi görünce, 

parlayışı görülüyordu. Babamı öldüren misafir olarak kabul etmek lutfünde bu- bir yerde yilz cins ata binmiş, yüz arap 
vezir amcamın paytahtında apansızın lundunuz. Biz vaadlerirnizi tutamıyarak haydudu yolumuzu kestiler. Maiyetimde 
basmış şehrin içine girmişti. Bizi her ta- kendimize nit olınıyan şeyleri sizlerden bulunan on kişinin bir kısmını öldürdü
raftan sardılar. Ak saçlarına acıınıyarak sormak istedik. Bunu başlarımıza gelen ler, bir kısmı kaçmağa muvaffak oldu-
7.avallı amcamı gözlerimin önünde öl- büyük felaketler neticesinde sen de ser- lar. Haydutlar develerin üzerindeki 
dürdüler. Ben güç be1il ellerinden kur- semleyüp bunaldığımıza hamlediniz. hediyeleri yağma ederken ben de kaç
tuldum. Beni tanımasınl~r diye sakalı- Ey yumuşak yürekli kızlar, biliniz ki mağa muvaffak oldum. Uzun müddet 
mı traş ettirdim. Gece gilndüz yürüye dünyaya geldiğim zaman bir gözüm şim- gittikten sonra çölden kurtuldum. Za
yüriiye buraya geldim. Maksadım başı- di gördüğiinüz gibi kör değildi. Şanlı bir ten kış geçmiş, ilkbahar başlamıştı. 
ma gelenleri adaletli halifemiz Harun padişahın şanlı bir şehzadesi idim. Mem- Ağaçlar çayırlar, çimenler çiçeklerle 
Reşide anlatmaktı. Fakat saray yolunu leketimin alAmeleri bulunan bir çok bil- bezenmişti. Her tarafta kuşlar ötüşüyor
araştırırken, benim gibi gözü kör ve sa- gili insanlardan yıldızlara ait ilmt öğ- du, kelebekler uçuşuyor ve vadilerde se
kalı traşlı bir adama rast geldim. Ben rcndiğim gibi şairlerin eserlerini de oku- rin ırmaklar tatlı sesler çıkararak akı
ona o da bana yabancı bulunduğumuzu muştum. Benim el yazıma memleketi- yordu. Bir tepeden öbür tepeye, bir ır

benhn ne oğlum ne de kızım vardır? söylerken, yanımı7.a gözil kör ve sakalı mln hattatlan şaşnrlar ve şimdiye kadar nıak kenarından o yerine vara vara nl
Ölümlerinden ziyade işledikleri fenalık traşlı üçüncü arkadaşımız geldi. Kapınız insan elinin bu kadar gilzel yazı yazma- hayet bJJmediğim bir tehire geldim. 

Danzig 29 ( ö.R) - Altı ay gaybu
betten sonra milletler cemiyeti fevkalade 
komiseri tekrar serbest şehirdeki vaxife-
8' bapna gelmiftir. ., .. 



1 MilliŞefin kurultay 
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N
.!L-I!- L-- •• .. _J .-;:.I cL edivorda. Yaptığımız. if malam .. - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE - her ti1rlil eyilikJeri yapacak ve ölrelıe- ket ve milletin menfaatlerini 0 kadar ;::-::-.::y~ 'iı::!"~ Ih-
llMlllll U11 80Rne •au" g'U&eF il " • ~ • L _ _._ bf millt --'---izrn ....,...;-'-'- .&- n .... --k ''ril '!r • 1.-Ye-• p ~ hanımın yapl16& 1fC uenzer ~ r .nca.ıu• ayı - __.... ..... m'""l........ go yoruL cemi et halinde her hangi bir 

HHP oerdım. b~. A ılı anJ lalı ya- de yapılacak tadilat projeleri ve dilek- aliyetine esa.11h olarU: bulacağımıza b- Aziz arkadafiar, !:.J taç~ • NaıeU' . vakıt feY9 
Ferit bey, hele bir kaç luuleh ır lf-- ç fCUl r ev~a ler Kurulta~·a arz.edildi. nii%. Killetler arası vaz.iyet.il)in bugünkü . 

1 ugwıu ~ onua 
yuuarladılıtan .a1Ua artılı olJuia pıyorJalı. Çolı Ja para ~ıyar- EBEDİ ŞEF ATATÜRK'tln muvak - Parti teŞkilatımız önümüzdeki devre- buhranında memleketin müdafaa vası _ ~.pek ;tabi!~· Bun-
'Y«Je Juraınıyorda Bana balıtJı. Julı ama .. MCUTal da o nı•Htl• kat kabrinin Kurultay namına divanı de istidatlara yol '-eren bir genişlikle talan başlıca göz önünde tuttutmnuz b" r~ send evv~eke~~~ 

" lcalalılar • varıyordu ola.yordu. Ne dirler .. Haydan ge- riyasetçe seçilecek bir heyet tarafından mil bet faaliyetlerini merkezi. idarenin ı bir me!!cle olduğunu söylenıem bunu ta- .; B ar .?;:1 r~uyd~ ~r me 

G
pl ~ ~ ~tilr B bi; len huya gider. Bu yolda ue ba ziyaret edilmesi ve bir çelenk korunası daimt teftişine tftbı gorecektir: bil bu1urınmuz. Cumhuriyet hiikiimeti ~k ;ı;:, 1 ·~~ysjyetini ~17. et-
~ ta .. aı: ıç • en tle kcuanılan paranın beti be- hakkındaki tnkrirler kabul edilerek DiLEKLER ı temiz idealleri meriyette ve itibarda tu- bi A bir~ • v ıcı ~-

ilaç Flrı aoyletlım. -~~ . olm 1• yol n Çarsaınba gunü toplanmak üzere top - Cumhuriyet hukümetinin geçen ku • tahilınek için Türkiyenin müdafaa kuv- di ~· bd ~ ~ ~ih 
_ yarın infallalı bir 6raınolon reRCh ıyor vu•e am. ." u J::ıntıya nıhayct verildi. rultaydanberi memlekette tahakkuk et- vetinin yüksek bir derecede bulunması- . ugun m ' ~ ~~ ay -

6ir Je ratlyo alayım .. Diyordu. ni· .apllmlf luulınlar arauula. efınJ_e Ankara 29 (A.A) - C.H. Partisi de- tirdiği faydalı işleri ve aziz halkımınn nın hakild mahiyetini müdriktir. tiyacın;ı ceval? ''er~n fennı \'e isterıl be& 
ltoyet oalrıt gt..çti. avucunda bef on laırUfU bınlımlf ğişmcz genel başkanı Milli Şefimiz is- resmi müesseselerden teminini arzu et- ftrld)'ll şmuiu n Jmnetli ~dıtiYle v~1/'~;1' g:::ıdc~e~ oldu~ 

Nihal: olanına his r~~madun. Aratl~ :net 1?önü P~li beşinci kurultayını aşa- ti~. di~ekleri eliniz.deki hül~larda te - yalanı U.u1W kenma.lda ~-· m. ~lnı de -ü ~~~~ 
F . b b . kam Öf""" gepııftı. Bu anada Perı· ı:ıdakı nutku ile açmışlardu·: forualıyle bulacaksınız. Gllzel vatanın MBhk •"hdne ft _. ~ eW- lazannası baŞka aabbl ihtiyaç b.f.. 

-. eni a 'J'' enı~ uy D sat hanım Ja mahlıiuniyetini bi- Düyük Kurultayın sa~·ın üyeleri: her sahada geniş mikyasta imar edilme- di Wr lııiamet ettipne de luıai lndunu. ka diı: Bir fe!Y, la kan koca bir 
geldı. Ben nercı• yat~ e· . . ha . hand /un tı. Be- C H. Partisinin hcşınci kurultayını si, yükseltilmesi ve kuvvetlendirilmesi yor. arıJ:Ysobp :.,ma: ~ . . .. 
tli. Ben lwman atıltlan.. ~' ~. . en ç! . '! açıyorum . Yiice sahsiyeilerinizi muhab- durmak bilrniyen bir gayretle devam et- Bütün temennilerim.ize rağmen insan- nür kansı çı •. bile .ganp goıil-

- Ba alıfamlılı benim yatağım- 1,!ım, lıenduının. yaptıgı 'tk ya'i::,;. betle selamlarım. Sizin temiz hislerinize mcktedir. Birbiriyle maddi ve mMıevt tık yeni bir hoğa:daşma arifesine ufrar- tık, 'kimse yanı,::- hır erkek ~ ~ 
tla yataraın.. y ann Jifiinliriis.. gımı daha ha"!ı~anede ~ de terceman olarak bir ferdi olmakla irtibatı olmıyan ~mk parçalardan sa 'Drk nu""':ti ba ~·~· ~ dın ,-ar ~~bir ~~~ 'Mede
o.Jim. Benim ba .ö:ııiim• lıarfl b.r almlflı ve "!tıkam ~ı k~ gurur duyduğumuz TUrk milletini say- mürekkep harap bi_ı' ~leket en ~ ~ medmı~ w ~ waifesW niyet ve iliın bu gibi mlDM1d•b orta-
F, • 6- . IHına ··yı bir malu:ıın Ttll'iaftımnf ... Bır alıfam bırdenbı- gı)arla aıumm. ka.eleri 8rasmda bir aile e&admuı irti- .........._. hiç terNıiliit et:ndem ve dan süpürtünce her tabii hal.ini al 

erit yın ° e • iilme- T• büim apartmanı lxutılar. Ni- lleşillei büyük kurultayda partimizin bata gibi sıcak bir alAka ile bağlanmış biç bir. deh.,...etlen ürkmeden hakkiyle \'e IIUJ1ır • .Mahrem~ ihti -
H Ml!'!of ~. "'!!"1 iti g halJ L--lıa Jaha iki kadın bul- kahraman müessisi sevfili Atatürkün ~uazzam bir kütle olmü yolundadır. t~yJ:e 1apa~r. Türk milleti yük· medeni kadın ve erkek Y~ =r 
,..., IÇlll ltattJara pç tattam. Eu- _ı_,_enH~ .. karakola ötü d" aranuzda bulıınmanuugnı düşiinenk de- Önümüzdeki senelerde bu çalışnwlan- seJı: ıdcali ve bayati mm(aati ken«lisiyle nelerden b" t dird' t ~·bi b -
..,. 6ıı ._. ~ )'flPflacalı baflıa CllWll'" • epım~ B r u- rin bir elem ~imleyb. Atatürk Wiylk nmuı neticelerinl daha puiak olarak gö- mat.er olan milletlerle beraber zös b- lı . ır en ıyo gt un -
çare ti• yoldıı. Niltol: la. Oraılan da muayeneye NCJket- milD Mva71 millet içialle riNfl .... r.e çarpar bir hale getirecfjimize katı- lllllŞIBHak yeni kahwbk nwnkılte- nn ıstem~oı;.t._g~a~t sahnelll 

_ Yolı.. Sis ralaaüu. olmayın. til.r. Bmm •punca o ltaJtll' bii- nrkm brultaym ana temel ittihaz et,. yen gUveniyoruz. leri pzmak if:ia tem-iJie hımr 99 = .. ~tin yzolojinin 
Balı ben 6a luıne,,.J.tırden biri- yilı 6if ,.y Je;ilJi. Satleee ba lıö- mifti. Kmulta.va derin iti+ ... we iti..._ BAŞLICA MFSEl.E katı .olarak karar nrmiş bir haldedir. mefhuııaı: hiç aWpd etııwek değ;~ 

• ~ • wtıl an. tii iıuan ticaretini lconturolm 11e n V.-. BDe Wi,ak ~ ~ Mi· Hilkümetin .icraat JW011'8D111UD te - . ~~ halinde olan milletlerin hiç bi- İlAçlanıı mahremiyeti söyle::..nde W: 
,.,. ....,.,,.. ,_'tllr • .. """1 · pi " gJ dola lnı ve ........_. rejimi, na- tılara _ ilıniiatlfle bQ7tik kurultayı yormak is- nsırun ~mak hakkım ve yüksek in - t 1 d değil hususi • 
Bö~ Ji~elı hndini lıanepeye ~F~ be ıpıl bir an yı nnu ve fl7i kffkleeJinl temin elmif ..._ temem. l'abt 1llr iki nukaa.rı -.ı.ıca sanbk vazife ve meziyet1erinl az takdir .:::;:: :a~ illç~et= Ec-

'1111ıı • 11• • w ~ er ~y caa E11edt Şefimizin hatırasına tazim için mesele olarak büyük kurultayın humru- etmek hatasına ~ Tebar ede- bakın. ~ at.ana 
_ Ole.. Volhılai ama lııar7olo- ,,.,.J;ı.. Di.ier .Jıadınlaı-ı ,.. ar- kunıltayı beş dakika sükuta 4net .-. na arzetmek isterim. rim ld hertae. için JW)'fldaün ünette- mm1 ~ b1ıer1a ~yden 

..,ı .. 6iıe ,_, Jtılta raJwd.. bat bıralıfllar. rim. KÖYLtiMOZÜN KALK1NJı1AS1 dndea illtiWe edecek bir sulh lmklm ...,..,ı.._ mahremiyeti . m.:ı bii 
ŞqfOll 6as ifi çolıııııflı. Ben: ı,,.,,.ın ifi bir 1-rre ter.U.e MOSBET ŞARTLAR Öaümiizdeki sencleme nüfus11mım111 wniml temenııimialir. ti vardır }'alc, "'° 
- A Obw O,__ ar.. Jönmain.. Artılı çorap Nlciiii Sayın arkadaşlar, .. .. çoğunu teşkil eden köylümüzün gerek .. 
--..•-- L_..J M WJıalı Bibi altı Belir. Beşinci kurultayı bütün vatanı gö- ~eçim hususunda seviyesini yükseltme- KAHRAMAN TÜRK MlU.ETINtN A ,- d= d 1 ti•~ ... ,,_ ~!f·:·· ~ . w ~ • nülden kapbyan mUsbet şartlar içinde yi başlıca hedef tutacağız. Bu hususta VABLIÔI 3 3 0 a 3 8rl 

Ferit beyle bir •os ifareli lalan Fent bey meger ô.lemı lıale• açıyoruz. Partimiz vatanın kıymetli ev- eld ed ,.;_.:.. ---.!--' '- -L ·- Se.gili arkac.laPanm, 
lıo H . . b.. .. al e ece& ....... ın:ua:ıere çoa; enemmı A.l.•ll l C 

yapm.,tı. yntaf... apse gırınce utün a- latlannı bağrında toplamış, her vatan- yet ve kıymet veriyoruz. Kati olarak Yurdu 1~ ınaınnmne çalıpn ve ır.tl et er emi vefinin 
_ A Vallahi /ıallımam calılılar ayalılandılar. icraya mü- da müsavi ve şamil emniyet ve biz- in.ıınıyontt ki köylümüzün tahsilini ve ~~mecbur oluna son bir küt- • • J 

Diye diretti. Ne i• banlar halı- racaat ederek apartmana haciz ~ct.~rf:lnrını ~en tcı~~ e~~· Ge- maişetini daha yüksek bir dereceye var- le .. gtbi ~hl~~mağ?. h~ ~ . büyük vazıyetınden Sov yet 
kında itala talsilôl uennelı zait .. koydurdular. Benim elimde avu- c.ırdigtmız tccrli?c1~r 1:urk milletini if- dırdıgmuz gün milletimizin her sahada Turk mıllc~~ mw~ıl~erı .'!""!:- Te?1- R ld 
l,ı F ·ı 1H . tuttaia apartma- camda birikm ·, b · tıhat· olunacak hır sıy::ısı olgunlukta mil- kudr u bugün güç tasavvur olunacak sil ~tmcl<le ıftıhar ettigımız buyuk mil- US .Ya memnun o u 
•el~~ . ~ l olJ O . v d Od 1 

1
" pardç".f,"Hram lcUer ailesinin temiz ideali, sağlam ka- kadar yüksek \C heybetli olacaktır. let ınsan1ık ailesinin aSll ve kudretli bir Moskova 29 (ö.R) _ lzvest' 

ftC! g lflmtZ • Y ~ • u. ge~eY! ~ ı. a apar man a ıaı. a- raktcrli bir uzvu olarak tebarüz ettir - '.MÜDAFAA KUDRETİMİZ mesnedidir. Kahraman milletimizin var- zetesi Aatand 8 • ıya ~
Nıluıl luınepenın iüerınde ge,ırdı. puten çıkınca apartmanı miihiirlii mtşUr. Türk milletinin Cumhuriyet re- Aziz arkadaşlanm, lığı insanlık için ölçülmez bir kıymet ve .... ' _ .. dalan meM:lesıne ta1'sıs 
Ertui gün ona Ja bir oda ayrıldı. bulduk. Alacaklıların hu~rile ic- jiminde en eyi tesanüdii bulmuş oldu_ MemleketiınWn müdafaa kudretine bulwımaz bir nimettir. Bu varlık mil- ettıgı bugunku baı makalesinde unlan 
O~ •ne .. Euet .. Ta.tamam üç •ene ra memura içeri girdi. Paramı da ğuna en şüpheli nazarlar kani olmaktan ötedenberi verdiğimiz ehemmiyet mil- Jetlerin farksız olarak birbirleriyle in - yazıyor: 
6a apartmanda lıaldılı. Mahli• aldılar. Eıyaları hara~ mezat .at- başka ça~~ ~ulnmarnışl~~ır. ~üyük. Mi~ lctler aras~ vazi~·etlerdeki son inkişaf- sanca gcçiıı~eleri .için tesiri ihmal ka- «Milletler cemiyeti konseyinin bu son 
beyin ölümü ile neticelenen bar tılar. Ferit bey yine ülelik borçlu ~e~ mcc~ısın~ı son seçımı T~rk nulleti far dolayısıyle hır !tat .daha artmıştır. bul etmez hır temınatttr. devresinde Aaland adalannın ta'hkirni 

• • .ı.. 6. . L_. 'U . L_ıJ B h L_-' ıçın hakik:t bir muvaffaktyeUır. HALİN EN BÜYÜK TEHLİKESi mesll · ka .0 cınay~ı ~~aı. ~lntıf .. '""'.er cı· ~ı. en er ne Raaar rnnllnr COM ~2ÇfMtN ~ B •• j 1~ ·ıwı da c:id- PARTiM.izL~ AZİZ ANDI . . eane rıı mı etler cemiyetinin ye-
nav•ti birhirlerının ..,,..,.. fd• ........ , pıuu hrilm thsıılt.11wdw: rnn- vauu~. - ~ n~ ..JW Cl.J>?Slll .,,._.:ıı_ 'l•--·••ırfa bii :n.. ~-r: ıJur.J..ath b--~ .. .; • \- ' • . • 

" • • V ukadde eline alacak Bir ~ millıeder ~ mtm.la ~ "VB~ .... en Yıı.ur. <V"'&'"" , ___ 

,,.,,,.,.Jı. $alait olaralı ben Je din- '-'!:"' olmaJı. E.,,_,. bi%UJI ~- . ~ mmeclisi ~ ciddi bir !:: ra wmn llUll'U kehnM _.,1111 - duyan Cumhuriyetçiler olarak milleti - lancl adalannan tahkimini k~e tanip 
ı..J&. G...,~ '!-!'len leiror ~ ~ tatanit.ın allala hır ~e hiaiyle a1Aka göstermlşle--dir. Par- huzursuzdurlar. JWiD en bil)'ilk tıeWi- mbin hizmetlerini ey~ ifa. etmek aşkı bü- ~t.tirmelt, biç değilae bunu kaydettinnelt 
ba"-'tiler. ranaanı YllM baalılar. Jeti,..,,. tle 111a111111yorl.orllı. timizin yüksek idaresiyle halkın &UDİ- kesi budur. Millet1er arasmdaki ba em- tün varlığınma hlkimdir. Partimizhı IÇlll eufettiılcleri meal h.,.. ~ır. 
Katiller on ilıifer ..,..ye malalıarn Bımtlaıt .onra. ""'!' lıeml.imi mi ~ millet veki~erinin ~ nlyetıılzlik buıftnktl haliyle devam ._ :.:::::.~ tcabmı en asil bir borç Fı~cltyanm bir taraftı karanda kon-
olJular. ,,,,,,,.,, lıo~ım. Nılaayel elune birleştirmek teşebbüsü cesareti artıran 1 mez. Bu hal )'Jl mllletlerln şumsm Mr ıeyın razı olması için ;,aptaldan tetel>bü. 

Sabri beyin muhakemui a,.. vaiJıatla oerJiler. A.ldalısızlığın kat1 ve milsbet bir mu..ffalayetle ne- , surette birbirinin IMııPana atılmalanm - de neticeaia: blm11ttt 
__ _ı ,,. _.. ,_ J ,J 1-..a- ' .ı d tiCPJemniftir. Partimiz bu teşebbüsü sebep <Olabilir. Yalmt ta nihayet ....... Ankara Radyosu o _ _.__ . ıuuıa u ~- -~"'" cıa me,,.."!'a oe .u~nd~ rtt ı cıamgannı ~ ınemleke&ID W1n .eçimJedDde .daha liaa galobe ederek ..Uletleria ...._için- evre ~ırdaa eTYel, ln-ec; ve Fin-

çılıtı. Bef .ene hapMt mahltlim artılı aurimde ftJflyordam. lçlri, geniı mtq.uta tathib çehpcaktır. de müşterek bir i+sanhk ı.,au ,. ... - lancli;,a 1921 mal:a•elename.ini im 
oldu. Perimi hanımın İM filıôyet- ~li •İi•timallerle güze!liğim- HALK İDARJi.Sİ malan için yol bulanabilir. Kunıltapa D.41.G• u"iu--ı.u'""'U mlf olan bütün de.iettenten takı za ;t-
,ileri mluu etti. Bir ~lı lıısları den uer bile kalmamıftı. Bır gece Aziz arkadqlarım, samimi diJelbai irMe ettifimi bilerek a••IWON"' • la" ... tfiMinin tadili için aıa.afaltam :ru:_-
ba,tan ,ı1ıonnlf Oda ilri .neye lmlıang bir bofnaiın biçaiı alhn· Siyuet llayatmda tecrübe geçımıiJ si~JOftllll ki bls milletler M'llSllHla em- v• .. ı etmillercli. Fakat k~ . t. • 
__ 1..L..ı!- etlild' • J• /wı7'Jllanı WÜf lntrlardan Kan- adamlar olm-ak memleketi.miziıı ihtiya- aiyetüı avdet etmesini temin edeeek P· --*-- vip etm d' Zi F'nl d' Pl'OJeyı '--
~ ı. . • • _,.ı~u·--· ,.,;., cma ve banJesine en uygun olan halk ı-e)'i sempati ile Mli•kyaaıla. a. W.. tat -. 111 Ka./IZI Ww . . e ı. ra 

1 
an o-a - in~ tal.-

Yana rrteYf/aıt bia Nf ltalmlflı. w içütde
0 
~cuucıı""! an~- idarea UIUlUnil kemale getirmek idea- ~--.,. ~ ~ ._, ..._ bının 1921 muahecleeinia ll\el1Iİfte Te 1'11-

F..-il bey: tle ~ IJl{;fll' INntlım• !eLlr- liodey:iz. Bu yolda temiz yürek1e çalıp- letia ı..Jdan w nd'deri ol.ald& T. A. P. 3L11 m. Ml5 Ka./ ti Ww. buna mulıalif olduğu belli idi~ 
- Sabrinin yaptıiı ifler t.Mi- iinı saman yislimii göziinıa •ar- yonız. Bizden .;onra gelecek vatandaşla- Bunların hulQs ile konuşıdmast lAzım. T. &.. Q. JJ.'rt m.lSUS Ka./ ZI Ww. izahata o derece lnklr cdilınez .:: 

lıeli .. As if ohan, lalıat lemis H .,lar ifin"e bcıldrım. ra. m~leUm.izin siyasi hayatında ileri~- dır. Fabt her ~deo '?1ühim. olan bir 12,30 Program. tz,35 Türk milziil bir mahiyette idi ki, CAeeft lraR ";eam .. 
tehlilıeaz ol.ın.. ~ ~ sevıye terketmek başlıca eıneh - ana prensibin bütlbı milletlerin v1cı1a - {PL) J.3,80 Memleket saat Ayarı. ajans ihar edi~it olan adalann c~ 

D
• lı • • _,.ı~-li .!J •*-.. BDİ mızdır. nmda sann1mn olan1ı: yerJeşmesl gerek- __. __ ,~zı h b , __ . 1315 - _,,_ •• 1 . L-• .... .ıı. .. _ ~ 
ıyer• uazıyeti taı1RT mar• •• ™ .& .. - ı:,ı bir halk Waresinia siymıl Mlareıie tir. O da nüfaaı ~ milleder Rtbi mı- ve ,._..~, a ermrı, ' ~ilua. 9 •ı -~. 

ana Pi -MaMft ._. nni 9eÇimalere W- fusu az milletlerin de mil•Jril ve milB .(JCal'lflk program - Pi.) 13,45 Konuşma l~v~ç v~ Finlalldiyanm hayal Muta 
Soo yet Ras ya kın sanüıni oJarak iştirak cbnelQ'Je Wl- bir hayata mi\s•alıak olduklarınuı samı- (kac!ın saati - ev hayatına dair.) 18,30 tabiidir. Zira Pl'oielerinin taniıt edilme· 

f b.l!ıf • kümeli ve B.l\f. l\lcclisinin faaliyetinde mi olarak kabul edilmesidir. insan cemi- Program, 1835 .Müzik (Operetler - Pl.) diği takdirde milletle.- CCft\i)oetind 
mmra U Çe&l hakiki bir milli murakabeaiıa ~~ ~ö- yetlerinin bnytıkleri tarafın~ ~utul • 19,00 Konuşma 19,15 Tnrk müziği (Fasıl kilecelderi tehdidine de it en ~ 

MoskoYa 29 (ö.R) - .Milleder Sov- tftrmez .bir tarzda bu!~ ıle ~ülisa ması m~k.adder olduğu nazarıyesini hiç heyeti) 20,00 Memleket saat Ayan, a]ans mamlfhr. e. Mai.kinin ~~~kar 
. SS _:1•• rubl (52 mil ar lira) edeMHnz. Mehus seçnnıncle oldugu .ıl- bir yer ıçm kabW etmlyorm. Kabul et- . • . k nu tesirinı sa.o 

d•J • t• yetı 1 uuqar e ~. ili parti intihaplanad• ve beWiYe inti- miyeceiiz. Benliğine 118 fU.unm8 sahip ve meteorolo]ı habcrlerı, 20,15 Türk ~er.mı~ ve onsey her hangi bir karardlıa e J m iŞ J r yckiınunu bulan maaraf bitıçeaaı kabul haplumda 'J• ,,er .,.... .,em ~ olan her milletin dokunulmaz müstakil mlzill, 1 - Udt Eşrefm Htizzam peşrevi içtinap etmittir. $oyyet birliği hüldimlt 

lngiliz • Portekiz 
ittifakı teyit 

_ BAŞ'l'ABAPI 1 iNcl SAJ11FEDE _ etmiftir. . . lar )'apank ~ilifımm ~ ....... bir devlet olarak .. ~ ~ ~ 2 - Ahmet İrsoyun ~ §arkı: "~ ~~t elltln miiaketeterin bu netice
d ğunu kaydediyorm. İttifak hakkm- Bu yekiada 40 milyar ruble ( 13 mil- muhabbet ve ıhmadını daima 7oldamek lı~ sarsılmaz müşterek bır akidesi ola- (lhtınnda kalsın) 3 - Fan Kapancının aınt mılletler cemiyetinin ınatlUb k.,.S 
~ İngiliz beyanatmm Portekiz ımah- yar lira) muharebe kuvvetlerine tMIİI ve kuwetlendinaek ~ rak tesbit olunmak lhundır. Beynelml- Hllzzam şarkı: (Seni glSrdil o pfak .. . ) edeceklerdir. Konsey RUSyan u;: 
fillerince ne kadar bararede bqa)andl- edilmittir. Bu taluıiMt pçen ıenekinden Büytlk Millet Meclisinin faaliyeti va- ~ milnaaebetlerimize bizim zihinleri - 4 - Smıtur talaıiml. 5 - ŞükrU Şenoza- tine •ik olan sebeplerı ~w: rek.e-
.x.. tbu ta erilen bir teJcrafta ehem- .. f--• ..ı__ ta~ baldld bir huzur verecek su- mime bulunan deY1etlede milft,erek --L R 1---..11 etmiftir· 
00 ma ~. ~ektedir yuzde 50 a&&aa&ı". rette feyizli bir teklmill halindedir. mı- pr.ensip ve emniyet davası bizi milf&erek mn umuur prlcı: (Bu sevda ne tatlı) u.,a, - emni~yle "9 buna ...... 
mlyetle g~(Ö.R) _ p~ milli ih- = kamet ~ millet vekiller1nhı ddclt bir cepheye sevketmiştir. Siyasi anlaŞmala- 6 - Hicaz türkü (Bağa girdim Gdlme) olma 1U1h ~tleriyle allbst o1an M 
: yıld&UmUnil tesld etmiftir.M'.11- Alman - /tal yan ınurahbeR altında elduğu halde bütfln rımw ve ittifaklvunw bu zaviyeden 7 - Halk tilrkflsU: (Şu datlan delmeli) lldalann rejimiyle nbnd.. •IAkader• 
ll kuvvetler tarafmdaiı Lbboncla bUy{lk • 

1
• • gayretler Cumhuriyet hükiimetinin ili- görmelidir. Balkan paktını ve SaadaW ti - Alt efendininflieez şarkı( Samur dır. Konseyin ittihaz ettiği tttrcı hare· 

bir geçld relllli yapı1mıftır. Bqwekll B. /aava bır ıfr bar ve muvaffakıyetini artırmak yolu- pakbnı bu samimi arzularla kuranlar - ~bm) t _ Suzin* prkı· (Semiz ge- ket tetkibiz bbul edilecek hal .ı.. 
-2-1.:-~ P'-~-t.a- ] I '-"- h na müteveccihtir. Halkın seçimlere ya- danıL -...:ı_ ) lO .. S' ' H'..___ ·.-1 .1-1.:-.:a.. -1--L. ft 

Salazar bir n~tuk llUT»T-- OnelU& Roma29 (ö.R) - tayanen~anı ~r- kın a1lkası ve B.M. Meclisinde mlllet Tt}RK • İNGİUZ :tTriFAKJ çmcr - --~ üreyyanın U&&.ıUu vıı ...... er. ~........,.. ~.: Yftli bir delll 
milli kuvvetlerıne d~ ~ ~ biyeai i1e Alman bava nazırı general ~ ba1danıun a~k murakabesi idealleriyle Bütiin Avrupayı kaplıyan soa eami. şarkı: (Sen sanlcı baharın) 21,00 Ko- ayılabilir.> 
etmiş ve fperya yanın~~.~;-:: araaındaki ~örüımderde iki memleketm nifaka ve anarşiye mahal vermemek m- :ıret lnthram içhule TOrk-İnıı11z ittifakı DLlflN. 21,15 Esham, tahvilit, kambl- --------------
yet dolayısiyle memnanıkunıy~ ak la- hava birliii mevzuu bahi9 olmuıtur. iki ruretlerinin beraber yürüyebi.Jectiine hi( ~r teeavtiz Rkri beslemiyen fmt JO - nukud ve ziraat borsuı (fiat) 21,25 ı>fitmn ve sair besteklrlana 
miş, fakat daim~ uy . u unm memlekette ayni tip tayyareler kullanıl- inaruyoruz. Büyük milletimizin arzusu keo~ı emniyetlerini •• miiştenık mlh .Neş'eJi plaklar - R. 21,30 Müzik (Radyo eserleri. 
zungeldiğini bUdırmiştir· muı üzerinde görliıiilmü§tür. Bu sayede ve nklı selimi nullet vekillerimizin v~ v~ 11.~snulık ideali ic;ia ehn•,. bir bala- oıbstnsı - Şef: H. Ferid Anlar) 22,30 21,20 Saarbrucken: Brahms v~ Wol-

l b' 1 k parti teşkllMunızın yüksek meziyetleri huttur. llüsik (Open ala Pi) 23,00 Son lun eserim. 

Her neoi 
Resim ve Afiş 

l\lüracaat : l'ENİ ASIB id,aresi.. 

pilotlar ve tayyare er . ar mem c etten muhafaza etmek gibi çetin bir vazi(eyi Bu müşterek ı;ullı \•e emniyet ideali- . haberleri uy n -uıki 
diierine geçirilebilecektır. kolaylaştırmaktadır ni takviye edecek diger taahhütlerden .,.m ve yar prosram. 21.29 Vipna: Haydnin -1eri 

0

MÜSTAKİL GRUP de çekinmiyeeeitz. Biz kc-mşularımWa 23,15 - 24 Müaıik (C.band) Pi. 21,35 Hamburg: Debussy, Schumanıa 
NAZJLLI ASLiYE HUKUK Biqiik kurultaya takatim ettiiimis her türlü ihtillfı heUettik. Şimdi samt- OPERALAR VE OPERETLER ve sair beteklrlann eserleri. 
AHKEMESIND-N· ni:ramnNJM projesinde B. M.MeclililMle nıi olarak onların emniyet içinde bulun- Zl.5 Berlin: Don Joan. 22,15 Lukscnbllfg: Handel, ~.M.,.. 

M . . . J:.d;. . Çeleb. C.R Partisinin bir de müstakil pultu • malariyle alakadanz. Kom§uJarımız.a ge- 21,35 Loadra (Regiacıal): Tıutan ve senet · ~ 
Nazılhnın ~tça n ıyesı 1 nu dtlşündOk. Büyük kurultay.an vazi· lecck tehlikeleri bir adını sonra bize p- lsolde (tkiııci perde). ve saır lirlann eser-

oı"lu nahiyesmden Mustafa kızı fe alen ._ pn1i senet başlwuıua fark- lecek tehlikeler gibi önlemek için ildi- ?., 05 Kilaoo· Sici"I -•-1-- d lan. leri. 
f ..ı__ mahaL ~w......11. 1-"'-- d da 1 ...... .ıL.•-'-...ı la x... _, • y~ın ua 22,15 Prag: Smetana ve Dvo-L..- -- b• Hatice can tara ınu.u &Jlll ---- m ~- p ........ olan - anmız o an w:aumıı::.n a ca5u.. 2315 lılilAno· Tn.tan holde .-..uu....,... 

Gu··oıu-k ır pazar leden Durmu• Ali oil'! .k~ ve im~t içinde şuurlu ve v ........ ~~~ MUNASl!!Bl!!'l'LERİ. BOYOK KONS~ . 22'lıı;: leri. 
u _L l hine NuiUı ubye müstakil ırulnm icra mevldiMe .. mu. ...- Stokholnı: Bi.&et Hanegger 

ıd mcumel ahka ey • bit batan- millet vekilleri ekseriJetine.., w;JrMme- Size memnuniyetle söyliyeyim ld 17,05 Brüno: Smetana ve sair Çek bes- Koldayın eserleri açJ J hukuk m emeeme aç .. . tine.. esaslı 'bir yardım temia ederken Sovyetlerle münasebetimiz her 7.alllU • tckhlarmın eserleri. ODA MU . 
. . ma divuından .dolayı ~uddeıa- htiyftk mHletimize de kendi iŞleri için dan ziyade sıcaktır. Ve karşılıklı itima- 18,25 Strusburg: Verdi, Fetru ve sair SIKILERI 

Sükrü s.nceil• balven ~ ~ l b Mehmedin ikametsilu ~ yeni Mr teminat ha%1J'lıyacafun ilmlt da müstenittir. tkt memleketin birbiri- bestekirlaruı carleri l8,2
5 

Prag: Beethovenin eserleri. 
· leddiıı .W.inin bırlefliii ef --~--.1 ilinen tebligat edi.,..az. nin emniyetine ve saadetine ya1mı ve · 19,25 Leipzig: Pfit.znerin eserleri-
J(ema -E hul oldusuuw~ . d 1JJ/6 Ern.fKJ.ER YAPAN lıfİLLf ciddi bir alAka ile merbut olduğunu zlk- 19,05 Londra (Regional): Macar beste- 23,25 Leipzig: Rossininin eaederi-

_:~;_., _. .. ni'JLU ifasına ve 11;1 .. emel~ da bıra- MAKANİZMA retmek benim için bekild bir zevktir. kirlarının eserleri. SOLiSTLEruN 
UMAN ~ı.uut 39 Puarteeı gani ~, •---.lrla Aziz arkad::!arun, FaANSA İLE Y AKINLIÖIMIZ 21,00 Hilversum 1: Franc, Biz.et, Rous- 16 30 Hil KONSEBI.'ERI 

L-•·1r- -1e1,1. ---- L im .. o ..... ---~ .,.. F 1 --.l-'ki lı b ' ve~·- 11·. Pı'yano ._-.. Keten iplikleri, --:U~ ,_. _, ve kılmum& aar&r ven • Parti teşkilitımızın ve Halke\'lerlnin r~sa i e aramu.uil Y~ ğı it • el ve saır bestekarlarm eserleri. ~ .. w.u ~-
bOküsUz, her ıaevı ı~.::-:-a tak· vmi ve vakti muanende bızzat vatanın siyast, kUltür l \ c içtlmal tek&- mek ilzere olan tek meselenın yani pren- 21,20 Danzig: Muht lıf besteklrl 

22
•
55 

Droit\•ich: Piyano kmuJe1L 
hem' yorgan çarşaflan, ?1-~ıa:.w !~ı... . a bir vekil bahmdar· ml\lUnde verimli çahşma1armı her su - stplerinde tamamen mutabık kaldığıma 1 . arın 23,20 V at'§Ova. Keman komeri· 
hk crın bir eve lbım olan do ru-~! veJ ı'etle tepik ve talep etmek lsüyoruz. MI· Hatay meeelednln hallinden llOlll'a hiç c.ter erı. ECLENCELI KONSEBI .ga 
tGptan fletine perakende ya1nıl 'bu pe- muı ılin olunur.. 1828 (1070) fala ve her tUrlil fenahklan ilnıe,.oek. bir kuwet boz. mıyacaktır. İki mernle- ?l,20 Doyçlandzender: Schu ann, 21 20 Stuttgart: Muhtelif pa-••r. 
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Garip bir hastalık 

Demirspor pazar güııkü 
maçta Ateşi 0-1 yendi 

Başvekilin beyanatı .• 
''C. H. Partisi demek Türk milleti 
demektir. C. H. Partisi demek 

Türk devleti demektir ... ,, Üçok takımı Alsancağı bire karşı 
altı golle n1ağliip etti 

Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil Dr. C. H. Partisi demek Türk milleti de-

Bir sabah, meıhur operatör daha ya
takta iken, upğı odaya girip uyandırdı 
ye bekliyecek vakti olmıyan bir hastanın 
kendisini deThal görmek istediğini söyle· 
di. Operatör, derhal kalkaTak giyindi. 

Muayene odasında kibar ve zengin ol

duiu görünüşünden belli olan orta yaıh 
hir adam doktoru sabıraızlıkla bekliyoı• 
du. Renginin solgunluğu ve ara.sıra yü
zünü buruşturup dudaklarını ISlTJfl fiddet· 
H bir ıstırap içinde olduğunu gösteriyor

du. Sağ eli sanlıydı. 

O aabahtan ıonra, bir kaç gün U.tüste 
gelerek. elinin panıumanını dcğiıtirtti. 
Gayet memnundu. Doktor da onun deli 
olmadığına kanaat getirmiıti, fakat bu· 
talığı teıbis edemediği için üzülüyordu. 
Hastanın çok okumuş, kültür sahibi ve 
gayet kibar bir aileye mensup olduğunu 
öğrenmişti. 

Yara iyileıtikten ıonra üç hafta kadar 
adam görünmedi. Fakat yirmi gün sonra 

bir sabah, doktor garip hastasını yine 
kaqısında buldu. Sağ eli sarılıydı, ıstırap 
içinde kıvranıyor, p.kaklarından iri ter 

damlaları dökülüyordu. 

Pazar günü Alsancak stadyomunda 
senelerdenberi görmediğimiz güzel ve 
heyecanlı bir futbol maçına şahid ol -
duk. Oyunun tarzı cereyanı, daha doğ
rusu Ü çok forvetlerinin taktikleri her 
hangi profesyonel bir Avrupa takımının 
oyunundan farkswlL Şimdiye kadar hiç 
bir takımın müsavi bir kuvvette oldu
ğu rakibine on beş dakika zarfında beş 
gol attığı görülmemiştir. 

Üçok • Alsancalı: maçı bire karşı altı 
sayı ile Ü çokun lehine neticelendikten 
sonra Demirspor • Ateş maçını da seyr· 

Hakemin başlama düdüğiyle hareke- Refik Saydam bu akşam radyoda yarın mektir. Ve C. H. Partisi demek Türk 
te gelen Uçok forvetleri hemen Alsan- açılacak olan c. H. Partisi Kurultayına devleti demektir. 
cak kalesi önlerine indiler. Ve Said dair bir konU§IJla yapmıştır. Başvekili- Bu mefhumlar biribirine o kadar sıkı 
önünde kimse olmadığından havadan mizin bu konU§IJlasını aşağıya ~rcedl- bir §<!kilde bağlıdırki birini diğerinden 
gelen topu sol ayağiyle vole bir §Utla yoruz: ayırmak imkl\nsızdır. Dünyamızı altüst 
Alsancak ağlarıiıa taktı. Aziz yurtdaşlarım, eden siyasi ve içtimai buhranların mem• 

Top ortaya gelir gelmez Uçoklular yi- CUmhuriyet Halk partisi yarın Anka· leketlmizde makes bulamamasının en 
ne hücuma geçerek Naınığın ayağından rada beşinci büyük kurultayını açıyor. büyük sebebi işte budur. 
ikinci sayılarını kazandılar. Ve biraz Bu hAdlse §UDU ifade eder: Eğer geçmiş zamanlardaki Mdlseler
sonra bu defa da sol açık Naınığm kor- Türk vatanının her bucağından seçi- den alınan derslerin ıst.ikbalde de mlllet
nerden gelen topu kafa ile üçüncü defa llp gönderilen mümessiller devleti idare !ere rehberlik edebileceğine iman edi
gole tahvil ettiğini gördük. Alsancak ta- edenlerle bir araya gelerek geçen yıl- yorsa §imdiye kadar milletimlı.e en bü
kınu bu gollerin tesiri altında kalarak Jarda başarılan ve lSnUmüzdekl dört yıl yük iyilikleri temin ettiğin ~emiz ol
durgunlaştı. Ve bir Uçok hücumunda içinde b8§8rılmıuıı gerekli olan memle- mıyan bu temiz birliği bütün kuvvetl
kurtarış yapmak lstiyen Ali kendi kale- ket işlerini görüşüp karara hağlıyacak- mlzle korumağa ve lruvvetlendlrmğe ~
sine bir gol yaptı. Ve 14 üncü dakikada !ardır. Bu itibarla kurultayın toplanı§ı ll§mak hepimizin mlll1 borcumuz olmalı 
Mazhar günün en güzel golünü uzaktan mJlli hayatımızın en feyizli kaynakla- icap eder. 

- Bir baftadanberi hiç uyum:ıyorwn 
doktor. dedi, ıai elimde müthit bir ıan
•• var. Ne olduğunu anlıyamıyorum ama 
7a kanser yahut da ona benzer fena bir 

"8ıtahk olacak. Baılıyalı epey zaman 
oldu. Evvelce bu kadar ıiddetle ağır· 
mazdı. Şimdi sanki üzerinde bir atef par

paı varmıı gibi yanıyor. Gittikçe artan 
Jetıraba tahammül edemiyerek aizi erken
"den rahatsız ettim. Bu sancı bir saat 
41aha devam ederee çıldıracağım zannedi-
7orom. Elimi keueniz bile razıyım. Şu 

acıdan kurtulayım. 

Operatör, belki ameliyata llizum kal
mıyacağını ıöyliyerck hastayı teselli et

mek istedi. 
- Yok, yok, doktor, muhakkak ame· 

Jiyat li.zım. Size ıelitimin eebebi acıyan 

7eri derhal keoip çıkarmanızdır. 

Elinin sargııını ağır ağır çözerek de .. 

yam etti: 
- Bir §İş veya ur falln görmeyinee 

.. ıacahınız, doktoı, her halde ıayet na
dir teoadüf edilen hutalıklardan biri be-
nimki .. 

Doktor. haıtanın elini uzun uzun ih~ 

timamla muayene etti. 
- Nereai acıyor) 
Hasla, elinin üstünde iki damann ara• 

eında yuvarlak bir yeri İ§aret etti: 
- Bura11. Dehıetli acıyor. Aman do-

kunmayın üzerine. Tahammü] edemiyo~ 

rum ... 
- Bastığım zaman acı artıyor mu) 
Adam cevap vermedi. Rengi büsbütün 

.ararmış ve gözleri yaşla dolmuıtu. 
- Çok acayip. Elinizde hiç bir gayri

tabülik yok. Cilt gayet aıhhatli, damarlar 
normal.. En hafif bir kızartı fişlik bile 

- Ben de bir fCY &Öremiyorum am, 

- Kiıfi derecede derin kesmiıslniz, 

diye inledi. Acı tekrar baıladı. bem de 
evvelkinden daha ıiddetli olarak! ölmek 
üzereyim. Sizi tekrar rahatlız etmelr. late• 
medim ama dayanamadım. Bir defa da· 
ha ameliyat edeneniz, belki kurtulurum. 

Operatör, ameliyat ettiği yeri dikkat• 
le muayene etti. Yaranın üıtüne taze deri 
kaplam11tı. Damarlarda bir fey yoktu, 
nabız muntazam, hareket yok.. F alı:at 
adamın gözlerinden yaılar akıyor ve heı 
tarafı titriyordu. 

Doktor ameliyatı tekrar edince, hasta· 
run titremesi ııeçti, fakat ilk defalı:i kadar 
memnuniyet göstermedi, hüzünlü, müte

vekkil bir tavırla teıekküı etti ve çık.at· 
ken: 

- Belki biT ay ıonıa ıizi yine nhatsız 
ederim, dedi, eminim lı:i bir iki gün ge• 
çince 1.1brabım baılıyacak. 

Doktoı, ıı:arip haotuını meolekd!lfian· 
na anlattı. Hepsi baıka biT fikir ortaya 
attı, böyle biı hastalık tıp tarihinde gÖ· 

rulmemitti. 
Bir ay eeçip de, haata görünmeyince, 

operatör memnun oldu. Fakat on beş 
gün sonra hastasından aldığı bir mektu· 
bu, iyilik haberi zannederek oevinçle aç

tı ve okudu: 
c - Sizi bir çok defalar rahatııız etti· 

ğim ve muvakkat bir zaman için bile olsa 
iyiliğinizi gördüğüm için, ölmeden evve] 
size bu mektubu yazıp derdimin menıei
ni anlatmağı bir boTç addediyorum . 

Elimdeki aancı tekrar nüksetti. Daya· 
nılmaz acını.n beni günden güne mezara 

doğru çektiğini hissediyorum. 

oırtl,A ~b!lllut.YNF.I fl!~l\tu b.iı, Jl..d'lf!l: 
doktor, bu acıyı çekmekten ölmeği tercih yuyordum. Kırk yqında bir adamın arzu 
ederim. edebileceği her §<:ye maliktim. Kanm, 

Doktor hutanın yüzüne baktı. Bir güzel, iyi ve okumuı. zelı:i bir kadındı. 
deli ile kartı karııya olduiundan tüphe· Beni çok aeverdi. ikimiz de kalabalıktan, 
lenmeğe baılamıfb. toplantılardan hoılanmazdık. Kanının 

- Bir iki doktoıa daha müıacaat canı gibi oevdiği bir oamimi arkadaıı 
edeniniz. Bir konaoltuyon yaparız. vardı. Arasıra ona gider. Bir kaç saat 

- Bir dakika bile bekliyemem. Beni kalır, dönerdi. 
deli zannetmeyin doktoı, bu gÖJÜnmiyen «Rüyasında bile benden başka biT 
pra heni çok muztarip ediyor. Ağrıyan erkeği görecek olta, erteai eabah ağ]ıya-
7eri kemiğe kadar keeip çıkarmanızı ;.. rak, benden af talep edeıdi. Sanki JÜya· 
tiyorum. !anınızı teıtip etmek elimizdeymiş gibL. 

- Yapamam efendim. Bunu yazmaktan makaadım. bana karşı 
- Niçin? olan oevgiainin dereceoinl anlatmalı:!. 

- Çünkü elinizde bir ıey yok. Benim· «Benim ilk kuıkulanmam11 oebep bu 
ki kadar aıhhatlil. ifrat oevgi oldu. Kendi kendime muhak· 

- Beni ya deli, yahut da yalancı nn· kak bu kadının biı ıı:izli ıuçu var lı:i be
clınız galiba 1 lıte aize ücretinizi pqinen nim yüzüme bu kadar güliiyor, derneğe 
... e fazlasile veriyorum. başladım. insanlar fazla mesut olunca, 

Cüzdanından bir yüz liralık çıkararak galiba dert aramak ihtiyacını duyuyor· 
ma.aanın üstüne hırakh: lar. 

- Artık ciddiyetimden ıüphe edemez- «Dikit makina11nın bir gözünü dalma 
oiniz. Rica ederim, derhal ameliyat ya- kilitli tuttuğuna epey zamandır dikkat 
pınız. ediyordum. Neden o çekmeceyi kilitli

- Bana bütün oervetinizi bağ.,lasanız, yordu) Demek ki benden aakladığ. bir 
oılıhatli bir ele ameliyat bıçağı ile doku- ıırn vardı. Kıskançlıktan çılgına dönmilt· 
naımam. tüm. Bir ipucu yakalıyabilaem, intikam 

- Sebep 1 alsam içim rahat edecekti. 

- Olamaz, efendim. Meslek ahlakına «Arkadaıma gittiği gün, evvelden te· 
mugayir. Herkea neder) Mevcut olmt- darik ettiğim bir maymuncukla muut
yaa bir yarayı tedavi İçin ameliyat yap- nın kilitli gözünü açbm. 

ıruı... Kar9ısındakinin zaafından istifade cÇekmede, penbe ipek kurdela ile 
etmif, derler. bağlanmıf bir deste mektup vardı. Bu 
•- Öyle ise, ıizden baıka bir feY rica kadar gizli yere aaklanan mektuplar ta· 

edeceğim. Sol elimle tırnağımı bile düz. bii aık mektubundan baıka bir ıey ola· 
gün kesemediğim halde ameliyah iten ... mazdı. 

dim yapmağa çah~acağım. Siz de sonra.. «Ömrümün en 11hrap]ı saatini yqı
dan icap eden tedaviyi yapar.tınız, o1ur yordum. Belki benimle evlenmeden ev

mu ~ vele ait hatıralarıdır. O midiyle zarfları 

Hasta, ceketini çıkardı. kollarını .aıva- birer birer açtım. Hayır. mektupların ta· 

dı. Doktorun müdahalesine meydan kal- rihleri yeni idi ve en samimi doatlarım .. 
madan cebinden çıkudığ. çakı ile sağ dan biri tarafından yazılmıı hararetli aık 
t-linin üzerinde derin bir yara açtı. mektuplariydi. Mektupların aptal koca· 

Doktor yetişip çakıyı elinden çekme· )arla alay eden kııımlannı okurken na· 
K. damarlarını kesecekti: .ad deli olmadım, bilmiyorum. Kendini 

- Ne yapıyoraunuz, kuzum) Damar
lannızı keseceksiniz 1 Mademki bu kadar 
111rar ediyorsunuz, verin ben yapayım. 

Ameliyat yapılırken hasta gayet soğuk
kanlı davrandı. Ameliyat seyrini gözünü 
lırpmadan tnkip ederek nere.tinin kesil
mesini istediğini eliyle anlatıyordu. 

On kuruıluk yuvarlaklığ.nda bir yer 
lr.emiğe dayanacak kadar oyulunca, ade
ta ferahlamış gibi derin bir nefes aldı. 

- Ob, oancı birdenbire geçti. Bırakın 
doktoT, kan aksın, rahatlık veriyor. 

mesut zanneden ben, meğer ne zava1h. 
ne gü1ünç bir vaziyette imİ§im 1 

cMektupları tekrar zarflata yerleştir
dim. Bağladım ve çekmeyi kapattım. 

cAkşam üstü, karım gelir gelmez boy· 
numa .aarıldı. Utanmadan iki saatte beni 
iki sene görmemi§ gibi öz1ediğini söy)ij .. 

yordu. Ben de bir ıey belli etmedim. Ye· 
mek yedik ve odalanmıza ı;ekildik. 

cGeceyansı ae.asizce odasınd girdim. 
Yüzünde tadı, masum bir çocuk. tebenü
mü ile uyuyordu. Sağ elimle gırtlağını ya
kaladım, sıktım oıktım. 

ettik. Bir gün evvelki oyunlarını gör • 
dükten sonra Demlrspor takımı için: 
dzmlre gelen takımların en zaifi> de· 
mlştlm. Pazar günü ikinci maçı da sey
rettikten sonra hu kanaatimde haklı ol
duğum neticesine vardım. Fakat ne ça· 
re ki takımlarımızdaki foJVetlerin be • 
cerilu!zllği yüzünden her iki maçı da 

attığı vol bir ııutla yaparak gol adedini rından birinin faaliyete geçmesl demek· Muhterem yurtdaşlarun. 
beşe çıkardı. tir. Pek iyi hatırlarsınız ki partlmlzln Dalına §U noktayı gözönünde buhmo 

Demil'SJ)Of' ve Ateı t4kımlan 
kaybetml§ bulımuyoruz. Ve Demirspor 

1 

Gollerden sonra Alsancalclılar müda
:lzm.lrden ne Beşiktaşın ve ne de Fener· faayı ihmal etmenin acısını gördükten 
bahçenin elde edemediği bir muvaHa • sonra takımda tebeddülAt yaptılar. Fa -
kıyetle, altı puvanla ayrılmaktadır. kat bu sefer de forvet hattı beceriksiz 

tl'ÇOK • ALSANCAK MAÇI oynıyordu. Bir kaç fırsat kaçtıktan son· 
Saat 15 te hakem Yamanlardan Esat ra Enver de penaltıyı atamadı. Ve böy

Merterin idaresinde llk maç Izmirin iki lece Uç dört gollük fırsat öldürüldü. 
tarihl rakibi olan Alsancak. - Uçok ta- lkinci devreye 0-5 mağlO.p vaziyette 
lrunları arasında yapıldı. Beden terbi· çıkma.sına rağmen Alsancaklılar kale • 
yesi kupasının en kuvvetli iki namzedi !erini çok güzel müdafaa ettiler. Fakat 
bugünkü maça lizungelen ehemmiyeti Namığın tutulmaz şekilde sıkı bir şuUa 
verdiklerinden en kuvvetli şekilleriyle yaptığı altıncı gole mlin.i olamadılar. Al
sahaya çıkml§lardı. Bu maçta Alsancak. sancaklılar da bir müddet sonra yegil.
Uçoku 0-4 mağ!Op ederse ve Uçok ta ne sayılarını yapmağa muvaffak. oldu -
Yamanlarla yapacağı maçta fena bir de· lar. Oyun bundan sonra Uçok forveUe
Tece alıTsa Alsancak beden terbiyesi ku· 

ilk kongresi bundan yirmi ııene evvel durmak lhımdır. Şimdiye kadar başa
Sivasda toplanmı§tı. O zaman aziz mil- rılan l§lete l>akıp da artık hedefe vardı.
letlmizin uzun ve yıpratıcı bir harpten ğımız.ı. ve her işi tamamladığımw zan.. 
yeni çıkml§, her tür!U müdafaa vasıta- netmiyelim. Önümilıde henü yürüyecek 
lan elinden alının!§ ve bütün mana.siy- uzun yollar vardır. Fakat arkada bırak· 
le per:İ§Bn bir bale getirilmiş bulunu- tığımız bir kaç yıllık bir zaman zarlm. 
yordu. Memleketin kalpgMıına kadar da asırlarca uğraşılan yapılmıyacak it
ookulup yerleşmiş olan düşmanlarımı- !eri başarablldiğimize l>abrak ve geg
zın gözü önünde toplanan bu ilk kong- mişin heyecan ve feragat meşaleelnl 
remiz milletimizin vatan aşkına temiz ve önümüze katarak. istikbale doğru azinı 
ııelAbetli imanına ve cihan değerindelıi ve' cesaretle yürümeğe devam edeceğd. 
asil kanına güvenerek koca bir husumet Yurdumuzu Türklüğün lnAAnhlı:la lıera
Alemlne karşı aşılmaz bir çelik dağ gibi ber başlıyan tarihine ve kökleri mazi. 
dı§ardan gelen ve lçiınlzde türeyen düş- Din karanlıklerına kadar uzanan mede
ınanlara klll'§ı vatan topraklannı müda- niyetine yakışır bir memleket haline l! .. 
faaya karar vermi§ti. O zaman bütün Urmek milletimizi pııına l!yilı: bir 1aa
dünyanın hayıeUede karşıladığı bu ka- det ve refah seviyesine erlşürmelı: ha
rarı takip eden yılların her biri beşeri- mimize terettüp eden bir vazife olduğu
yet Aleminin asırları kaplıyan tarihini nu asla unutmıyaca~. Bizi bu l§te mu
mefahlrle dolduracak lqtdar muhip ve vaHak edecek en büyük imll feragati• 
muhteşem hatıraları halA ruhlarımızda miz, usanmadan çalı§maklığımız ve hlg 
bütün zindeliğiyle yaşamaktadır. sönmiyecek olan milli heyecanımızdır, 

Sivas kongresinin kararları vatanı- Muhterem ve aziz yurtdaşlarmı. 

mızı parçalamak.tan korkmuş ve mille- C. H. Partisinin beşinci büyük kurul-
tlmizi istiklaline kavuşturmuş ise bu- tayı bir taraftan memleket işlerini mü
nu takip eden kongrelerde aynı aziz var- zakere ederken diğer taraftan kendi 
lıkları bütün cihanda ve insaniyet aile- programı ve nizamnamesi üzerinde de 
si içindeki mevkiinl kuvvetlendirecek tetkikat yapacak ve belki bazı esasları 
kararlarla temayüz etmiştir. §imdiye kadar yapılan tecrübelere göre 
Eğer biz bugün temiz bir bürriye~ ha- ya i!Ave veyahut tay ve tadil edecektir. 

Rınfi~irhınır1ı:atfiisf 'b\'lattilli"'\'tçtmı;: ·~ v••• t.>.ıeffüs ediyorsak, Eğer milletimi- Yaşamak tekrunül etmek ~yen her 
zın burun buyuıt ve mustakıl milletlerle slyw uzviyet gibi inkılapçı olan c. H. 
müsavi hatlar dairesinde görüşüp konuş.. Partisi daima realiteye intibak etmekle 
tuğunu görmekle gurur ve iftihar duyu- vazifesini daha iyi bir şekilde ifade ede-

idi. Dk oyunu Demirsporla yaparak 
2-4, ikinci oyunu Alsancakla 2-4, üçün-
cü oyununu Yamanlarsporla 2-13, dör
düncü oyununu Demirsporla yaparak 
O~ kazanmıştı. Buna mukabil Alsan • 
cağın Oçoka mağlubiyeti olduğu gibi 
gol averajında da Uçkotan geri idi. 

Oyun başladığı zaman Alsancağı mü
dafaaya beceriksiz bir oyuncu alarak 
hücum hattını Enverle takviye ettiğini 
gördük. Uçok ta her zamanki kadrosi. 
le oynıyor. 

zan bir damla kan elimin U.tüne damla
dı • nereye olduğunu biliyorsunuz duk
tor - o damlayı ancak eabalıleyin. kuru
mur, yap11m1f bir halde fukettim. 

cKontlann hıaual hayatlıırına karıt
mak idet olmadığı için. zevcemi ae.a:sizce 
ııömdülc. Malikinemde cereyan eden bu 
valı:adan lı:imoenin haberi olmadı. Hem 
de ölen kadın benim karımdı, ber hakkı 
bana aitti. 

cVicdarum gayet rahattı. öldürmeğe 
hak edecek kadar alçakça bir güoah if
lemiıti. Hiç bir katil benim kadar sakin 
ve müaterib ya§&mağa devam etmemi§tir 
her halde. 

<Cenazeden bir kaç gün aonra, kan
mın aamiml arkadap teliıtla bize geldi. 
Kanma bir deote mektup emanet bırak
tığını. bu mektuplan kendisine iade 
ederoem pek minnatdar olacağını oöyle
di. 

- Mektupların yerini ben bilmem ki. 
Dedim. 

- Kikiı maoa11nda daima kilitli tut
tuğu bir çekmece vaTdı. Oraya oaklam11tı. 

Çekmeceyi açarak, pembe kurdela ile 
zarflan gö.aterdim: 

- Bunlar mı) 
- Evet çok teşekkür derim. 
Kadın mektuplan elimden alarak, be

nim ne hale geldiğimi fark etmeden çı
kıp gitti. 

c Tam bir hafta sonra, o müthio kan 
damlasının sağ elimi lekelediği yerde, 
bildiğiniz tahammül edilmez acı başladı. 
Sonunu biliyorsunuz. Hastalığım vicdan 
azabının maddi bir tezahürü .. Kendi ken
dini telkin neticesinde h~sedilen asabi 

bir halet fakat artık yaıamıya kudretim 
yok. Masum karımı aeuizce, anlamadan. 
sormadan, araıtırmadan öldürüıümün 

cazasını çekiyorum. Artık ıstırapla da 
mücadele ebniyeceiim. Yakında onun 
yanına gideceğimi dü;,ünerek müteselli 

oluyorum. Her halde o beni affeder ve 

DemiTapor golü,.ü 114parke11 

rinin fantazlleriyle devam etti. Ve Uç
oklular bu ikinci karşılaşmayı da 1-6 
kazandılar. 

Na..nl oynadılar: 

Galip Üçok takımı Pazar günkü oyu
niyle kuvvetli ve futbolu kavramış bir 
takım olduğunu ispat etmiştir. Bilhassa 
bütün oyuncuların (Fehmi müstesna) 
sertliğe mukabele etmemeleri ve, §im. 
diye kadar sert ve haşinliğiyle meşhur 
olan Cemilin bile kendine tekme atana 
mukabele etmlyerek takımın Ahenğini 
bozmayışı şayanı takdirdir. Takım ne
ticeyi çabuk aldığı için ancak on beş da· 
kika. fevka!Ade güzel oynaınl§ ve oyu. 
nun diğer kısımlarında kendini yorma
mıştır. 

Alsancak takımı ise müdafaanın 
oyuncu tutmaması bilhassa Mehmedin 
toptan ziyade insanla oynaması yüzün
den kısa bir zaman be§ gol yemiştir. 
Yoksa ta knn güzel idare edilmiş olsay
dı şüphesiz ki bu kadar fena bir vazi
yete düşmezdi. Ben en büyük hatayı 
karşılarında İzınirin en kuvvetli hücum 
battı bulunan bir takıma karşı bu kadar 
zaif bir müdafaa ile oynamalarında bu
lurum. Ali her zamandan ziyade güzel 
oynamakla beraber ne yapsın ki yalnız
dL Haf hattı sahada görünmiyor ve for
vetler de fırsat kaçırmakta birbirleriyle 
yarış ediyordu. 
DEMIRSPOR • ATEŞ MAÇI: 

Hakem Ferid Simsaroğlu .. 
Misafir Demirspor bir gün evvelki 

kadrosunda sağ hafta lbrabiıni oynat. 
mak. suretiyle muhafaza ediyor. Ateş te 
her zamanki kadrosiyle görünüyor. 

yorsak, HUlAsa eğer yüksek maneviya- ceğine kanidir. Hedefimiz millet ve 
tından başka her türlü maddt imkAnlara memleketi maddi ve manevi bakımdan 
sahip kahraman bir ordunun bizi huzur doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe kavıış
ve emniyet içinde yaşatmakta oldu~u turmaktır. 
görüyorsak bütün bu minnetleti biz O Büyük kurultayın bu seferki toplantı• 
kongrelerin isabetli kararlarından do- sında başaracağı !§lecin özü de budUl', 
ğan büyük icraatına borçlu bulunmak- Son söz olarak sevgili yurtdqlarnm se
tayız. lamJarken güzel vatanımızın bilyük ve 

Görüyo.oıınuzkl C. H. Partisinin başka lı:ahraman evlAdı ve C. H. Partisinin ya
memleketlerdeki :klAs!k partilere ·hiç pıcısı ve Ebedi Reisi Kemal Atatürlı:Uıı 
benzemiyen bir hususiyeti vardır. C. R yüksek hatırasını sevgi ve saygı ile ta
Partlsl yeni TUrk varlığıy)e beraber doğ- zi.z ederim ve onun izinde bizi daima 
muş, beraber büyümti§ ve bütün dünya- ileriye götliren ve daima götlirecek ol·'l 
da hayranlık yaratan muazzam eseri Şefimiz değişmez ba,<kanımız İsmet tnö-
beraber b8fllmlışlır. nünü hürmetle ıelAmlanm. 

IZMIR SiCiL TiCARET 
MURLUCUNDANı 

ME-

Teacil edilmit olan (Doyçe Ori
yentbank Dreıdnerbank tubeıi)
nin ödünç para verme itlerile ui
ratacağına mütedair beyannameai 
2279 ve 3399 numaralı kanunlar 
hükmüne göre ıicilin 2509 numa
rıuına kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

1 - Beyanname: 

Izmir vilayeti yüksek makamı· 
na: 

IZMIR 
2279 ıayılı ödünç para verme 

itleri kanununun 2 inci maddeıine 
ve mezkiir kanunun bazı hükümle· 
rini tadil eden 3399 ıayılı kanuna 
tevfikan itbu beyannameyi bet 
nüıha olarak tanzim ediyoruz. 

1939 ıeneıi içinde atağıdaki 
tartlar dairesinde borç para vere
ceğimizi beyan ederiz: 

1 -Yeni yapılacak ödünç para 

verme itlerinde: 
A) Açık kredi teklindeki mua. 

melelerden üç ayda bir teıbit ve 
ana paraya ili ve edilmek üzere en 
çok senede o/o 12 yüzde on iki; 

B) Diğer ikrazat muamelelerin
den aynı terait dairesinde en çolc 
senede % 8,1/2 yüzde ıekiz bu. 
çuk faiz alınacakbr. 

2 - 3399 ıayılı kanunun meri
yetinden evvel yaptığımız muka,. 
velelerin faiz miktarına taallulı: 
eden hükümleri, mezkiir kanunuq 
meriyet tarihinden itibaren üç ae
neyi tecavüz etmemek üzere mu
kavelelerin devamı müddetince 
aynen tatbik edilecektir, 

3 - Mütteriler adına depola .. 
rımızda mal muhafazaaı muame
latı ile de ittigal edileceğinden bu 
yüzden mütevellit ıigorta, ardiye, 
ekıper ücretleri ile bekçilik, ham. 
maliye!, posta ücretleri de ayrıca: 
mÜfterilerden alınacakbr. 

1834 (1077) 

saUar kaçırdıktan sonra birinci devre Misafir takım Pazar günü de eyi bir 
işte o kadar.. Iki taraf ta bir sürü fır. , Nasıl oy114dılar: 

s.ıhr sıfır bitti. oyun gösterememiştir. Çünkü Ankara da 

Yara sarılınca, hastanın netcsi yerine 
._e)mi,ti. Sanki biraz evvelki muztarip. 

.olgun adam değilmi' gibi doktorlıı ta· 
lr.alaııyordu. 

cBir an gözlerini açarak hayretle yü- yine sever. Siz de doktor, benimle al&.· 
züme baktı... Sonra göz kapaklan düı• kadar olduğunuzdan dolayı tekrar tekrar 
tü ve öldü. Dudaklarının arasından aı· tetekkür ederim. 

Oyuna Ateşin vuruşiyle başlandı. 
Bugünkü maç iki tarafın da enerjik 

oynaması yüzünden hararetli ve seri ce
reyan ediyor. Yalnız iki takımda da an· 
!aşma yok. Misafir takım ıstop etmekte, 
§Ut atmakta Ateşe faiktir. Fakat hep.t 

ikinci devre birinciye nazaran daha 1-5 yendiği takımın karşısında bocaladı
hararetli oynanıyordu. Fakat dakikalar ğı An'lar bile oldu. Yalnız takımda en eyi 
hep fırsat kaçırmakla geçiyordu. Bu taraf nefes kabiliyetidir. En eyi oynı. 
devrede Ateş Demirsporu epeyce müş- yanlar da Hilml, iki müdafi ve santer. 
kül vaziyetlere soktu. Fakat gol yapa. hafları. Ateş takımı da aynı şekilde oy
madı. Oyun daha ziyade iki tarafın mü- naml§tır. Yalnız Ferid takımda ve hatıl 
dafaaları arasında oynanıyordu. Bir ta- yirmi iki oyuncu içinde en ziyade mu .. 
raftan Hilmi, Gazi, Şevket ve diğer ta- vaffak olandır. Kaleci Seyfi elinden geJ,. 
raftan Seyfi, Sezai ve Cemal arasında, diği kadar kalesini müdafaa ederek Ib
maç son dakikaya kadar bu şekilde oy- rahimi aratmamıştır. Müdafiler her za
nandığından beraberlllcle biteceği mu- mankl gibi eyi idiler. Haf battı başta 
hakkak zannedilirken Dernlrsporlular Salih olmak üzere takıma milfid olama
Ant bir hücumla umulmadık bir vaziyet- ml§lardll'. Forvet hattında Reşad fırsat 
te bir sayı yaptıklarından ikinci maçla- öldlirmekte arkadaşlarına t8Jj çıkartı • 
rını da 0..1 kazallml§ oldular. yordu. 

olwı 
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GAYRI MENKUL MALLARIN 
J\ÇIK ARTIRMA iL.ANI 

lZMlR sıctu TiCARET MEMURLUöUNDAN ı 
Tescil edilmit olan ( Omıanb bankası Izmir tubesi) nin ödünç para 

erme iılerile u.ğrqacağma mütedair beyannamesi 2279 - 3399 nu
~h kanunlar hükmüne göre ıicilin 2508 numarasına kayıt ve tes-

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

939 - 6361 
lzmir lnci icra memurluğun-

taan• • dl edildiği ilin olunur. 
lzmir ıicili ticaret memurluğu resmi mührü 
ve F. Tenik imzası. 

935 maU yılı hizmet erbabina ait tarh olunan kazanç vergilerine ait ohıp mti11Hi6 aalıiplerinin terki ti
caret ve balen nerede bulundukları meçhul bulunmuı haaebile ve kendilerine eneb tebliğat yapılmadığı 
anlatıldığınduı gazete ile ilinına dair cetveldir. 

iP- • • • 
Açık artırma ile paraya çe~ı

lecek gayri menkulün ne oldugu: 
fl'apu kaydına göre 30 dönüm tar· 
la· 

YENi ŞUBE: 
Cilt 

H.V. Zam Varak 
Tarh 

ı - Beyanıiame. Senesi No. ismi Mevkii K.V. B.V. M.V. 
• 

OSMANLI BANKASI ------ -----
.Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, maballeıi, ıokağı numarası 
Burnovanın Şeyhli köyü '1: ekke 
lcuruıunda tapunun 316 tarıh ve 
taktir olunan kıymet 123 - 1194 
Jnunaraıında kayıtlıdır. 30 dönü· 
ınüne 1440 liradır. artırmanın ya
pılacağı yer, gün, ıaat: 3/7 /?~9 

.,Paartesi günü saat 11 de 1 ncı ıc-
ra dairesinde. 

1 - ltbu gayrimenkulün ~
lna farbıamesi 1/6/939 tar~ın
Cten itibaren 636 no ile 1 nci ıcra 
'dairesinin muayyen numaraaında 
lıerkesin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan !azla ma· 
um.at almak istiyenler, .,bu ~

nameye ve 6361 doıya numaruıl~ 
memuriyetimize müracaat etnıelı-
d~ . 

2 - Artırmaya ittirak içın yu-
kuda yazılı kıymeti~ ~z.de 7,S 
fıiıbetinde pey veya mıllı hır. ba'!· 
kanın teminat mektubu tevdı edı-
lecektir (124). 

3 _ ipotek aahibi alacakhlarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ifbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlik: 
te memuriyetimize bildirmelen 
lcap eder. Akıi halde haklan ta· 
1>u · ıicilile sabit olmadıkça aa~f 
Ledelinin paylqmuından hanç 
kalırlar. 

4 - Göıterilen günde artırma-
ya ittirak edenler artırma f&rlD~

' ıneaini okumuf ve lüzumlu malu
, mat almıt ve bunları tamamen ka
bul etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanlarda 
lr•JTİmenkul üç defa baiınldıktan 

~ fonra en çok artırana ihale edilir. 
~cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmİf befİni bul
maz veya ıatıf istiyenin alacağına 
tüchanı olan diğ~r alacaklılar bu
lunupta bedel bunların o gayri
menkul ile temin edilmit alacak
larının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü 
Lüi kalmak Üzere artırma on bet 
1Un daha temdit ve on betinci gü
n6 aynı saatte yapılacak artınna
Cta, bedeli aatıf iıtiyenin alacağına 
iiichani olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edilmit 
alacakları mecmuundan fazlaya 
pkmak tartile, en çok artırana 
&bale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz ve sa
tı, talebi dü,er. 

6 _ Gayri menkul kendisine 
lbale olunan kimse derhal veya 
•erilen mühlet içinde parayı ver
~ezıe ihale kararı feıholunarak 
kendisinden evvel en büyük tek· 
lifte bulunan kimıe anetnıif ol
'duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmana 
hemen on bef gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale ara.aındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
5 den heıap olunacak faiz ve di
ğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmakaızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Tarla yukarıda gösterilen 
3/7 /939 tarihinde 1 nci icra me
murluğu odaımda itbu ilan ve 
gösterilen artırma fartnamesi 
dairesinde ıahlacağı ilan olunur. 
2 nci arttırması 18/7 /39 Salı gü
nüdür. 
Tarih ve icra memurunun resmi 

mühürü 
29/5/939 

• 935 
lzmir. 11. MayÜ. 1939 Telgraf Adresi 

oTTOMBANK 

Salıife ......•...•....• 
CORR. No. 4745 

B.B. 

/zmir vilayeti yüksek makamına 
2279 ve 3399 Numaralı kanunlar 
mucibince tanzim edilen beyanname 

A _ Bankamızın qağıda imzası bulunan İzmir §ubesi yapacağı 
ödünç para venne işlerinde: 

a - Açık kredi ıeklindeki muameleler için yüzde 12 ye 
kadar 

b - Diğer ödünç para verme iıleri için yüzde 8l a kadar 
faiz alacaktır. 

B - Bankamızın muamelatı, ıo haziran 1933 tarihli, 2292 numa
rah kanuna tevfikan tesdik buyurulup 10. 3. 1934 tarihli, 2649 numa-
rah Resmi gazete ile neşredilmi§ olan statüsü ile İ§bu statü dairesinde 
tanzim kılınan ve Türkiyedeki merkez ve şubelerimizce m.Nıihittat
bik ittihaz edilen talimatnamelerde ve matbu formüllerimizde yazılı 
ahkam ve §erait dairesinde cereyan etmekte olduğundan bunlan ale1-
müfredat tadat etmeğe lüzum görmedik. 

Ancak öteden beri hariçte ve memleket dahilindeki bilumum ban· 
kalarca tatbik edilmekte olan ve devamı tatbikinde banka ve bankacı
lık noktasından hayati zaruret bulunan bazı banka teamülleri müıteri 
lehine ödünç para verme muameleleriyle müterafik olarak yapılmakta 
olan bazı maddi hizmetlerin tazammun ettiği masarifi 'Yine müşteriye 
ödetmeği amir bulunmaktadır ki bankamız bu nevi ayrı hizmet mu
kabili ücretleri yukarıda yazılı had ile mukayyed olmaksızın tahsilde 

devam etmektedir· 
Müeaaeae teamüllere ve bankacılık icabatına tevfikan, ifa edilen 

hizmetler mukabili olarak, istifa edilen meblağ ve ücretlerin belli bq-
lıJan ıunlardır: 

1 - Müşteri he&abına yapılan hakiki ve hususi hizmet mukabili 
mdraflar, ezcümle sigorta, ardiye veya muhafaza ıve bekçi ücreti ve 
saire gibi masraflar müşteriden aynca tahsil olunur. 

2 - Hesabı cari teklinde verilen avansların i,lem~ faizleri Ticaret 
kanunu ahkamı dairesinde her üç ayda bir resülmale kalbedilir. 

3 - Banka muamelabnda bu muameleler ne kadar az imtidat eder
se etain bir liradan ~ komisyon tahsil ve istifa edilmez. 

4 - Borçluları !Ubemizin mütemekkin bulunduğu mahalden bqka 
yenle sakin bulunan ticari ıenedlerin İştira muamelatında ihtiyar olu
naaık muhabere masraflan müsteriden alınır. 

5 - lkraz müddeti 15 günden dun olsa bile, faizler ve komisyon 
en aşağı on beş gün için hesap ve istifa edilir. 

C - 3399 numaralı kanunun meriyete girdiği tarihten evvel akdet
mit olduğumuz mukavelelerin faize müteallik hükümlerine üç seneyi 
ttaıvüz etmemek şartile mukaveledeki müddetin devammaı riayet 
olun?-~r. Sayg\larul)ızla. 

Osmanlı bankası lzmir ıubesi mührü 
1mzalar: (okunamadı) 

1826 (1073) 

lzmir Defterdarlığından: 

icar D: 
No. 

Muhammen 
bedeli 

Lira 

-498 Bumava ziraat mektebinde mu. teferrüat konsern 
fabrikası. 500 

499 Dolaplıkuyu Bayburtlu sokak 5 No. lu ev. 35 
500 Karııyaka ıoğukkuyu Medeniyet soliak 48 No. lu "ev. 33 
501 Orhaniye mahallesi Kantarcı sokak 30 numarah ev. 25 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı 30. S. 939 .tarihinden itibaren 

15 gün müddetle açık arttırma uıulile müzayedeve konulmustur. iha
lesi 13.6.939 tarihinde salı günü saat ı4 de milli emlik müdürlüğün· 
de yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedeJL:ri üz~~nden yü~e 7,5 
d 'to akçesi yatırmaları ve konıerva fabrikası uç sene muddetle 
. epoz~erileceğinden şeraitini öğrenmek iıtiyenlerin milli emlik mü-
ıcara 1 ilA 1 d.. }'""' ~ müracaat an an o un ur. 

ur ugun 30, 7 ı847 (1066) 

Başvekilet Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden: . 
1 

_ Genel direktörlükçe lıtanb~a Çengel köyünde 6 ay müddetle 

b
. l ı· bedf'D terbiyesi ve spor egıtmen kursu açılmıthr. 
ır ey ı . d •• d _..ı_ uvaff-._ L_ı __ .ı __ 

2 
_Bu kursa imtihan a en ıyı ereceuw m u;; OlallUUUllll ııra· 

·ı azami 50 ~i abnacaktır. 
11 ~ _ 26 Haziran 939 pazarteıi günü tedrisata baflıyacak olan bu 
kursa girmek iatiyenler ~n t~biyesi bölge bqkanlddanndan kursa 

. ve diğer fUllan ogrenebaD:ler. 
~-Müracaat nıüdeti 15 Hazırana kadardır. 

30, 1, 3 1827 (1071) 
IZMIR SULH HUKUK MAH

KEMEStNDEN: 
Posta ve telgraf idare vekili IZMlR iKiNCi HUKUK MAH- Zayi makbuz 

avukat Murat Çmar tar~fı~d~n EStNDEN: 
Kartı yakada mukim eski ıskan KEM • -d Abdullah efendi ma· lzmir ithalat gümrüğünün 2734 
nıüfettitlerinden ıahit Seren aley· llzl m!r ~ a sokak 2 sayılı evde ve 2739 nolu muvakkat muaflık 
hine açtığı radyo reaminden . ala· ha esı Hac an kızı Hüsniye tara- beyannamesiyle muameleıini ik
cak davasının cari mahkemeıınde otudan s·~~enin Çanlı saray da- mal ile yurda ithal ettiğim Aon 
rnüddeialeyhin ikametgahı meç· fın dn tü~ncü kör Hilmi yanında markalı 20 balya kanaviçeye ait 
hul kaldığından bahıile çıka~ıl":n mm a. Ibrahim Menet aleyhine 6/719 6/718 no ve "J0/38 tarihli 
davetiye bili tebliğ iade edıl~ıf ka;deşıb anma davasının cari iki adet ayniyat depozito makbuz· 
ve ilanen vaki tebliğat üzerıne açh:~ toş muhakeme sonunda ları zayi olduğundan ve yenilerini 
müddeialeyh mahkemeye gelme- ta 1 d keanunu medeninin 134 çıkaracağımdan hükümleri olma
diğinden ve bir vekilde gönder- son;:s a 142 ve 150 ci maddeleri dığını ilan ederim. 
mediğinden hakkında verilen gı- v~ .. ive· e aöre Hüsniye ile lb- lzmir Ege ihracat 

k bl . .,. ka bükum erın ° T'· k A • ş· k t' Yap arnrında ilanen te ıgın~ • ah. . ekdiğerinden botanma- ur nonım ır e ı 
rar verilmit olmakla müddeıley- r ımın Y kabahat lbrahime daha ı 792 1064) 
hl. h k . . uallak bu- larına ve "ld"..,.. d n mu a emesının m . • d kabili isnat göru ugun en -

427 
62 
31 
33 

152/1 
48 
89 
97 

395 
ı44 
37 
55 

5 

tbrabim Gazinocu 1. Kordon ı86 
Sıtkı Deniz lokanta c 2/22 
Netet Komisyoncu « 
Mitbat Lokwntacı « 
M. Sebati Yapı itleri Bakır B. 53 
Ahmet Reis Kahveci 1. Kordon 128/ 1 
H. Hüınü T. Petrol Gazi Bul 
Kemal Şekerci Şekerciler 
Halit Şii. Cendeli H. 13 
Kemal Simsar Sona 
J. ve Karol 1. Kordon 
Hasan Zeki « 
Niko Karvonos Tütün c 

tüccarı 

64 Mehmet Ziya T uha- Kemeralb 309 
fiyeci 

2.63 
19.74 
ı6.ıo 

9.43 
1.12 

12.60 
19.60 
7.35 
3.50 
S.04 

89.60 
3.15 

26.86 

1.40 

2.09 

3.82 21.02 
2.33 

5.40 25.55 

1.65 4.49 

59.40 113. 16 

101 l.stelya Kalyora Hiz- 1. Konlon 160 0.00 00.00 00.00 
metçi 

98 Kriato Pakse> « 2. Kordon 212 
666 Danvel Frensey Ma- Chmaniye 80/2 

ve Y eruıalm nifaturacı 
204 Elis Mürebbiye 1. Kordon 456 
193 Despina Hizmetçi Mesudiye 51 

• 466 Relan Nesim Şiteei Hurdavatçılar 
159 Katerin Hizmetçi 1. Kordon 352 
200 Angili « Çelikel 144 
38ı Sü1eyman Lokanta 1. Kordon 
662 J. N. Kohen Manifatura Osmaniye 70 
187 Sofiya Hizmetçi Bumava C. 42 
381 Mustafa Sü- Lokanta Saman iskele 66 

leyman 
745 Ahmet Hilmi Mobilvac1 ismet Pt. 
195 Salih Nuri Zahire Sandıkçılar 32 

komiayoncuıu 
Emin oğ. Denizvol- ı. Kordon 
Mustafa 1arı müte-

ahhitliii 
ıs Piyer Alyoti ihracat tü. « 62 

EvŞ?aniya Hizmetçi intikam 15 
Mehmet Kadri Fırıncı Ali pş. ı33 529 

127 
ısı 
207 
603 

Sofiya Hizmetçi ~likel 64 
Leyo Y afe c 1. Kordon 346 
Despina « intikam 1 ı 
Ali Riza Corapçi Kuzuoğlu 16 
Ahmet Elbiseci Yeni kavaflar 

12.25 

2.10 

14.00 

20.72 
15.96 

6.44 

3.15 
16.80 

19.52 

19.60 

3.15 

20.69 
20.44 

741/1 
139 Kirvakula Hizmetçi Mesudiye 14 

Mois Kohen Terzi 3. No. lu S. 1 .62 
Bohor Avram Mani- M. Kemalettin 85/87 25.20 259 

fatura 
406 Bekir Ozüm temiz- Hulusi B. C. 36/38 50.40 

365 
372 

72 
111 

101 
64 

588 
605 

323 
411 
360 
408 

117 
592 

410 

leme yeri 
Mehmet Akif Tüccar Bahriye 
Muzaffer Mühendis 1. Kordon 

müteahhit 
Hasan Fırıncı Türkoğlu 
Rağıp Abidin Komis- Emin B. Han 

voncu 
Murtaza Fmncı Zühre 2 
H. Tahsin Kahveci 1. Kordon 
H. Mehmet Terzi Kuzuoğlu 29/43 
EH Alazarald Tuha- « 36 
ve Bohor fiye 

31.50 
64.16. 

4.34 
16.80 

ı4.SS 
50.5 

·13.71 
26.90 

Yako tlya Tüccar Manifaturacılar 18 
Nafi, Naci Komisyoncu Salih ~a Han 1 .2.3. 
Eq-e nakliyat acente 1. Kordon 
Hayim, oğlu Yumak Kilimciler 

2.80 
4.20 
3.SO 
S.25 

Marko ve makaracı 
Orgenenti Mısırcı 
Alber Sabah Manifa- Kuzuoğlu 

turacı 

Ali Meftun Gaz acenti ı. Kordon 
Hasan Tayyar vapur « 90 

Acenti 
« c 

2.10 

18.90 
2.10 

10.50 

1.30 12.95 

0.00 2.33 

0.00 0.00 

5.04 25.25 

2.16 
6.48 32.85 

5.76 51.52 

3.60 32.20 
5.24 

2.75 35.53 

0.72 

1.65 
0.00 

3.65 
5.58 
4.49 
6.99 

2.79 

16.74 
2.79 

13.95 

« « c « 
Deniz yollari qletmeal 
müdürü Sadettin Serim 

557.22 ııı.43 

halen Kayseri aaylavı 
Deniz Bank umum Mü. 
İstanbul muhasebe Mü-
dürü Emin T okay 

194 Abdi Z. Mehmet Kese Sandıkçılar 29 
Nuri ve Sü. ıı ki.l!it F. 

276 Huan T atari Mani-
faturacı 

335 Celil Arif Kutu fab. Etfaiye 
110 Necip Kalaci Komiayon Çiviciler 15 

81/ 1 Mustafa « Maltızlar 
71 Ali Galip Fınnci Şekercı1er 55 

949 Evganiya Gatano Hiz- Gayret 
metçi 

456 Mehmet Hamdi Ma- Hurdavatçİ 

557.22 111.43 

55.66 

25.20 

2.80 
1.40 
9.80 
3.15 

6.48 

0.2 (Senesi 

2.80 

18.64 

32.0S 

938) 

0.55 2.90 2/18 
2/35 
2/37 
2/38 
2/64 
2/69 
2/70 
2/71 
2/73 
2/79 
2/80 
2/88 
2/92 

4.70 6.67 
4.60 31.05 
1.ss 4.82 
0.32 0.43 
2.00 3.26 
5.00 37.91 
0.70 1.47 
1.00 7.49 
0.48 0.98 

20.60 207. 12 
0.90 ı.22 
4.26 10.55 

0.40 

0.30 

0.54 3/31 

0.30 3/32 

0.30 0.30 3/33 
3.50 18.97 3/35 

0.60 
0.90 
4.00 
1.20 
0.30 
5.92 
4.56 
0.30 
1.84 

0.90 
4.80 

2.30 

5.60 
0.30 

0.30 
0.60 
1.50 
3.95 
1.30 
0.90 
4.80 
7.20 

3.14 
0.90 
5.40 
ı.20 
0.30 
7.99 
6.ı6 
0.30 
2.48 

3/37 
3/38 
3/39 
3/40 
3/41 
3/42 
3/43 
3/47 
3/50 

1.21 3/52 
6.48 3/54 

4.23 3/63 

37.65 
0.30 
0.32 
0.30 
0.60 
1.50 
7.02 
3.34 
0.90 
7.12 

49.04 

3/65 
3/73 
3/74 
3/77 
3/81 
3/83 
3/85 
3.86 
3/87 
3/88 
3/92 

14.40 76.72 4/52 

9.00 45.05 4/57 
18.40 75.06 4/58 

1.24 
4.80 

4.15 
14.30 
21.06 

7.70 

1.20 
1.00 
0.00 

0.60 

5.40 
3.00 
3.00 

1.67 4/60 
6.48 4/65 

S.60 
19.70 
28.43 
48.67 

4.65 
7.20 
7.49 
7.52 

4/71 
4/72 
4/73 
4/79 

4/80 
4/85 
4/86 
4/89 

0.60 4/94 
3.00 4/99 

23.83 
6.{)() 

18.()() 
66.86 

4/22 

6.60 30.81 4/4 

7·20 48.0S 4/S 

0.80 
0.40 
2,80 
0.90 
0.90 

o.so 

1.08 
0.54 
3.78 
ı.21 
0.09 

4/16 
4/18 
4/20 
4/23 
4/24 

1.os 4/25 
nifatura 

305 Şaban Dökmeci Gazi Bul. 12 25.52 5 02 
65/1 Mecit Vufi Şapkacı Keıneraltı 233 • 49.14 11.34 64.ı2 14:04 s!·!i 4~~ 

364 Davit Kohen Mimar Kemalettin 61 43.20 5.76 51.52 tı 20 · 4 
746 Ahmet Kahveci lamel P9. 47 31.50 9•00 i2

·80 4/34 
349 Cemal Sahiliye 9 28.36 8 ·10 2.15 4/49 

- • } "I t• a~L dr 1 • Jd '- - ' 10 93 4/45 Yukarıda isim ve unvanı tıcaret erı e ıcare"K.... a es en ve mensup o u~lari maliye eubea. · 
lefler namına tarh olunan vergiler ilimleri hizasında gösterilm~tir. Bu mükelleflerin terki t. ı Yazılı m~kel· 
balen nerede bulundukları tesbit edilememiı olmuı huebile tebliğ tarihinden itibaren m kucaret e~mıt ve 
gün zarfında itiraz haklan olduğu ve bu mükelleflerden itlerini terk etmiı olanlann da t hl""' r v~r~lere .3!' 
baren 15 gün zarfında vergile:ini ödemeleri lazım geldiğinden keyfiyet tebliğ makae ıg tarihk .•nden ıti-

uhak 1 ı k 141 • i dd • fik · A mına aım o1mak Uzere hukuku usul m eme er anununun ınc ma eaıne tev an ılan olunur. 1845 

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

Satılık arsa 
Yeni Manif aturacılarda iki ar

sa aablıktır. Yeni manifatura
cılarda Hasan Kurtoiluna mü 

lzmir Sanayi birliğinden: 
27 .5.1939 cumartesi günü ıaat 1 ı de içtimaa eli 1 edild . ..,. alde 

ekseriyet hasıl olmadığından dolayı içtimamı yana""' ve 1 ~1 h • 
b. liğ .. · " h ti 3 6 1 r-uıyan zmır sanayt 
ır ı umumı eye . . 939 cumartesi giinil saat 11 d b.. ..k K • 

diçalı hanında 45 numaralı birlik dairesinde içtima ed ek kuyu ar 

lunduğu 14/6/39 tarihine müsad!f z~~~ .. e t 'hinden itibaren yeni- diği ve bu kararı havi gıyap ih
Çarşamba günü saat 10 da lzmır hu u;. arıe müddetle evleneme- barnameıinin müddeialeyhin ika
sulh huku~: mahkemesinde hazır den. ır ıen asrafı muhakeme olan metgahının meçhuliyetine mebni 
bulunması veya bir vekil gön~er- mesı~e m dahi lbrahime yükle- mahkeme koridoruna talik kılın- ı . 3 (1065) 
hleai lüzumu ve aksi takdırde ~716 • ttunmyı·zi kabil olmak üze- dığı tebliğ makamına kaim olmak l•••••••••Iİl•Iİiliilii 

racaat. 'b. k rl ka d 1-- ere anun mucı ınce e ae yet .Y ı aranmagaızın enelce ilan edilmi§ olan ruzna-
medekt huıusah müzakere edecektir. Azanın o gün tC§rifleri rica olu-

alık b 
• kılına· tı meaıne e k ·ı .. .,,. 1 nı emenin gıya en ıcra ) 2414139 tarihinde arar verı • uzere ı an o unur. 

ca .. · A 1822(1069 re 
nur. 1821 (1067) 



IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
57 nci adanın 581 metre murab

baından ibaret 7 sayılı arsanın 
satı~ı için haf katiplikteki fartna
mesi veçhile açık arhrmaya ko • 
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 2905 lira 
olup ihalesi 2-6-39 Cuma günü sa
at 16 dadır. iştirak edecekler 218 
liralık teminat makbuzile encü • 
mene gelirler. 

16-23-2:-30 1667 (994) 

1 - Azizakyürek Bulvarının 9 
eylül meydanından itibaren 1396 
sayılı sokağa kadar olan kısmında 
paket ta~lariyle 3200 metre mu
rabbaı yeniden döşeme yaptırıl • 
ması baf mühendislikteki keşif ve 
tartnamesi veçhile kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Muham -
men bedeli 16,400 lira olup ihale
si 13-6-939 salı günü saat 17 de -
dir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmıs teklif mek
tupları ihale günü az~mi saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve
rirler. Muvakkat teminatı 1230 li
radır. 

2 - Basmahane istasyonu ci
varmda yapılacak sebze ve mey
va hali bas mühendislikten 18 li
ra 16 ku~s mukabilinde tedarik 
edilecek keŞif, fenni ve mali şart
name ve proje ile vahidi fiyo.t cet
veli veçhile yeniden kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli üç yüz altmış dokuz 
bin yüz bef lira 25 kuru' olup iha
lesi 13-6-939 salı günü saat 17 de
dir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmıs teklif mek
tupları ihale günü az~mi saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve
rilir. Muvakkat teminatı 18514 li
ra 20 kurustur. 
3- Hav~gazı fabrikasına 1500 

ton Zonguldak Zerodis Lave % 
1 O maden kömürü satın alınması 
Havagazı direktörlüğünden teda
rik edilecek tartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konul -
mustur. Muhammen bedeli on al
tı bin beş yüz lira olup ihalesi 9-
6-939 cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmış teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 1237 lira 50 
kuru.tur. 

25-30-2-6 1764 (1031) 

1 - Darülacezenin senelik ih
tiyacı olan 800 kilo dana eti sa -
tın alınması başkatiplikteki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuftur. Muhammen bedeli 
200 lira olup ihalesi 9-6-939 cuma 
günü saat 16 dadır. Istirak ede -
cekler 15 liralık temi~at makbu
ziyle encümene gelirler. 

2 - Darülacezenin senelik ihti
yacı olan 10,000 kilo ikinci n~vi 
ekmeğin satın alınması batkatip
likteki fartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmustur. Muham
men bedeli 800 lira' olup ihalesi 
9-6-939 cuma günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 60 liralık temi
nat makbuziyle encümene gelir -
ler. 

3 - Darülacezenin senelik ihti
yacı olan 23 kalem muhtelif er -
zakın satın alınması başkatiplik
teki fartnamesi veçhile açık ek • 
siltmeye konulmuştur. Hepsinin 
muhammen bedeli 1354 lira 25 
kurut olup ihalesi 9-6-939 cuma 
günü saat 16 dadır. l•tirak ede
cekler 102 liralık teminat makbu
ziyle encümene gelirler. 

4 - Yüz bin adet granit paket 
tası satın alınması bas mühendis
likteki •artnamesi veÇhile kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmu~tur. 
Muhammen bedeli on üç bin lira 
olup ihalesi 9-6-939 cuma günü -sa· 
at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmtf tek
lif mektupları ihale gÜnü azami 
aaat 16 ya karlar encümende ri -
yasete verilir. Muvakkat teminatı 
muvakkat teminah 975 liradır. 

5 - Gazi ve Fevzipasa bulvar
ları arasındaki doktor Huh1sibey 
caddesinin iki tarafına kordon çe
kilmesi bas mühendislikteki kesif 
ve sartna~esi vechile acık eksiİt
me~e konulmu~u;r. M~hammen 
bedeli 1015 lira olup ihalesi 9-6· 
939 cuma günü saat 16 dadır. ls
tirak edecekler 77 liralık temin~t 
makbuzu ile encümene gelirler. 

25-30-2-6 1763 (1027) 

1 - Garaj santral tamir atelye
sinin ikmal inşaatı ba~ mühendis· 
likteki keşif ve şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmustur. Mu. 
hammen bedeli 5800 lira ~lup iha
lesi 2-6~939 Cuma günü saat 16-
dadır. iştirak edecekler 435 lira
lık teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

2 - MP'7hAhA lcamvnnb ... t..:-

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 

Çünkü ASPİRİN seneler_:, 
denberi her türlü soğukal~~ 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
" tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

mar-
.. ., 

emin ormak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltm~ye konulan İş: 
1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetli sol sahil sulaması hafriyat ve 

İnşaatı keşif bedeli {l,342,139) lira (58) kuruştur. 

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

FAYDA bütün haşerat öldürücü 
mayilerin en iyisi ve müessiridir ••• 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
tiı ve sıhhidir ... 

• 
Adi gazı lıoya ile ııa,.qtı,.aralı ve 

süslü Avrupa ve Amerilıa etilıeti ve 

marlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 
satmalı istiyenler vardır. Salıınınız 
FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 
de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri ( 50) lira mukabi
linde sular umum mü-1für!üiHinden alabilirler .. 

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

» » " " Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bi~ dilekçe . ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu İşe mahsus olmak uzere ves~ 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarthr. Bu müddet içinde vesı~ 
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İştirak edemezler· 

ıı n • ıı Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

5 - isteklilerin t~klif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatte!1 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabı
linde vermeleri lazımdır. 

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

1200 teneke benzin satın almma-ı ihtiyacı için 2000 kilo koyun eti 
sı baş katiplikteki sartnamesi ile 800 adet koyun dalagı satın 
veçhile açık eksiltmeye 'konulmur alınması ba,katipliktc:ki şartna • 
tur. Muhammen bedeli 3360 lira mesi veçhile açık eksıltmeye ko: 
olup ihalesi 2-6-939 Cuma günü nulm';1ttur. ~uham~en bedelı 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 808 lira olup ıhalesı 6-~-939 salı 
252 liralık teminat makbuzile en- günü saat 16 dadır. lttırak ede· 
cümene gelirler. cekler 61 liralık ten>:inat makbu-

3 - Mezbaha motörleri için zu ile encümene gelırler. 
120 ton motorin satın alınması 9 - Çocuk yuvasının senelik 
bas katiplikteki sartnamesi veçhi- ihtiyacı olan 15 kalem ilacın satın 
le kapalı zarfla ;ksiltmeye konul- alınması hatkatiplikteki ,artna • 
muttur. Muhammen bedeli 8100 mesi veçhile açık eksiltmeye ko: 
lira olup ihalesi 2-6-939 Cuma gÜ- nulmuttur. Muhammen bedelı 
nü saat 16 dadır. 2490 sayılı ka - 589 lira olup ihalesi 6-6-939 salı 
nunun tarifatı dahilinde hazırlan- günü saat 16 dadır. iştirak ede· 
mıt teklif mektupları ihale günü cekler 45 liralık teminat makbuzu 
azami saat 16 ya kadar encümen- ile encümene gelirler. 
de riyasete verilir. Muvakkat te- 10 - itfaiyede mevcut 6 adet 
minat 607 lira 50 kuruştur. muhtelif tip ve markalarda müs-

4 - Basmahane meydanında tamel otomobillerin satılması haf 

Kolay Ve Seri Yazı · 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

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

lazım olan, icabında kopya kağıdı ile beş kopya 

çıkaran mürekkep ayar tertibatlı ve 

Beş Sene Garantili 

.Y.At.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemleri geldi. 

Fiyati her yerde TL. 2. 

Toptan alanlara iskonto yapılır. 

Türkiye umum acentesi : 

Nafiz Mustafa - İzmir 

yeniden yaptırılan otobüs durak katiplikteki fartnamesi veçhile --------------.... ----..__---------
yerindeki tütün kitesinin bir sene açık artırmaya konulmuftur. Mu
müddetle kiraya verilmesi baş ka- hammen bedeli 825 lira olup iha
tiplikteki fartnamesi veçhile açık lesi 6-6-939 salı günü saat 1~ da
artırmaya konulmuttur. Muham- dır. lttirak edecekler 62 lıralık 
men bedeli 100 lira olup ihalesi teminat makbuzu ile encümene 
2-6-939 Cuma günü saat 16 dadır. gelirler. 
lttirak edecekler 7 lira 50 kuruf 18-23-26-30 1697 (993) 

a11!11'11i ................... ~ 

~.Dr .AliRiza 
•• 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
teminat makbuzile encümene ge
lirler. 

5 - Çocuk yuvasına 7000 kilo 
inek südü alınması baş katiplikte
ki fartnamesi veçbile açık eksilt
meye konulmuıttur. Muhammen 
bedeli 700 lira olup ihalesi 6-6-
939 sah günü saat 16 dadır. işti -
rak edecekler 52 lira 50 kurusluk 
teminat makbuzu ile encü~ene 

1 - 939 yılı için yoksul hasta- İZMİR MEMLEKEr 
lara verilecek ilaçların satın alın- HASr AN ESİ DAHİLİYE 
ması. başkatipli~teki şartnamesi Miir AHASSISJ 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

gelirler. 
6 - Çocuk yuvasının senelik 

ihtiyacı için satın alınacak 24 ka
lem muhtelif erzak baskatiplikte
ki şartnamesi veçhile ~çık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 2688 lira olup ihalesi 6-6-
939 salı günü saat 16 dadır. işti
rak edecekler 202 liralık teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

7 - Çocuk yuvasının senelik 
ihtiyacı için 8000 kilo birinci ne
vi ekmek satın alınması batkatip
likteki fartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 800 lira olup ihalesi 
6-6-939 salı günü saat 16 dadır. 
lstirak edecekler 60 liralık temi· 
n~t makbuzu ile encümene gelir
ler. 

veçhıle açık eksıltmeye konulmuf- M h 1·ki · B 1 sokak 
d 1. ı· uayene ane : ncı ey er 

tur. Muhammen be e ı 3000 ıra No. 25 TELEFON: 3956 
olup ihalesi 16/6/939 Cuma günü ------------
saat 16 dadır ittirak edecekler 225 
liralık teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

2 - Kadaatro 1040 belediye 
35 nci adanın 1007 metre murab
baındaki 2 sayılı arsasının satıtı 
başkatiplikteki tartnamesi veçhi
le kapalı zarfla eksiltmeye konul
muttur. Muhammen bedeli 13091 
lira olup ihalesi 20/6/939 Salı 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazır
lanmıt teklif mektupları ihale gü
nü azami &aat 16 ya kadar encü
mende riyasete verilir. Muvakkat 
teminatı 982 liradır. 

30, 2, 9, 13 1844 (1074) 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BO(iAZ ve HAN

ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 
Manisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 

Zayi mühür 
Namıma menkük mühürümü 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
eylerim. 

Tirenin Hasan çavutlar köyiln· 
de mukim ölü Ömer kansı Veli 

Her glin hastalannı saat üçten son-
~ 

ra Atatürk caddesi •Eski Birinci i 
kordon» 222 numatalı muayeneha·, 
nesinde kabul eder, 

TELEFON : 2987 
C'ZZIZ[E:CTLT~~,_.. 

Kiralık 
Depoya ihtiyacı 

olanlar 
Basmane ve Kemer istasyonla

rı yakınında Gaziler caddesinde 
252 nu. KAV ALA hanı içinde 
mevcut muhtelif daireler parça 
parça veya toptan kiraya verile
cektir. Her biri zahire, pamuk, 
palamut, deri ve diğer huıusatta 
depo ittihazına elveri,lidir. 

lstiyenlerin içindeki sahibine 
müracaatları. 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik sergisinın t.37 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

ilan 
Afyon tüccarı J.B.H. Günün 

kazanç ve veraset vergisi borcun
dan dolayı tahsili emval kanunu
na göre haczedilen akdeniz ma • 
hallesinin yalı caddesinde kain 
4 numaralı depo ve fevkani yazı· 
hanedeki 4 de bir hissesi yirmi bir 
gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıttır. Birinci müzayedesinde 
talip zuhur etmediğinden 25-5-
939 tarihinden itibaren on gün 
sonra kat'i ihalesi yapılmak üze
re ikinci defa müzayedeye çıkarıl .. 
mıs olduğundan talip olanların 
me~kur binanın tamamına takdir 
edilen 12 bin lira kıymeti üzerin· 
den % 10 pey akçesi ile 5-6-939 
pazartesi günü saat on beşte idare 
heyetine müracaat etmeleri. 

25-30 1765 ( 1028) 

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

boyaları 
Fransanın alemşümul LEFRANC 

DÖ P ARİ fabrikasının yağlı tüp re· 
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal·: 
cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 
CAIIİT İSTANBULLU boya ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 

boyalan bir defa tecrübe edenler 
artık başka marka resim boyası kul
lanmak istemiyeceklerdir. 

•••ıııııaııııııaıııııwıııı•••••••••••••••••• 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil · 
Oral 

Mernlefıet hastanesi 
eslıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Be1ler 

6/5/39 gün ve 10572 kararna
me numaralı radyoloji radyom ve 
elektrikle tedavi müesseseleri 
hakkında nizamname belediye 
ilan tahtasına aaılmıttır. ilan olu-

&~ C_ncnk vuvaunıa-&a1...lilc.....lııtUr.~------------.l.8ı43...LJı.m~UJc.ız:LE:miiwıL.......------Luı:Ul:LL_:.:_ ___ _;,_ ___ ~---------L__.~...:Mii--------....L1.,.....~~...-.-..~ 
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Messageries 
Ma ·times 

Umdaf 
IDIUld 'HI ız 

.ACBMZ-AUCI LTll. 

Oli,·ier •e Deutsche Le· Fratelli Sperco 
Şürekası vante ie Vapur eentası 

llllUNCI KORD01' REES G. M. B. H. HAMBURG ADIUATfCA S. A. Dl 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHA1UJ 'LflfE HELLENİC LlNF.s LTD. 

J! U Jıf .JI .4 .JI Y .4 $ J IANGHYR:A 'Y8pt!nI S/5 lumran ..,_ ., ... , f'BI.. 2"J lTHAXA :vapırm .23 .mayısta beklen!.. NA 'ViGAl'JONE 
Llverpool Ve sında beklenilmekte olup Rotterdam )'Or. 27 DU\Ylsa kadar Anvers, Rotter- B"' DT "CYJ'll'T1A t '' .. .,~ i lir da Brem Hmnb lim nl .nı.w..ı:..ı. ...__ mo oru .:u e ge .a,,-
Gln-..v llattl THEOP9İLE GAmiER '11ftunı J .ha· Hamhur.e ;ıre Anve.rsaJimanları :için ıv.Uk ıLONDRA HArD: . _m, 91 e urg a 8111 ıDi gUn l>im;, :Brinclisi, Triemeıe ve v...,. 

•- 2liran taaftıi .. e Pftik .ayai ._ Lba- a'JacU:tır. . .p.aıo. <WpSU .a lluir-.da .._._ .19111 Jfllk ~- . elite hruUeıt -... 
BOTBNlA vapuru Haziran nibaye- bıil, Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket HELLAS v~puru 15/17 hazıran ara- Ye Anversten gelip yük çıkaracak ve nlTHES~~tA: vap~~ h~anda ~~ ROYALE NEERLAN 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan d -L.&... sında beklenilmekte olup Rotterdam, ll:flll .-anda Londra n Hull için yük yor.. azırana ar v.e~s .. D ...... 
mıi ....._•acakm.. e ece&.... Haınburg ;we.Aılv.e.rsaJimaialan içlnyük; ııl .,. terdam, Bn:men ve Hamburg ıçın yuk AAe>E KVMPANYASI 

ı.-- ~ -=s-r. lbclllbır 
~ .,.pua.. smvmat taıBilıeJ:t elam r. • . IIL"'fSSE:S ~ Sl/.S ladlliDıııl. 
. vlunlan.. ller fltr1fl 'iulaat ve ma16.mat ıçin 'Bi- BEUG'İON vapuru ayın nihayetinde LİVERPOOL HA'J"l'I ~OS vapuru 21 haziranda 'be'ltle- Amtıterdam, Rotterdam ve Hamburg U-

isimlerl ve na hakkmda acenta ziDci korıloMe .15& a.ma=de J..A.U. heilclepjlme'lde .olup Bgtterdam, .Ham- niyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- .ma.nlar.ına .i'.Ük .alarak .hareket eder. 
bir '1eılhh1lt 'a!tma giremez. Daba tatla bd burg ve Anvcrsa limanları için 'J'iik ala- ıMARDİNİAN • vapuru 10 Haziranda terdam, Bremen ve Hamburg için yilk DEUC&:IJON vapuru 8/6 taribiDde 
tafsmıt almak lÇiil T. Boven Bees ve Şr. RENT.BEOUL ve.ŞER vapsamn- caktır. liveq><>ldan _gelip ,Yilk çıkaracak $'e ay- alamktır. gelerek Buı:ı:aı; Vanın ve Kösteaıaeye 
nm DSl leltfl>n ınmıaram:m dracaat t.- ... _. ei1lmesi na .ı-r. ı8Al..&A.NLA& WS1 lHA'ftl m ammaa ıı...Nerpo'I için yük Blacak • ' Wlft' a SCIBJU)I' here'ket eier. • 
edllı f .a::iea ıobmur. ~M : il S ı 5 ı:t!iMCA ~A. A. K<J'roR tir. .G[.~UJt~ -ı>uru 1 zirımda 

YUGOSLAV BANDIRALI ıOPORTO• vapurunun yükleri :U- bekleruyor. 3 hazırana kadar Anvers, SVENSKA ORİENT LİNEİN 
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Amerika bitaraflıktan ayrılıyor 
B. Kordel Hull, Hükümetin siyasetinde mühim değişiklik yapacak te 
kereleri Ayan ve Mebusan meclisleri hariciye encümenlerine tevdi e 

Amerikanın deniz kuvveti 
Bir değil bir kaç düşmanın müşterek 

filolarına karşı koyabilir 
Vaşington 29 (A.A) - Hul tarafından 

ayan ve mebusan meclislerinin hariciye 
encümenlerine tevdi edil~n tezkerelerin 
hükümctin siyasetinde mühim bir de -
ği.~iklik husule geldiğine bir delil teşkil 
etmekte olduğu siyasi mahfillerde söy
lenmektedir. Hul, tnfiratçıların tezine 
§iddctle hilcum eden dün akşamki nut
ku ile bu tezkereleri teyit etmiştir. Hu
lun bu hücumunun iki sebebi vardır. 

1 - Halihazırdaki zahiri sUkfuıete 

nığmen mihver devletlerinin yeni bir 
tecavüz veya sürprizlerine karşı müte
)'akkız bulunmanın ve maddi ve maıte
vt bütün kuvvetlerin seferber hale ge
tirilmesine devam etmenin sulhu koru
manın en iyi çaresi olduğu kanaati bu
rada hakimdir. Amerikanın rolü psiko
lojik mahlyetine rağmen büyük bir 
ehnuniyetl halıdır. R uzveltin 15 Nisan
da gönderdiği mesajın umumt mukave
met hissinin takviyesinde başlıca Amil 
olduğundan veya bunları tehir ettiğin
den burada §ilphe edilmemektedir. 

2 - Dahilde hUkUmet bitaraflık ka
nununun tadiline m!ni olan ve gayri 
muayyen olmasına rağmen pek sağlam 
duran mukavemet cephesini yarmağa 

teşebbüs etmenin sırası geldiğine kani
dir. 

Vaşington 29 (A.A) - Bahri hareket 
şefi Amiral Leahy dün akşam radyo ile 
neşredilen bir hitabesinde Amerikan do
mırunasının yalnız her hangi bir düşma
nı defedecek derecede kuvvetli olmayıp 
belki müteaddit düşman kuvvetlerinin 
kombinezonlarını da tardedebilecek 
kuvvete ma1ik olduğunu söylemiştir. 

Maamafih Amiral Amerikanın şimdiki 
vaziyetini kaybetmemesi için deniz in -
~aatını ecnebi devletler inşaatı &eviye
sinde bulundurması lazım gelmekte ol
duğunu ilave etmiştir. 

Roma 29 (Ö.R) - Amerika hariciye 
nazırı B. Kordel Hul bitaraflık kanu -
nunun 1adilini ve harp halinde, muha -
&ı.nllara ait malzeme 11evkiyatı üzerine 
ekonomik şekilde ambargo konulması 
kaydinın ilgasını istihsale çalışmakta -
dır. Parlamento mehafillnde bu tezin 
kongrede kuvvetli bir muhalefete çarp
mıyncağı şimdiden tahmin edilmektedir. 
Vaşington 29 (ö .R) - Resm1 bir is

tatistiğe göre 1939 senesinin ilk dört ayı 
:ıarlında Amerikanın hava malzemesi 
ihrncntı 27 dolar kıymetinde olmuş ve 

Amerika deniz ve hava kuvvetlerinin bir maııcvrası 
geçen senenin aynı derecesine ait ra - felaketli bir netice vereceğini anlaqnış
kamları yüzde 5 geçmiştir. tır. Hatibin fikrince hiç bir tecerrUd si-

Londra 29 (ö.R) - Cumartesi günil ya.seti bir memleketi harpten uzale tu
Amerika hükümetinin bitarııfiık kanu- tamaz. Bugünkü harp, maziye nisbet]e 
nu karşısında vaziyetini tasrih etmiş şüphesiz çok daha şiddetli olacaktır. Bu 
olan hariciye nazırı B. Kordel Hul dün sebeple, millet1eri harbe sürüklerhe,kten 
akşam Şikagoda bir nutuk söyliyerek vikaye hususunda, kendilerini ıaare 
tecerrüd siyasetinin tehlikelerini gös - edenlere her zamandan daha ziyade. me
termiş ve bazı ahval dahilinde bunun suliyct terettüp etmektedir. 

lngiliz hükümdarları 
Kanada seyahatlerini bitirdiler 

Londra 29 ( ö.R) - Kral ve Kraliçe Kanadanın bir tarafından öbür 
tarafına kadar büyük seyahatlerini bitirerek bu sabah büyük Okyano
sun en büyük limanı ve lngiliz Kolombiyasmm merkezi olan Vanko
vere varmışlardır. 

l\lisakı milli, Yıldırım Kemal, Vali Kazım paşa ilk okullarının veda konseri 28 Mayıs pazar günü saat 19 da Halkevi 
salonunda verildi .. Çalınan parçalar öğretmenleri Fikri firkmez'in k endi bestelediği eserlerdir 

ve tedavi olmak için 

Fransız Sosyalist partisi 
Milli kongresinde Fransız siyase
tinin sağlamlığı tebarüz ettirildi 

Paris 29 (Ö.R) - Sosyalist partisi 
milli kongre.sinde B. Marsel Dea harici 
siyasetten bahsederek Münib konferan
sını hatırlatmış ve demiştir ki: 

c1938 Eylülündenberi geçen hadiseler 
Fransız siyasetini takviye etmiştir. Milli 
birlik şimdi daha kuvvetlidir ve Fransa, 
İtalyan müddeiyntı karşısında, ne istik
laline, ne de anavatan veya müstemle
ke arazisinin tamamiyetine taarruz edil
mesine müsaade etmiyeceğini göster -
miştir. Almanya karşısında da Fransa
nın mevkii §imdi daha kuvvetlidir.> 

Ingiltercnin şarkt Avnıpada ve Bal
kan A vrupasında kurduğu kualisyonu 
tahlil ederken hatip demiştir ki: 

•Polonya, ihtiyatla liareket ederek, 
Ingiliz ve Fransız garantisiyle iktifa et-
mektedir. Fakat Rusya ile Italya gibi 

._ l' 

r 
. fl . 

ticari anlaşmalar akdederek onu harici 1 • 

siyasetten uzak tutmak mümkün ise de 
diplomatik ve nskeri bir mukavele ha
linde bu daha güçtür. Hükümet korka-
rım ki, komüni~lerin istifade edecekle-

B. Daladiye bir geçid resminde 

ri bir manevra kurbanı olmasın!> 
Diğer kongre azaları bu teze muhalif 

vaziyet almışlardır ve celse öğleden son
raya talik edilmiştir. 

Bu celsede parti reisi B. Frosar mü -
dahalede bulunarak demiştir ki: 

c- Harpten sakınmak imkanı bulu
nacağını ümid ediyoruz. Fakat elimizde 
katiyet yoktur. Münih konferansı şüp
hesiz hiç bir şeyi ha1letmemişti. Fakat 

hiç olmaz.sa on binlerce, belki yüz bin
lerce hayatı esirgemiştir. Ve Fransanın 
geçen Eylülde zaafını teşkil eden bazı 
noksanları izale e1mesini mümkün kı
lan bir nefes alma devresi olmuştur. 
Franı;a artık bölünmüş değildir ve In
giliz - Fransız ittifakı kat'idir.> 

Hatip geçen Eylüldenberi birbirini ta
kip eden hudiscleri hatırlatmıştır ve de
miştir ki: 

clngiliz - Fransız - Rus ittifakı 
kındalti mütalealar ne olursa obun 
hakkaktır ki Rusyayı kendine karp 
maktnnsa kendisiyle birlikte g·· 
müreccahtır. Milmkiln olan biricik 
yaseUn tecerrUd siyaseti olduğuna 
degiliz. Bu sebeple partim~, bU 
memleketin beklediği büyük muıı 
luluk hareketinin mihveri olacağını 
ediyoruz.> 

F • 
ıs matbuatında mantı 

"Mihverin,, dünya hürriyetini tehdi 
etmediğini iddia 

Roma 29 (ö.R) - cCiornale d'Italia> 
gazetesi dün akşamki nutkunda Fransa 
başveki1i B. Daladiyenin ahvali ters 
göstermeğe çalıştığını iddia ediyor. B. 
Dalndiye her tilrlil hegemonya ve tn -
hakkilm teşebbüslerinin Fransayı ken
di hiirriyetini ve diinyanın hürriyetini 
müdafaaya hazır bulacağını temin et -
miştir. 

Halbuki, ya
0

rı resmi Italyan gazetesi
nin husus} :rıwntıkı takip etmek icap 
ederse bu beyanat, Avrupa ihtilafının 

hakiki saiklerini gözden kaçırtnmaz -
mış (!) Bu saikler dört garp devleti ara
sındaki ihtilaf tan ibaretroi~ .. Fakat aslfı 
her hangi medeni bir milletin hürriyeti, 
hefo bütün dünyanın hürriyeti tehdide 
maruz değilmiş (!?) 

(Bu nazariyey~ göre Çekler medeni 
bir millet olmadıkları için \'e zavallı 
Arnavutlar da, vahşi oldukları için hür
riyet1crinden mahrum edilmiş olsa ge
rek c!>) 

Fakat işin tuhafı şu ki, Italyan gaze
tesi bu garip iddiayı kendisi de ciddiye 
alarak şu suretle devam ediyor: 

«Almanya ve Italyanın siyaseti aslfı 
hegemonya tesisine matuf değildir. Fa
kat Versay muahedesinden sonra Ingil
tere ve Fransarun, o vakıta kadar sahip 
oldukları arazi ve malik!nelere yenile
rini ilAve etmek suretiyle tesis ettikleri 
hegemonyanın yeniden tetkikini istihsa-

Mareşal Balbo Romayı son ziyaretinde 
le matuf tur.:t 

Tokyo 29 (ö.R) - Ingiliz - Sovyet 
aıilaşmasının yakında akdi ihtimali Ja
pon gazetelerinde şimdiden endişeli ya
zılara mevzu teşkil ediyor. cAşahb ga
zetesi Ingiliz - Rus müzakerelerini tef-
sir ederken, Baltık devletleri arasında

ki mukareneti kaydettikten sonra, In
giliz - Fransız - Rus ittifakının doğuşun
da zaü olduğunu ve :ıaif kalacağını, :ıira 
Akidlerin aynı idealleri beslemedikleri
ni beyan ve Jddla ediyor. Diğer taraftan 

bu ittifakın chodbinane> bir p 

istinad etmesi ona şüpheli bir 
vermekte imiş (!) (Meseli, Jaınoıll'VI• 
Çindeki hareketi gibi gayreııdif 
ması (!) demek istiyor!) Ne t.e, 
kat Ingiltere, Fransa ve Rusyllmll 
cZaib ittifakı karşısında JfapıDJQraDI 

icap eden tedbirleri almağa hazır 
ğunu ilfive eden Japon gazetesi, bu 
ifllğin cgay~• J apon liyuetml 
bira.ı dUşUndürdUğUnU itirafa ....ı• 
kalıyor. 


