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• 
Cümhuriyetin 1:e Cümhuriyet uerinin lıeM-iisl, !cıbcıhlcırı çıkar l!ılcıoi Ql&Zdedir 

Vaşington 23 (A.A) - Amerık<ının Tokyo 
büyük elçisi Japon hükümetine bir nota vere
rek Panayın tahrfüinden dolayı tazminat ola
rak iki milyon 200 bin doların tediyesinı iste
miştir. 

Notada bu tazminatın yalnız gemin.in bom
bardımanından doğan madcll hasarlara muka-
bil olduğu ta.rilı edilmektedir. 1 
·--------Y'ENI ASIR Matbaasında baaılmıttır 

Cekoslovakya Hücuma Uğrarsa .. 
• • Fransız ordusu, taarruz kurbanına yardım ıcın Belcikadan geçemez 
' 

Şarapçılık 
IJoğcılığımızı koruya
Cok t~dbirlerin en mü

himlerindendir 

Nasyonal Sosyalist parti 

. --0--

b; 1 ktısat vekilimiz B. y Şakir KC$e-

Henlayin 
mecliste 

partisiyle 
ekseriyet 

birleşerek 
temin etti 

~· Viyana dönüşünde gazetecilere Rrük ... 23 ( ö.R) _ &lçika mehu-
, Yaptığı beyanatta bu yı! yine ya~ 
Uliiın 'h h · - ·1 ıo.n mecliainde ıoıyaliat mebu.Jardan 

ı racatına e emmı)rct verı e-
{tf · 1 Ugo, Franıanm Çekoslovaltyaya yardım i 

1 
ını, Ege bölgeainde ~rapçı ığın 

n"IŞafına çalışilacağını söyledi. etmek istediği takdirde, tahriksix bir hü-
E: cum kcrbanı olan bir memlıekete )'ar-

t 'genin m. ühim" s'er\' t ',. gecim 
~~naldarından ·birini tefkil . eden clırn için Fran•c; kuvvetlerirun Belçik3 
~ l • topraklarından geçmelerine, Belçik3 h:E
bı.1 cı ık cidden dikkatle gö;: ominde kümelinin müsaade edip etmi:ecefini 
b Undurulacak bir tehlikeYe mo.ruz 
ulunrnaktadır. - scnmqtur. 
ç·· Hariciye nazın bay Spaak bu suale 

.. l unkü her yıl rekoltelerimiz yük- C<\"ap vc:erek Belçiko.n•n, bina.t İmza 
J.ı-~ekte, ihracat kısmında zorluk- dmiı clr.ıa.clıiı her hAngİ bir muahede 

' a kar~ıla~ılmaktadir. · C mucibince yabancı bir devleli:ı dığer ya· 
eçen sene rekoltenin Yarı ya ·ıya 

"ılı;; •d b" . , d • hancı bir devlete yardım i;in kendi ua-
eıl a eta ır nımet oı.mu~, og- . . ~ . . 

"ıa., h kk k b " b , .. l zısınden ıuke:ı lıuvvctler ıı:eç&"mesırıe 
Tnu a a ır unran on en- . . . . .. 1 · · Mil 

'lıi~tir A .. 1 b h , . . müsaade edemryeceğmı soy eıruıtır. -
t · • ma on enen u r.:..n p \.asa . . . . . ..:ıı 
0ı.kıın d d y k .. , .1 l lletler cemıydı paktınm on bınncı ma«-d ın an ır. o sa musta.1s1 e -

1 
• • . \. • 

ı c etıi.ği mahe\ıl miktariyle masraf- deu "'.ucı~mce, I~ . ugrıy61t bır 
~nrıı karşılıvamamışhr. Ama rekol- dcvletm ımd&dma gonderilecek k~~
•ııirı azlığı -tabii , . ., zaruri ebepler vetlere geçil hakkı vermek meaelesme 
~hında bulunduğundl'n vazi ·ete te- gelince Belçika kendisi için bu maddenin 
V•kküll bo "'l · t" F .k 1 tatbikinin ihtiyari olduğu kanaatindedir. ~ e yun egı mı~ ır. 'P. a "~ .. , ~'ct.jlll, · 
'1ıı büyük b" k lt k da -sc. Praıı, 22 (ö.R) - Alrn."' Zümı par-

• 

tı, iınk• ir _re do e dar_şıoık b.'- 1 tisi gibi Atman emaf puli>i de kendi 
~hranaanksız ıgın ~n t b'?glacalm }'aır 1 kendini feahederek Henlaynin rİyaıeti Çek topçuları 

ar~ı vazı:re oy e o ı - ı . . 1 b .... ..------...--..---.-----tııktır p· d d - ht 1 alhndaki nuyonal - sosyalist Südet p&r· ı' lerı Çekodovakya par amenlo ayatın-
h. • ıvıısa a ogması mu eme I . . . . d . .. lük. d 1 ıı· · ~ "hd 
""lli1·J · • dd• • t · tisiyle birleımiıtir. Etnaf perl1>mın au-

1 
a yem ve guç o u ır vuıy.-. ı as 

ı il erın ma ı ,.e manevı ne ıce-, . . . .. ... . . • . 
ırri ç ı. - d j t rı pek fula olmadığından meclute etmıttır. Çünku mehusan mechsmoeki 44 

Ot< agır ır. 1 _.,_ 
F'i\h k'k h .. ba" l k mebuıları yoktu. F o.kat diğer Alman mehusuyle Alman nıısyonal ....,..,..ı a ı a, enuz g ar vapra j , E 

•çtnad b k d be<lb. · ··t parlilu: .. i,., Henlayn partisiyle birleşme- - SO U 2 iNCi SAHIFED -l an u a ar ınan:: mu a-
d•alara ve endi•elere ne lü;.um Yar-
ır de b'l" 1 'k" b' ' • 1 · b" 1 ne ı ır. uı ın ızce ıll...(..ISe oy· lcta ve iflis 

Kanununda yapılacak 
tadilat tetkikleri haşlıyor 

ile ~eğildir. Türkiyenin çıka:abileceği 
11 ıuın ıniktarı ve istihlak pazarları· 
1

1~ bugünkü şartları altında, Türki
a' en ne kadar üzüm alabilecekleri 
h~iiı Yukarı, fevkaladelikler müstes· 
~~· hakikate yakın bir rakamla tah
r" ırı edilebilir. Eğer rakamların üze
l\ıtıde durulacaka olursa görülür ki 
ı.,0<ınal bir rekolte pazarı elde etmek· 
;, 1~0~luk vardır. En çok kuru üzüm 

) ~lak eden lngiltere \'e Alman pa- icra ve iflaı kanununda yapdacak Adliye vekileıinde vazifesine batla· 
]~arından birincisi kendi müstem- tadili.t ve icra muamelatının tanzimi mıtlır. Akhisarlı bay Sadık, profnör 
ırı el'Tine karşı himaye tedbirleri al- hakkında bir rapor hazırlamak üzere Liymanm yanına muavin olarak tayin 

r Suriyede 

Dahili ve 
..t 

Nazu ı istifa etti 
Roma, 23 (ö.R) - Ş.mdan bil-

dirildiğine göre DahiJiyç nazın is
tifa etmqtir. Suriye hüküm et reiai 
bu İstifayı kabul etmemiştir. Vazi· 
yel gergin olduğundan Fransız yük
sek komiseri Beyrullan Şama git
mİ§tir. Muhalif partilerin, Fransu
Suriye pakbnın Fransız parlamento· 
ıunca tasdikinin tehiri dolayuiyle 
yapmak İstedilderi nümayiflerin hi- , 
diaeler~ seheb olmasından endiJe ı· 
ediliyor. -- --- -

9 

Elim bir kaza oldu 

(Tan) tahrir müdürü 
acıklı kazada öldü 

Mecidiye köyü yolunda cereyan 
eden kaza da dört kişi de yaralıdır 

laıanbul, 23 (Huıusi) - Bu ıa

hah ıaat ıekizde Ma&lak yolw.da mü
euil bir otomobil k.r.zası oldu. Tan 
gueteı• tahrir müdürlerinden ve eski 

• guetec.ilerden Tahir hu kazanın kur
banı oldu ve ölda. Otomobilde bulu· 
nan mürettip operatör Haydu ve Ni-
hat, Şefik ağır, mürettip muavini E.k- "' « 

· remle foför Kemal hafif •uretk yara
landılar. 

Kaza, ,öyle olmU§lur r T;o;>.-ic mü
dürü bay Tahir, pzetet:eki hq ar
kadllfı ile ıahab saat bqte itlerini bi
tirince biraıı ist~at etnwlıc için Me
cidiye köyünde M.- MaııİnoJ'8 gitmiı

lerdir. Buradan bir taksi ile dön~ler
ken tabi otomobili uri muarlık 

önünde elektrik ıeflerinden ve eıki ' 
. cazetecilerckn Kemal Oımanm önd~ 
,.... SONU BEŞlNCI SAYFADA - B. TAHiR -- - _ _.... __ 
lsviçreli Profesör dün şehrimizde Hayat 

pahalılığı hakkında . tetkikat yaptı 

Bugün sebze hanlarında 
tetkiklere devam edecek 

Hayat babalılb balı:londa tetkiklerde 
bulunmak üz..-. ı~i:-rimize gelen profnör 
Loran, r~'ı-ti..·uie baı Talha bulundu
ğu halde b.;,zı z[ya.-etler yapDUfbr. 

Profesör Tür!<dise giderek Ofu mü
düründen bazı in.hat alınıt, bilahare ti
caret odasında oda mnumi kıib'biyle gı· 
da maddeleri ve piyasa durumu hakkın· 
da görüımiif, odadan cıda maddelerinin 
loptan ve perakende ıalıflan bakkm· 

da bir liste istemiJtir. 
Öğleye doiru &lediye reu muavinini 

ziyaret eden profesör belediyeden de h .. 
vayici zann-İye ve rıda maddeleri bak. 
kında bir liste hazırlanmasını utemiıtir. 

öğle üzeri çaı"tıda muhtelif cıda ıatan 
müease&elere uğnyan profesör, toptan 
ve perakende aalıflarla alakadar olınUf 
alıt veriJ usulünü gözden geçİrmİftir. 

- SONU 2 lNCI SAHiFEDE -
ırı'Ştır Şark üzümlerinden rıncak Adliye vekileıince davet edilen Is- edilmiştir. 
ııı'.'.a:Yyen bir miktar almaktadır. En viçreli müta!..atm profeıör Llyman - SONU 2 iNCi SAHiFEDE -
~i~:.it.bir tahmin ile bu miktar Tü~-,---------------------------------
Jio ıçın on, on beş bin tonu gecmı- ~ 
~:.· Alrnanyada evvelki sene Türk ..,,, 

Başvek~I B. Chemberlain 
do;""leri, klering kolaylıklarından f 
•ırıkl' bütün rakiplerine tefavvuk 

1 

,. knını elde cylemi<ti. Ukin geçen 
1 

·~· ' t]
0 

1 anlaşma kontenjan esa:ına 
•.ı·ta~dığından bu pazar da tahdit 
tih

1

l~ış oldu. BL•m•n haricindeki is-; 
l;ırd Pazarları c!a çok mahdut raik-

1 
tııı.ı a mal almaktadır. Bu şartlar al

'•k ~ Yetmiş, sekseh bin tonluk bir l 
•ııq~ te~·e pazar temini hususunda 
~db~ ı:zhar e}' !emek pek yersiz ve 

1 Ç·~l\ane bir mütalıoa sayılamaz. 
llıc 11?kü içinde bulunduğumuz 
bııı"•ıın satışları kırk bin tonu bile 
ı • ..,::aınıştır. Su halde üzümlerimizi 
'•ç . inen kurutulmuş bir halde ih
l111c •ınk.anında zorluklarla karşılaşı
q,,,: Y~ni )'eni tedbirlere başvu:mak 

lk~etı kendilii(inden doğar. 
İ!ıra ı •enedir üzümlerin yaş olarak 
•dil·cı keyfiyeti ehemmiyetle takip 

1Jior l.J . 
"'ııe Z~ııca te!kiklerden sonra geçen 
l\~tic 1

111cn i~e ba•landı. Elde edilen 
~()riiİ er alakadarlarca ümit Yerici 
"~i ın~lc~e beraber biz bu hususta 

,..Yctırııı;z' k •. . .. . 
oir d ~ ço musaıt gormıvoruz. 

~iıı tıı efa ıstihlak pazarlarından ra
lıuy0,eın\eketlere hayli uzakta bulu
bqiicıl U;z, Bulgar, Yunan ve Macar 
•iııd,:''. ~·aş Ü7Ümli baj:ida kesilme
t!iind ıtıharen azami iki \'eYa üç 

e rıı"'h· • ~k iınk~ı ım İstihlak pazarlarına 
d latihl· kanlarına sahiptirler. 
l aha e a Pazarlarında bizden çok 
Ctj \·a~Vel teessüs etmiş bir mevki-

-.... so"· Tecrübelerle elde edilmiş 
NU 2 iNCi SAHiFEDE -
l:iAKKlOCAK.O~LU 

Son Viyaıta htid~selerinden bir int ..._t? 

Nisan Pazar 10 •• •• gunu 

Yapılacak plebisit müca
dele hazırlıkları başladı 
Avustur yada tevkif at devam ediyor. Bir 
cok maruf zevat ve bankerler tevkif edildi 
• 
Berlin, 22 (ö.R) - AYUSturyada arasında albay Adamı, protokol tefi Bo

umwni emniyeti koruma kanunu muci-; riael, kralcılar parti.sinin reisi, yalnu: ba
hince 1742 Avuıturyalınm tevkif edil· ıron Roçild, banker Siıımond llf&it 
diiii resmen bildirilmektedir. Bunlann - SONU S iNCi SAHiFEDE -

Bugün avam kamarasında Avrupa 
ufuklarını müteessir eden yakın 
hadiseler hakkında nutuk söyliyecek 

Londra, 23 (ö.R) - Nazula. kon· 
ıeyi bugiln bilhassa beynelmilel mesele
lerle meırıul olmu' ;., tam dört saat 
ı:iirm~tür. 1spany~c!r:.ki vaziyet, na~yo· 
nıılistlerin rıibo.: zafer kazanrndarı ihti-
mali gözden geçirilmi~ ve bu mesele de 
beynelınilel te•irleri itibariyle tetkik 
edilmi§tir. 

, Londrr, 23 (ö.R) - Hariciye no.zırı 
Lord Halifalu Foraynofiste ltalya sefiri 
Kont Grandiyi kabul ederek mühim 
bir milli.katta bulunm~tur. Kon~ma 

bilhassa Roma müzakerelerinde görülen 
lerakkiler üzerinde cereyan etmi,t~. 

Londra, 23 (ö.R) - ltalya hariciye 
nazın l<ont Cianonun lngilix - ltalyan an
laşmasını imza etmek üzere bu yakınlar
da Londraya geleceği hakkında çıkard
DUf olan haberler s.tlilıiyetli kaynald:.r
da resmen tekzip edilmektedir. 

Londra, 23 ( ö.R) - Kabinenin hu
giin yapdan baftıtlık içtimaında yarın 

harici ıiyasele dair batvekilin Avam 
kamaraaında yapacağı bey&n:ıt i1_;1in dün· 
kü nazırlar meclisin:le kabul edilen eıru:
lar taıvip edilmiştir. Elde edilen malu
mata göre batvekil Sir Ne.-ille Chamber
lain lngilterenin orta Avrupada yeni ta-

- SONU S tNCI SAHiFEDE - BClfVtkil Çemlıerlıııın Aııom kallMW'IUt?lda nutuk •öıılerken 
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Şarapçılık 
f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r................. ' . 

l ŞEHiB H.ABERlERi. 
. . . 

i Yeni Anketimiz l 
1 ---o - f : : 
1 Boğcılığımızı koruya-

. . 
: : 

i ANA -
• • . . 
• • 

19 Ma ıs Bir taksi otomobili cak tedbirlerin en ,,.a
himlerindendir 

zarar • • ? 
verır mı·= • • iAşka 

• • 
~ ......................•.............................................................. 

Jimnastik şenlikleri 
bu sene f eokaldde 

olacak 

Gece yarısı denize yuvarlandı, 
şoför makinenin kapısını açarak 

--0--

-BAŞT ARAFI l tNCI sAHtfEDV-

b·ı · ı . b " d .. .. d .. Kendileri 
l gt ert iZ en ustun ur. ['k• 

lehine teessüs etmi' itiyatlara ~a 1 

•• k•(" ti k l ld tirler. ' ' (il• • muş 1 a a ur u u Buna mukabil bir iki günd_e üıU j9• 

19 mayu hareket .. ü haurlıldannal lerimizi bağ bölgelerinden ihraç ... 
Bn. Vedide Göksel diyor . ki: 

"Aşk ve analık... Bir kadın kalbinin 
bütün sentezi bu iki kelimede toplanmıştır,, 

Tü:-kiyenin her yerinde oldu«Fu 111>i teb- E ..... _! akt' :ı...::::,· ı f " M hmet 1 .. ~. • -: .. ..1 al kelelerine bile indirmek. hem de sag • • _ •. ef' vv~ gece, v m epeyce gec .... "6• fO or e , so "6'" suyun ı .. u .... c an- . . . . . k .. nlann· 
mruzde de baılllRtll1'ltr. Bijyük Ş m ı bir SU' da kordonda müessif f);r ot?mo- ca aldı baıma gelmqtir. Şoför sür'atle lam b tr şekılde mdınnek ım a yri 
S ms a yak b stddarı bu tarih. Türk bil kazası olmut ve bir taksi otomobili . taksinin arka kapüını denizin içinde aça- dan m ahrumuz. Vasıt 1 rımız Pseri 
ge çl' inin ba.reket ve spor günüdür. denize yuvartanmıflır. rak taksiye sular hücum ederken dıp- k " fidir. lst ihlô.k pazarların .en rı 

Afk ve analık .. Bir kadm kalbinin bütün sentezi. bu iki kelime
de toplanmıttır. No mal bir kadm tipi için 8.l{u anahktan ayır
mağa, y hut ta bu iki temiz duygu araamda bir rekabet tasavvur 
etmeğe imkan yoktur. A,k analığı, analık ta ,kı tamamlar. Ta
biatin el sürülmiyen kanunu budur. Zinde, norm l bir çift, anahk 
duygusun yer vermeden atkı düşünemezler .. 

19 •• •· 1 k ·· ruutik ' h ı ( 1 ekız, 0 
m yaı cunu yapuaca JUll Bay Halile ait 160 numarala tak i raya fırlamıştır. Biraz yüzme bilen fO• ve en pa a 1 vasıta ar 8 

fellli!d i pro:'!l'amı.ru ıızL"1amak üzere otomobilini id e eden f()för Mehmet, för, bet dakika kadar suyun içinde bo- günden evvel gidemiyoruz. • l 11ı 
d.. K'il ·· d" , ...... ·· " · eti d e or B b l k b t · mkan arı un u tr. .. lt"e.ı;"Lot'Uo:tun nyas n ' : !kordonda be.y Hasana ait Turan gazino- caladıktan sonra sahile selametle çalmuı· u se ep er re a e 1 

t o ndlar müdü:-luinin iftirakiyle bır l su önünde mü teri beklemekte idi. y . br. selbeylemektedir. ,
11

, ... 

toplanb y&p~ltr. Toplantıya beden lkit epeyce edkmiı ve gece yımı:ına Şoför baygın ve yaralı bir şekade de- Güveneceğimiz tek b ir nokta~ el 
b. · ··• 1 · d ···ak tm' d k' h "I" k' l · 'zden eY" ter ıyesı ogretmen erı e 1• r e ıt· yaklaımqb. M"' teri alamıyan şoför Meb- nizden çlktığı için derhal hailaneye kal- 1t' 1 ma su u ra ıp erımı . · te-

ler&Ü'.. met, vitesi öne cüreceği yerde geriye dmlmıt ve tedavi altına e.lmmlflu. lddi· 'yetiştirmek te fevvuk un tabıattO iki genç, birbirini everek, birbirinden hoşlanarak evlenirler .. 
tzdivaçta ilk şart budur. Günün birinde bu sevginin t bii mahsu
lü dünyay gelir. Mini mini bir çocuk sesi yuvay bir ba,ka kuv
vet, bir b~k ümit, bir b tka güzellik katar. Bi.rbirini seven ba
ha, ana, çocuktan ibaret ideal ile vücut bulur. Çocuk bu ailenin 
yalnız nCfesİ değil, ''ığt ve hararetidir de .. Bah asa erkekler için 
bu yüzde yüz böyledir. Erkek yaradılı,ı itibariyle değişiklikten, 
hareketten zevk lan mahluktur. Karnını n'! kadar çok severse 
sevsin senelerin atkı yıpratan tesirinden yakasım 11yıramaz. Bir 
gün gelir, evinden, hayat tarzmdan bıkmağ ba,lar. Dıtarıda 
gönlünü eylendirecek bir bafka kadm arar. Yuva.sana karşı ba.ğ
lantı11 gevşe.-. Çok sevdiği karıtmı ihm 1 eder. E- er bu devred\? 
bir çocuk imdada yetitmezse mesut olmak için en iyi f8.l'tlar0. 
kurulmuf olan ile çökmekten kurtulamaz. 

Progr m lumrlandlktan sonra ;ının.ıu- venniı ve makina büyük bir sür'atle de- aya göre toför Osman, dün erkenden btr I s iriyle sahip bulunmamızdır. . " ·ıo 
·~'- da • !:ta Bu 1 E . fed k" b' t ... ı:ıkılat ı ..... prova n m nın Ya.r' ..:.ca · niz vollanna 't mavunalann yanından m dar rakı kullannuıtı. Ve hadise sıra- Y1 ve a arane ır '7 •• "ffl 

sene~i bsyra 3000 gem; mektepli İi· denize yuvartanmqtır. sında sarboı bulunuyordu. Makina he- ancak Avrupay turfanda ?raş u~~et 
t1rak ettirilecektir. T ksi otomobili içinde yalnu: bulwun nüz denizden çıkarılmamıştır. gönderebilir, ve turf nda fıatlerı t· 

--=-- zaman yüksek olduğundan bu su;e-

em rla r 3 7 . ı · l k b le v ş üzüm ihraç imk"mm el~e 1· f n f r Q f 0 n hilmz. Rakip pi>:asalnr ın~~sul0:iıı· hak k 1 n da kine başladıkları za~an bı~rn. tc30 
rm fiatine ma l satabılmema_ze 1~ bı· 

-o- e b• k lmaz. Çünkü onlarm fıatlert 1• 

Gizli tezkiye are gız lf surette z im nakil ve ambatai masranaraııı 11 
zm bile aşağısında bulunuyor. G~, 

varakaları d k b ı seneki tecrübeler bu iddialarıtı• 
tanzim edilivor asa an ay o muştur hakvermeğeçokmüaittir. e;' Bir çocuk ıeıi erke .. in aradığı deci.tikliktic·. Onu tekrar yuva

sına o b .. layacak, karı ı için kalbin e besledi"i sevgiyi örten kül
leri o temizliyecektir. Kadmın doğum ı tarabı erke - in nazarmd 
kan&1mn mevkiini yükseltir. Fikrimce evlenip te her hangi bir 
eylenceden ahrum kalmamak kaygusuyle na olmakta ged-

., Yaş üzüm ihracatmdan vaz~ 
0

• 

Mülki memurların sicillen fü:erin~ te- ~:-1 d emiyoruz. ~~~un n~k ~ur ~ı" 
lı ütlülderinin icrası •e tezkiye ... araka! • 27 kı· ..... ı· Ag"' ırcezaya verı·tdı· dacılığmı yapabılmz. T bıat~tl ·f~do 
nnın tanzimi hakkındeki nizam:ıame vi- "w!' bahşeylediği imti)·azlardan ıs~l 'i,et 
layete e1m4tir. • . • • . • • . edebiliriz. Lakin buna mukabi rtJ• en kadınlar s detlerlni kendi elleriyle gölgelendirdiklerinin 

f dtınd deiille.-dir. Bu nizamnameye göre her memur 9•34 ydmda ıebrun~ u~ d~- cabşma ifbrak. bağltyamayız. Bağcıhğımtzı kurtB ... 
i,.;n. ber sen .. birinci ve ikinci de.recede dekı k sada m vcut mubada muhacirle- Mahkemeye verilenler funlarda : k l 'dd' t db' cıarap"'ıtığarı ırt 

lsviç~eli profesör 
Dün şehrimizde 
tetkikat yaptı 

öğleden sonra ticaret oda utd mey
v ve ze • e etütler 

yapdmqtır. Alqama dofru bakkallar ce-
ımJ,11N1!111ne enaup Ye kUçük bak-
kaliye mağualan v dülsk- sahip
leri odad , profeı6riin huzunıyle top-

1 v b • basbilıalde butumnui
lard • BakkaU r ıda maddeleri satq
lan haldanda h:abat vermiı!er ve ııdma-

cak tedbirler hakkında profesörün ken
dilerini tenvir ebne • • iıt~erdir. 

Profes8r bu ı t yedide tehri-
)nİxdekl sebze h nlarına İdCC"ek ı tqla
n gözden geçirecektir. Profesör !..oran, 

'd bakkaliyecilerl ve kantarcda.rla gö
riifUrken kend yirmi bir sual sor-
m cev lanıu a.lmlfbr. 

Sebze ancdan, bviçrede sebze ve 
rneyva sa lan da re.örün ken-

dil • • tenvir rica etmiıfenlir. 
Profesör lır:end e erek 
vemlif1;ir. 

--=--

Pire hattı 

.... - ı · .. __ ~ --!l--•---d bin lir t-•-· ._,, . 1_..c!_..1 M .. _~ ,... _ _ı___ ca ası cı ı e ır, 'ıl r lJ ıı· 
tezkiye 8mirfcri tarafmdan bir .,,;,.li tez- re oıt uuaıye v~ an 37 a ~an ~tip cnuuen usuua ~. k " f h . t ermektir. ~ 

r.- ı •- . d 55 deci' • b' M " •-- 'bi Mebm T -~'- süt· tşa ana e emmıye v k· 
; '// A kiye varak u doldundacekbr. Cmi tez· ı ~~ymetcn e a • ~r~~ .,. şe- UEe HBb et en':' e~ mi h rpten evvel Türkiye geni~ ın• • 
ıcra ve r as kiye varakalnruıı vil'yctlerde merkez kilde kaybolmUitu. Bu hadısenın sene- o&fu Mustafa. tsmail ollu Süleyman, Ri- yasta şarap ihracatı vapıyordu. S\lk 

Kanununda yapılacak ia· teıkilat meıuıcp ô.mider, kanl&da!lenl ~ri de~am ebnekte .~~ ~i-ı~ Doğ~n·. ~i 8~~e: aab~ ~akan. ki~- gün bunun yapilam~masmın birço 

il s:.t t tklkl I b I ika m 'cami dolduracahtrr. l laıtı neticdenmıt ve evrak uçuncu ıs· bı Feyzı, ıskan kabbt Feyunm efı Mu- be l . d 
d CI e er aş ıyor ~üfettitlcr mu:unelelerini tutiı et- tintak haıruntiğcnden a..lfrr cezaya gönde- nire, anaıı Ayte, komisyoneu Tahıin, 8~ plen v~r ;r . . ·1 şarap ihracatı· 
-BAŞTARAFI t iNCi SAHtFFDE- tiki • 1 h-' ... ---d 1 dah' ı rilmittir. Suçluların yatanda muhake· Mehmet lnet, Kani karıs• Hayriye, tb- un aknn zat esdı .1 ~l . lazu11dıf· 

__ 1. __ .. r :.__._ 1 en memur ıır ::tli&lll a esas Al' •· mızın uvvet en ırı mest ıı 
P..---or ..... ,.. ........ Ankaradan yrı· 1 . .Jle b" er or k 1 ..... e -• ... -•- 0 mı-- m~lerine baılanacalrur. rahim Behçet, Emlak komisyoncuau Zi- A k . t'h l"t b' k mının kur 

• • • ınıı.ıı ır r a ..... aı .... 115, 1 A • • nca ıs l sa a ın ır ts ,_ ... 
larak cumartesı şehnınıu ge- murlann .. :...:ıı . ....:-· saklan ..... ;;1 --•-- Suçlular, Türk ceza kanununun 342, ya, Kani oğlu Feyzı. btanbulda Papaz- b' k h l'nde 11e ... ıı • • • ... ........... ın --.,. nuuuıı· • • • ve ır ısınının şarap ll ı . ~ 
lecek ve bmir ıa-asında tetki!den."'- ma nöndenn~&e mecburdurlar. Bunl!lr' 65, 493, 230 ve 512 ınet maddelenne yan tıtefanoı, htanbulda aarT f Yasa "k b ' k d olarak ıhrtJ 
b 1 __ , ... __ "' l k . . . e, p :::.ı Be ğl nd pol"-1!1 •• çu tr ısınının a yaı h rt• 

ao ıya~w-. gizli dosyaforda hıfzedilecektir. CWij uyu ara ağır cezaya venlmqterdU'. n.e;ı- apaı Oü•U, yo u a ıı>aikten mu- E ba- l ht mel bu rll 
t •- d _.:ı· d da • h_,_._ d ·ı . .. "I ud -•--! Al' ..,,,_. ••---- d F _.! C'-- cı ge g anmn mu e cra :Kanunun A ve mu rncı tm a d _, ._ __ , d • "'d" .. en &K&Ul a ı en auru en suç f ur: tauut • n.auı, ~y a a:u.ı, tı:.Nıt, l d k b"l' 

osyıuar m:!rac:uet' c mcmunn mu u.-
1 

r an oruya ı ır. 
göz: önünde t noktalal' tunlar- (erinin, vııayetlerde valilerin muhafa~g. bmir iskiıı dairesi kasasuıdaki bono- BeyoğlundA Hakla, Bey-oğlunda komia- ()ÖLlJ 
drr : lı:.n cltında bulundunılace.ktır. ı lan ı:immete geçirmek ve buna i'tirak yoncu Peçor. HAKKI OCAK ;;:/ 

t - Kooperati~ lı.cllannm bil§- Gizli tezkiye varakası dolduran imi~- ve sahtekftrl ve b erek bu bonolann Muhakemeye yakında baflarucak~ .. 

1 ka b3' tekilde temini ve icr muame- lerin hu yol a rapor kıdeme alan mü- • H 
ıa.ıma. sekte vennİyece~ btr ,ek,_ ii- lstanbulun Gu··neş takımı b ı azım fettiılcrin gareüne binaen veya hususi n 
rağı. bir maksatla hakikate uygun olmıyan 

2 - tcra ta1.ilı tının ııtb ay .zarfın- B r rı·dı· Je mütalUlar yazdddan anlntıldığı takdir- • re aı 

da takibi h kında mevcut kaydm de birinci defasmd va:tifelerini ııuüsti- akşa~kı· Bandırma k deği~tirilerek, ia- dosyatımnın daha U kaybetti mnld n d:>I yı baklnnnda takibat yapı- ~ 
mun müddet mevl.i.i mtı m?lede kal- bu !.ı • • 

lacıılc, tekerrürü halinde sicilen tekaüde lunirin m:ıl at menurun 

m sı. sevltolunacakludır. re ·ı· e şehrı·mı•ze gelı•yor biraimasaveBaronunen.eskived;. 3 - icra memısla m, her dosy ğet'li vukatlanndan lbnı Hazını .... 
ile biaat ya.kmdan (iL-adcr olmala- Vali fle reis geliyor Fttitlin dün öğle vakti vefat ettiği 
n, aynca resim ts~:sifd::n bıııl:a yüzd~ büyük bir teessürle öğrenilmiftİr0 

bir nisbet taklbiye TCUltn alı.ıuırak Vali ba.v F ~h Güleç ve Belediye re- 11 k c • • • •• J k ç<> 
behemehal icr y veri!cn dosy ııın isi d :tor bay Behçet Uı: dün tstanbul- 1 aç UmarteSl gUOU yapı aCa Yeni Aıır ıütunl.nnda bir ··t;-

yaxdan çıkan değet"Iİ vukatın öl .. • t cı c ~..:..e .ırftd:t-·· d ~ t la.r y -·'ardır. Vali ve ~ 
m ~ ....... ı .......... ı.. mı.r Güne, çocuklan, bu alqamdan itiba· hakkaktcr. Bu itibarbdtr ki, biı: lunir- mu medel arkaclqları araıuıd• .-

4 _ Teb1'atın bir "n önce yapt- belediye reisi pazartesi sah ı onda tz. d"rt .. • • t . . --~--~·. 
1 

d t ._ ~ı d • il • • .ı 
_ .!_..1e bulun ca'-t der. ren o gun •Çln ururın uuianrı o a- e yapı acaa. ma,...ar a ııeyU'Cl enn mı- yük bir teeuür uyan~ınnııttr. 

labitmesi için tqlı:iiatın tevsii. nuru 11 1 ._ _ _. B ~,_,_ •. _ _._. -·'-
aıkuıruır. u wataü halde Tünüyede safir talnmı layık olduğu ıekilde cen- Merhum faziletli bir üuan. rnc:-. 

5 - Hilaf& hakikat mal beyanmda --=-- --L .ı lı: d d' C - -""~ 

K 1 d ıpor &1U1asm-.ıa en u retli ye en centa~ tilmence alkıılıyacaklanm pek tabii bir ~inin ehli bir adliyeci i ı. en--
bulunanlar ve suiniyetle lınreket eden· em a paşa a lwn 1--'-'- • __ • ...,.. men ta ı o n1«1Ua kendilerini tanıtan hadise telakki ediyonız:. bugün Salhanedeki evindea "-" 
ler hakkında cezai ükümlerin tqdidi. Güne;ılilerin luntrde, spor ~IUUlda iyi Esucn Güneş taktm1 tunirde dainıt ltı.cak ve saat t 2 de Kemerallt ~· 

VEDiDE GöKSEL 

Profesör tzmirde bir h fta kaldık- Bir hadise oldu bir kabul yüzü görecekleri muhaldte.k- İyi bir kabul yüzü cönnüı ve oyununu r.aiinde namaza kılınacakhr. 
v r tan sonr lıtanbul gidecek, oradan ~ .n.Onya Vapuru &e,-er- Kemalpaoad bir yaralanma hadisesi br. daima alkqlabnıJlU', Takımda favul ya- Yeni Aı&r, merhumu tanıyanlara 

Adanaya geçecektir. 1 _._!f__ ,,.. 

l h • d•td• ---e--- Olmu~ur. Hükümet binası önündeki dar Fillııuuw: Y ·uı cünterde, lstanbu!da pan tele oyuncu yoldur. Batta Cihat ve ailesi efradına taz.İJetlerini beY 
ere ta SlS e l l ,. sahada m vcut, iki buçuk metre kalınlı- spor sahuınd ban müenif hadoocr Faruk olmıık üzere hepsi de milli takan edtt. 

H van catmı kolayla tırmak üze. Çekoe/ovakya hucu- i!ında bir ~acrn kökün- b rutb parç~-'olmtl!'-tur. Ancak bu fıAdiaelerin biç blr- oyuncUlandır. Türk baymğuıuı baıiçte imiaı•-.lllllHll'D' -----~:;;; 
ib 

1 
,___ eril t ~ p· ma uğrar~a lanmau icap etmi~ir. !spor lnılübÜyle ve porcuyle alüuı ol- tettfli neticeler alması için bepimiz:ia 

re yasma IUU~ v .en rm1r • &re va- • Belediye memurlan halkı d ğdtıktan nıaması gerektir ve m\ıhakkaktv. Bitta- itimst ve scvgüine maıhardadar. ~c:zz;amıız;;ızz,n , 
pur sef erlttl, nuanın alk haftası sonuad -BAŞT ARAFI l tNCt SAHtf"EDE- 6~ , Kerim Uminde bir usta bllJI kü-1 bi, tatanbul stadrnda bunlan yapanlar Biz billıaua Rasihle MelCbi seyretmek LJ lk ' k " S ı 
flıT~· Hlr. ~saplık. yvan cru- partisi Çekoslovak parbment en 1 tüğe çılan yuv ya bsnıtu 7ertqtİnnif- bir talmn müfrit kulüpçülerdir ve baki- için gerek cumartesi. gerek pua.r maç- flQ eVl oşe 

bu, ycdı nısanda Pirede kesıme lıuır ol- kuvvetli partUi olmUJtur. Bu bal ~ı- 1 tir. Banıt infilak edince odun parçalan l 1r.i ıporla urre kadar alakalan roldur. lanna gideceğiz. Suf allatlamak ve gü- l'am:o&ı:%Z~&D'lı::mirz.zD•lll'll"""-
rnak üzere 6 nisanda Pirede cak- ıında en kuv...etli Çek partU.i olan çift-1 civara savndmuft • j tanirin spor &eYederi. sponm bir ter- zel oyuıdanru ze..kle seyretmek içiııa ci- 1 _Evimiz eü komitesi ıo .-.:. 
t • çiler diğer bazı partacde anlatarak Al-1 Bir odun parçau dokuz sardı ttde biye vaattasa oldulunu kabul eden ıu- deceğimiz maçlarda Cüneıfilerin bize, azar günü y e:iköye bir kır ~ 

Konya vapuru bu taribteG itibaren tı:- man partisinden dalıa kuvvetli bir te- bahçede meıgul olan B. Vahit kanat Un. ,urlu kinuelerdir. Genç!« arumda adca- ,üksek bir futbol oyunu seyrettİrecek- ~ertip etmİftİr. Geziye ittirak etıod' ~ 
mir - Pire hattına tahsia ed ·tir. lz. fekkül haline İrm e çalqıyorlar. J Fatmaya rutlayarak yaralıımıt ve bayd- daıltk ve tesanüt temini için ~apılan milli lerindcn zen-e kadar fÜphemiz yoldur. en ubdaflann nihayet 7 nisan t-"': 
mi.r • P' ar da haftada i!D sefer ya- Bu buıwta yann bir brar veraecek- maıtrı• sebebiyet venn~tir. 1 küme temaslaruun, her feyden önce ay- Esucn tzmir halkı. öteden beri iyi oy- :e kadar Halkevi ttkretttdğÜıe ııadr-~ 
parafe tiyaet faırtılıyacaktır. tir. 

1 
Z vatla kadm hamile bulunuyordu. ni birtqik gaye içiıı yapddtjt da mu- nıyan tarafı ve galibi alkqlllfNia kendi- _aı • 

~~. . 

BUGÜN YA E Sinem as 
BOTON DONYA iN TAKDiRi 1 KAZANAN 2 MUHTEŞE FiLiM T AKDiM EDiYOR 

•• •• 

4 UNCU AŞK 
FRANSIZCA SöZLO TRAJEDi FiLIMLERININ KAHRAMANI ESMER GOZELI 

KAY FRASIS 
HAKiKi BiR AŞK ELSEFESINI TAHLiL VE TASViR EDEN MUHTEŞEM FiLiMDE : KOCASI iÇiN KATIL OLOU, 

KIZININ SAADETi iÇiN MAHRUM OLDU, AŞK VE ŞEREF iÇiN AZAP ÇEKTi, HiÇ BiR KADIN BU KADAR HiSSi 
MACERA YAŞAMAMIŞTIR •.. BU KADAR FEVKALADE AŞK MACERASI GöROLMEMtŞTiR ........ . . ... . . 

AYRICA BOY OK BiR RAôBETE MAZHAR OLAN ... 

ALI BABA indistanda 

• 
TORKÇE SöZLO - TORKÇE ŞARKILI BOYOK FiLMi BiR HAFTA DAHA GöSTERILECEKTfR ... ... 

FIRSAITAN iSTiFADE EDiNiZ .. iLAVETEN PARAMOUNT :JOURNAL: SEANSLAR: 
öLDOROCO AŞK: 2.45-6-9.15 ...•.. ALI BABA : 4.30 - 7.45 ........... . 

ne faar edinmiıtir. Daha evvel de bildir-
2 

E • • . al ardun koııJl~ 
d ·r.:-· ib. il._ Al cak _1__ - Ylmızm ıoıy y .... r 

lts""•IZ gı 1 & ID&Ç SAll buuınty• •,.ôn -··· 

l ik• • • d 0-1.•-d since Nazilli basma fabrikasa •r-- _ ..:ı. 
e , mcası e ~ ır. .. d ril • •---• .,oı-

le lı.ayıt ve gon e mesuıe -- ~· 
m~tir. 16 • 40 yaıma kadar bu itte cJll' 

Kücük Haberler ıqmak cstiyen ıuz ve kadm ,eraiti ~· 
' mak üzere Halkevüniu ve anıtle 

1kXlfi:ldt2Ji! &*' i ~IH?PlG ği batkanltima müracaatleti. ı 
Erzurum aayla ... bay Aziz Ankaradan 

3 
M .. ,_ • · 'den P'

1 

• • - otor Kunu ıÇlll yecu ~~· 
gelnıittir. ·fi · dacakbr lsteklaerin eP--

§Vali muavini bay Cavit Kemalpap- 1 ~ yapı • • 
'd ..:ı. k tif • .ı • • .-1a:.. muracaat en. .. .A ya gı crcs oopera ı,.cnru t .... ut d· . _..1

0 
~-

•tir 4 - Müstahkem Me.-ki tJaı- .,_..-
mlf · L- Galib' ·d • d H lk •İllde • 

§ Briilaelde bir Türk fwma1t ticaret _, . ın 1 ~n e ~ ~ katıl ~ 
odasına gönderdiği bir mektupta 100 do te~il editmtflU'. lsteldilenn 
bin kilo incir sabo almsk iıtediğini IHI- evimize miiracutleri. ,-'" 

dinnif, ihracat evlerinin adresteriıü İsle- 6 - Evimix aalonunda hec.~ .,.._ 
mittir. ıecnbe günii akf&llllan saat ,....-~ 

§ Po!is di!.ant dün öğleden sonra top· tün yurddqlara karaaöz oyuntl 
0 ~ 

!anarak, Polia me..iudanna ait evrakı caktır • ..,aram; olan bu o,una ~ 
tetkik ve karara b.ilam.,tar. ......-.: ~ J y.ır~d!!~ davetlidir. .. ii ,-.ı 

§ Uzun müddetten Len rahatla bulu-i G - 24/3/938 pcqembe ~ 
nan aiırceza mabkemes4 bat ~ m.-,.

1 
17 de Kitapsarar ve yapn . • • ~ 

Ahmet _,İlefeftk diin va.il.._ batla- ve aaat 18 da Kö,-cliler konail~ 
ltaııkt~.._..,. ....... 
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P.Bonkur 
Ankarayı ziyaret 

edecektir 
Ji ısı ANBUL, 23 (TELEFONLA) 

avas eı"an P . b"ld" . F sı arısten ı ırıyor : 
)cfj r 

0
ansa hnricıyc nazırı Pol Bonkur, se· 
elbos ı··· k" h · ,. . un ur ıyeyt- seya at proıe· 

•nı lcrkctm k T'' k' . . d 
~' . ıycrc ur ıycyı zıyarct c c-

ıt lır. Bu z" C fık" • ,. . ıyaretle ene\·re ı ır tcatı-

)ı~ın nctic~i iki memleket arasınd ki 
8ıı;.ınlaş hn mayı temsil eden nnln~mnnın 
lası da Yapılacaktır. 

Kültür 
Bakanlığı yeni 
Binasının· temeli 

Yakında atılacaktır 
· ~~ara, 23 ( Hususi) - Devlet ma
~ ınde bütün vdWetlerin bir arada 
',b ~malan için bir çok vekaletler lum-
~rı · clı. ne ?1ahsus binalarını yaptınnıfl&r· 
~•arıf •ekalcli de yeni binası için 
'-ct relen tahsisatı bütçesine koyClu
..... ~ devlet mahallesindeki yeni bi
~ ın temelinin bugünlerde atilma --· .. sırnı yapılacağı haber alınmııtır. 

Vekiller 
ile yeti toplandı 
ANKARA. 2.3 (TELEFONLA ) -

ıVtlillcr h . b .. k"" 1· . . 
ltııf ey.etı ugun u mec ıs ıçtıma-

t: an sonra toplanmıştır. Müzakereler 

J~;giit~~c~de 
Mali müzakereler 

devam ediyor 
I iSIANBUL. 23 (TELEFONLA) 
ııgıltcrcd k" 1· L • •• k 1 e ı ma ı neyetımız muza ere-
tre deva k d" 1 ·ı· 1· har· ın etme te ır. ngı ıı: nla ı mn-
Tııa tileri bir istikrazın mevzuubahis ol
d dığını bildirmektedir. Bu görüşmeler· 

c lı b k be an asının Londrnda açacağı ı-

lllcseJesi d e görüşülmüştür. 

Askeri Şura 
Qzasına ziyafet 

ll ANKARA. 23 ("! EU.FONLA) -
d. M. Mcclisi reisi B. Abdülhalik Ren
~ askeri Şura fu.ası şerefine bugün b ir 

y :t.iyaf • • • etı verm~tır. 

4nkara Şehir ti-
Jlatrosu Mersinde 
~~ARA. 23 (TELEFONLA) -

lu hır tiyatrosu artistleri Mersinde bu
te~l'l1aktadır. Mersinden Bağdnda gide
ıılJ olan Şehir tiyatrosu Bağdatta tem-

M~~·l iste 
D·· k .. un u 
'>lüzakereler 

l!~nkara 23 (A.A) - B.M. Meclisi bu
:tı'lı.tı Suba~ lar h<'yetine mahsus terfi ka
~es~nun birinci maddesinin değiştiril
lı .. _ llle Ve demir 301ları ile e.sya naklıya-
~1<1 ın·· • 

!)ı Uteallik benynelmilel mukavelcna-
~e .. 

~~ ıstınaden teşekkül eden heyetle 
ittihnelınıle! nakliyat komitesi tarafından 
:tıe a az olunacak kararın meriyet sureti
tİti ıt kanun Iayıhaları ile hayvanlar ver
llıırıll~e bazı tenzilatı istihdaf eden kanu
\>~ k ~ ınüstaceliyet karariyle müzakere 

13.~ ul edilmiştir. 
Meclisi cuma günü toplanacaktır. 

YENi ASIR 
E F4 tVlF • r c cara rn 

. 
lngiliz Basvekili ' .. 

Parlamentoda harici 
siyaseti anlatacaktır 

Londra, 23 (Ö.R) - Hüküm~t tealihat programının tatbikini 
hızlandırmağa k~ar verdiğinden bat vekil bu mesele hakkında 
Mim müdafaa itlerini birlettirme nazırı bay Thomas lnskip ile 
görütmüttür. Ayni mesele hakkında ak!am bay Chamberlain 
amele parti&i Trade - Union umumi konseyinin delegelerini ka
bul etmittir. 

Londra, 23 ( ö.R ) - imparatorluk ailesine mensup olan hü
kümetler yarın parlamento huzurunda btıfvekil tarafından harici 
siyaset hakkında yapılacak beyanatın metnini muhtevi bir tebliğ 
almı,lardır, Londra resmi mahafilinde bildirildiğine göre hükü
met esasen Dominyon hükümetlerini yarınki beyanatına saik 
olan diplomatik vaziyetin inkitafından günü gününe haberdar 
tutmuştu. Bu sebeple batvekil tarafından yapılacak beyanatı 
dominyon hükümetlerinin önceden tudik etmeleri meselesi mev
cut değildir. Zira bu .beyanat hükümetin hareket hattında hiç bir 
değitiklik ihtiva etmemektedir. 

Danzig'in Almanyaya ilhakı 
ihtimali reddedilmiyor 

Berlin, 21 ( ö.R) - Dantzig ıerbeıt tehri Diyet meclisinin 
kendi kendini feshederek Almanyada "Yeni intihap ~pılacak 
olan on nisan tarihinde orada da yeni intihaba karar vereceği ha
beri mevsimsiz telakki edilerek tekzip edilmektedir. Bunun'la 
beraber Dantzig tehrinin ileride Almanyaya ilhakı ihtimali 
reddedilmiyor. 

Avusturyada plebisite 
3 nesilden beri cetleri yahudi 
olanlar iştirak edemiyecektir 

Viyana, 23 (A .A ) - Belediye reisi Dr. Neubaher tarafından 
on nisanda yapılacak olan plebisite dair neşredilen beyanname

·de Viyana müntehiplerinin vasıfları hakkında tnf&ilat verilmek
tedir. Bu tafsili.ta göre yahudilerle yahudi olarak tanınmış olan
lar plebisite ittirak edemiyeceklerdir. Asgari üç nesilden beri 
cetleri Yahudi olanlar yahudi addedileceklerdir. Keza iki büyük 
nnasiyle iki büyük babası yahudi olanlara da yahudi nazariyle 
bakılmaktadır. 

Çinliler Japonlara karşı mu
valf akı.y.etli hücumlar yaptılar 
Pekin, 23 (A.A) - Tiyençin - Pukcu demiryolunun iki tara

fında son günlerde şiddetli muharebeler cereyan etmittir. Çinli
ler .Japonların cenup istikametindeki ileri hareketini durdurmak 
için muazzam bir gayret sarfediyorlar. Şimdiye kadar iki taraf 
ta kat'i muvaffakıyetler bildirmemektedir. 

Şansi vilayetinin 'imalinde mühim askeri hareketler beklen
mektedir. Çin ordusu Utoaiyi İfgal etmİf ve :şimdi Tatung istika
metinde fİmale doğru yürümektedir. Bu ordunun Suijanın ce
nup bölgesinde bulunan ve sarı nehrin doğu timalinde bulunan 
Japonlara kartı bazı muvaffakıyetli hücumlarda hulunmu,lar
dır. Ve kat'i bir muharebe vermeğe hazırlandıkları görülmekte
d ir. 

Belcikanın Roma sefiri itimatna-, 

mesir.i Habeşistan imparatoru 
adına verecektir 

Brüksel, 23 ( ö.R) - Belçikanın yeni Roma sefiri kont Kerkof 
itimatnameaini halya kralı ve Habetistan imparatoru namına 
takdim edecektir. Mebusan meclisinde Habeş ilhakının bu ıu
retle tasdikini tenkit eden sosyalist ve komünist mebuslara ver
diği cevapta hariciye nazırı B. Spaak kont Kerkofun halya ve 
Belçika arasındaki münasebetlere normal bir şekil vererek göre
ceği hizmetten bahsetmit ve Habeşistamn ltalya tarafından isti· 
liı.sını 1914 te Belçikanın istilasına te,bih edenlere cevaben böy
le bir mukayesenin mukaddesata hürmetsizlik olacağını, zira 
kral Albertin 1914 senesindeki tavru hareketi ile Habef impara· 
torunun tavru hareketi arasında benzeyi' noktası bulunamıya
cağını aöylemittir. 

Belgrat Franko 

r s=naz.a 

Arasıra 

otomobili 
Yawıı: Eczacı Kemi'ıl Aklaş 

Biz.im Murat Çınar bir otomobil nl
mış .. Dün Karantinad;ı kendisine ra.st
lndım. Dir.eksjyona otunnuş, tekerlekleri 
tramvay rayına takmış kayıyor gibi ge
çiyordu. Nasılsa gözü yana kaydı, durdu 
ve> b<.'ni ynnına aldı. O direksiyonu idare 
ed~rkcn konuşuyoruz: 

- Sizin otomobil idaresine tôbe et-
tiginizi işitmiştim. 

- Evet töbe etmiştim ama bugünler
de öyle töbeye, ahde, imzaya, mukavele
ye metelik veren yok. 

- HC'rkes<' gelişi güı.el §Oförliik ruh
.satı vermezler. Siz de imtihan olup ~o
för)ük icazetnamesi aldınız mı? 

- Insan:ı ehliyet vesikası vermeden 
otomobil foslım ederler mi? Mükemmel 
imtihan old:.ım. Aliyyiiliilfı şehadetname 
aldım .. Ondan sonra dn Armutluda hcn
d ğe yuvarlandım. 

Eczaneye gclmi;jlik. indim. O otomo
bilin pençeresinden eğildi yavaşça dedi 
ki~ 

- Sen şimdi buraya kadar sağ ve sa
lim J;eldigin için b~ kuruş gözden 
~ıkar bir sadaka ver. 

- _Siı onun için merak etmeyın de
dim ... 
Maşaallah makineniz tık .. Yepyeni.. 

Tramvay yolJnrına tekerlekleri uydura
rak gitmek <t.Pvkli oluyor ama lastikler<' 
dokumnıyoı; D\u? 

O harekete amade cevap verdi: 
- Virajlarda olursa eyvallah .. Hayat 

yolunun her virajında dikkat :gerektir. 
- Nereye böyle? 

- Manisaya .. 
- Yolun açı~ olsun demeğc kalmadı 

makineyi hareket ettirdi. Yol istiyordu. 

* Bu yazıyı akşam üzeri yazıyordum, 
bi:tlm Çınar Manisadan diinmüş, bir te
sadüf eczan<'Y<' uğramıştı. Yazıyı önüm
O<' buldu, okudu, güldi.i. Lakayt ve yor
gun dedi ki: 

- Ben Manisaya bir dfıvam için git
miştim. Halbuki sen •;, bahtan b"nim o•o- 1 
mobilime binmek cesaretini gösterdiğin 
için Manisaya kadar gitmek sana düştii. 
Bana yolda arkadaşlık edcrdın, bak ben 
çabuk döndüm. Belki seni bırakmazlar. 
orada misafir ederlerdi d<'di. 

N(' de:nek .htcdt;ını soraın:rc:lım_, •or
gunum dedi usta bir sofor gibi yine Cli
reksiyonuna olurdu ve uzaklaştı. ---·---

Amerika 
Meksikadan mübaya
atını durduracak mı? 

--<>-
Vaşington, 23 (A.A) - l iariciye 

Dezareti Mek iknd:ıki ecnebi petrol kuın-ı 
pan) alarmın satın alınmasından müte
Yellit akisleri tetkik etmeğe devam et· 
nıektedir Söylendiğine göre nezard İn· 
gilterenin müştereken harekete geçılme· 
si hakkındaki teklifini reddetmiştir. 

Summer Vacles gümüş itilafı hakkın
da Morgentav ile görüşmiiştGr. Anlaşıl

dığına göre Amerika hükümeti Meksi· 
kadan yaptığı mühayantını durdurmak 
suretiyle !\1ekııika Pesosu üzerine bir 
tazyik yapabilecektir. Bu takdirde Mek· 
sika hiikiinıeti para~ının kıymetini dü
şürmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Zannedildiğine göre petrol kumpan
yaları pesonun kıymetlen düşmesini is
tememektedırl er. Fakat ~lorgentnv dün 
Amerikanın menfaati diinya p ara piya
sasını tutmak olduğunu beyan etmiş ol· İ 
duğunu hatırdan çıkarmnmak lazımdır. ~ 

* 1 

Kar akaya 
Filistinde Universitesinde Hükümetile mü-

ç:.~e.Ier bir köyü bastı talebeler çarpıştı nasebat tesis 
Dağında çöküntüler 

bir köyü tehdit ediJıo·;-
lt"duduus,. 23 (A.A) - Filistinin ıimal --o-- J , • ( 
'l\ıt• ıt ·· ~~varında geçenlerde açılan Ha- Belgrat ZJ (ö.R) _Üniversitede eaeCeğlZ Paris, 23 (ö.R) -clzeu vadisinde 
~İt .. 0 Yu yüz kiıiden mürekkep silahlı cKarakaya>nd lı 1400 metrelik bir dağda 
~ .. .. eteni w • bir a rbede olmuştur. B. Köniç taraf- A k 

23 
-o-(A A) B Ik t t başgöstercn çöküntüler bir köyli tehdit 

ol'lüJ n taarruzuna ugr~ ıse de tarı 25 kadar üniversiteli sol cenah n ara . - a an an anı k • . 
ta.... '-dt ke·n· dilen"n• do'"rt t•raftan aynı" k . . A k I t d etme te oldugundan ü.ç _gUndenbcrı renç--~·ıaıı ... .. onseyının n :ıra top nn L~ı esnasın a _ 
b(igk. a hucum eden mütcarnzları geri taraftarı 15 k~dar arkadaşiylc çar- tekarrür ettiği veçhile general Franko h:rler ve nmelel~r lagımlar patlatarak 

b.Uliıneğe muvaffak oJmnır.lardır pı şmışlardır. Bır talebe yaralanmış- h""k"' etin" • A k 1 . 1 d koyc yuvarlanabılecek kayaları uçur-
Qır r "'T • u um ın n araya ge mış o an c- k . . • 4 k" 

~rn.,~: ıs öldiiriilmÜf bir diğeri yara· tır. Arbede bir kaç dakika sürmi.iş ve lge~i Doprat ile iktı.~adi, ticari ve kon- ma ta ı~ıler .. Fakat buna :,·a~m~~1 O ·ı-
. polis müdahale etmicttir 1 sl k . 1 . 1 1 1 k .. lometrelık l)ir cephede çokuntulcr baş 

~ • so o u ış erıy e meşgu o ma uzere .. . . .. .. 
..___,,.,.__ T'" ki ·ı b h Uk"" d . gostermı~, kayalar cehennemi hır gurul-

/.7.z-,," ~&.;.;~m•mıaırz:m~~~ ur ye ı c u umet arasın a aJan· .. . v - c47-ZZZZ7.Z. 'ZZLZY.7.77ZZ7UZ7'Z7"'2ZZZJ ] t ı· . k 1 ld :t. ··~ •1 · .. r tu ıle yuvarlanmaga başlamıştır. Bere-
tza..IRDE ar. ea ısı arar B§lırı ı,,ı ogrenı mı,,.ır. 
y.~"1 HiÇ GöROLMIYEN FtLtMLER HAFTASI ---* ket köylüler vaktinde haberdar olarak 
\ızlerce zincirlere bağlı eairleri .• Sayısız ıemilerin zehirli F köyden kaçabilnli~lerdi. Yalnız bir ev 

atefi ... Yılmaz yiiitlerin aralanlığı.. Tansada hıu;ara uğramıştır. Dağdaki yarık geni~-
liEy ESiRLER GEMiSiNDE Pnris 23 (ö.R) - Başvekil B. lemekt~ ve çöküntiiler 100 kilometrelik 

ECAN .. HAYRET .. KAVGA .. KIYAMET ... HEP Blum ve hariciye nuırı Paul Bonco- bir cepheye yayılmaktadır. Dökülen taş-
Mt KANUNSUZLUKLAR ÇETESiNDE ur ayan mecliai finanı ve hariciye lar ve kayalar 90 numaralı milli şoseyi 

ICt Ve TORKÇE FOKS JURNAL HEPSi BUGON komisyonları tarafından dinl~nmiş- ve şimedifer yolunu kapamıştır. Tehlike 
L A L E SiNEM ASINDA ]erdir. B.Boncour beyne1milel vazi- mınlaknsına yaklaşılmasını men için 

yet hakkında izahat Yermietir. jandıırmalıır ızönderilmiıUr. 
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HATAY 
intihap kontrol heyeti 

seçildi, yola çıktı 
Hatay hususi mahkemesi 

riyasetine Yunan murahhası 

seçilmiştir B. Fokas 
Cenevre, 23 (A.A) - ANADOLU Ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor : 
Hataya gidecek Milletler cemiyeti komisyonuna intihabatın 

kontrolü için tefrik edilecek 21 ki.ilik kontrol heyeti bugün tes
bit edilmittir. 

&tayda ihdas edilen hususi mahkemenin reisliğine muhtelit 
mübadele komisyonu eski Yunan murahhaaı B. Foku tayin edil. 
mif ve ayrıc~ kontrol heyetine iki Yunanlı, iki Yugoslav iza sc
çilmittir. 

Heyetimiz dün gece Türkiyeyc hareket etmittir. 
Bay Numan Menemencioilu ilci rün Bclgradda kalacak ve pa· 

zar günü lıtanbula varacaktır. 

Devlet Zirai kalkınma kurumu 
teşkilatını genişletiyor 

ANKARA, 22 ( A.A) - Devlet zirai kalkınma kurumu tara
fından devralınan Orman çiftliğindeki bira fabrikasının tevsii 
itine devam edilmektedir. Yeni Fabrika bir ay zarfında tamam
lanmıt olacaktır. Kurum Ankara birasını beynelmilel bira ensti
tüsünde tahlil ettirmiştir. Gelen tahlilde Ankara çiftl iğinde h u
susi surette yetiştirilen arpadan imal edilmekte olan bu biranın 
yüksek evsafı zikredilmektedir. 

Kurum, bundan hatka biranın memleketin her taraf mdan te
darik edilebilmesi için tertibat almıt ve bu suretle şimdiye kadar 
25 bin hektolitre olarak tesbit ed ilen memleket bira sarfiyatının 
otuz b in hektolitreye ç ıkarılma s ını temin etmiştir. 

Ziraat kongresi hazırlıkları 

On yerde tohum ıslah 
çiftliği kurulacak 

ANKARA, 23 (Telefonla) - iktııat vekili bay Şakir Kesebir 
bugün makamına gelerek vekalet itleriyle meşgul olmuştur. 

Ankara, 23 (Telefonla) - Büyük Ziraat kongresi hazırlıkları 
ilerlemektedir. On ziraat mıntakasında tohum ıslah ve üretme 
çiftlikleri kuruiacaktır. Ayrıca buğday temizlemek üzere yüz 
kırk selektör satın alınmı~tır. 

Profesör Muzaffer Göker 

Sorbon üniversitesinde 
mühim konferans verdi 

Paris, 23 ( A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri b ild i
riyor : 

İstanbul üniversitesi profesörler inden Muzaffer G öker dün 
Sorbonda bir konferans verdi. 

Türkiye büyük elçisi Suat Davaz ile elçilik müsteşarı ve eski 
rektör Sarleti konferansta hazır bulunuyorlardı. 

Profesörlerden Putas rektör adına bir nutuk söylİyerek konfe· 
ransçıya hot geldin dedi ve elçimizin huzurunu selamladı. 

Profesör hundan sonra Türk etüt merkezinin çahsmasını, Tür
k iyenin bu merkezin faaliyetine gösterdiği alakaya b ir delil sa
yarak iki millet ve medeniyetin kaynaşmasında kültürel bağların 
kıymetini anlattı . 

Göker, konferansında Anadolu halkının tarihten öncek i çağ
larda ekonomik endüstriyel üstünlüğünü garplı belgelerle İspat 
ettikten sonra Kemalist devrini ve bu alandaki p rensipler ini ve 
batarılaı mı sır.ydı. 

Göke! konferansın sonunda profesöre te,ekkür ederek sözle· 
r inin biz im ~e tluyeumuza tevafuk ettiğini söyledi ve çok alkıt· 
Jnndı. 

B. Mussolini yine meydan okuyor 

"Harhettiğimizde şere
fimiz için galip geliriz,, 
"Biz daima .memleketimizin efendi siyiz,, 

Roma, 23 ( A.A) - Fatist hücum kıt'alarının kuruluşunun do· 
kuzuncu yıldönümü dolayısiyle şİyah gömlekliler Mussoliniyi al· 
kıtlamak üzere V enedik meydanında bir toplantı yapmıtlardır. 

Bu münasebetle Vencdik sarayının balkonundan siyah göm· 
leklilere hitaben k11a bir nutuk ıöyliyen B. Mussolini ezcümle de-
mittir k i : · 

- İtalyan milleti bilir. Fakat bütün dünya da ayni zamanda 
bilmelidir ki biz daima kendim izin efendisiyiz. Ve sulha hazırız. 
Fakat lüzumu takdirinde harp ederiz. Ve harbettiğimiz zaman 
da ltalyan milletinin bugünkü ve yarınki terefi için muhakkak 
surette gaJip geliriz. ' 



• 
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r·sa:Yak·;;;~ .. ~~~~~:··i (Mahmure elkis adını taşıyan bir 

ı luk romanından : • 
yapraklar ~ lngHiz kadınının esrarengız hayatı) 
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UÇONCO FASIL 

ON iKt KURŞUN YEYECEK 

Yüzbatı He.nnins., kaıuuıın yanmda 
bulunmağı limit ettiği saatte Viyanay 
giden trende bulunuyordu. Sefir Kellen
dorfun muau üzerinde duran ıifreli tel
graf intihaba yer bırakmamıtlL Açıkça 
ıunlnn ihtiva ediyordu: 

«Yüzbaşı Rudolf Henninııin yann 

saat üçte Viyanada bulunmak üzere 
Remden hareket etmesi em.reclilir. 

ERKA:Nl HARBtYE REISt NAMI
NA «P. O. KOLONEL VON 

PENNVlTZ:ıo 

Henn.ings, önünde telgrafa ve yüzba
tıY• bakan sefir Yon Kellondoıf önünde 
topuklanm ıakırdattL Elini selem vazi
yet.inde çenesine cetirdi. 

Kolonel Pennvitz fU genç %:.bitten ne 
istiyebilirdi? 

Sefir : 
- Gidiniz dostum, demQli. Bir kaç 

ıün sonra döniif ünüzde seyahatinizden 
beni haberdar edersiniz. 

Hennİngs, Sybil'i ancak kucaklıy:ıhi-
1ecek kadar vakit bulabilmq, lumsile ba§
bata kalmasml answn knteden teflere 
linet ederek ilk treni alml§tı. Viyıı.naya 

E 
ir buçuk mi yar lngiliz lirası da 

ngiliz teslihatın ikma e yetmiy cek 
lngiltere ne zaman barba 

Ingiliz gazeteleri milli müdafaa mese
lesi iizerinde yeniden durmaktadırlar. 

HükUmet tarafından milli müdafaa büt
çesi hakında neşredilen c-beyaz kitap> 
ordu, deniz ve hava kuvvetleri biltçe 
tahminleri de neşredilmiş ve milli mil
dafaa işlerinin avam kamarnsında mü
zakeresine başlnnmıştır. Millt müdafaa 
beyaz kitabının kafi derecede tetkikine 
zaman bırakılmıyarak alelacele mecliste 
müzakeresine geçilmiş son zamanlardaki 
Mdiselerin Ingilte'te hükümetini isticale 
&evketmiş olmasından neşet ettiği bildi
riliyor. Ingiltere hükümetinin silühlan
ma işine yeni bir hız vermek arzusunda 
olduğu tebarüz ettiriliyor. 

TA YlVItStN MOTALEASI 
Timcs gazetesi bu mesele hakkında 

.neşrettiği bir başmakalede hükUmetin 
lngiliz silahlarını artırma işinde tuttuğuZe1m'li gazlara kargı Ingiliz şivil lıalkına. 
yolu ve tatbikine geçtiği programı bir yetecek 1:ada.r 11ıcıskc yapılm&§tır 

çok hakıfular<lan tahlil ettikten sonra 
istikrarlı bir v87.iyete girmesinin Ingiliz 
topraklarında atılacak olan 'temelin sağ
lamlığına bağlı olduğunu bildiriyor. 
MÜDAFAA MASRAFI.ARI ARTIYOR 

Ayni tarihli Daliy Telgraf nnd Mor
nin" Post gazetesi beyaz kitap hakkında 
malum:ıt veren başmakalesinde bu se
neki milli müdafaa masraflarında evvel-

girebilir ? ınll· 
Ingiltere hUkUmeti, milli vahdet ve bU 
11 kuvvet gibi hayati meselelerin. bil· 
meydan okuma hareketi karşısında nda 
ktimetin nasıl bir cephe alacağı hakkı Öt"' 

vereceği kararlara bağlı olduğunu g 

siln.> µt• 
BIR BUÇUK M1LYAR INGUJZ S' 

RASI YETMlYEC 
ili .. daf aa Jnt" Avam kamarasında mi mu 'it° 

selelerinin mUnaknşası esnasında b~ \ıtl 
kil B. Chamberlainin verdiği nutu afıJl• 
avam kamarasının ileri gelenleri tar .. ılet 
dan bu bahis etrafında söylenilen. 5~ 
Ingillz gazetelerinde chenunlyetli d şıı 
ler bulmaktadır. Başvekil nutkun a a1'· 
noktalara temas etmiştir: Ask~rl ~ 
satlar için yapılan planlar hiç bı.r za 111"' 
bugünkü kadar tam bir dereceye va p• 
mıştır. Yakın bir ma7.ide Ingilt~re:;y.ı 
lahlanması için kabul edilen bU: • rot 
lngiliz liralık tahsisatın beş senelik P 

'l~ 
• ,.ot 

ce yapılan tahminlere nazara:ı bir faz-
lalık göriüdüğiinU, geçen sene ilan edilc:ı ~ ~~ (.)\ • ~ 
ve bir buçuk milyar Ingiliz lirru;ı olarak , ~ ·'\o ".:;!;\'• •f" • . ,}JJ "'• ... . ·- . 
tesbit cdilmi~ olan beş senelik progra- , . * ~ii,~,...t'1;~1 .• ~ ...... f"..,' 'K , ı • · 

gelinceye kadar hep bu davetin sebeple- • ., ,.,., '- .,... .,, ~-' • ".ili ı::t 
mın tatQiki için bu rn\ktarı bir derece ~ ... ~~""' " * <?efi , • , .~ ~ ·· ~. 

rini araJtımııı, onu İyuh edecek birfey ~ """ ~~ .... ~ t ,# ~ ?:: vı -- ~ A~ -
Lul Niha et V. 1 . daha artırmak lüzumu hasıl olacağının ;ı~"."~-"' ~~ : ~}if'*~."ı:~:,/~~-":. · , .., ., . ··" , ,.. amAm.1ftı. y ıyanaya ge ~- . . .1• dild··· . ~ ··->"I "' • .., '""'"~;.._.«,,,. ~r ı-- -,4 " 

ti. Bir otomobil atlıyarak Ringştrasede ,. "' t\ bu scn~kı beyaz kıtapta ı an e ı.gı~ ~ ~~-ı.."" • • "" ç~~:·..- .... .,.$;):J.-~·~:·~ .... "; .'(t~:'~~~-. .;_i:P $. 

kaydediyor Bllna sebep olarak yenı sı- • • ... ,,.~ ~~;;,-;:~,; •<1-,· '"' .,.~..: • ·' ~"&!.... :w :::~·ı ·.:.!1:. tt'>O• "::•."ff ·.., 
ha b• • 0 lö' Mü'te'--'bil l.t ' • 1,....J' 0 ""' .~:...~~:;,2., ~~"·? ,.• ... ~ • "\>'•t·~~ •':' '" -~ ~....: • r ıye nezaretine ıı . - ca- · 1 .. .. d h k k r~!J ~- • ~ -- '"''""' ,.,,~ • "" ı; 

• • • . Ulhların gunden gune a a ·arışı ve ~={~ ~'/",... ; I' ~~ ~~·· ~"' ,;;,t'!:. \f:j~ ~ ,. 
sualuk ıefinin kapıaını hanaye. ed~n m~-,göndermemd.cliğim kabil midir? Yüzba;ıj Hemıingsin ç~hresjndelti endişeler z:ı.ılfnaı.ik sekiller aldığı ... ihtiyaçların za- ?;: ~ ~"'*"' S:~~<"t:tot ' .. . . r '''"~·"··'"' x -'-'m..l- · 
morlu. ;• ~t~er ~Jmı geçti. bunu diifünmediniz mi? Böy,e bh-;ey ya-

1 
olmUftu. Fakat §İmdi dnluı bıtıka bır manla -ı: daha ziyade arttığı bildiriliyor. Hayvanlar için bile maskeler hazırlanıyor . ..ı'ı.tı 

Pennvıb m kendwne ilk sozu · bil k • · bu d k!'- d · l ·-· ·· ·· - .. d K akt ? krnAl k11cı 1 ğı bllı>~ _ . . · . pa ı me ıçm a ıaa a J.fga. cttı3ım 1 ur.mtu'u var L arıı:ı ne yap:ı.c 1 Gazete bundan sonra b~zı rakamlar ve- devam ettiğini ve bu işin mesuliyetini ramı i cı için c.uı ge meyece ~· 

- Yaklatmız yuzbatı, sızı beklıyor- mevkie layık olmamaklığun lwmdır. - Kolonel üç nyd::m beri evli bulu- rerek 1938-39 senesi için milli müdafaa üzerine almış olanların bu muazzam pa- anlaşılıyor. Bu miktarın ne kadar s ııııı 
dum demek oldu. • . J Tekrar ederim yüzb §ı, kW}una dizile- nuyonım. Kar.mla çok sevi~iri-ı:. Za·ıalh işlerine hi.ikümetin 3-13,250.00 Ingiliz li- rnlnrın en münasip şekilde sarfedilmesi- cağı hen. üz. malQ·m· de~ilse de bu raı~ııt' 

Rudolf itaat etü. Aynı zamanda Ma- ek · • • • • • d" .. ·· - . . 1 b lA l hA- 1 1 __ ,;. r c suıız... zevcemm ye.ısını tqununuz. rnsı tahsis etmek suretiyle geçen seneki ne nezaret etmeleri lüzumunun kat'i bir e~s ı ır ı uve uzumu ıu;ı o AClib ,_,. 
jeste İmparatorun resmini ve ıefini se- K 1 l b' d·--.JI · · b K ı l b kald d d d lm k dir I ·ı _ı .. J.I." . o one ıraz wuu ve umun• te ~- o one ıı!ını ır 1 : tahmine G5 milyon Ingiliz lirası ilave ihtiyaç haline girdiğini bildiriyor. i en görü e te · . ngı terep.u• ·-~ 
lamladı. Bir sükut dakika.si oldu. Hen- ·· .. .. 'd al -•- K h '-k d-'-' d' l · • · t kt ld ır. b ı.or.ıc\»': ıumunu yenı en arax : - arınız au m IULI en •!t: erınızı etmek zaruretinde kaldığını. vergi veren Ingilterenin silahlarını artırınasını da- e ~e e. o ubu u muazzam ve~ t-Jl 
ningı muhatabanın söyliyece.lderini sa-J - Fakat ~unu d?\ ilave e''"-·li:;im ki anlıyon:m. Fakat dostum onun endi§ele- hnlk için bunun ayrıca bir yük teşkil ima tavsiye eden ve knt'i bir lüzum ha- ku:vvct öünya efkAn ulnumiyesınde rııt' 
bırsıilıld.a bekliyordu. Bu yüksek zabiti bu ku~unn diz.ilme hir şek\lılen ibaret ıini' dsğıbnak için bir ey yap1'mayız. edeceğini ve 1939 _ 40 senesi için de ay- linde gören koyu muhafazakar Daily Ye emniyet telkin edici tesirler rn ~ 
anctic töbretile tanunqtı. Fw1c vaziyeti- olacaktır. Dolu on il:i tilic:ılı yer:ıte mer- - Müsaade ediniz de kendisine mah- rıca bir tezyidin yapılacağından muhak- Mail gazetesi şöyle diyor: maktadır. Bu muazzam kuvvetin ıaar ke' 
nin töhretile ıarip bir ıekilde uyutmakta mfaiz on i\:i tüFenkle siz;e d~ edilecek, rem olarak vaziyeti bildireyim. kak nazariyle bakılabileceğini bildiriyor. cMı1li müdafaa işleri için sarfedilen ve ve tecavüz için kullanılmıyacağı beftıllt' 
oldujunu müphade etmekte idi. Yon ceza dıı.klt:aııında ~üen:ı: ölmüş bir - Yüzb !it bu imkansız; bir feydir. sin mal!tmudur. Demolfrasinin, yani tçtı' 
Pennvit.z elli Yatında olmalı idi. Spor ve ad:tm cı"bi yere dii me•: rc-J:-na 7"~mak- Bir kaclın kalbinde sır, kurtulımcaya ka- riyetimizin muhafaza ve müdafnssı çe' 
ihtimam ile vücudunun ıveltliiini, ıenç- tan ib:.U"et olacı-.ktı.r. dı:ır dönen bir sencaba beru:er. Karınız, ben ~hsen her türlü mUcadelcdtP ~ 
lifini ıaıdacak bir ~de muhafaza et- Kolonel'in liranmdc.!d ::r-mu~~lık hayalh oldufrunuzu bilirlC! lsviçredeki 1 kinmiyeceğim gibi biltün lngiltorc tıU~ 
mİftİ. Biraz kırl&fJJUf ve dalgalı saçları Henni.,ı:rıe ce·:··d verdi : bü ün caswılor vaziyeUen ~üphe etmekte j kının <la bu hususta tereddüt göste 
kusursuz bir hatla iki yana aynlnu,tı. Bı- _ Bu rolü Ge ·~ı:ım"w ,.-1 ..... cagwım zccikmiyecekicrdİ!'. Plarumıztn muvaffa- den mücadeleye girişeceğini blli.riJtl~··t 

:J • ' • .. r-"' J. 

yaklannın uçlan kallnlcb. Zarafeti ne olur kolonel.... iyi rık~ö:-b·, rolleri:ıi d:ıim:ı loyeti ıumıına böyle bir tehli:ce ile ka11ı· YIKICI BlR StLAH MAS :ıııJı 
1a ol•un Yon Pennvitz giael saydamudı. tekrar ed~rfor dedi. laşmo.J.; istemeyiz. Sosyalist işçi partisinden B.Lees-Sıı V 
Çehr inin yapdıımda bir ıertlik vardı. _ Sizin buna v:ıktini:ı: olmıyacak ta· Şefinin uuafsızlığı Henninı:si isyana başvekilin nutkuna verdiği oevaptB p• 
Monokl t.&§ıyan mavi ıöZlerinden büyük nınm. ı,te ihaneti vııtcniye ib itha.mmı- :;evketmişti. Bu isyanı zorlukla zapdetti. yaz kitabın sadece paranın. ne kadııf ti' 
bir zeka ve pyanı hayret Lir observu- za nid dosy4 hnzırdır. Nihayet beni anlı- - Kolond karamı severim. Onu bu lah satın alabileceğini gösteren ~~dı« 
yon kudreti t&11yordu. Şüphe edilemu yabildiğfaizde!\ m:mnunum. kadar cı bir tecrü~ye tabi bulundw-- por olduğunu, altı se.ne<lenberl 1 ?ııt' 
ki bu dam kalplerin celladı olmadan, - Şüphe yok kolonel, dÜimana tcs- mnm, dedi. rnevklinde bulunan milli hükUnıe~~i'd 
rakiplerinin tabirile Praterin Kazanovaıı lim ettİITTm kaat1ttr ~"ıih i-c su~m bü- Pennvitz baJını kaldırdı. Muhatabını gün Ingiltere milleti karşısında şitl ...ı( 

~ - b' vn1" 
en yük.ek değerde bir tef olmasını bil- yüktür. Şu hıUde cin.yetimle mütenasip d:ı.ha dikkatle süzerek mUkabele eUİ ! kadar sulh zamanlarında hiç ır 110cı 
miftir. bir cezaya çarpılmal:l•fım pek bbiidir. - Yüxbaıı üzerine en çok ümid bağ- görülmemiş derecede yüksek ve Y. ııJ.ıl 

Henning~ dönerek : _ Beni mazı:r r;örünüz yüzbatı .. Uy- lıı.dığımız bir teıebbüste rol aldıktan son- bir silah masrafı çıkardığını ve b~ııt' 
- Yüzbaıı., dedi. Haldnıuzda ıiz1i durma ibanetinizin hükmü verileceği ine ra timdi orduwunı:un emniyet ve sela- bunlara rağmen bugün bir AvruP~rı#f 

~ir m~saj aldığunm size bildinnekten de- kadar ıw e.skcri hapishaneye gönderme-' metini ihlal edec~. ~~ar -~üretli bir ~- bine daha yakın bulunduğunu bileli 
nn hır zevk duymaktayım. Buna göre ğe mecburum. Oradaki ikametinizin uza- rekete kıyam ettigıtlW gormekten mu- tir. . eJet' 
tarafınızdan teslim edilen ki.atlar Fran- maması için ne mümkünae yapacaiam .• lee,sirim. Ve bunu bir his meselesi için B.Churchil beyaz ikitabı tenkiı ~ 
sız umwni karargahına müteveccihen yo- Bütün zevahiri korumağa mecburuz. Bü- yapıyorsunur. Ingiltcre son sistem bombardıman tayyareleri ken hava kuvvetlerinin ınşaat P~ı.ııJ" 
la çıkanlmııhr. tün Avusturya gazeteleri kurıuna dizildi- - Fak.at kolonel, onu ıeviyonım. MlLLt v ARLICiIN BEDELt edilecek olan para elbette ki yUkseklir, mında iki senelik bir tcahhilr oldll 

Bqkwnandan sizi tebrik ediyor. ğinizi yazdıktan sonra hürriyetinize ka-1 Biz birbirimizi seviyoruz. Bu kelimelerin Liberal Manchester 'Gunrdian gazetesi fakat unutulmamalıdır ki bu pnra :millt işaret etmiştir. 
Hennings eiilerek tqekkür etti. Te- vuıac•ksmız. ne demek olduğunu bilmez misiniz? milli m;:dafaa ve yeniden siliılllanma fa- varlığımızın bedelidir. Memleket bu pa- HAVADA PARiTE öLÇO"StJ .At~' 

vazu ve bakkaıüyet ruhu ile bereket et- Pennvitzin sesi daha yumUfıık, daha aliyeti hakkında izahat verdikten sonra rayı seve seve verecektir. Yalnız istedi- Kamarada muhalefet lideri f3, 
mek için bu tefebbüsün muvaffakıyetine Yüzbaşı Hennin&s protesto ederek ce- insani bir ahenk a1dL Yerinden kalkarak bUtiln bu faaliyetin geniş masrafları ınu- ğimiz şey bunun akıllıca ve vaktinde ŞU noktaları tebarilz ettirmiştir: bıı!ı" 
en büyük hissenin d 7» numaralı ajana vap verdi : elini Hennİngain omuzlarına koydu : cip olduğunu, ihtiyaçların lıir taraftan kullanılmsıdır. a cBaşvekil silah masraflarından 

1 
-0ıt' 

aid olduiunu söyledi. 1 - Koloncl hu masıı.lı mathuala akset- - Evet do,tum, bunların ifade ettik- temin edilirken diğer taraftan artmakla • HtDDETLI VE AÇ DEVLETLER etmekle beraber mUdafaa ıneseleS 1<it11'1 

- Kolonel, i§in en zor kısmını temin tirmek Diyetinde misiniz? leri manayı pek ıüzel anlarım. Bunun DaUy Eıcprcss gazetesi milli müdafaa rinde izahat vermiş oluyor. ;aeyat ı;st~ 
eden .odur. Ben sevkediJerek Fransız ca-I - Elbette yüzb~L •• Hikiıyeniz umu- İÇİ."\ karın:zı böyle bir kederden korumak sizi ibnı edeceğiz. ölmediğinizi, Yata· işleri için sarfedilmekte olan muazzam okuyanlar vaziyetin bu kitapta g }ı~ 
susu ile karfıJaımaktan ba~a bir ,ey mi efki.ra anedilmdidir. Bu da mizanse· I makaadilc ona vaziyeti iyzahtan ıi:ıi men- makta olduğunuzu bir hain olmadıamızı miktarda paralara acımakla beraber In- diği gibi düzgUn olup olrnadığında~\f!IJı 
yapmadım.. Kendi yerimde bulunacak bir 

1 
nimizin bir parça.sıdD'. D~üncemiz.i size Jnedecdc olan ben değil'im. Binat siz bu- kannı.za silah ar:kadııtlarınıza bildirmek- giltere hudutlarının haricindeki bazı hid- olarak şüphe ediyorlar. Yoksa 

hainin neler duyabileceğini diifündüm. 
1 
iyzah edeyim: ihanetiniz ıefleriııiz tara- nu yapacak, vazife qlcuuzın vicdanınıza te serbest olacakauuz. Sizi seven kadma detli ve aç devletlerin Ingiltereyi silah- parite ölçlisünü terk mi ettik.> ~~ 

Fransız ajanına bir hain, hem de sahici fından meydana çıkarılınca düımanların tahmil ettiği mükellefiyetlere boyun eie- bu üç aylık kederi unutturmak imkanla· lanmak mecburiyetine sevketmiş olduğu- MEÇHULLER EMNİYET VE ll\ pıJı 
bir hain olduğuma inandırdığan.ı zanne-

1 
bundan istihraç edecekleri netice ne ola- ceksiniz. Şerefiniz bunu iyc•p ettiriyor. nnı bulacaksmız. Verilen emre cetaretle nu, halbuki bu işe sarfedilen paralarla D'OŞMA~ ı.Jla:ı1'1 

diyorum. bilir. Artı.le bir sır o!mnktan çıkan teca- Vatan emredince münakqıwz inkıycd inkıyad edeceiinizi zannedebilir miyim? memleketin dahili var.iyetlnl 1slah için Time.s gazetesi avam kaınata5 t,ııtil 
- Fakat siz bir hainsiniz yüzbaşı ... vüz planunızı mühletsiz değiftireceğimizi edildiğini bileruerdensiniz. Madam Hen- Hennings bir aöz söylemeden baıını ne gibi şeyler yapılnbileceğini bildiriyor. milll müdafaa biltçesi mesele~ 5urtl" 

~e ıunu teessü~e bildiririm ki.her ihane· zannedeceklerdir. Niyetlerimizi casuslaralnings hakikati bilirse ondan beklediğimiz eidi. Şefin ıözleri kendisini ikna etmiıti. Ve umumiyet itibariyle hükUmeti silah- ettikten ı;onra şu mUtaleayı il~ c~I' 
tin caası on ikı ku11undur. Bmaenaleyh 1 tevdi ettikten sonra aynı mıntakada te- rolü oynamuı mÜf)dil olacağını tasdik Deruhte ettiği vazifeden ııyrılmaia bak- lanma işinde tuttuğu yolda haklı bulu- yor: «Meçhuller içinde yaşaınslc pıôıt'• 
sizi de muhakeme edecek olan divanı I cavi.!ze geçmemizi imkiıımz telakki ede- I edi."liz. Halbuki refikaaızm vaziyeti gi- kı yoktu. Kolonel Henningse baktı. Ve yor. yet ve itimadın en büyUk ~~flcıı ıl' 
harp hiç ıüphe.iz kuJıuna dizilmenize celderdir. Cephenin b~ka bir noktasında I riftiğimiz İ§te büyült ehemmiyeti haizdir. disiplinli bir aker gibi vaziyet alarak : DOLU DiZGiN GiDiŞ Dünkü kamara müzakereleriJlln ıteY' 
karar verecektir. Ve bütün bu İf ııdöz 1 bir hamle bekliyeceklerdir. Biz bu tah· O bunu tC§vİ§ edecek olduktan aonr 17 - Evet kolonel .• Vazifemin nerede Labour partisinin organı olan Daily yade memnuniyet veren tarafı ille~ psf' 
gün içinde ikmal edilmİf olacaktır. minleri b<tika bir noktada kütle halinde nin vazüe qkile kabul ettiği tehlikeli tec- olduğunu biliyorum. Neye mal olursa ol- Hernld gazetesi Ingiliz sllahlanmnsın<la tin mildafaa işleri için ne ~ıcta,e -~· 

Hennine's işittiii sözlere inanmıyordu. bir tecavüz hazırlığı yaparak teyid ede- rübeye g~mesine, sizin ın;çre-Fransa sun sükut edeceğim. tutulan dolu dizgin gidişi hafif bir ten- sar!edileceğinin clk!n umunü>'e;iı #1' 
Yerinden •ıçradı. ceğiz. hudutlanna kadar ihtiyar zahmet etme- • • • kit ile karşılıyor, silahlanma işinde sürat edilmiş olmasıdır. Bu hususta l~ ııet t>ı.I 

.Kolonel merhametsiz bir soğuk kanlı- - Yani onlnra tevdi ettiğim uydurma nize ne lü:nmı vardı? Samaje$te impara· Mukabil casusluk tefile müliılcatından arttırıldıkça bu silahların ne için yapıl- lcti daima tenvir edilirse h?~uıııtlıı tJJ' 
lıkla devam etti : plim yıınnın hclüki planındmı b41ka bir- torun üniformasını bqıyan bir ıerefli zn- sekiz gün sonra, Noye Frayapresin hwusi dığı ve neye hazırlık teşkil ettiği suali- yUkün seve seve ve tam bir ıtıın 

- Şaka söylemiyorum. Hadiseleri objek- §ey değildir. bit olarnk size soruyorum, yüzbinlerce ı bir edisyonunda büyük harflerle yazıllJUf nin de zihinlerde daha miihim bir yer iş- şınncağındnn emin olabilir.>. J'ost gı-
tif olarak dü§Ününüz. BÜyük erkanı har-1 - Doğrusu Lu... Hedefimi;ı: dü§ma- insanın hayab mevzuubahs olduğu za· ı bir manıet albnda ıu haber verilmekte gal edeceğini, çiinkil, silahlanma hareke- Daily Telgraph and Mornıng eıcsio0' 
Liyenin en büyük bir dikkatle b:ızırladığı nın i;tihbarat te;küibnı p.§art.mııktır. ırum karınızın üç aylık bir kederden ko- idi ı tinin dalına bir politikaya istinat etme- zetcsi müdafaa masra(ları Jlles tle ıı11'.1' 
tecavüze aid planlar çalınnıqhr. Bu ka-1 - B~na. kaatlan Jmrııtınnak diyebi- runması dii;üdü.le bilir mi? Hayır ... de-1 BiR HAtNIN KURŞUNA DlZil.MF.St dikçe kendi başına bir mana taşımadığını hükümetin verdiği izahntı kuvvc!lıJl JıV 
atların milli müdafaamız bakımından ba- liriz. ğil mi? Dostum sizden aradığım bütün ı bildiriyor ve diyor ki: 1 dnfaa ediyor ve Ingillz silahla~~1j!51 ı:l' 
y~ti ola~ ehemmiyeti meydandodır.Şim-1 - Takip ettiğİm.İz hareket yolunp fed~rlak üç aylık bir sükuttur. Belki I Vatana ihaneti anlqılan yiiz~ı Ru- «Bugünün dünyasında büyük bir ça-ıne pahasına olursa olsun artır ı,ete Jl~ 
d1 bu kcıatları dÜJmana te&lim etmekle iyice kavradığuuzı görüyorum. 1fte bunun de daha az ... O tarihe kadar dli§mnnJa- dolf Henninga idama mahkUm olmuıtur. tışma vardır. Bu çatl§tilada parlamenter zumu üzerinde duruyor. Bu g:ı 051ııtiP 
milli divnmıza ihanet eden sefilin kim 

1 
için hiç olmazsa bir müddet nefsinizi fe- nmaın haberdar edilmif olduklan teca· I tdam hükmü yann sabah infaz olwıacak- hUkUınete, ferdin hürriyetine ve nizam küme tin müdafaa plıinların~~ ~ir ~ 

olduğunu aramağa ihtiyaç srörmiyonun. 
1 
da ederek bir hain mevkünde görünmek vüz yapılmlJ ve muvaffakıyetle fnkitaf Itır. ve kanunun hükUmranlıfına karşı mey-1 Ierln şiddetle muhalefet c~t~~ot / 

Onu tanıdığım halde idam sehpasına 1 
mecburiyetindC3iniz. etmİf bulwıacalcta. O zaman ıımnızdıın - Bitmedi - dan okunuyor. Çok temenni ederiz ki - SONU BEŞINCl SAHU_. 
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10 Nisan Pazar glinü 

Yapılacak plebisit müca
dele hazırlıkları başladı 
Aoııstur yada teukiFat deoam ediyor. Bir 
çok maruf zeoat ue banherfer teolıif ecliltli 
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s.!l.t °" birde Macw a-
ı:;m..,.en1- ~ Uia Acal .. nda 

"-rcletçe ter.ahüıte..de lttllu· 

berlain 

~liy iyece mi 



'rE.Nt ASIR 

Askerlik dersinde, askerlik öğretmeni kızlarımıza tüfenk ve makineli tüfenk hakkında izahat veriyor 

Göztepe ız enst•tüsünde bir saat 

, - M 

Yenilen F avsta 
im ............................. . 

••CFCB..417••••1!11!1 

- 102 
- Yııni Dük dö Gjzi n i'> 
- Evet. Anlac;ıh;\-or kı mr h"P.dınız 

tamam ohnamıc;. Morover ıle dıgcr bazı 
arkad.ışları sizı cll' geçirmek içın arh
nıuı ılüşmuşkr. Bütün likörleri ve •ızin 
eşkfılinizi bize anlattılar. Görüyorsunuz 
ld sizı öldürmek büyük bır cimyc:t de-

Yazan: Mltel zeva o 1 

. bflli 
telcisi 'c ırılcı il<> dığcr kjınseJcrı ıtntil! 
oldiirmek \here para ile ı..flndırnJl ı.a t.,.. 
"öde bakalım kendine nasıl bir ce . ' 
) in cdiyor~un? ce\'ap ver. :MorO" 

Morover .s.ırusyordu. Prrda:>• n! rk • 
verin c:m ~<: kic:mckte olduğunun ıı 
da dcğildı. . c s'ı 

l bır -· ğildir. Şövalye hc-m sert hcnı de 1at 1 

P;ırdayan s. lcıyı sudan çı" -rıp yuka- hı:ıykırdı: .. ·le j< 

rıya çekerken cevr.p 'erdi: - Madam ki c:cn scçmıyorcJn o) 
- ts tammpen tecinc. Ben protr•la:ı ben bu ce~yı 1ayin edeceğim· dot 

d~gilim. Pardayan Moroverin tam kalbın: rltU" 
~ n ,.o 

- Katoliksin'7. dem~k? nı biraz dokundu. Adruncagızı siJtrlİ& 
- O da değilim. Şimdi sen doğru!>unu dan kalbi parçalarunı~ nefesi kc~ııtıl~te 

söyle! Morover Orleann doğru mu gitti? Pardcıyan onun bu halinden JJ1~r·l 11ıJj: 
Yalan söyleme! Muknddes kifüe yalanı gclcrı.;k kcn<li kendine §öyle so) ~ .eee-

H .ı· h" b' za "erın>) .. 11 meneder. • - ayuı sana ıç ır ce. . uthi~ 11" 

- Hakkın var! lşin doğru.ru Moıover ğim. Bak Pcırdayıın fl'nin gıbı JJ1 
&jmı.':'iye döndü. Ve eeceyi Llyondor canavarı affediyor. . ·ııJl w 

k 1 • k d ı • b •• •• k b • ı A. k vtelinde geçirdi. Bu dakikada Moroverin ce!t.'tii~c oıı' as er ı ers erıne uyu ır a a a = ~~:: ::.i~: ~:; tarafn )1eçir. :~:e;~:~:::~:::ı:::~l:1d;~ •• • •ııA ••d f d k d•ı • -Evet... gördü.Moroverdahakendisi1Jedo]tıJ1lııt' 
Kızlarımız 
gosterıyor mı ı mu a aa. a yarın en l erıne Bir kaç d11)dlta ıcmıa Parda}ıın Eo- madan yıllar<Jan beri taşıdığı kor 

' . . Jam:lye Liyondor oteline doğru ko~uyor- tffiri altinda can vermi~. 

d ee k f k b ı ı du. KAYBOLAN B1R HAYJ.~ ,.t# 

Uşece Vazı• eyı• avramış u onuyor ar Soluk roluğn §ehri blı ucun&..11 öbür Pıırdayan bir ,eaat kadar ld~\ dt' 
. . . ucuna kadar geçti. Onun ko.,m~ı hiç bir ce.!edi yanında harekebiz kaldı. :.-nııd• 

; Gündelik Mmalar arawıda ma:ıiden PIY ADE MUHAREBESt 1ti.ın5enin dikkatini celbetmedi. çüri'ltu rin haynlJere dalml§h. Gözüni.i11 °; oıı1'11 
tne3ut bir ıaat habrlamu ntey~lcr, ac:a- • • §Mir esa.~n büyilk bir ~rUltü f.c:inde lduran Moroverin cesedi :(!i. ~a~ 

0 
µııl-

meklep ~ab:ıdea daha 2.CYkli, ~aha . ltıldı "e ltmkinli bir kıı talebe, bir •• ~alk:mıyordu. Her 'kes ağlıyor, bağırıyor, hayalinde ) ~r ıılan Luizdi. şiJn<li u~ 
~elüci ve aürükleyici bir ;rey tuav'\'Ur ~de- aJanaze muharip aınJlan ıöyle anlattı : ı inliyor, Ve göğUsleri sr.çlı bir takını a- ıl gö:ilerini gözlerine dikın~ }:o gorıl· 
l>ilirler mi? Çocuk) ruı, rengin çiçdder _ Pi,·ade muharebeyi neticelen.diren dnmlar silfıhlarly:e evlerinden r.oka~ara boynuna dolamış Umi&iz ~ıyorf.ıı''~tl 
sibi demet demet bir bah~eni.-ı ağaçları ımıfdır. B'itün diğer •mdların ,.uifeai fırlıyorlnrdL BoJansid hUkiim vüren yordu. Bira:!!. eonra hayalinde fıt' 

b h b.ı.· D .. k d .. G' . ··ı · b. nıııl11' ı:.nwn.a yayıl~ları, tabiat dc!:cru:ıu dol· piyadenin neticni luıı:r.anmumı mümkün u eyecanın !>e euı u 0 ı2.1n ° - canlandı. Ona da kaydsız ır J)il'I 
duran benak llabkahclen, (iitu:m: oynn· kdmak ve lcola;lıuhrmc.ktan ibarettir. I dürtilmc~i knbrinin §ehirdt yapılmCı.!ı idi. Jattı. Gözilnün önüne Viyoletuı jlc ~ 
y~lan, ne kadar .zevk verici bi: lınreket • hiuh:.:ebenin esu yüLü piyadenin omu.a- ' ~valye otelci kadın rokular&k dedi dö Dangolem geldi. Dudaklarındıı Jt~t' 
lev sıdır? lumd:ıdrr. ; in: . .. . . .. . . .. . bir 1ebe~üm belirdi. En nihayet pıırd9" 

Dün arlıadaşım K~maleci~i:t Şükrü Sünri ketif ıınıftdar ,.e ordunun ıö:ı:ü- - Ben Duk do Gızm oldtirillduğü tin sima5ı gozilniln öntine geldi. 
Orlıay ve Ş hap Gölue!!e bi:- repörbıj dür \'e bir muhanbe Luvntidi:. Faraat Belova ~ehriJıden geliyorum. )Tan mırıldandı: cıtıl 
için Kız Enstitüsüne gireken kus: retleri bulunca kendisini aözetmek&Wn saldırır j Henııın bir çok ki~le.r onun etrafını . lh . l b' ,nJııtl btı;J,. ... . • . . - tima )·orgun ır ~Yl v 
gibi Enstitü bahçesini do!durrıl •"'-ı. kah- di•manı yere serer ona atlı bücumile sararnk talsılat ı!'tedıler. O da bu hu~us- di ] d' ,.,. <l bu}acıığıt'1 

~ ' . . n en ırecee;ı taşı orıı a 
kahaJar, lculaklen_Jl\l%.A arZ.ada 1;ünlerden ıon yumruğu indirir. !tn bazı ~7b~rler ~~rdıkten ı.omn ~tıl- di.... eıı bit 
hatıTaJar dolduruyordu. To;>çu ba;lıca atef aınıfıdar; nici Te ]erden bın?ın takı~ı~e mE.>mur o]dugunu Şövalyeyi daldığı bu h:ıyalld'd ~ 

Bizi, direktör ode.sınca okulun nazik ''unı<:u \'e büyük manevi teairile muha. l ve bu katılın eşkalını anlattı. od k 1 . yandırdı. dı', -,. . . . . uncunun aya ses en u ,,.i.Jl · 
direlıtörü B. Haaİp Akmcı kari1ladı. Ke· rebe me)·danının bilimidir. Tabıi Panlayan va:uyetten istifade et- d b' . nnl gı'bi ıllJ' .t\lf 

edd
• k . 1 M . kAJ' . .. 1 . en ıre uyıanan ıns ar tv• 

maJ m Şükrü ile direktör :l?t.!ınd:ı M.rhabcrc ,mırı kıla.alın irtibabm te· me- ıç n orovenn ~ H mı .soy emı~- Od ~ d Eli b: .. aiil11 ~t 
ti 

uncuyu çagır ı. ne .. . J&or'' 
ıöyle bir muhavere ge~yordu : rnin eder. · tuiara'k Mejar knz.masını btedi· ,rl•d>-

KemaJ...ldin ~akdi - Ben bu miies· T -'- · J • il ı · · •- ı Oteki kadın bnğırdı: · .... ~ kt '""" "' aruıı:: pıya"'erun er e~smı ao ay· için bit çukur açtı. Onu içıne ~v- fJY 
lc.ıtırmak ve :af eri k :u:nmaıma yardım - Bu herif on be§ dakiluı cv~el bu- Hayvanın e~erile üstilnU örttii· , ~..? ~e ve bu ~aya \~m eltı yıl önce, mü-

+ 
S'ı 

~oct..k n r""'•3llimleri ve muharrirlerimiz.le birlikte etmek '·:uıifesini raca idi. Ah ıefil herifi Simdi niçin acele fuerine toprakları yığını. ){a7J11•1~., bil' 
hnyvnn:ı binerek kaç\ığını mılıyorum... ver,., ili 

~~ cuya geri verdi. Oduncu :More al' JÇ 
~N.i • tkj arkadaş gelip gizlice :kulağına bir gin yeroe yatan hayvnnını &lrı> ct'"bl 
ın-' ~eyJ rsöylediler. Hınzır herif hemen .:ı~ ~ıı 

i. ,.. mü~aade 1ıılep edince ona w• ':I 
hayvanına ntlıyarak fil\'J;jtı. 

1
. ,ı 

d d '- ver< ı: '"ti>~ Pnrdayan işi anladı. Mn anı an r.cn- ıv 
- Evet! nıhibi ölmüştlir. ona disine de c:;ok k1ıvvetli bir hayvan temin 

edilmesini istedi. Otf'lciye bir avuç altın knlmrunıştır. Alabilirsiniı. ıflıı •1' 
uzattı. Kndın Dük dö GiıJn en yağlı ta- Par-Oayan nihayet kendi }ıayvıı;ıı ~ııj) 
rafiarlı:rından olduğu için altınlan kabul lıyarak şato Done gitti. Oradn 11'l'~' ~ 
ebm. di. Garsona en g~zcl hayvanın ha- Bojansi de oldui'.,ru gibi nynkltıJ\ 011• (il' 
zır]anmr.51 emrini verdi. Şövalye hayYa· nı~i silfıhlanıyor, kimi~i ağlıyor 10,_,>.f 
na atlayıp dolu dizgin Moreverln arka- ceyi oi::?ld geçirdikten sonr11 ~otı tl' 
sına düştüğü zaman otelci kadın h~ğır· geldi. Ilk ra..,t geldiği adam ı< 
makta devam ediyordu: muştu. Kriyon: ~ı}dlıı1\IJ 

- Herifi yaknlalıp burnyn getiriniz! - Mahvolsun Vnlova! v .. 

A.sacağıı! intikamını alalım! ııl• l' 
Şövalye delice bir ıılirntle yirmi dakika Diye bağıran halkı )ntışıırıı1 

ıı: gittikten oonra Marşenuvar ormanına şıyordu. ~ ~ ~ 
Silah kullanmasını öğreniyorlar yaklaşmış1ı. Hayvan boğuk boğuk ~olu- Pardayan Kriyon.a yıı.klaşal'9 ııB ıJJ' 

Zu-hlı otomobil piyade ucunun baa- yorclu. Onnana baş döndürUcil bir sil- - Mösyö Kriyon! Lütlen b.tı 9 

Makineli tüf enk hckkında ver;r,. • ,'",,. .. t; __ ._,_ ... 

!Jl~lim. O günle bu ün arasında. .. 
Dirdıtör - Epeyce değiıiklikler ol

da1 değil mi 1 

. ·wı· 
lunlara uğramaıına miı.ni olur, piyade ye- atle daldı. Tam yolu döneceği !'ırada bir hiı.mette bulunabilir :ınısı f· 
lifinceye kadar müphem arui parçalan- ağaçların arkasından gelen bir hayvan - Bir dt>ğil, on! 011 Dl 

. K. Şükrü -. DeiifikJik mi, hllyır ••• 
Bu kelime, müeasesenizin bugünkü olUfu· 
nu ifade etmek için cılız kalır. Yepyeni 
bir müesseseye girm~ gibiyim ... 

nın elde tutu1muını temin eder.• ki§ncmesi ~övalyeyi tepeden tımağa ka- - Bana bir danesi ycier. Siıe 
Enstitüden )"rdırken ihtiaaslanmaı o dar sarstı. Rengi uçtu. On dakikn son· müteşekkir kalırım. ~ 

kadar cnnlı ve uyanıktı ki, bunu ifade el· ra <la öniinde kaçmaktıı olan .atlının Mo- - Söyleyiniz 111ıı t' ~ 

. Direktörün refalcatile deraaneleri gezi
yoruz. cAk§8m:ıt muhabiri Şahap Gökıc
~n bütün hayreti Frnnsızca deründe bir 
lm: talebenin, öwetmenin su Uttint: ver
'cliİi cevaplarda toplandı. M&teplcrüni:ı
de Fransızcanın öğrenileceğine, belki de 
haklı olarak bir türlü innnamıyan Şahap 
Göksel, Enstitüde lisan derslerinde alı-

mek bile mU.küldür. Ben yalnız, içimize rover olduğunu görerek dudnklannda _ Geçen gün madam Fa"stD 01ıJ1Cıf 
emıUyet veren bir müjdeyi fmJdamalıJa korkunç bir 1(!bessüm belireli. Morover den, hiç bir ~eyden haberd~:rdl• jJ ,ılı' 
ihtifa edKeğİm ı arkasına bakmaksızın dört nala kaçıyor- z.wallı iki kadın yakalamış .,;ce 

tı Btııün yurd müdafa:.t.n.da, Türk du. Takip olunduğunun Iarkın<la idi... Jarın serbe!f bırakılmaforınl 
auurlanıun korunmasmda vu.İl\I alan Kendisin<! yetişmek istiyen adamın da yorum. 
milyonlarca Türk del anJuuim yanı ba- Pardayan olduğunu biliyordu. On ııltı 
ımda, yarın a)•ni kudret u cesaretle i( senedenberi ba~ının üstünd~ asılı duran 
;önnek, vazife baıarmak için 1eni ..-e bombanın nihayet patlıyat:ağını da kes
kudretli bir ordu buırlanmaktadD'. Bu ilriyordu. On altı seneden beri içini ke
kadın orduaudur. Onlar da bir sün. deli- miıen korku nihayet başına gelecekti.. 
lianlılar kadar hala, cesaretle bu ife atıl- Birdenbire nltındaki beygir yıkıldı. Ken-

-B~ıJ) . ~ 

nan nndımam cıbta ile takip ediyordu. 

BtÇKI - DiKiŞ DERStNDE 
maL için çal1fmaktadırlar. disi de yere dü-;tü. Muhakemesini kay-

Kızlarımız dikit dersinde ADNAN BILGET betmişti. Dudaklan bembeyaz,tir tir tit
Moda öğretmeninin verdiği izahatı 

dmledikten sonra Biçki - diki.J dersine 
' dik. BOTada da bir muhavere ıeçti. 

- Mulaj usulü mü tatbik ediyor ıu
nuz, Patron usulü mü? 

Koridorda Kemaleddin Şükrünün ku· kabul etti. öğretmenden, kız talcbeıtin - -------------

lağına eğildim : askerlik deraine karıı söaterdiği alakanın ~'ll B~~ R S_ A~f 
- Bu nazik meaelede ihtisasınıx ol- dereceaini ıordum. Şu cevabı verdiler: _ 

duğunu bilmiyordum dedim. - « Enatitüden ve talebelerimden 

reyordu. Pardayanın otuz ndım iltride 
atından indiğini gördU. Tabancasını çı
k.ardı. Pardayana nişan aldı. Şövalye biç 
i üfini bozmuyor. Kendisine doğru hem 
ilerileyor, hem bağmyordu: Güldü.. aon derece memnunum. Kaı çocuklar, aa- OZOM 

- thtie~ değil, dedi. Eski bir iptila. kerlik dersini büyük alaka ile benimsedi- 299 Al}oti hirn. - Koç para çıkardmu? 1 ı. 
7. 

12. - Ate~ et bnknlım. Fakat vuramıyrıca-

nu;; Tayyora ne zaman baılıyor ıu- Fakat tarihe kanşmıı bir iptila .• Bir zn- ler. Derslerini milli bir vekar içinde, Türk 131 inhisar idart!!'İ 1 ı. ~O gına emin ol. 

manlar buna da heves etmİ§tİm. Herıey '-ızl ha b' 'dd' ti _,_. _.ı· 74 M. j. Tnranto 
Benim anlamadıgwım ve benim gibi b·l- "' a.rma ı ır cı ıye e t1U1ıp euıyor· 

~ ıibi o da reldi, geçti. la B d • · _,_ ı·•- f 18 i A. R. Ozümcü 
L1 de içinizde bir çe>klannın anlayamadığı r. ugün eraımız, a:user IK fert: ı ve 1 tı Esnaf bnnkıı•ı 
bu auaUeri, Enstitünün bilgili biçki n di- ASKERUK DERStNDE orduda disiplindir. 

6 Şınlıık o. 
kq öğretmenine aoran, t le bel erinin man- ( 5.B) sınıfından bir kız talebeye JOr"· 4 D. Arditi 

lıenler üzerinde çalı;malannı takip eden, Y ar-,,ki Türk evinin hasretle Mklediği dum : 5 -48 ! Yek un 
tafta tuvaletlerin diki;lcrini kontrol eden bilgili Türk annamı, Türk kı:ı:uu ye\İftİr· - Askerlik dersini aeviyor muşunuz? 240603 i 
kimdi bilir misiniz? mek için geceli gündüzlü faaliyet göıte· Cevap verdi : 24115 2 

1 1. 12 
10.50 
12.ıs 

12. 
10. 12 

Bizim İçin pek çetrefil olan bu kadın ren bu müesse~ede, en fazla alaka U)'&n· - Moda, biçki ve diki§ten daha çok. Çddrdekı.iz üzüm orta fiatlc-i 

12. 
11.25 
12. 
12. 
10.12 

li nmı becereni söylersem, benim ıribi dıran ders «askerliğe huırlık deni» dir. Adeta rüyama giriyor. Geceleri en çolr No. 7 1O.5 O 
aİ:ı: de hayrete düıecekainiz. Bu romancı Daha, kız okullan proğranuna asker- çallftığun, en fazla zevk duyarak batar· No. 8 11. 
Kemaleddin Şükrü OrbaydL.. lik deri ilave edilmeden çok önce, İz:- dığım den budur. No. 9 11.50 

Meğer onun dağarcığında, Arjııntin mirde ilk defa askerlik dersini isteyen Öğretmen bir ıual sordu. Ayni talebe No. 10 12.50 
uaulü moda ve dik~ deraleri de ''ru"mJ:i·· I ses - çok eyi hatırlıyorum - Kız Enstitü- ,u cevabı ..-erdi : 

1 

No. 11 15.25 
Biçki hocasile konu§malanna dikkat et- sünden iıidilmitti. - «"Türk, itaatli olarak doiar, ita· ZAHiRE 
tim. ı ten anlar gibi konu1uyor1 talebele- j Aakerlik dersine girdik. Mütevazi 'Ve atten aynlmıyuak yapr1 itaati canuu 2405 çuval Bu da)' 5. İS 6.062.S 
re ıualler aoruvor, cevaplar ,alıyordu. valtur bir ıubay, binbaşı B. Oıman bizi yurduna lrurb.n eder.• 2 ... 3 Balya Pamuk ,O. ...1. 

HakikatPn i:iylt: olmuştu. Moı eH"rin 
kararan gözleri hiç bir tarafı görmeyor
du. Adeta gözil kapalı ateş etti. Tabii 
Panlnyana isabPt ettiremedi. Tabancayı 
elinden fırlatıp attı. Pardayan ilerile
dikçe o ~<'ri geri kaçıyordu. :o\.rkasındaki 
bir ağaca çarparak durdu. Söze yinı:a Par
ı1nyan başladı: 

- Monınarter tepesinde buluştuğu· 

muz zaman seni afetmiştım. Fakat beni 
tekrar öldürmeğe neden te,.ebbils etiln? 

Morover ce,·ap veremiyordu. Neles 
ruamıyacak bir halde idi. Pardayan sö
zUne devam etü: 

- Sana hiç bir fennlık etmemiş olan 
L'Ui7. ile uıvallı babamın katili, yine sana 
hl~ bir fenalık 4'tmt"ll'))§ iken dört yol o-

- - cfti 
Bulgaristaıı 11110'

1 
intihabat devaın ;{ijd>i~ 
Sofya, ( M.H) - ön. 1~Pı.-1"f 

mart pazar sfuıü yapılac.k Jılb'ıJf ~ 
ıonra yeni kanuna söre ~ ııııt' : _ti' 
160 ı bulacaktu. Parla111eııto10,.t~· 
aonlarına doinı ve paak•11" dt1· j 
dan evvel açdacağı •analrn&ıı.-d" ~ JI 

• •L -pi~ '(lf" 
13 martta yapılan ınlın- .,,ı-1 ,!. 

politik partilere mensuP 
01 e"il 5~ 

.. e bu meyanda maktül baf:ı.ıı ~ 
bofüki'nin kabineıinde paS 1ı;ıt ~fi 
olan Nedelko Atanusoru ı,et el ,<*' 

.. k'' d" B la brr• •·' ,., mum un ur. unun b'~" r 
• il rne • .,,.t .J 

fi:yan olan cihet, aeç ~ ,,e ilı''' ıi1' 
ımda mütekaid aıkerlerı!I . idir• tlı ~6' 
bitlerinin çokluk tqkil ed? • y c(ıJ -"i9 

. . ti reiSI !'J f' 
zabit namzetlen cemıye diğer '"te ~ 
bel Kotlen mıntakasuıd• etb'et fi' 

' •• .. b' elJ.5 lJİf 
namzede kar,ı buyuk ır 'bÜf"t lt,rl1' 
çilrniı; D. Marçef adın el• , ..,.,,d• ,~; 
ralay da Karnabat rnuıt~ 1tııi Jı ı,'İ 

d • ıçlflt 111' 
mıda rakip bulunma ıgı ı)ıı~ ıl' 
na göre, intihap edilrnİ§ aaY ulı"bil. piti 
ilan olunmu tur. Bunlara rtı 1' e-"' ~ 
namıyanlar ara.aında bir ço,1.,- ..-• • l 

B
.• .• bıJIP""". ,. 

meb'usJan vardır. ulür' kk"1cl' 
müstakbel parlamento ha 

bir teY aöylenemv:. 



- .. -:-:,.. . __ .. ..,_ 

ANKARA RADYOSU 
öğle neşriyatı: 

12,30 Mqhtelif plıık neşriyatı. 12,50 
Plak: fürk musikisi ve halk şarkıları. 13, 
15 Dahili ve harici haberler. 

B 
Alqam neşriyatı 

U v d f • ti • •• k 1 il d 18,30 Piıikla dans musikisi. 19,15 Türk 

P 
g ay ıa erı yu se meg""' e meyı• ı• ı•r misikisi ve halk şarkılan (Makbule Ça-

kar ve arkadaşları). 20 Saat ayarı ve a-

a k • d d • •ki• k k rapça neşriyat. 20,15 Radyofonik tem-
ın u pıyasasın a . eg""' ışı J yo ee sil. 21 Fotoğrrucılık: Safder. 21,15 Stüd-

yo salon orkestrası. 22 Ajans haberlerL u ISTA?lı"BUL RADYOSU: 

rnumivaziyettedurgunluğa yakın sükônet devam ediyor ~;,;~ ~~!~:~~rk musikisi. 12,50 Ha-
So vndis. 13,05 Plakla türk musikisi. 13,30 

16-lı ekonomi ha_ft~ız_ı ~cşkil ede~ amelesi olmuştur. V•Geçen hafta 6,5 _ 7 larda ehemmiyetli bir yekUn teşkil et- Muhtelif plak ~e,şriyatı. 
ın· /3/938 tarıhlerı ıçmde §ehrı- kuruş arasında degışen fiatlerle 361 çu- memektedir. Maamafih hurda fiatleri Akşam neşnyatı : • 
(J. il tıcaret ve zahire borsası tarafın- val n,,ohut satılmış ve geçen senenin bu 4:50-4.75 kuruşta kuvvetli bir istikrar 17 İnkıH\p tarih dersi: Universiteden 
ı·~n neşredilmiş olan boraa muame- haftasında 10 çuval nohut 7,5·kuruş üze- göstermektedir. naklen: Yusuf Hikmet Bayur. 18,30 Ço
f~ ını .natık bültenler muhteviyatının rinden satilmıştı. Hafta satış yekunu yukarıda i§aret- cuk tiyatrosu: Firuz Atta. 19,15 Spor 
[ ?'1alı ~eticesinde mezkur müddet ihracatçılar mal ınUbayaası.n'a giriş- Jediğimiz üzere 97 çuval olup kilosu 4,75 musahabeleri: Eşref Şefik. 19.55 Borsa 
ıf ;~~e .. ~rsada satı1rmı olan mulite- mediklerinden piyasada sükunet belir- kuruştan rçuamelc görmüsti.ir. haberleri, 20 Nihal ve arkadaşları tara-
la .tı~ret e~yasını~ dns ve ~iktar- ~tir. Hafta satış fiatı 6 -· 6,5 kuruş ola-ı ÇEKtRDEKSIZ üZO'.M: fından lürk musikisi ve halk şarkıları. 
t ~Y!e haftalık aıgari ve azamt fiat- rak tesbit edilmiştir. · · Son ekonomi haftası içinde borsanın 20.30 Hnva raporu. 20,33 Ömer Riza ta-
crının be h .. · .. ·· · · · ld ·- · sıc- 11.111.;,ıı • f d ·· l 20 4" Bim Şe a l • rv~c . ı atı su!ette o ugu .;;uun: . : yaptığı neşriyatın hUlfisasından borsada ra ın an arapça soy ev. ' " en n t!/ ~ıılnuıtır. ~n haftaya ait borsa neşriyalın"d.a haf- 5,5 _ 17 l.-ııruş arasında fiatlerle 2481 çu!. ve arkadaşları taraf mdan tUrk musikisi 

· nıı , • . ~ikdarı Az ço'k ·'' ta içind~ 'l:iorsadıı · 89 çuval s4samın 1 vlı\ çekirdebiz 'ÜZÜQl .$a.hlmışiır, Gün ve palk şarkıları (Saııt ayarı). 21,15 Ra-
lluv~ı' . . . ~uval 15.50-15.75'kttt\ış ~rasinda fiatlerl4 .satıl-ısırasiyle satış miktar ve fiatleri aşağıda dife ve arkAdaşları tarafından tü~k musi-
A~a ay. , . '5_745 ~.5·~·: 6.~75 ldığı g~rü!m~ür. · · . j gösterilmiştir. kisi v? halk şarkıla~ı.:&1,50 Orkest . 22, 
... 1456 3.9375 4.00 · Sisam ili hne'ktıvvetli ~ler o1madı-.r·~. "h" ' • ç ' ı · ,..,z k 45 A1an; haberlen. 23 Plakla so~t>lar, oakfa · · . . •. . nut ı ı u"~ ~-.. ço . 1, . , 

ku~(t : ·ı 
1 

.6.2 ... Jı.50 4.625 ğmdan liat.l~d'e·gevşeklik var-dır.ı~ugünl 16 • 3 _ 938 238 IO.SO 17_00 opera vr. operet parçaıarı. 23,20 Son ha-
Börüıc:rı.. '44 '8.00 8.25 için 15,5 - 15.75 kuruş piyasa fiati' ~larak 17 _ 3 _ 9 381 723 6.00 15_00 herler, 
'Noluıt . ' '2 8.00 8.ôO \kabul ~dil01ekiedir. · : 18. 3 _ .938: 124 11.7~ D.SO ;AVRUPA iSTASYONLARI: 
'$ ~40 6.'5'0 6.?,62S "KEP:!~:·' ' '.. ·' ·' '' t l 19. 3 - 938 19 11.00 14.75 SENFONILER: 
I\~ 89 15.50 15: 7'5" Dııhili mumnE!luta münhasır kıifın S:). ... ı 1 :_ 3· _ '9J6 623 9.00 16_00 21115 Bükre_ş: Senfoni ( R. Strauss, 
·p cpck 'lcifo 12.376 3.00" 3.25 ·· tı~1a.Nia fialler mHstakardm. Esasen kuv- 2Z _ 3 _ 938 754 5.50 l 7.00 Schurıı§tın, Bt"ahms). 23 'Varşova~ Kon-
t> •tnuf( · balya 1372 29.00 4 ı. \retli işlet de '<>İmam ıştır. Kalın· mallar Yeldin .• 248i ~rvatuvar<lan nala!. 

BAO VE BAHÇELERINiZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıpız, eyni kaide üzerinde 

IESEL MOTöRONE akuple edilmif POMPALARDAN istifadet 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyata gayet AZDIR 

TEVFİK 

Alman 
Gübreleri T opra

~= n gıd~sıdır 
Dünyanm her yerinde en çok 

kullanılan her nevi 

"Alman sun'i 
gübrelerini" 

BAYKENT 

l>~ıçc!tirdeği kilö 37239 2:60 2.6o·: için·g·. i~e ma1lar .. içlıı_d'e 3,25 ~ruş pi.,., Bundan bir.hafta evvel ise borsada .(),5 ':HAFJF ~ONSERLER; : .. 
~ ~ut kental· 4296 190. 525. 'yasa fıaü olartık gosterılmektedir. 1fı kuruş artısında fiatlerlc 2465 ve geçen '7,10 Berlı,n kısa dalgası: Hafif musıkı. 
~l'tin lt ı _ P:AM (8"" d k kl 9 30 :kullaıunanız menfaatınız icabıdır in . Ya.~ı ıtilo • 94464 33.00- ·35. UK: j senenin. bu haftasında Jse 5 ile .20 kuruş ,Mı evamı). (9,30 onser na i). , Izmir acentesi 
~~r 97 4.75 4.75 So'n haftn içinde borsada satılmış olan arasında fiaUcrlc 1982 çuval çekirdeksizf Paris kolı:ınyal: Plak, 10,30 keza. 12 Ber-an 2481 5.5.0 17. p!rmuklar muhtelif neviden olmak üzere 1 üzüm satılmıştı. lin kısa dalgası: Karışık konser 13 Ha-
ti 

1 
aftalrk mwımelftt cins ve fiat itiba-1 :1372 ·balya olarak hesaplnnmışt'ır., -au \ Son hafta. satış yekunu olan 2481 çaval fif musiki (14,15 devamı) 13,10 Bükreş: 

: e bu §ekilde icmal edilcijktep sonra mikdarı teşkil eden pamukların nevi ve ,ile beraber 1937 mahsulilnden i~bu e§-l)?lnk 14.30 devamı) 16,15 Prag: Bando 
•reı.kfu. eşyanın nev'i üzer,inden ayn fiat üzerindcm aşağıdaki şekilde tesnif rjyat.ımıı. tarihine kadar borsada 240603 f;tnUzika. 17,45 Beı-lin kısa dalgası: 1§ so
ta rı nıuameıe mlk~r ve fiatleriyle haf- edilmiştir. ı çuval çekirdeksiz üzüm satıldığı ve 1936 

1 
nu konseri (18,50 keza) 18 Bükreş: Rad-

t~ın~ piyasa durumları h~kkında Nc.vi ' Şekli Balya Az çok mahsulünün ~eçcn senenin bu tarihin lyo orkestrası: 19,35 Peşte: Çigan orkes-
~ ~tt rnalfunatı ayr~ca .a~agıda arz A'kalıi. birinci hazır 269 41.00 41.00 I kadarki satış ıııecınuunun 420000 çuv\lı 1 trası. 20 Berlın ~ısa dalgası: Ask~ri ban-
• 'Stıl'U.z.. ·· Akala ikinci hazır 26 .37.00 37.oo 1mi.itecaviz bulunduğu borsa ne~ri:ratın,-fdo .. 20.10 L5.ypzı~: Eduar<l Gregın. eser-

:a ÖJ?AX: · Yerli' birinci hazır 400 • 33:00 ı 33.5.0 dan anlaşılınıştıı:. jterııiden 20,15 Bukrçıı: Sopran, pıyano, 
~ ,satl§ları son hafta i~in~e geçen Yerli birinci vadeli '6SO 32.75 33.00 Çekirdcks~z fü,üm fiatlcri bir hafta ev ... , ten~r (Delbussy) 20,50 :eşte: Plak kon-
f~u · daha ,lst~kli olarak rap~ış ve Ycrli'iklnci hazıt 27 29.00 29.00 velki sev~yesini muhaiaza edememiş ve serı. 2t,05 Varşova Hafı! orkestra 23,05 

, 'liııtrd;t ~tr hafta ~vv~lkin!? ;11isbetle Yek Oh 137 ı · · · son hafta içinde yeni tenezzUller kayde- l Bükreş: Plak konseri 23,30 Laypzig: 
:ao 'blr tereffü kayd~~tir; Burulan evvelki hafta içinde ise bor- dilmiştir. Işbu yeni tenezzj.illcr mikta-

1 
Gece ınusikisi. 

~r~ ,ct:refA!l .~en ,bpğday lfua- sacla muhteli~ ne-vilerden 29 -· 41 kuru~! rının $,olay anlaşılması için geçen ve bu ı OPERALAR, OPERETLER: 
~ · •rl ntvl ve :tı.t ltibarll~ g~en ·liaf.J arasında fiatlerle 3.622 halye ve geçen se-1 haftaların 0 günle.rine ait fiatleri aşağıda 21,30 Berlin kısa dalgası: Radyo opereti . 
.til~~~ukayeseU ola~ afl:ğıda 'ôst~- nenin.bu hlı.ftruande pine muhtelif ne\•i- gösteriyoruz: 121,25 Prag: Musikili radyo piyesi. 22 
-•or~. , , u ' }et.den 42- - 41Xkuruş nmsında değişen fi- No. 15 _ 3 _ 9 38 22 • 3 _ 9 38 Peşte: cBerlier de Sevfllc> operası (Ros-

d ..,...,.,_ haftald ne§riyatımp~da ,da kayo.•atlerle 614 balyeı ve 42 harar pamuk'lnu- 7 11.25 rn.75 sini). 

MAKS UNZ 
Gazi bulvan 

lzmir 

lzmir Defterdarlığından: 
:V unanh icar 

311 Buca Eıki Mecidiye yeni Belediye Cd. 82 kapı 
78 taj numaralı ev 

Lira 
120 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı on gün müddetle müza .. 
yedeye konulmuttur. thaleıi 4/4/938 tarihinde ıaat 15 tedir. Ta
liplerin Varidat müdürlüğüne müracaatleri. 

885 (575) 

iz mir inhisarlar Başmüdürlüğün-&!~~gibi bt~n4an bir iki ha~ 'e\"V~ı amelesi olmu~tur. Geçen senenin bu haf- 8 11.50 l 1.25 ODA MUSIKISI: 
tn §etnlj olan buğday piyasası son za-

1 
tası muameleleri arasında akala nev'i 9 12.00 l 1. 75 21,30 Belgrad: Odll ınusikis.i,_ kons..:rll den•. 

aı:~rda un labrikacılarının elindeki l pamuk satışı yoktur. ı o 13.25 12. 75 (Berlin iakunı). , 
1i ların azalması ve bu yüzden piyasa- Son hafta içinde pamuk mübayaası 11 l 6.00 15.50 RESITALLI!.~ : ' 
.~:1 ~al tedarlkl mecburiyeti~le karşıla- ~eçen hafta~.i . d~rumu aynen saklamış Şu vaziyete göre lizü~n fiatlerinde son .10,45 Berlin. kısa dalgas~: Bcthovenden 
~ i ndan son 'hafta içlnde bıraz canlan-! (ıatlel'de degışıklık olmamıştır. . hafta hasıl olan yeni tenezzül geçen haf-, pıyano konserı. 11,15 Berlın kısa dalgası: 
[)~e fiatlerde tereffil kaydedilmi~r. Bugün için piyasaya nonnal olarak ba- taya nisbctlc 7,10 ve ıı numaralarda Sc.huhertin şarkılarmdan. 17,10 Prag: 
lı.ı)J den vaki mevrudatın intizam da- kılmaktadır. 0,50, 8 ve 9 numaralarda ise 0,25 kuruş ILetonya musikisi (Viyolonsel solo) 17,15 
tu..n ttde Yapılıp piya.sada şişkinlik husu- ÇEKiRDEK: olarak kabul edilebilir. , Varşova: Viyolonsel - piyano (Debussy-
da e aebebiyet vqilmediği takdirde buğ- Fintlcrdc istikrar vardır. Bu haf ta e-I Ecnebi piyasalardan kuvvetli talepler 1 A lbenis). 18,35 Peşte Piyano konseri 18, 
li ~tle:inln biraz daha tere.HU edec~ hemmiyctli addedilecek muamele olma-' vaki olmadığından üzüm işlerinde bariz 30 Belg~~d: Ken:1n konseri. 19,55 Bel-

a atı vardır. · mıştır. bir iştihasız.lık vardır. Bazı ihracat evleri gr.:;d: Flut konsen 21 Belgrad: Halk şar-
~IUn. için piyasa sağlamdır. 1 PALAM~: . • aşağı yukarı piyasadan çekilmiş gibidir. kıla.rı. 22,15 Ber1in kısa dalgası: Be:ııo-
Son_"PA. • . Boı:_a neş~yat.ı ınuhtev)yatından an- Inhisar idaresi Bdi mallara ialip ve bi- venın şar~ılarından. 23,35 Prag: Pıya-

bo haftaya ait borsa ne~nya.tına göre laşıldıgına gore son hafta zarfında bor-,naeı:aleyh fiat hususunda imsak ile ha- no konserı (Kabel~ç). 
?tt ~ 1456 çuval arpa muamelesi ol- sada 4296 kental palamut satılm~tır. l'Cket eyi ediğinden piyasa üzerinde müs- - --=---
ı-:'tur· Beyaz neviden olan bu malla- Bu miktarın nevi fü.erinden miktar ve bet bir tesir icra edememektedir. üzüm M J • f 
go d3,937S - 4 Xuruş arasında ınuaınele fiatloti aşağıda gösterilmiştir. kurumu ise sahadan tamamen çekilmiş a JDO U 0 Cenaze 
f~ U~ü ve hazır .olarak satıldığı anla- Nevi Kental Az çok gibidir. Stoklar geçen hafta kayıt ve işa- • • 
~ır. Tırnak mallar 1228 420 525. ret eylediğimiz gibi 70 bin çuvaldan a- m eraSJml 

çttı h Piyasasında son hafta içinde ge- Tırnaklı mallar 500 350 . 457.50 şağı tahmin edilmemektedir. S f 23 (AA) H · 
~ek haftaya nlsbetl~ fevkalMe denebil~ !Kaba mallar 2'65 2~0 440. Vaziyetin bu şekilde devamı takdirin-

0 
ya h b .. 'b"ld"-:- avas a}an-

lr Va?.i t h d1s 1 t . R··r·· 11 183 190 32. O d . . ,_ d h ··1 .. sının mu a ırı ı ırıyor: Al ye a o mamış ır. 

1 
u uz: rna ar . . e fıatlcpn uiraz a a tenezzu göstere- E k" b k"l M 1. f 

<ı ıcıiar halen mahdut bulundug~undan y k. 4'97 ~· d di cdilm kted" - s ı aşve ı a ıno un cenaze 4.lat} e un - cegın en en şe e ır. . . . • h .. beli 

Cinı, mikdar ve muhammen fiatleriyle ataiıda gösterilen ef'" 
ya pazarlıkla satılacaktır. 

lateklilerin 31/3/938 rünü ıaat 15 te Bat müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri. 

Cinsi 
Şarap 
Sirke 
Eıki etya 
Hurda çinko 
Hurda teneke 

Kilo 
86 

106 

139 
95 

Adet 

62 

24-26 

Bayanlara 
müjde 

Muhammen Teminatı 
Lira.ku. Lira.im. 

ıs 

929 

14 1 81 
03 o 45 

02 
01 

2 25 
35 

(574) 

Tarihi ve heyecanb Roman 
«MOSLOMANLARIN 

13 ANASI 
Birinci forması çıktı. 
Müvezzilerden isteyiniz. Ve 

ber hafta muntazamen arayınız 
1 -5 {553) 

ltib el'de esaslı bir tahavvül yoktur. Bu 1 Geçen hafta borsada tırnaklı mallar UMUMt VAZlYET: mera~ın:ıı sıyası .. tez ura ta se ıyet 
rn .. ~rla, Vaıiyete sakin nazaıiyle bakıl- 1 müstesna olmak üzere sair .nevilerden Hafta piyasası geçen haftakinin hemen ~e:~dıştırh. • Mute~eff~.011~ takbutu IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
.._la.dır. . 3806 kental ve ge,..en senenin bu hafta- h . 'b'.l' B ğd f' tl . ı: .. _ onun e atıpler soz soy ıyere de- Beh bb k" llA ".,. . , :.. e.men aynı gı ruır. u ay ıa erı m~ k . . h • l rd' k • er metre mura aı i ı yüz 
~ ...... ~: sında da 1102 kental muhtelif .. palamut tesna diğer zahire ve hub!-lbat fiatlerfııPe mo rası~ı ,ınet etmış e ır ~e a~.u- elli kuruştan bin lira bedeli mu· 

"- tsa neşriyatına göre son hafta için- muamelesi olmuştur. 1 bl d v• "kl"k lm t p la- nu l!CSası tarafınaan bahşeaıJen nur-~ botsad 4 5 62 k d fi. B . tihs 1 cd"l k l . . esq.s ı r ' esış~ ı o amış ır. a riyetlerin iadesini istemişlerdir. hammenli 62 inci adanın dört au .. 
1 

a , - 4, 5 uruş arasın a u sene ıs a ı en re o tenın az- mut muamelelennden ba_şka emtea 'alım M . d .. k k ah .1 yüz metre murabbaındakı· on •a· 
.. r ~ 62 al b k1 lm ı ~ d 1 · ·l ld t tokl d k . . . erasım en sonra yu se t sı 

0 

a~e... çuv a a satışı yapı ış ve ıgı o ayısı;: e e e mevcu s. ar an \'e satımlarında uvvetlı ve ışlıhalı mu- t l bcs. .. .. k . d 1 h k .;~,_::-hafta da 4,5 kuruştan 46 çuval mal tedricen azalmakta olduğundan ileride amelelere ı·astlarunamaktadır. Bu gün h~. e ı hulkumetv mer ebzbı?. e te~a- yı ı arsaıının ıatııı af atiplikte-
ı. .• 4'11-· r~ · b haftas d . •-1 k ,_ ı· d ı· u · .. , __ 1 . . d 1 . U uratta bu unmaga te•e us etmı"'- ki tartnamesi veçhile 8/4/938 cu· 
~ı. ~·~en senem u m a ıse .... ep vu uu ına ın e ıa enn yu~e ~c.sı için pıyasada urgun uğa yakın bır s - l . :ıı v -s 
llıi§tır Uterlne borsada muamele olma- ihtimali karşl$ında bir kısım satı~ılar te- k.Qnet vardır. . erse de polıs tarafından dagıtılmış- ma giinü saat on altıda açık art-

lıaıt. 1 enni ile hareket etmektedirler. Piyasa ABDl SOKULLU lardır, tırma ile ihale edilecektir. lttirak 
leye la stokları vasi miktarda muame- sıcaktır. etmek istiyenler yetmit b~t lira-
taılll ınevzu tE!§kil edemlyecek kadar a-ı ZEYTINYACI: . tzMtR ' tKINCt iCRA MEMUR- IZMIR BlRtNCI iCRA MEMUR- lık muvakkat teminat makbuzu 
t>era~ş olduğundan işler heman heman Son haftaya ait borsa neşriY.atında o- LUGUNDAN: LUGUNDAN: veya banka teminat mektubu ile 
ltıüba ende halinde cereyan etmekte ve j kuduğumuza göre borsada vadeli olarak İzmir Yol bedestanında Şeımi Ha- Çiğli iıtuyon memuru vuitaaiyle ıöylenen gÜn ve saatte encüme-
t~:at dahili istihlAkAta münhasır 33,25 - 35 kuruş arasında fiatlerle 50000 kikat mağazası ıahibi Remzinin ına- Sasalıda iken timdi nerede olduğu ne gelirler. 

l{:rJJtı tadır. Piyasa sağlamdır. kilo sıra ve 33,5 ku~ fiatle 30000 kilo ğazumda iken timdi nerede olduğu bilinemiyen Abdurrahman oğlu Bür- 24--29-1--5 950 (583) 
'i\lk 0.ARı: sabunluk zeytin yağı muamelesi olmuş bilinemiyen hacı Muıtafa zade Ah• hanettin tarafına: - Oç bin altı yüz lira bedeli 

'ati§ llrıda işaretleııdiği üzere haf talık ve eski satış olarak 33 - 34 kuruş arasın- met tarahna: · Emlak ve Eytam bankası lzmir ıu- muhammenli Tepecikte Sürmeli 
ttr, l':tniktal'1 44 çuval olnrak toplanmış-, da fiatlerle 14464 kilo yine sıra rnruı zey- Emlak ve Eytam bankui bmir bui.ne T.L 6849,68 borcunuzdan sokağında Emrazı Zühreviye dis-
ltılkt.a ~b: ve be~ az mallardan olan .bu tin yağı satışı olmuştur. ıubesine T.L 2769,34 borcunuzdan dolayı namınıu çalcanlan ödeme em- panıeri binasının satışı haf katip-
scı.tıld rın 8 - 8,25 kuruş arasında fiatler1e Zeytin yağı piyasasındn hlkim bir dur- dolayı namınıza çıkarılan ödeme em- ri ikametgihınızı terkeylemeniz ha- likteki ıartnamesi vcçhile 5/4/ 
llö~ı anlaşılmıştır. . gunluk mevcut olmamakla beraber fi- ri ikametgihınızı terkeylemeniz ha- ıebiyle bili tebliğ iade edilmit zabıta- Bu sene fapka temininde hiç ıı· 938 salı günü saat on altıya tem· 
tfev ROLCE: atlerde geçen haftalara nisbtele deği- ıebiyle bili tebliğ iade edilmif zabı- ca da aranılmanıza rağmen bulundu- kılmayınız...... dit edilmiştir. Satın almak istiyen· 

"°etli l'\ır~dat azdır. Bununla beraber kuv.şiklik yoktur. taca da aranılmanıza rağmen bulun- ğunuz yer öğrenilemem~ olduğun- b ler iki yüz yetmiş liralık muvak. 
ltrı. ın hba~aat ta olmamaktadır. Buma- Be§ asld sıra mallar için bugünkil pi- duğunuz yer öğrenilememit oldu- dan ilienen tebliğat ifuına karar ve- A bas Azer kat teminat makbuzu veya banka 
l.sukrau ~elif nevilcrde olması fiatlerde yasa 33 - 33,5 kuruş arasında miltehalif- ğundan ilinen tebligat ifasına karar rilmiıtir. teminat mektubu ile söylenen gün 
~eva/ usulUnil imkansız kılmaktadır. ür. Avrupa piyasaları için işühalı mua- verilmitlir. Tarihi ili.nda."1 itibaren yedi gün Rekabet kabul e_tmiyecek fiat- ve saatte encümene gelinir. 
~ s ku tnallar için 12,5,Karagözler. için mele olmamaktadır. Piyasaya sakin gö- Tarihi ilindan itibaren yedi gün içinde mezkiir borcu ödemeniz vey~ ferle yazlık ~apkaları satmakta- 949 (582) 
tıtl4tir. t"Uf Piyasa fiııti olarak te.sbit edil-1 zile bakılıypr. içinde mezk\ır borcu ödemeniz ve- diyeceğinizi ayni müddette tifahen dır. - Mülki memurların sicilleri 

?iQJ.n.,._ 1NC1R: ya diyeceğinizi ayni müddette tifa- veya yazı ile memuriyetimize dosya. I _ ,_ B" Ş k üzerine tekaütlülerinin icrası ve 
~. •4v·J.·· k .1 . • • N 38 54 

b"ld" • h. nanmıyac&Ksınız : ır ap a k" k I t . • 
~~ahut · . Incirin hurda nevi müstesna olma hen veya yazı ı e memunyetımıze o. -7 1 e ı ırmezaenız re ı- tez ıye vara a arının anzımı 

l-1.l~~ 1tnübayaatında geçen hafta gö- üzere diğer nevileri üzerine muamele dosya No. 938-3378 e bildirmezse- nin paraya çevrilmesi yolu ile icraya lSO kurut. hakkında 8119 numaralı ve 7 /3/ 
ttıı, 'le boan hararet bu hafta görillem~ olmamaktadır. Mc\•sim icabı müsta'kar niz rehinin paraya çevrilmesi yolu ile devam edileceii ilanen ihbar ve teb- Balcılarda 191 numarada AB- 938 tarihli nizamname belediye. 
'trıtt. fia~ sebeple 6,5 - 6,5625 kuruş ara-

1 
bir piyasa yoktur. Ancak bazı hlJ..rd• par- icraya cte~am edileceği ili.nen ihbar 1ii olunur. BAS AZER mağazasına uirayı- nin ilan tahtasına aıılmı~ır. 

trle falnız 58 ~val nohuı II\U- ~\erl alınıp satılmakta iH de. bu ,satı.ı-•ve teblij olpnur. . 937 (680) 938 (579) ıuz.. 1938 modellerini görünüz. 948 (581) 



IZMIR 1K1NCI iCRA MEMUR
LUCUNDAN: 

Gayri menkul malların açık 
arttırma ilanı 

Açık arttırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Bir bap hane . 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki. mahallesi, sokağı numara
•• : Refadiye tramvay caddesi 
1172 No. 

Takdir olunan kıymet : 4500 li
radır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : 28/4/938 perşembe 
saat 14 te. 

ikinci arttırma 13/5/938 saat 
14. 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

1 - lfbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 13/4/938 tari
hinden itibaren 7990 numara ile 
ikinci icra dairesinin muayyen nu
marasında her kesin görebilmesi 
için açıktır. Handa yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyen
ler, işbu 5artnameye ve 7990 dos
ya numaraıiyle mcmuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittirak İçin yu
karıda yazılı kıymetin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 

yeri: _ lstanbul, Tahtakale ~addesi 51 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

tevdi edilecektir. « 124» 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını iş
bu ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbiteleriyfe 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri İcap eder. Aksi halde hakla
rı tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satıs bedelinin payla5masından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ı:.rttırm:ı
ya istirak edenler arttırma sar tna
mesini okumuş ve lüzumlu. malu
mat almıs ve bunları tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

-IZMIR Mcl\lıLb~ı:. ı HAS0

ı'rl -
NESl DAHILt HASTALIK

LAR MOT AHASSISl 
DOKTOR 

· Celal Yar~ın 
Muayenehaneıiı~i ikinci bey -

er sokağında fırın kar§ısında 25 
nu..-ııaraya nakleylemi!tir. 
TELEFON . 3956 
EVi Göztepe Tram\·ay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

a naz o ama 

Doktor 

Tevfi.\ lütem 
Kulaı- , Eağci?, Surun 

hastalı) li!rt müteh<ıst:ısı 
M~rf<ez haslane:: i kulak kliniğ i ~e(i 

i\1uayenehane: Jli:;ci Beyler, Nu

manzade oıgkak ( E..">ki I\'.:ü ltti r L i_.,e~ i 
kı.1şı s ın da;) t o . 5 

H er gün 1 5 ten itihz. ren h a!Sla 

k h ul ~der. 

DO:<TOR 

Raif Akdeniz 

5 - Tayin edilen zama nda ıray
ri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edi
lir. Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmis b~ini 
bulmaz veya satış istiyen alacaih· 
na rüçhanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
lılarının mecmuundan fazla va cık
mazsa en cok arttıranın taahhiidü 
baki kalmak Üzere arttırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci gü
nü ayni saatte yapılac~.k arttır
mada, bedeli satış ist: venin ala
cağına rüçhanı olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle. en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir Doğum ve k~clın hastalıkları 
bedel elde edilmezse ihale yapıla- m:.il3has::m 
maz ve satış talebi düşer. KARŞIYAKA: 

Banka caddesi No. 31 
6 - Gayri menkul kendisine Ha: ta kabul s:ıati : Her gün 

ihale olunan kimse derhal veya Saat 9 dan 12 ye, 2 den s zc 
verilen mühlet içinde parayı ver- k d 

'h 1 k a ar mezse ı a e aran fesholunarak 1-13 
kendisinden evvel en yüksek tek- <ıT" ·- • ·~ 
lifte bulunan kimse arzetmis 0 1. I L. HOMSI Vi: SOREK..\ Sl ŞIR
duğu bedelle almağa razi ~!ursa KETi T ASFIYE MEMURLU(;UN-ı' 
ona razi olmaz veya bulunmazsa DAN: 
heman on bes gün müddetle art- Hali tasfiyede bulunan L.Homsi 
tırmaya cıkarılıp en çok arttırana ve ,ürekası şirketine ait olup halen 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 1 Gazi bulvarı büyük tuhafiyecilerde 
fark ve geçen günler icin yüzde 5 doktor Hulusi caddesi Felem,,nk tü
ten hesap olunacak faiz ve diğer 1 tün kumpaııvas,n • n bulunduğu bina
zararlar ayrıca hükme hacet kal- nll' karşısında 58 numaralı depoda 
maksızın memurivetimizce alıc ı- bulunan çini İmaline mahsus iki adet 
dan tahıil olunur. Madde : 133 makine !.alıp ve formalariyle bera-

R.'~h Akhisar Tütüncü~er Bankası--. 

• 

.. 

Srrına yesi l,000,000 rfürk lirası 

l\.1erkezf: Ahhlsar; Şubeleri: lzmlr, Kırkajiaç 

lzmir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
Emtea üzerine komiıyonla alım satım i,lerine ta

vaın;t eder. 
Pren:Ji3i emn!3•€.t, alirat ve rnü~terilerinin menfaa

tini korumaktır. 
Adrı;z: Gezi Eulv::rı - TEiefon: 2333 

(415) 
V.///J'/////./////////.//././////~ZL/;V///////h'///////.//ZY/.ZJ 

TOPRAK, iYi MAHSUL VERMEK iÇiN BOL GIDA iSTER 
HER NEVi 

Ki111yevi Gübreler 
RUS GOBRELERi UMUM ACENTESi 

s. Akımsar ve C. A. ikizler 
TiCARETHANESINDEN, EN UCUZ FIATLERLE 

TEDARiK EDILEB!LIR. 
GAZI BULVAR/, 18, IZMIR 

1 - 15 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numaralı fener DAIMÖN markalı ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür. Kullanı~ itilH1.riyle çok iyi ve çok sağlamdır. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yalnız 
DAIMON nıarka olmasına dikkat ediniz. 

Yukarıda ~österilen 24/4/938 / b~r sekiz. a.~et ~~afranga hala t~ı, ye-· 
birinci 13/5/938 ikinci tarihinde . dı adet pısuar, uç adet aynalı lavman 
icra memurluğu odasında isbu ilan 1 ?~rt adet yuvarlak .küçük l~"..man , 
ve. ı:ö~terilen arttırma şartnamesi ı~ı adet sa~u.~luk, ~:r adet k~gıtlık, ı ---l!!!:ıı!!l!!.,,!!!!!!'!-<:!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""l!!!!!!'.9111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!9 
daıresınde satılacağı ilan olunur. bır adet küçuk yeşıl soba, bır adet 1 930 ( 584 ) büyük dökme soba, bir adet teneke : 

biyanko, bir adet kasa içinde hasır 
şapta, bir adet ördek <cdemir tefer- : 

iZMIR DöRDüNCO iCRA ME- rüatiyleıı, iki çift lavma., ayağı, bir 
MURLUCUNDAN: 1 tek lavman ayağı, bir yazıhane, üç 

. . . . . sandalye ve çini köfelik ve soba a-
Bırıncı karanlına mahallesınde ka- ki 1 N' 938 t 'h' .. d'f 

f d. k - d 1 ya arı ısan an ıne musa ı 
sım e en ı so agın a 3 numarada C .. .. t d" tt k d uki 'k · d' 'k .h 1 uma gunu saa on or e yu arı a 

Ha va yolları 
den: 

umum müdürlüğün-

HAVA SEFERLERi 
ANKARA - ISTANBUL arasında 

1 nisan 938 den itibaren 
mh 1 Hmbı.ben şımf ı ı amelga ı meç-, yazılı depoda açık artırma suretile 

u a ı e tara ına: 1 k B 872 (552) . . . . . . . salı aca tır. u satısta alıcılar tara-

. ~~ır hazıneı malıyesı~ıı~ aslıye 1 fından verilecek bedel açık artırma- ---------------------------

ba,layacaktır. 
22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 1 

bırıncı .hukuk mahkemesının 11-9- ya konulacak malın kıymetinin yüz-
935 tarıh ve 432 numaralı bir ilama 1 de yetmiş belini bulursa mal en çok 
~stinade~ ale~hinize olarak yaptırdı- : bedel veren alıcıya ihale edilerek tes
gı tapu ıptalı ve 38 lira 85 kuruş ı lim edilecektir. Şayet verilen kıyme
~ah~eı:ıe ma~r~fı ile on lira avukat I tinin yüzde yetmiş betini bulmıya
ucretının tahsılıne dair icra takibin- cak olursa ikinci artırma 8 Nisan 938 
de adresinize çıkarılan icra emrinde 

1 
saat on dörtte aynı yerde yapılacak 

bulunmadığınız ve şimdiki ikamet- ' ve ikinci artırmada verilecek bedel 
gihınız meçhul bulunduğu mübaşi-1 her ne olursa olsun mallar en çok ar
rin meşr~~a~ın~an ~~~aıılmaJ..la ala-I tır~n üz~rine ihale edil.erek . teslim 
caklı vekılının ıstedıgı uygun görü- edılecektır. Satış bedelı pe'ın para 
!erek ifbu ilanın neşrinden itibaren iledir. Yüzde iki buçuk delliliye res
beş gün içinde bu hususta bir itira- mi alıcıya ait olacaktır. Fazla izahat 
zınız varsa bildirmeniz lazımdır. Ak- almak istiyenlerin tasfiye memur
ıi halde 38-1211 numaralı dosya ile lan Gazi bulvarında 8 numarada de
İcraya devam olunacağı tebliğ maka- mirelli hanında avukat Salim Zer'e 
kamına kaim olmaz üzere ilin olu- ve Katan'.a müracaatleri lüzumu ilin 
nur. 940 (577) olunur. !}41 (576) 

Denizli Vilayeti 
den: 

daimi •• • 
encumenın-

Denizli vilayeti hususi idaresinin malı olan Pandazopluı fabri
kası demekle methur büyük fabrika binası krokiainde gösteril
diği veçhile tarafları kırmızı çizgilerle itaret edilmit olan 4371 
metre murabbaından ibaret saha üzerinde mevcut binalariyle 
birlikte mülkiyeti satılmak üzere 21/3/938 tarihinden itibaren 
13/4/938 çartamba günü ıaat 14 de kadar kapalı zarf uaulüyle 
arttırmaya konulmu.tur. 

Muhammen kıymeti on bin lira ve muvakkat teminatı 750 il· 
radır. 

Usulü dairesinde tanzim kılınacak teklif zarflarının 13 niaan 
938 çar,amba günü aaat 14 te vilayete verilır.e - i ve bu müddetten 
aonra teklif kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

24 - 25 931 (578) 

TURKiYE 
CUMHU RİYETI 

~BIRAAnBANKASI 
fo S>!l vücudu di~
Jn.r~ ınuhtaçtır.Di Ş' 
';erimizin de Rad· 
~-"'line ihtiyacı oldu· 
:. . ~ .nutn1ayın.· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında difleri temiz· 
!emeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Di,lerinizi çürümekten kurtarmak illiyorsa
nız sabah, öğle ve ak,am RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardı!n etmelisiniz. 

.., 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNJtl 
FIRÇALAYINIZ. ~ 

T h k ·1 b" · · · f b 'k ıaudıt·· op ane mar a terazı er ırıncı terazı a rı a mamu 111,. 
Sağlam, hauas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE marka• 
dikkat ... 

Satıt yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMtŞLI ... 
1-26 ~ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı kömür perakende ıuretile 
aıeı fiatler dahilinde Hlılmaktadır. 

Adreı ı Kestane pazarı Bardakçılar 
F. PERPINY AN 

rekabet 

rı 
ıolrak numara 
Telefon : '9'7 



--- -----=-- __ .,..., -----
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eten rtbmak •rtık bir kOlfet dealldfr. 
Zb-a oarri kabtll kıraa olan PERLO
oaı.r dif macu•uı ba kOlfeU ortadan 
......... f(lff'. 

PERlOOENT çolc r..ctM olduUu gfbl. 
•-lunuıu da nrfnleür. 

llJRAN r abrikalara mamuıitıdır. Aynı ı.amanda ·ı uran 
'-alet aabaalar1nı, traı ıabuou ve krtmi ile gOzellik krem
ler1a1 kullanmaz. Her yerde ıahlmaktadar. Yalnız toptan sa
btlar için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyauh Ye j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

......._ Poeta Kut. aa.ııa Telefon 34&5 , 
q • 

MEYVA TUZU 

~ ho 
~.t, ! hleyva tuzudur. lukıbaıı def eder. Mide, bağtr1alr, 

tıgtrden n:ütevellit rahatlııhkfarı önfer. Hazmı kolaylaıtırır. 
lnsriliz Kanzuk eczanesi Beyoılu - latanbul 

EYLUL 
Baharat Deposu 

s_ 
~~::lerilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefİt· 
)-!._lt\SAN ,, Ye bütün hekimlik Ye kimya aleminde iyi tanı~ 
-...: "tı._1 • • ECZA DEPOSU müstahzerabndaa; çocuk ve ihti· 
lif' ~~.·~•n öZLO UNLAR, ~ker hastalan için GLöTEN 
~~,l 1t' •e aairesi .. Metfıur LiMON ÇtÇEKLERI ve muhte
t.,-•tli t..: 1 olonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruJ, oje ye 
~ ltc.,._: ~- etyası, ÇiL ILAÇLARINI lıtanbul fiati üzet"ine aa

.. ~~ .. · ''"r. 'it ••tt Çe ... 
.:ıen._,, tt 1 dit fırçaları, dit macunl~ ıarantili dörilmü9, 

lt elb. al.arat, yeni mahsul ıhlamw, aalep.. 
•ıe boyaları ve daha pek çok çefitl«. 

TELEFON ı 38U 

• F enıii s;?Özlük için = 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
• 

HiLAL ECZANESi -
Dünyada mevcut bütün gözlük cins Ye ÇCfİtleri yalundan 

ve uzaktan gören parfe siferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, şoför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, perlav11z 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlal"ı İçin göz muayene a(etlCTİ 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

\. UEUfSCHE LEVAN! 
TE-LINIE 
G. m. b.H. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BiR!NCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Llnes Ltd. 

LONDRA HATTI 
HERAKLEA vapuru limanımwla olup 

ASSYRlAN vapuru mart nihayetindo Anvers ve Haınhurg limanlarından yük 
çıkaracaklar. U.-erpool vo Svanaeadan gelip yük. çı· 

ANDROS vapuru 15 martta bekle- karacaktır. 

nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen TRE.NTINO vapuru 5 nla&nda gelip 

için yUk alacaktır. Londra, ve Hull için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT. FLAMINtAN VAPURU 15 nlsand._ 
HAMBURG L" t S d ı· yüL · 

h ı 1 
ıverpoo ve vansca an ge ıp -. ~ 

GLüCKSBURG vapuru a en inıanı-
karacaktır. 

mız:da olup Rotterdam, Hamburg ve Bre-
20 

. d el' .,L 

i · ilk ı kt CARLO vapuru maan a g ap yua men çm y a aca ır. 

NORBURG vapuru 23 martta bekle- çıkaracak ve evni zamanda Londra ve 

niyor. RoUcrdam, Harnburg ve Brcınen Hull için yük alacaktır. 
için yUk alacaktır. THE CENF..RAL STtM Navigatione 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS Co. L TO. 

ESPAGNE vapuru 15 martta beklen!- ADJUTANT vapuru rnart nihayeti"' 
yor. Anvers için yUk alacaktır. de Londra için yük alacalttıc. 
DEN NORSKE MlDDELHAVSLlNJE DElTrSCHE LEVANTE UNtE 

OSLO 
DELOS vapuru 24 martta gelip yük 

BAGHDAD motörU 15 martta bekle· _,_ cak 
ı k d . o· N ÇIKllra • 

·~--_...._._ __ ml!l .. •n•••------------ nlyor. sen enye, ıeppe ve orveç T lh lunlard kl d x.· ıL••ld c, - -) . . ar ve nav a e6ışl1Ul eı-. 
umum lımanlnrına yUk alacaktır. d uli t kabul '-ft-

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ed:niz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmhğanm fena akıbetler doiurmuma 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 
---- -= = 

. ~ .. ...... · .' , .. ,'.':',"ı ·-~( :' .. ı •, •ı :, ·•I I,• " ~ Karahisar Maden Suyu 
Tiiı-kiye 

Kızılay Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON 2067 .. 
IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

*' 

Şirketin Merkez ve Fabrika11: lzmirde Halkapaoardadır. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Klpekbaf, 

Delfrmen, Gerik ve Leylak markalannı haYi herneYi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallara Avıupanın ayni tip 
memacabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt-Jgrat adr~i ı Bayrak lzmir 

SERVİCE MARtTlME ROUMAIN 
en acenta mes ye e~ 

B U C A R E S T t!E4L~-Ell!!!!!!!!!!1191~ .... uıa!!!!l!l_l!B_.-

DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle
ni~•or. Köslence, Sulina, Galatz ve Ga
latz aktarmast Tuna limanlart için yUk 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGET ınotörU 15 martta beklen!-

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
yor. Budapeşte, Viyana ve Brallslava 

HELENtC UNES L TD. 

ve Llnz limanları için yUk alacakltr. BELCtON vapuru 22/lS mart araı 

JOHNSTON VARREN LINES ıında be1deru1mclttedir.Rotterdam Hama 

LIVERPOOL burg ve Anvers limanlan içln yUk ıı.la" 

A VIEMORE vapuru 27 martta bekle- caktır. 

niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Ga- CERMANlA vapuru 1 il nisan ara .. 

latz için yUk alacaktır. ıında beklenilmektedir. 

IlAndald hareket tarihleriyle nav- Rotterdam, Hamburg ve Anvere u .. 
tunlardaki değişikliklerden acenta me- manlara için yük alacaktır. 
sullyet kabul etmez. PHELPS UNE 

Daha Cazla tafslllt atmak lçln Birin- Pbelpa Broa Co. ine. Nev • y ork 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee HEIMGAR vapuru 17 ile 20 mart 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra-
caat edilmesi rica olunur. arasında beklenmektedir. Ve Nevyork 

TELEFON No. 2007/2008 için mal alacaktır. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

Gerek vapurların muvaaallt talrlılerl, 
gerek vapur lslmlerl ve navlunlan hak

kı.nda acentatıbi.r taahhUt altına girmez. 
Daha fazla tafailit almak için Btrlncl 
Kordonda 116 numarada (UllDAL) 

ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASC 

umuml deniz acentalı!ı Ltd. müracaat 
edilmesi ricta olunur. 

HERMES vapuru limanımızda olup 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg li· 

TELEFON : 3171 - 4072 

manian için yülc almalctadu. lenmekte olup Malta ve Marıitya 11· 
CANYMEOES 31 martta beklen- manian için yük alacaktır. 

melde olup Burgaı, Varna ve Köstence ALBA JULIA 9 mayılta beklenmek· 
için yük alacalttır. tc olup Malta ve Mana1ye Umanları için 

SVENSKA ORlENT UNtEN yük ve yolcu kabul eder. 
ISA vapuru 30 martta beklcnmelcte ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia lardakl değişikliklerden acenta mesuU
Dantzig, Danimark ve Baltık limanları yet kabul etmez. Daha fazla tafsllit içln 
için yük alacaktır. FRATELLl SPERCO vapur acentahli-

SERVICE MARfTIME ROUMAIN na müracaat edilme.si rica olunur. 

SUÇEAVA vapuru 13 nisanda bek- TELEFON: 4111 4142 2663 4221 

Noneçyamn halis Morina balıkyaiıdar. tld 
defa aüzilmittfir 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
. ................................................................... .. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin mGateciri Türkirenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dGr. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bitin f.se 
halkına kendiıinl aeYdirmiftir. 

Otellerinde miaaffr kalanlar, kendi eTlerindeld rahatı bu· 
lwlar. 

Birealr huaaairetlerine iliYetea fiadet" mfithiı ucuzdw. 
~halda bitin Le •• lzmirliler hu otellenle ......... 

'· 
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nsa Milli Birliğe 
Diyorlar ki: Milli bir hareket 

Almanya Brennerdedir. 
Milli Selamet kabinesine ihtiyaç vardır • 

ıcın 
' 

• 

Fiziyolojik uyku sıhhate muzırdır 
' . 
ıslıyor . Nasyonalistler girdiler 

1 Hükümet istikraz yapmak bir köye 

ansa bankası hü ·· e e'I alyan bölük erinden biri 
onbeş milyar avans veriyor inhizama mı uğratıldı? 

Paris 23 (Ö,R) .Mebusan meclisi :rrcın-ı P;ıri" 23 (ö.R) - Lc;gion de Honncm Bauelon, 23 (ö.R) - Şark ordu~u: 
rn bankasının hükümt!te )>;. pabüeceği rdsı general Vogues milli miidafmı ka- Hueska mıntal:a .. ında düfmnn bol mik-
ııvans miktarını 15 miJycırdan 20 miJyara ·sa ı dırek1orhiğünü kabul etmiştir. Karn, dardn tayyare ve topçuya dayanarak bir 
çıkarım ve tesis edilen müstakil milli 1 ha\•a \'€ deniz orduları erkanı harbiye c;ok hücumlarda bulunmu§tur. Dü:man 
müdafaa kasasına scrma}'e olarak t\l reis1eri general Ganıclin, Villenin ve bir köy işgal ederek kuvvetlerimizi Al-
kambil 0 muyaz~e )tasasının · kanuni amiTal Dalman direktör "ekilliğine tayin molera civarında hafifçe c;ekilmeğe mec-
had fevkindeki mevcudiyeti, yani 3 kü- edilmi lerdır. bur etmiştir. Dün ıon saatlerde Valde 
ı.ur milyar frnngı tahsis eden kanun la- P~ 23 (ö.R) - Bütçe naz.ın. B. Albroııta mıntakasında düşmanın ~~ptı-
yıhnlannı 162 reye lrnrşı 379 reyle knbµI Spmasse SOJ lediği bir nutukta Frnnsn- ğı hücum püskürtülmü, bulunuyordu .. 
etmiştir. Bu müzakereye muhalefet re- nm maddi kuvvetinin yUkselmesinin oı_ı- Kara ok 1talyan bölüklerinden biri ta-
js]erindcn bir çoğu, bilhassa B.B. Flan- cc mfınc\i kuvvetinin iadesine tfıbi ol- l mamiyle inhizama uğratılmışlar. Bir za-
clin ve Fernnnd Laurent müdahale etmiş- duğunu \C Fransız birliğinin tesisiyle j bit, bir çok nefer esir t"~ilmiş, bir çok 
)erdir. Ve ba,cvekil bir cok defa onlara kaim bulundugunu ı;ijy1emiş \'e demiştir l mitralyözler alınmı~tır. Ayni mıntakada 
mukabcledP. bulunarak \'ariyeti tavzih ki. düşmanın diğer bir hücum te~ebbüaü 
mecburiyetinde kalmıştır. B Blum hu- ~K<>mşu milletler ku\:.vetli, tek ve mut- kuvvetlerimiz tarafından neticesiz bııa-
l n olarak demiştir kl: hık bır iradeye tabi bulundukları için kılmıştır. Diğer cephelerde bildirilecek 

<- LUtfen üç hııfüı evvruki karnrınıza bu birlık F»apsada elzemdir. Zir bir lbir ı;ey yoktur. 
bir an için cvdet etmenizi dilerim. -O adamın h~itün Fransn namına söz ı;öyle- Salamanka, 23 (ö.R) - Naeyonaliııt 
v kıt milli mUdafan için bir müstakil yebiimec:ini v~ sözlerini derhal kat'i ka- radyo u bildiri.> or : Hueska önünde dü1· 
iknsa tcljldlini kabul etUniz. Öyle ~nılı- r .. rla {iilıyatın takip edeceğine itimat c- man cephe~i ) irmi 'kilometre geni~liğin-
yordu ki bunu takip edecek ilk harekçt dılm c:i lazımdır. Böyle bir birlik müm- ~ de ve dokuz kilometre derinliğinde ) a-
bilyük bir milli müdafan istikr.ızınıh pi- kiı~diı;, 7jr:ı ar1ık Fransızlar arasında rılmıştır. Bin kadar e!lir alınnııştrr. Nas-
.) asaya çıkarılması olacaktı. Bol le bir ka1.ançl. rın tevz.ii hususunda kurulan yonalist kuvvetlerin eline mühim gani-
ı tikraz bir taraftan hazinenin ~ıikünil esasların değiştirilmesi hatıra gelmez.Bu metler geçmiştir. ileri hareketi devam 
hafi{)etecek, diğer taraftan mitti mildn- e üfüar kanunlara o?duğu gibi an~ınalara ' etmektedir. 
fon için elzem olan \'<ıridatı temin .e) li:ı. e- d. girmiştir. Patronlar konfederasyonu 1 Bnşvekil B.Blum Roma, 2 3 ( ö.R) - Salamımkııdan 
t:ekti. sos~ nl kanunları hulus ile tntbik kara- bütün milleti temsil edecek, dahilde 'e bildirildiğine göre Aragon cephesinde 

cFakat bu~u mütenkip yeni bir hadise: nnı bildirmiştir. Nihayet bin sc-nelik l hariçte en esaslı menfaatleri korum.'lk f Kızıllara kar~ı Na!yonalist taarruzu ye· 
oldu. Yani beynelmilel \•niyet iSyle bir maddi Ye mfınevi yru-atılmış eserleri ko- azınında bir hükümct. Almanya Bren- niden başlamıştır. Hue!lka önünde ka-

1i~pj~~::;i!V.~~~ffiit1~f:;:,?:i~WJ! nerdedir, Fransa Ren sahillerinin asker- 1 zanılan. zaferle Hue~ka: S~ragos yolu 
:i: · lıktcn tecridi tcminatındnn mahrumdur. 1 tnmamıyle nasyonnlıst ışgalı altınol geç-

Parti kavgalarının yeri yok-tur. En eyi ' miştır. Son taarruz esnaaında nnıyona
adamlar i~ başına ~eçmelidir. Ş'mdi va-: listl~r. on köy ~e 250 kilom~lte karelik 
:ııyette görülen sükunet eyi b 'r işatf't I arazı ıcgal etmışler, 1 SOO kadar esir 

değildir. Fizyolojik sıhhate d ... Jfılet et
mez. Daha derin bir uykunun mukı•ddc· 

mc•i olur. 
Pari 23 (ö.R) - Eski ba~ekil 'B. Sarı 

kruraıörii. ·mürettebatı K(lııarva 

Kruvazöriine alınıyor 
}ıkell1e· 

Brest, 22 (AA) - Ceza ma gt' 
F1anko ordularının ~iındiki hedefi kı- si, C - 2 numaralı lı;panyol deııi:ıııltı tpİ" 

zılların mühim bir nskeri merkezi olan misi' hakkında kararını venni§tir. Geclt• 
Barbostro ile Sarilanun İ§gnlidir. Bundan nin kumandanı T ronkoao ile Gr~tı cJtA 
:<onra nasyonalistler Aragon hududunda ve Seratz harp ııiliıhı taşımak cürınilJ' """' 

toplamışlardır. 

··rınU'' 
Katalonyanın ilk vilayeti olan Lerida vi- dolayı altı ay ve silah taşımak c.u ı.M' 
la) etine gireceklerdir. 9 martta ba~lıyan den dolayı da be er gün hapse J11llh ı)O" 
taarruz hareketinden beri nasyonrılistler edilmi~lerdir. Silôh ithali cürmündef'I 
denize doğru )"ÜZ kilometre kadar iler- layı beraet etmi~lerdir. 
lemiş bulunuyorlar. 

ehir Şimalinde 
Flandin ~Joum:ıb de şunları yazıyor: i 
Eger ümit edildigi gibi umumi .seltunrt 
namına bir milli birlik hükümeti k-şek
kül c-derse siyaset aleminin mcsul şefle ·i 
bazı esaslı noktalar hakkında bir pro""
ram çizmek ve bildirmek Cf'saretini gc -
termclıdirlcr. Bunun esası da bütçe mu

vazenesi, pna serbestisi ve muaz.zam bil" 1 

n bin kişili bir Japon kolu, bir 
an taarruzunda 

ckonomık gayret azmıdır. Bu esas kabı:1 I Şnnrhay, .2~ ~A:~) - Röyter ajnn
cdilm dl'kten sonra ckalliynt· gruplannı nnın muhobuı bıldırıyor : 
sadece mesul'yc·~ iştirak ettirmek için j Bir Çin membnından gelen habere 
bir milli birlik k~binesi } apma~. be}hll- 1 göre Pukov - Tiyençin demiryolu uzun
dedir. Bırlık an!:ak hareket ve progı·nm r lu~uncn biiyiik knnala kadar ilerlemiş 
aydınlığı içmde mümkün olur > ofo.1 on bin· kişilik bir Japon kolu Çin 

P •. ris 23 (ö.R) - ~Populaire> r.ız ~t ... - kıt"ahmnın yaptığı bir ynn tnarruzu ne
si yazı~ or: 1936 Mayıs intihabatınd:ı m'1- tic~sindc imha edilmiştir. 
lct halk cfı>hesin ekseriyet verirken o. a Su$ovu tazyik eden Japon tehdidi 
sullı için çalı mak c!nt .ıi de vermic;tir. bert~rnf edilmiştir. Japonların ıson iiç 

Hukiimet mcvkiindc birbirini t kip cd n ı;ün z. rfındn bu cephede hiç bir il"ri 
adamlnr bu cmr~ aykırı h iç bir t "" • -ı hareketten b:ıhsetmedıklerini ve bu hu
bfö::tc bulunmadı "r. Millet bunu bild'gi "'U•ta ı:ornlnn bütün suallere henüz mn

ıcin o~l .. ra cmnıyetini muhnfnza otm k- lüm t almadık ~eklinde ce ... ap verdikle· 
tedir. M:irte-ci gnzdclerin kindar Htir"- rini kıwdetmek ı·zımdır. 
1 rı t sirsiz kalma a ma kumdur, ffi- 11 r:b.-u, 22 (A.A) - Resmi tebliğ: 
kümet, hic olmnzcn bir d fo, saı-~h l:"r ~ mıinin cenubundn Sıırı nehrin şimal 
harp tehlikesi bı::rtar. f etmiştir. Pran"-yı kıyısına var. n Jap 11 kıL:-ıları 1.mnamiy
müthiş bir ccı;eyana sürüklenmekten le geri} e çekilmeğe mecbur edilmi;tir .• 
kurtarmıştır. Japonl ... r şimdi Tunkuv. n ile Sencov arn-

edilmiştir 

\ 

Paris 23 (Ö.R) - Mcbusan tarafından sındn Lunghny demiryoluna garp mın
kabul edilen proje ayan tarafından tas- takasındcn akın yapmaktadır. Çinpunun 
dik edilirw Fransa bankası devlete avans şim&l mıntakaı:ında Japor\lnr Sucov Çin-
olarak daha beş milyar yeni frank çıka- pu Lunghay dt>miryolu iltisak nokta!lı· Ja • .ım, Meclisinde bir toplantı uıe1;ıı• 
racaktır. Hükümetin fikrince bu hareket n.ın 13? ~ilometre ilerisinde Penltciene J man ileri kolları Pekciene glrme~e m•1- j Çin takviye kıt' nlannın gelınel!1 .... """"'""'~·· 

Fransayı endişelere sevkeden orta Avrupa hadiseleri 
Viyanada nümayi!ler 

şekil aldı ki cimdi bö,le bir istikrnzın rumak için de bu birlık şarttır. Ta ki 
çıkarılmasına \'C birleştirilmesine mani millet tarih~c }fıyık \'C mukadderatına 

olmaktadır. Çiınkü A\•rupadnn büyük müsavi olmak km·..ct ve kudretini bul
mıktarda sermayeler diğer kıta1arn doğ- sun! .. 
ru kaçı~ orl, r. Tasarruf sandıklarındaki Faris 23 ( ö.R) - Mebusan meclisinde
mcvdua tın hızla geri alınması cereyanı ki müzakerelerden sonra bütün ,gazeteler 
karşısında bulunduk. Bu cere,an, bugün milli birlik zaruretini nakarat halinde 
durdurulmus olmasın. rngmcn, bir işa- tekrar ediyorlar. 
rettir. Şu halde istıkrnzın faydnları ve ~Oeure> gazetesine göre teknisyenler 
mahzurları mukayese edılirse, m. hzur- bıle mali Y<ziyetin dahilde emniyet te
lar bugiın g. "ıp goninmektedir. Çünkü sis edecek bir siyasi değişiklikle ıslfıh 

normal varidatla tesvi, esi yapılamıyacak edılebileceğindcn bahsetmez olmuşlar

olnn bir istikr .. z zımni bir enflasyondan dır. Çünkü yalnız Fransız sermayeleri 
frırksı~dır. Bu \'azıyct dahilinde Fransa Fransadan dışarıya değil, bütün Avnıpa
bnnk, sın dan .. rnns ~ol..ınu tc rcih etmek sermayeleri digcr kıtnlarn hicret ediyor. 
müreccah \'C dahn • z tehlıkeli göriılmüş- Fransa kabinesinin siyasi rengi bu işte 
tur. hiç bir tesir gösteremez. Şimdiye kadar 

•ikinci la~ ıh 'a gelince, kambiyo mü- hakhrnt biitün nçıklıgı ile millete söylen
vazcne kasasının kanunla tayin edilmesi- memiştir. Bunu söyliycbilmek için B. 
ne ragmen s rmnl csı haddi, yapılan mu- Blum tarafından teklif edilen milli top
ı melekrdeki k. zanç neticesinde, 3 mil- luluk kabinesine ihtiyaç \'ardır. 
}:ır 145 mil.} on artmı§hr. Bu fazlalık cEve Nouvelle> yazıyor: Bir milli se
-nilli müdafaa kasasını tahsis edılecek, Jfımet kabinesi elzemdir. Milli bir siya-

. at devlet b11nka•ının Hın .. rsı1ık set için, milli bir hareket için, milli tıı
,ıcudu bund. n dola) ı bır snntım bıle sarnıf için buna ihtiynç vardır. Az adam

lı, fakat şe.flerden mtırekken bir hükümet 

milli ekonomiye yardım olacaktır. "'1ddetlı hır taarruu kalkmışlardır. Düş- vaffok olmuşlnısa da bir müdd t aonra l geriye püskürtülmüştür. ./ 

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

Belcikadan 
~ 

Lon-
draya giden 

altınlar 
Londra 23 (A.A) - Belçika devlet 

bankasından altı tayyare ile altı tondan 
fazln nltın gelmiş1ir. Bu on gün uırlmda 
nltıncı sevkiy~ttır. Ve Belçika dövizinin 
müdaf aaq jçin yapılan muamelelere da
hil bulunduğu bildirilmektedir. 

---=--
Bir Jngiliz. kruvazörü 

Barsl!londa 
Barselon 23 (ö.R) - cPeneloj> Ingi

liz kruvazörü şehirden ayrılmak istiycn 
Jngiliz tebaasını almak Uzere buraya gel
miştir. Kruvazör aynı zamanda Tnrago
vede tutulan Ingiliz vapurunun buraya 
gönderilen mürettebatını da alacaktır . 
Hnrp geınWnin Tnrngovc limanına uğra
rnatıı muhtemel del!'ildir. 

• s re ~ p ı l mama k şartile 
~~~~~--~----------~------~~--~----------~----------------------~~ 

Polo a hükümeti~ Litvanyanılı· nıe~: 
c d. yet hakkını tanımı ya karar ver~! 

P . 23 (AA) L f b · y k. b kten )te ıJııfl nrıs, . - itvanya e aret- ı kında §Üphelere diışr:ıüşler '\ e yanlı, esttar. eter ı u gerçe 11 fıf'I 
h Li ı d' · ııır ıe• 

anesi "tvanya kııbinesinin İstifasına zanlara saplanmışlardır. Bizim maksadı- yaseti olsun ·ve ynlnız ken .151 111e'eı , 

dair olan haberleri tckz.ip eylemektedir. I mız hiç bir suretle nrnzi genişletmek de- tatbik edilsin. HükümetirnU: bu taki1' el 

Kaunn, 24 (ö.R) - Zannedildiğine 1 ğildi. Sadece anormal bir vaziyl!tc ııiha- de tamamiyle realist bir eiyasel 1111,ıı<·' 
h k ı . kııln1ıı Je' göre Ü ümet Vnışova sefirliğine Berlin yet vererek daimi biı tehlike knynağı miş ve uysallıktan da gen 11.jj)le • 

dn ıv• l etı 
sefareti nezdindeki eski ataş<":ııi ve şimdi olan muhtemel hudiııelerin önüne geç- B. Bek bu beyanat ıırnsın 

1 
Jı:ıı"' ıJ 

Cenevredc Milletler cemiyeti nezdinde- mekıi. Bu gaye bugün elde edilmiştir.. cemiyetinin müessir bir harek~ ,,e lı, 
k. l h d V d d ırni!!tır ,,e ı mümeıısi inin tn} ini urusun n arşo- Hu utta eulh yeniden teessüs etmiştir. kalmadığını müşahe e e • İ> et ,f' 

d · ı· kt" B k Ll 1 1 J h .. h d b" ··k b"r ehernf'll " va an agreman ıs ıyece ır. unu anca tvnnya ı arın an aşmn a- muşa e eye uyu· ı .
1
,.nJ1f" I~' 

Varııova, 23 (ö.R) - Hariciye nn- rici hareketleri tekrar bozabilir. Fakııt rilmektedir. Diğer taraftan J..i ı 111ıı~ 11 
zın albay Bek Lehisı n - Litvanya mü- bunn teşebbüs edeceklerini zannetmem. yasetinin tamamiyle müstakil 

0 bl.l.,Jıı t 
nasebetleri hakkında diyet meclisinde Biz Litvanya milletinin kendi topraklan zumunn işareti de Lehistnn~P d 50'?; 
b ki b N · • d d" h k1· • k• • b"" I L" · t"ı üıerıP e ·,e e enen eyanntını yapmışhr. uır ıçm e mevcu ıyet a ıunı ın ar etmıyo- oy e ıtvnnya eıyase .. ede111' 

demiotir ki ı r~. Bu 'itibarla Litvnnya hükümeti j5. tesir ve nüfuzuna tnharnrnul 
cBir çokları ıon ihtilafın aayeal h ak- tediKi ııhaseti takip etmek te tabii ıer- i;ini göstermektedir. 


