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Niğde 25 (A.A) - Niğde bu gece elektriğe 
kavuştu. Halk Cümhuriyetin kendilerine bahş
ettiği feyizlerden birine daha ulaşmış olmnktan 
doliıyı sevinç içindedir. 

j ____ _J 
YENi ASIR Matbaasında buılmlfbr 

Londra diplomatik bir gün yaşadı 

"'---------;......---.-.....:.---------------~~~~:-:-l z mirli B. Stoyadinoviçl 

Daima centel
mendir 

~lldan ~dilemez 
~: Dr. K. TAHSiN SOYDAM 

daJı~rneş spor takımı milli kümeye 
?iıak .~ulüplerimi:de iki temas yap
bi~c u.ıere iz.mire geldi. Bu vesile 
ort hır memleket davasının açıkça 
tııa.~a konmasını icap ettirecek bir 
t'Yet ~tzediyor. Debdebe ve tan
hir d 1 her sporcuyu kıskandıracak 
'iiy] crccede tekemmülde olduğu 
ıtıi~ enen bu §Öhrctli takımın ı;ehri
tırrı e ~clişinde başka futbol tnkımla
hıı8~1? seyahatlerine benzemiyen bir 
bi~jı:1Yet vardır. Zannedilir ki yine 
tdtrı b Çocuklanmızdan terekküp 
kıttıla \J takımın diğer memleket ta
~ttj rı sırasında ayrı bir mazhari
~ij; llıüstC8na bir imtiyazı vardır. 
tııiy a, Yckdiğerlcrini tanımıyan, bil
~ ~1\acvmiycn, yabancı duygular
tUrı k§ \ı iki hasım genç zümre bu
tqta.k arşı karşıya gelecek ve çarpı-n hr. 

d yan meclisinde 
izahat verdi 

Belgrad, 25 (A.A) - Avala 
ajansı tebliğ ediyor : 

Baınkil bay Stoyadinoviç dün 
ayım mecluinde n-velce mebusan 
meclisinde kallanmq olduğu ayni 
ifade ile hükümetin harici Üyaı.etini 

t izah ''e teırih etmittir. 
Ayan meclisi, mebwan meclisinin 

yaptığı gı"'bi uzun alluılarla hüküme
tin harici siyasetini tasvip elmİ§lİr. 

Hlikümct rewnin lli&süye çıka
rak beyana1la bulunması '.büyük bir 
alaka tevlit elmqtir. Gerek mcdis 
sıraları gerek diplomatlar ve gazete
cilu t:-ibünleri dolu idi. 

Almanya 
Aleyhinde Londrada 

nUmayı,ıer 

Londra, 24 ( A.A) - Dün ak
f&Jtl yine Almanya aleyhinde bir 
nümayif yapdmıtbr. Nümayifçiler 
Veıtende de Londradaki nazileri 
kovunuz, Çemberlayn ıitmdidir, di
ye baiırmıtlardı.r. ----

aşvekilin Avam Kamarasındaki 
beyanatı Fr&n~ada iyi. karşılandı 

B. VINSTON ÇÖRÇIL DEDi Ki: SULH iÇiN 

Fransaya sözle değil EDıniyet 
tedafüi bir muahede ile Kaynağı 
bağlanmak lazımdır nerede .? 

Paris, 25 (ö.R) - Frııntız. matbuatı dün alqam A1r·am kamarasında bqve
kil Sir Ne,·ille Cbamberlain tarafından yapılan beyanata pek iyi karıJamqbr. Bil
h~sa Lokamo muahedesinin tatbiki icabı olarak, Fransa ,.e Belçikaya tahriksiz 
bir hücum yapıldığı takdirde, fngı1teren:U bu memleketlerin imdadına yetifece
ği hakkındaki teminatı memnuniyet uyandırmııtır. Fakat lngiliz bafvekilinin 

Çekoslovakya hakkındaki bey~natı çok ı ten sonra ilave etmiştir : 
üıtira:zlı ve ihtiyatlı görülmektedır. fspan-

1 
«- fngiliz hükümeti Almanya tara

yada kan;mazlılı: meselesine gelince: 1o- ! (mdan Çekoslo,,akyaya verilen temina· 
giltere hükümetinin bir daha bu uya.set tın kıymetini l&üçük aörüyor değildir .. 
lehinde vaziyet alın!§ olması sağ cenah 1 Prağ hükümetinin de Alman ekalliyet
ga.zeteleri tarafından memnuniyetle kar-

1
1 lerinin makul anulanm tatmin etmek 

ııfanm~tı:. Fa~ist temayüllü gazetelerin hususundaki anusu memnuniyetle kay
kaydettiklerine göre Fransız hükümeti detmektedir. Eğer Almanya ile Çekos-

-=-
zim için tam bir emniyet tabasaul edece"· 
tir. lngiltere ve Franaa birbirini •K.utı
lıldı olarak• himaye etmelidirler. Neden · 

- SONU 2 fNCt SAHiFEDE -

FENERBAHÇE 
Milli Kümeden 
çıkıyor mu? 

de, !usa bir tereddüt devreWıde.., sonra, lovakya araamda bir güçlük çıkacak olur· JıtanbuJ, 25 (Hususi) - Fener-
tipanyada bir müdahale siyaseti takip aa onun halli için diplomasinin bütün bahçe bu pazar Harbiye ile maç 
edilmesinin beynelmilel bir harbe daya- elastikiyeti ile çal11m&ktan 1ngiltere ge· yapmamağa karar nnnİflİr. Buna 

l nacağını nihayet t:lkc!ir etmif ve İngiliz ı ri ,kalmıyacakbr. Fakat fU kanaatteyim sebep maçın Fener stadında yapıl-
hükümetinin tazyikine boyu:ı eğmelt ki burada her hangi bir kuvvet mesele· mamasıdır. Federasyon Fenere Tak-
mECburiyetinde kalmıştır. Bununla bera-1

1 
ıinin ima edilmesi iyilik yerine fenalık 

raber «Acticn Française» kralcı guete-,yapacaktır.» simde oynamak fUIİyle Üç yüz lira 
.-... . tazminat teklif elmİfse de FllOel bu si halk cep.hesinin lspanyadr:ı geni, mik- .Başvekilden sonra amele Ye uoeral 

teklifi kabw etmemittir. yasta müdahalede bulunduğunu iddiaya muhalif partilerine mensup :hatipler sö~ 
clevam ediyor. alnu§lardır. Nitecede eslii nazırlardan B. 'Fener, iki maça iftirak etmediiin-

Londra, 25 ( ö.R) - Dün Londrada Vinston Charchill hararetli allcıılar ara· .,.,...,~,,.....,~.,.... den milli kümeden çekilmİf ola-
büyük bir diplomatik gün olmuıtur. Baf- ımda ıu sözleri aöylemiıtir : Ingiliz hariciye nazın Halifaks, Ingiliz caktır. Fenerbahçe, pazar aünii ken· 
vekil Chamberlain diplomatik vaziyeti •Batvekilin Fransa n lnailterenm nazırlarnıdan Duf Coopcr ue SamueL di stadmda Beykozla huauıi bir maç 
sarih ifadelerle tahlil dmİJ ve lngı1tere- mİİflerek müdafaası için Franae cümhu- HOTc avam kam4rcısına girerken yapacaktır. 
·~~~•~miJ~~~~k~~~~ek~~illuk~~~~'~~~~~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
smda Fransa Ye Belçilcaya yardan taab- zi bu kadar sarih bir tekilde teyit ebnİf Sıhhat 
hütlerini hatırlattıktan aonra demqtir olmasından pek mesudum. Besbellidir 
ki : ki bu aözlerin ifade ettiği mana, niçin 

müsteşarı ve sıtma müca

c-Hükümetin muahedelere nıüateni- açıkça söylemiyelim, tedafüi bir ittifak
den Portekiz, Irak ve Mull' bükümetle- tD'. Şu halde teferrüatlı bir ukeri muka
rine k&J'fı da buna benzer taahhütleri vele İmzası suretiyle neden bu ittifakı 
vardır.» daha ınüeuir kılmamalı? Neden tekrar 

Batvekil Çekoslovakya meselesi kar- bir ittifakın bütün mahzurlarmı yüklene-
111ında lngi)terenin vaziyetini ( dünlrü lim de babteefebiJeceği faydalardan iati
nüshamı:zda bilöırilciiği ribi) i:zab ettik- iade etmiyelim 1 Halbuki bu halden bi· 

dele teşkilatı U. mülettişi geldiler 

Bayraklı bu sene sivri
sinekten kurtulacak t\ıt b Yanlış ve muzır havanın vü

"'tJa b·llllasına bais olan amiller: Ev
t'cia· 1!kaç gün evvel bir Güneş ida
~"'!111111 ehrimize gelerek spor ma-

·•ı ar ·ı 
~ 1 ı e temas etmesi \'e anla§ıl-

Mebusan meclisi Harp 

Fransa Milli müdafaa nazırı 

teşkilatı kanununu kabul etti --
- -. Karşıyakadan Bostanlıya kadar uzanan saha 

B. Daladye dedi ki: ile Halkapınar, Kızılçullu ve Ağamemnun ~ıtı1rı 'a~.at bir zihniyetle lzmir hal
bıı f Cuneşliler aleyhinde her hangi 

~Ilı ena te:r.ahür ·veya ki tecavüzde ' ' V • cıkacak 
.!! il~ll"lanıalarını temin etmek üze-ı .l en l 
~% 1~asta bulunması, ikincisi ha- 1 t 

bir h d •• bataklıklarında tetkikler yapılıyor 
arp unyanın 

~,o arak An1carada Oçokun .son h • J h h l . • k 
\>İ\~tirı~rını idare e~en ve. m~çları ' er yerınae arp sa ne erı varataca 
l~ en evvel tatıl ve mıadından 3 
l.1taf ~7f tıcak kadar bilgisi7Jik veya ' 
1iı~di~ır ık gösterm .. k suretiyle - her Paris, 2s (ö.R) - Mebusan meclisi lak verebilecek bir harbin ilk haftaları ce bir Avnıpa bubi idi. Fakat gelecek 
lit ~e göre aczini ispat etmiş olan milletin harp zamanındaki teıkilab hak- içinde Fransa hiç kimseden · bir yardım 1 harpte yangın bir noktaya, bir kıt'ayo 
dr:..,a.~ın - bu maça gelinceye kadar lkmdalii lumun projesini ittifakla kabul bekliyemez. Hudutlannın, semalarının ve,münbasır kalmıyacaktır. Bila'kis mütead
~ , C .. den karar ve teamül hilafı- etmqtir. Bu neticeye varmak için mü- ıimali Afrika memleketlerinin tecavüz- dit YaJ131n ocakları olacaktır. Bütün bu 
~!!tjtil Uneş milçlarmın idaresi için 1 hİrn bir müdahalede bulunan milli mü- den masuniyetini kendi kuvvetleriyle te- muhtelif harp sahnelerini tek adamın me· 
l\l'tıı tnekte olmasının istihbarıdır. dafaa na:zm bay Daladier demiıtir ki : min etmesi icap edecektir. ııuliyeti altına koymak nasıl mümkün 
t~ibin~lllanda Güneş kuliibü mün- «- Fransa için askeri meule çok ka- 1914 bubi, verilrniı olan ndm hilafı- olar? Bu bir imkiıuızlıkbr. Fransanm 
"'~ ?tıa•~den olan federasyon reisinin 111Jıktır. Fransa hem ingiltere gibi bir na ol&rck, bir dünya harbi değildi. Sade- i$tikli.l ve hürriyetini vikaye edecek olan 
J:ıı,, k Çdara nezaret etmek üzere iz- mÜ!temieke İmparatorluğudur, hem ltal- !alan veya Ealfuı ıulem değildir. Kurslu 
h.nı~~r gelmesi bu spor temasımı !ya gibi bir ALdeni:z devletidir, hem de bir teılihat gayretimizdir ki dünyaya 

l t 1kkat bir al:ıka uynndırmış- Almanya gibi bir Kontinan (iç kıt'a) hü- ıerbest ve müstakil kalmak azminde olan 
atir· kümetKlir. Şunu bilmek lazımdır ki pat- l.uvvetli bir millet hissi verecektir.> 

~~tta)~n l bu müselsel hadiselere 
it "at 0 duktc;n sonra insanın içine 

trı~i :ın:ndaş sıfatiylc elem düşme-
~ııı Urtık .• ] B h d ı ~ tcvJ·t un o mıyor. u a ise ,,._ 

• 
1 ettiği garip tefekkiir arasın-

tıı Curı 
lclın takımı yabancı bir takım B· .. 

h~ ·~ kirrı. 
~ '<1iy

0 
l l:t'? •• Bizden ne hakla şüp-

d • b\ı ihr .nr? · · Onlara yapılan bu iti-

trı 11~İt). ~7~nı, bu iltimas teklifi nc
ııı( •hrnaıı çın her sahada uğradığı
" 

1tı<Ia h ere, hak<-ızlıklara, spor adı 
1';()~ oş g .. ··ı d 1 1 ' 1 t<:ı~ l'lıtnuı oru en a a etsiz İK ere 
•" q<:ı v U~or da .. .) kabilinden bir 
t~ ~;tıcj~· hıh~yetsiz sualler bir ıstı-

;rıı l'ak 
1 alınde insanın müfel:ke

~İr arnk geçiyor. 
' So~tiorculannı, spor idarecilc-

2 iNCi SAHiFEDE -

GAZETECi 
B. T ahirin cenaze 

t6reni 
-0--

lata:ıbul, 25 (Hususi) - Zincir
lil.u:, utlaki otomobil faciaıına kur· 
ban gid:.-n Tan gaz.elesi tahrir mü
dürlerinden bay Tahmn cenazesi 
gazeteci arkadaılannm göz yqlan 
arasında kaldmldı. Edime kapıdaki 
~chitliğe defnedildi. Cenazede yüz
lerce k~i, gazeteler adana gönderi
len çelenkler vardı. 

Mezar baıında bay Hakkı Tank 
Uı heyecanlı bir nutUk aöyledi ve 
T ahirin meziyetlerini saydı. 

Ff'ansız hariciye nazırı B.P. Boncour ue 
Gennal Gamelen 

FRANK ONUN 
Mümessili Belgrad 
ve Bükreşe gidiyor 

tsıa..,bul, 25 (Hususi) - An-

karada bulun:ın F raDkonun miimes
sili bu ı:abab buraya geldi. Gazete-

cilere olan beyanabnda Romanya 
ve Yugoslavya ile müzakerelerde 

bulunmak üzere Bükret ve Belgrada 
gidecetmı, Balkan antantı devletleri 

ile Franko araaında siyasi münase
bet tesiainin timdililı mev.ıuubabla 

olmadıtmı, bunu 

c:eiin1 aö1WL 

A!]amcnınun knplıcalan 

Sıhhat '9ekiıleti müstqarı ve Kızılay cemiyeti o-;tnel :;ekreteri Dr. Aaun Arat 
dün Ankaradan tehrimize gelmİftir. Ankarada bwunan Sıhhat müdürü Doktoı 
Cevdet Şakir Saracoğlu da müsteıarla birlikte dönm(iştür. 

Sıhhat veki.leti müsteıan tzmirde, Sdıbat vekal.tinc bağlı aağlık müeueselc· 
rini, göçmen qlerini '9e lzmir civanndalıi ıivrisinekle mücadele ve bataklık ku

rutma Eealiyetlerini tet1'ik edecclltir. Tet- litı rciıi doktor Şevket clün ,ehrimi?:e 
kiklere dün baflanmtfbr. .relerek faaliyetleri hakkında müstqara 

Müsteıar, jzmirde sıtma mücadele bir rapor vermiılerdir. 
mmtakuma alınan Jearııyaka, Boıtanlı, K&J'fıyakadan Bostanlıya kadar usa• 
Dedebaılı, Bayraklı ve diğer yerlerde nan saha ile İz.mirde Halkapınar deresi, 
aivrisinekle mücadele tqkilatı tarafından Kı:zılçullu, Aiamemnun ılacAlariyle in· 
yapılan itleri tetkik etmektedir. ciraltı bataklıkları için, ıu mübencliai Ah· 

Sdma n aivriainelde mücadele teılli- met Çınar tarafmdan esulı ıurette tet• 
llb mnumt miifettifi Dr. Rüttü Cerıün kider yapdmal&tad ... 
le Mlınlla - hmir .,._ mücadele tetki· , tNCt SAIUFEDE-
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Güneş müsabakaları münasebetile 

F eder as yon reisine 
atfedilen tarzı hareket 

ŞEHiR. HABERlERi. lzmirli 
---o -

Daima centel· • 

• an ısa ç--eşme kazasında Ilıca köyünde ayni gece 
iki bağ kulesi yandı 

mendir 
--o-

Ondan şüp~e edile~ 
lzmir spor muhitini gücendirmiştir kendi
sinden vaziyeti tavzih etmesini bekliyoruz 

Ziraat müdürü 
Vilavet meclisince M h ı il ı d 

YAZAN: Dr. K. TA~-~ 

t .. --BAŞTARAFI 1 mcı SAHii':;-,.. eç u e er pe ro o- rini ve nihayet bu kültür ~ . .,. 
takdir edildi al.ak.adar olan bütün lzmirlileri 

23 mart tarilııli Son Poata gazetesinin,de Laza müsabakalan seyretm ... !ı üzere k k b • • ı vela hayrete, sonra da yeis ve uıır, 
..,_ eütun'lannda bir bandis var : lzmire gelmişti. Bu ~fa da sadec2 seyir Manisada modern ziraat usulünün yer- ere u ışı yapmış ar süre dÜşüren bu nevi gayri~ 

(Fatbol federasyonu, ltı1anbul .-e An- için gelmif bulanabilir. F.bt ba yd dep· leımesi için Yilayetçe baZ1 ziraat aletleri tedbirlere lüzum hissediliyor~ •• flr 
kara takunlannın tmılrde yapacağı maç· lasmsn müsabakalarına y bancı hakem· 1 ve makinalar celbedllmİftir. Bilhassa pa· den~ .. 
lar :,.;.. ba k rl · ~=- Feder•• 'ı !!'_.Jl_._!1 ___ ! ~.Jlet _...ıil • :ı_ lmuk ve ~day babWıck Manisa vila- Evvelki gece Çqme kanımda şayanı tahkikata baılanmııtar. Yapdan tahkikat- • Ş kah ' tın k l:. .... nıdaı .. ·r·· zı ara ar vennquo. .....- er g~ au c:uı mernq men, 1 • • • • •• • • • • v • • unu uı e e ..... • • 

• • •-!....d J __ ._ ..r-...ıa IG.. .. b-'--' .. Aıı'~-d yeli kısa bir zaman içinde büyük bır te- dilmat bir kundakçdık hac.~., OUDUf· ta bay Mahmut Şevkiain bai kulesuun ( · J'I 1...1 •• ~. ~ yon reısı, ııunır e yap ac::a& ma,. ... u unq musa ıuuunrı ıçın KD&"1l an an· 
1 

• • 
0 

d __ L:L ed' • • Ba zmır ı er sporu spor oauua- .. ~ 
binat bulmıac:ak ft oradaki o,unlar 

1 
trenöriin getİrtİlmif o sınuı nnnesı n~- rakki ~...n göstennqtir. • . t~. _Ge_ce yansma d~~ ÇCfDıerun •• 1ca ta~. ~an ~ tc;;uu amiftll'. ~ insanlan manen ve maddeten~ .. ..a---~ .c.a._ı.._ ___ .;ıı_ L--•---- L-•--. ld. ? J Akala pamukla.rmın Manisa vilayetin· koyu cıvannda beledıye mubasebecası B. Ha.sabin açınde kimse bulumıuyan bağ l "W 1 t bet faz·1ı.-. .. ....:. m ... --, ..... ~~ -- -..... ar •• • • • • • ıge. asa e e. neca e, ac::- _.._ 

1 •- _L__d "dare edilecektir ) f 0 . 1 k" , t b ld Al k t de taammümü ve bunların ziraat usulü· Mahmut Şevkinin bağ lwleımde brr yan· kulesine, dq lıcapuı kırılmak suretiyle gı- tt•v • t d h • f" bU'. un-'.,,. er ,uorann an ı . ıyor ar ·~ 11 an u ıı. sanca ıı· 1 •• •• tt •• •• • • • • • • e ıgı, va ana a ana ı ·-~ 
Bu küçük havadis ıöyle bir mana la· lı:unına yapc.lan bıılmzlıkbra burada mu· nu koyluye göste:mek hu~da buyuk g~ ~ka.rak yanmqlD'. Yme aynı gece: bu nlmq ve alt kattaki ka.mşlar ~a~da bir rak yetiştirdiği, bir kelime ile~ 

l '--L~• dilrn • ~-'--"-- .. ül' ..ı··~- . . bir C<Uiiyet g .. eren Manisa ziraat mü· badıseden bir saat sonra Çqme Parti re- çuval parçasına lanL olarak bar flfC pet- I · w h ·d· bir~ 
ııyor : ~e e ea nnaanı gor uaga ıçuı ı. . . .. . an ansan yapmaga a ım . - LM 

( lstanb.ı Ye Aabra talamlannm b- böyle bir tedbir ahnmııtar. I dürii bay Ali. Manisa Yiliyet meclisin-
1 
ısa bay Hasip Kabadaymm bağ kuleıın- rol dökülrniqtür. Bunu müteakap ateş vasıtası olduğu için yapmaktadl"--. 

mirde yaptıktan müsabakalarda gayri Diyorlar ki : Güneş takımının müsa· ce takdir edilmi,, kendisin~ bir tnkdir- 0 de de yangın çdtmq, fakat bir tesadüf ver3mqse de kamqlarm Yaı olmasından Sporu ncak nezahetle yapan .... ,; 
tabii bir takım vziyetler hadis olmuttur. j ba1aJanrun bir antrenör tarafından ida- name verilmiştir. eseri olarak L:endiliğinden sönmüıtür. sönmiiftür. kışlarlar. Onların nazannda ~ 
1 t bul .... _ 'L .._....._,__ •-!-.Jle ed~---! r.::..- kulübü" ı * Bu iki yangın badises& nazarı dikkati Her iki bidisenin failleri henüz meç- • • . . "ft lla--.ı--s an ve .H.naara ~ r.anirQ 

1 
re 1U11C11 ~~ er- .. nın ernuyecegı gın yo 1UCPS _:.a 

hakemler tarafmdan yendınlrn.İf ve ır I kana feder yon • i üzuind n:E"ız ol- ' re söz e muva a ıyet e..---___.1r · • b" El celbetmiş, adliye ve zabıtaca miiftereken buldur k I ff k d ......aııı 
çok haksızlıklar yapdmlflır. naıı. mutbrd•- en . erişenlerin alkış beklemeleri~ 

Bundan dolaya da futbol feden.syonul Yine cli,.orlar ki : Futbol federasyo- Uzüm pıyasası bir vaziyettir. lzmir stal1.ında ~ 
lzmirde yapılacak müsabakal4r için fev· 1 nu reisi bay Sedat Rizanuı Günq kulii- M 

1
•

11
,,.
1 

toplamak için her türlü perde~ 
kalade bir takua tedbirler ittihazına lü• ı büne bqı A bir sempatisi vardır.. bayramı tedbirlerinden istiane etrn ... ~ 
ıcum cörü,-or, federasyon reisi bundan lVe oaun t;in hizzat tzmire gclm~ zah- . . . . • .. At ara artma vardır centilmence muvaffak olmak.~ 
aonra yapılacak bütün müsabakal da h:- me • · ihtiyar ar. Elen milletının millt bayramı munase- JŞ dır. Bu tarzda hareket eclece&ll:JI'~ 
mire gelip her hangi bw haksızlık yapıl-1 Diyorlar ki: l±ıubulda Alsancak taka- betiyle dün Yunan konsol~sluk ~inası~- den şüpheleri o1mıyanlann _ h ~ 
masına mi.ni olacak. lzmirde yapılacak rmoa yaptbn luksalı!dar ve yarmı bır • 

1 
da, lmnsolos cenaplarının nye.setinde bır . • • . • • • tedbirlere ve iltimaslara rn~_:_ 

"--L-•~ı .. _d ... _.c al .__,_ 't:-'-- c ·· Al ··~ h-'-k d 'ruhani ayin vapılm•t bu ayın" e Yurun Sc:ı hafta ıçınde h:nur lunanmda muh- ton pamuk çekirdeğa, 9 ton ıp ihraç edil- k d "t k b" hal""" muaau_. ar um ema l'UaU ı ~em- "llQll uneı - _ Jarteaaı. oyunu -... uı :. ı ..... • •. .. •• • • a ar zaı ve can sı ıcı ır 

1 t f d "d ttiril k --:-1.·· t 1 fu bol feci • • ba d - •. kolonisi iıttirak etmi-tir Ayini müt~akip tclif ecnebı ulkelere 116 ton uzum, alta miJtir. d"l er ara ın an ı are e ece , .,. ....... u z- t erasyonu reısı aca ne uıu- ,T t • • • • • • •• •• • • vur e ı emez. • _Ji1 
• 1• bak 1 .. __ ır • _ı~- 1. -'--t d ı .. ? konaoloshaned• bir de resmi kabal ter- ton mcar, 105 ton hurda, 71 ton pamuk Alman kontrol daıre1mm uzümlerunız I "rd I lann .......,. mU' ı em er Ulnll&&U'UK"• ıyıuuı. sız ır. nuyor ~ • • • • .• d . zmı e yapı an maç ~ 

il& ) 1 o:.......a-- •-~ . t . li Mustaf Esat tip edilmittir. 251 ton palamut, 176 ton zeytinyağı. 50 ıçm ıtbal musaa esa vermeğe batlaması, ·nc1 h Ik I yht ~L luk ..,.-
• .,,........ Al • %111D' a. , 42 nohu 26 ku d 1 il ered d • .. .. • . l . 1 sı e n m a e e co.,.un ti" 

D.a.. iki Wta eTftl lzmirio Alsancak Ferit gibi liyabtleri ve diiriistlükleri, €e-' Vali muaftni bey Cavit. müstahk ... m ton arpa, 3 ton • t, to: : a~ ng t d .. en. :..:;: uz.~. aı:~ı ~ı a ~- terdi~i, hangi hakemin misafir ıtl' 
tak ın t•-'r..Wa Femeltialtçe ve Cii- ' derasyo.an verdiği cliplomabr ve idace Mevki komutanı vekili general Seyfi, ko- n. fi~~ ~ luq yanı,. JJO t~ •. ep • 3 masa un pay müsait_ _U' ta.... ı- kımlar aleyhine taraf aldığı icfdilt 
neı ile ppbia miieeheh'mrda lstanbullu 'ettikleri müsabakalar ile sabit olan ba- nautanltk kurm9 r befbnı bay Astın Ak- ton tulün, 19 ton mayan kökü, 15 ton rakrn1ŞtU'. '?okuz numara ~e:-de alt- lebilir~ •. Bu lzmirde asla vaki~ 
bıakemlerin idaraiırJiijnden Ye bMia ta- kemler Mldanc:la ba,. Sedat Ri:ıı:a aa..ı lllÇ1 ~e diğer buı zevat ye konsDloslar teneke puçaa. 2 ton balar bamum 249 mlf p::. bir artma lı:aydedilmıtt•. mıştır. • 

~ieclen Wueden Ye bmir tala- bir kaaMt tapyor. B....a..rdaa fÜphesİ resmı kabulde haza' bulunmuıfardır. p 
1 

K 1 k Köprücük kemiği, bacağı, ~ 
~ '-lnnl•tara mlıtao gittiiiadea P. ' v• ma? Şüphesi ,.ek idiyae. ne için Cü- -=-- o isin . asap 1 ktrılan oyuncular lzmirli oyu~ 
kayet eden Son Posta gazetesinin. biç 

1
net n .. abekalanna Anbracbn bir an- Prof. loran gitti dır. Bu kahil anzalrla vahiın ~ 

1Mr ~ve 'ftlt'a J'olsken ilı:i balta &Ott-!tre.ör gdİrtmekledir. Şebrinıizd h bahalJ, ~ hakkmd ıı katlanan bu çocuklann keıo ~ 
.... tzmir spor muhitine ve lzmir bakcm-1 DİY ...... ki : Eiu futbol federasyo- tetkilder e ~ya.t e1· ofgı .. B Lo- Yaraladıg"' 1 Bekı·r LJa,vvan ı·hracı ı·çı·n lzmir stadından başka stadlaidı!_;:.f" 
1 • L!." le bir ·~!...._.JI_ L_ı_____ --!..! LX...1- L---•- •---''-"- 1 yapan ıı.vaçr 1 ()r esor . nı ., 1 B .. 1 ı f'" . lar IJl"T 
erme uoy uuı-- --- f&P· nu ·~ ...,,K: ~et euut:IUC u.dece, efabtind Türlı;of" b müşaviri db . / rı rnıştır. u muse se acıa ~ 
ı.cak ıeydir. !milli üme talimatnamesini federasyo· ':'° ;aıha S&b e ıd:U :!.ıde dün Memleket hastane- te ır er . ıerce her sene devam eder durtı ~ 

Eter Son Pastanın spor muharriri bu 1 na balatettiii aatahİyetlerİ kullandığuıa 1 ~ hareket~tir. Ouda tetkik- • ..
1 

.. Kasaplık hayvan i.bracatiyle qtigal biz. spor yapan çocuklaraauzı . ili' 
ı.. ... clW bndiiiinclea ..,.darnwpa, biz zahip ise. o balde ayni aalibiyeti. iki haf-

11 . d ed -•-t• sın de o du eden tüccarlar Deni:lbank direktörü 8. içinde sey hatleri sırası.da ~....,, • ! l enne evam ecca U'. , . • . fıf!J"":' 
lw sadece teeuiifte iktifa mera. Fa-

1 
ta eVYel Alsancak talmmnua btanbulda I --=-- Geçenlerde, aece vakti Dolaplıkuyu Haşmet Dölgenin de iftirakiyle dün Tür- tedbıre mür~caat e~~eksızın ~ 

kat faJ'el hu MLer falbol federu~ !Güllet ve FeaerLahçe ile ppbğa müaa-ı Bir tayin mahallesinde bir hadise olmuı, bir kah· kofis müdürlüğüncle bir toplantı J'apmtt- sadDSIZ ve bılhassa ıltunaaaız ..-.-
reİIİnin gayri resmi bir beyaaab telJin· bablanla aedea kullanmamq ve aİçİn J vehane içinde bulunan lıalka ve polis lardır. Toplanbya lurkofiı müdürü ri- ririz.. Gidcrleı-. türlü sebepler,~ 
ele 5.e, o ~Q İf deiilir. J tnnirli htbolculann mağd.-i,.etine yol Baıturak Maliye tahsil şubesi şeffiği. I memurlarına ateı eden Bekir isminde bi. yaıet ebnİftİr. mzlaldar ve hilelerle mağblp , 
~ ellemnaiyetle kaydetınR la-,eçmlllw? Yiae niçin. banclan evvel f:z-:ne.T~tlu malmüdürü bay Salih tayin ri, 89 numaralı polis memuru lbrabimin Yapdan komıfnHdar, haıltaam mtMtY· ler. sesimizi çıkar~~y~ ~akal~ 

amel• ki, futbol feder..,.oou filhakika, mirde yapÜa Bqild.q. Mubaftzgücü edılmtftlr. tabancasınd~o _çıkan bir Ltuiıunl• yara- yen zamanlannda taninle kasa.plak bay- bu k dan fazla degıl mıdir > ·~ 
Cünef taİmnınm. bueUn. ve yana &:ımir: ~ cb yabana hakem kul- 1 ~ lanmqlL vanlann nanl bul...cturulac:ait etrafmda mızın. sporcularımızın spor ;,ti! 
talmnlan ile Alsancak stadıııda yapaca-

1 
lanalmamşbr. ı At koşuları KUilun yarası suçlunun beynine rast- cereyan etmiftir. Alüadarl• daha tim- sine ne hakla itimatsızlık. göatd j1' 

& miaabalı:alar için antrenör (HOl'e5)İ j Ba bak. bu im~ bu dMat. bu Nisanın üçüncü pazar günü baPıyacak laauı ve ka!a tacım lwmea parça}&mlf· diden iJvaç edimek üzere tzmirde hay- lzmi.rli hakemler itimada P!~ 
Anbradan lzmire göndennqtir. Ve y~, ihtimam yalnıı: Gii:ıeı kulübüne mi has- 1 olan ilkbaher aı kopdan bazırlddarı iter- i tı. Memleket hastfnesinde bü,..ük bir ib- nn bulumdaracaldar ve itin alı:samasma rülmiyerek nasıl olu}"Or da ta ~~ 
ne futbol federaa,.onu reisi bay Sedat redilmelidir? lıen-~tir. K.oıfu procramt ranı ve asl8h ' timarnla tedavi ec1iımekte Olan Bekir öl- mani olac&klard ... ilk parti ba,.nnd ni- radaıı - burada bu kad:ır kı~ 
ilin bu mütabakalarda bulunmak üzere j Bütün bu suallerin bw tatmin edecek encümeninden ıcldiği İ(m ka 11 ar.uame· müı ve cesedine otopğ yapdmqtar. Otop- sanın bqinci günü Konya vapuruna yük- elemanlar durwken -hakem ge ~ 
bazat tebrimize &elmittir- O halde ha- cevaplanm futbol ı derasyon reisinden' lelerine de batlanmqtar. Y ı;İ neticesinde ölümün, bay lbrabim şu.. lenecektir. biliyorlar~ .• Bu lüzum neden. etfİJf. 
vacl"uin bu kmnı tamamen doğrudur. beklemek, hakkımızdır. --o-- linin tabancasından kurtulan ku'l41ndan selıepten icap etti~. Bütün bu t IJıt 

Acalta, llftll'en&iln Ye futbol feden.ı- Bekliyoruz.. A. H. B. K r l .. .., . ileri geldiği aolaıılnuftlt. Yaralıların ler her ne pahasına olursa 011111' .. 
yon reisinin fzmire gelifleri, hakikaten * .. ara arı tu!su eyınce :.mı".zJfZ7!D"'.7"".AY"_/"'..AY~v~~.,,xy;o takımın şampiyon ~lma~l arzdbf! 

~~~~:~~~~ Davacı Mevlude başlarına ış açtılar Halkevı köşesi . Tedavi ücretleri ~:;~;.~~a:a;~~e~~ru;~=~ 
ünced • it • r 7 v d. ·ı . iki kafadu acbı. ince Mebmetle Yö- y '--- -~•----'- L- ---• d' .. A lla d ~._:ı\ ' en mı en ge lJ'OC' nen t arzusı e mı .. ~~-et·«.r~.;e;c.AJ arauuıuı ~-- .. st_.ere ,..., l ve manev1 yo r an r~n _ı. v 

O. noktanın halledilmesi l&umdw. ; riik Mehmet. gece kaEal:an ç~ Et-ı 1 - 2 Nı an !l38 Cumartesi ak.ş.ıınt tınlan ,.....ı.ı.nn balam muraflan ve meğe meydan vermemiş ~,;il' 
8İdm hild ..... La )'il tz.irde yapı- zorlamı kaçırılmış • ll~p .. ~~ Bozyakada ~ ~bv-: ıkit.apsaray VC yayım ..k lunıUL t rafın- tedaYi aCretJeri bekluada ııhbat yekife- gizlt emellerini idarectleriınd _:.a' 

lan ve tunirli hakemler tarafmclan idare Urla~ , KÜp alam mevkiinde Cafer sme ciıı1i7odv. Kalavede dsger miLlten-, dan tertip edılıp ve <lavetilo-eleri dağıtıl- tirle Adlire wületi arumda bir · ...ı.,. lerler. onlar da bu türlü ~ ...... 
edilen Ankara ve fstanltUI müaabakala- lıihyanın km Bayan Mevludeyi kaçır- • • • • w mış \> n gece cyl\:ntıSl le ur u11uşlır. maçı e e nufuıı. oma ev il ~·e ı ırasıoqa- . ~ ler de verd:w. ince Mel.met taYla mese-l la ,_ 1 . cd"L • . -'d dil • 6!- 1 k d .ht" .ı_ ~:..ol 

n çok normal n •oa1ıme.ce .-tlar .aJmağa tqeblriisten suçlu Cemalle arka· leund~ IMr hidcse çdranJ"OI' ft lnça!ı· 2 - Evimiz gczı koınıtesi 10 Nısan P.ı- Adliye veki.letinden müddeiumumilik- karşısında çok zannederiz ~ ~ 
tında neticelenmittir. Halı:emlerimiz dü- t d•ılan Şerif ve Mehmedin muhakeme- ru çekıyor. Bundan cesaret ~n Yörük zar günü Yeni ıköye bit· gezinti tertip lere gÖncler3en Lir tamimde, bu cibi va· l veya üçüncü takımlanm _ç~~ 
rüıttUr, vuln:ıfludur. seyircilerimiz çok lterine ağa cezada baflanmııtU'. Mevlü- Mehmet ~ ~8!-ai• ,,.t~a ~;etmiştir. Gez.iye ~luak etmek istıyen r- ziyetle..de yanılallınn tedaYİ ve balom I Ortada ruhu kıran, zehirliyeD 
c•tj!l••dir. lele bidi.eJi tö,.le anlatmqt .. : uab~cı !:fuseymı baçakla _,.aralıJ'OC'. \tkadaşLrm nihayet 7 Ni3an larihine k1:t- ücretlennin, bu m.uraflan ihtiyar eden kalm~ı. . ~ _-ıı. 

Buna mukabil yine bu :vd lalanbulda _ slCardqim Zakir ulennaitti. Bi::ı- c_umıu metltutlan yaplldıktan sonr• 1oor Halkcvi sek.rcterligiııc ınüı·aca.atl.ırı. Lutanelere veftlmek üzere, ınaluakim ı Abı takdırde alkıı . t~ 
,. ..... bmiır .-ieaLahelanntla i.e 1Hs- de iıclıet old•iv üzere )"Oldan geçenlere Nacı ~l taraluıdan 90l"guWs yapdqoor., :1 - Eviıni~ııı so yat y l-dtu\ kl>mit"sin- masrafları meyanında rn.ı.kUından tah· sempati yaratabilmek ~çi~ azzett J/f' 
zat lıtanbul gazetelerinden öiı'endiiiaü-fbae tabet ikram~ a.ır elin evimi- Ve neticede:. • • cc Naz.illi basına fabıikast için amcle

1
saine reıen hüküm verilmesi badiciJmif. rencide eden hususi &~tım~~ 

ze göre vaz.İyet tamamen aksine olarak 1 zin önünde bir otomobil durdu. Annem, • Araba~ Huıeymı yaralw~ Mehm~· ı.kayl ve gönderilmesin& karCl ı- verilmiş· tir. halet edilmemeai kendt enuı \fO V. 
CONJ'MI ......... ffald, ~ rwl bmir- lotomolMidftaet"e fCl'het ilaa.mma beni d~ 42 ~ ve ince Mebmed .. ~e ~· 

1 
tir. lG-40 yaşına k...dar bu -işte ç hş.mak -o-- refel'indeki hakemlerden~ 

de ,...Lp tata-.U. ""k ıl« walm-tcöndenli. ~ ha~sane karar verilerek tevkıf edil-

1
istiycn kız. ve kadın şeraiti anlamak üze- Turizmi teşvik icin kemlerle oynıyarak maç 

'd• w.re eclilea rnüuhelrelanla. b. taa-J Depn Çllıı.n. Ş. Cemal beai kolam· tnİflerdır. ----- l'C Halkevimize ve amele birliği b~n- • • • ' •. Sl lazımdır. ."'4 1r-... t..a.n. a.D ........... ta- cl..a pbladt, döl"IWfe L.tfada, mW.a- • - 1 hğuıa müracaat.leri, · A~ ~ ltalyaa • ..... Böyle yapılmıyacaksa bu~ 
mirli ~lwa llir ~ habnMd ... :raıp-lftmet ettim. wemi de dövdü. Kaçar- Bır karar 4 - Motör kursu içiu yeniden kayL temlekeleri._-e turistik makaatla gidecek gürültüye. beslenen emeU~· iti t....._ IMlitocwL m.k ...,?er. K.nletim Zalııir ~ 935 yduıda Menememo Şehit Kemat,~ler.i yapılacakllr. isteklilerin evimize ~ eendMlere ftal,... .lroa~a.nele- vat ndaı1arm memleket ~pdil ~ 

·· u · ....... -.... PUllPOl'l viaeleri mecca.en d "d " · h ı 1a ı~ ... r Va:iret ... -'ıad. ilıea. ,..i bmir- Uç. ' • mini oldu.• köyünden Ati Çavuı laza Şerifeyi kaçır· o\ura.caa erı. ı mıp arap o ma rına 

liler Ye t...irli IPOI< 'r • BıtıeW ilca. Saçlal• bçarma tetelbWMinden .de- mai• teıebLüsten suçlu Mehmet ile ana- 5 - Evimiz salonunda her hafta Cu- r..,.lmaıldad•. tur. ~ 
fud.ol f~ reüUm t.mir 1aa1ı:. mi ...lümat beyan etmiflenlir. Yalnız • Fatmanm dün ağcr cezada yapılan du- ınarle.ii günU saal 15 te ilk okullara ka· • Par mıza, zamanımıza, ~ 
"_. • 1a1mn teftalacle tedlMrier a1-1Cemal· Me.tmenia keacl-.. ~ nqmatannd• her ikisinin de dörder .,. ragöz oyunu oynaltlmaktadu:·. Bayraklı bu sene sıv .. mıza ve nihayet kmlan v~ ~ecı.:ı~ .. 
m.p ..._ söetermai elbeüe çok man- ......_..-.,. ettiiini ~- MM- onar gün hapislerine ye Şerifeye elli ıi-1 G - 2S-3-938 Cumartesi gün.U saat 17 • • k k / k birçok manevi kıymetlenın&U 
tılma olar. keme. bazı pbitlerin celbi için talik edil· :ra tazminat vermeğe mahkUın ecliJmiı· . de Ar komitesi, ve saat 15 te 6!ö.steıit ko- rısıne fen Urfu aca ttr ve günahhr. 

FatLol federasyonu ttiai ~ aene mittir- lerdir. f nıHclerinin haftıılık Loplanlıları vardır. --BAŞTARAFI t tNCI SAHtFEDE-- -.---o---Ç-.. rçil 

" 

Karıarakada Alıırlwru deresi. Bostan- B. V ınston O ., , • • ' • • ...... ;--... • • 1ı • '4:·~ .. - . 

BUGÜN TAYYARE Sineması 
BOTON DONY ANIN TAKDiRiNi KAZANAN 2 MUHTEŞEM FiLiM TAKDiM EDiYOR 

•• •• 

4 UNCU AŞK 
FRANSIZCA SöZLO TRAJEDi FILIMLERININ KAHRAMANI ESMER GOZELI 

KAY FRASIS 
HAKiKi BiR AŞK FELSEFESiNi TAHLiL VE TASViR EDEN MUHTEŞEM FiLiMDE : KOCASI iÇİN KATtL OLDU, 

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

AYRICA BOYOK BiR RAeBETE MAZHAR OLAN ... 

ALI BABA Hindistanda 
TORKÇE SöZLU - TORKÇE ŞARKIU BOYOK FiLMi BiR HAFTA DAHA GöSTERILECEK.TIR ...... 

FIRSA1TAN iSTiFADE EDINJZ .• iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL : SEANSLAR : 
öl.DOROCO AŞK : 2.45 - 6 - 9.15 ..•... ALI BABA : 4.30 - 7.45 ......•..... 

lı. Dedebatt Ye S.yralda civanndak.i d d • k • • 
ufak dere Ye bataklıldıtnn kurutma ame- e ı ( i -~ 
livesi de çok f.al bir safhaya ıirmelc -BAŞT ARAFI 1 iNCi SA!°':~ 
üseredir. bu q birtiiioin neticeleri ..-ı:-'"' ~ 

Klll'flraka ve cinnndaki mücackle fa. ed~ ~~ .~nutmamai_ıd .... "' ~ 
oliyeti boıf ......... e.,...ı.ı ........ bu ....... ....a..- ku~ı;;::: 

· · · -'-t t--~-•-----'-t" v--ı ciliğimttin ted•fiiİ ve ne S1V1'llllle11 ea anau~ ar • .._, • • .. • . 1_: -M 
-•- · d · · · -•- · · nı uç midı yapar. Y etec- ., '.'.' --~ ., r-a ve cıvarın a ıtvnsınıc& yebftiren _a. ~ ~ 

•. fransadaki üslere dayananııa ,-,_ 
7104 kaynakla 666 ıu byuıuna muca- 1İn1$". Şu halde, fngiltereY• ..... ,; 
dele memurlan tarafmdan muntazam su-

1 
__ ._ b" d _a, b"'·--k ~ 
•~ ar taarruz an ,. ... a ....,_ ...,........-aJıı 

«"ette mazot döktiiriilmdıtedir. Mücade- lafta F ... nsaz ordusunua b~ tıl' 
le tetkiab reisi Dr. Şevket bu m111taka- da olmall biDnı için 1eni •• .... lfl' 

daki faaliyeti sıkı surette kontrol etmek- emniyet unaarudur. Franaa,. ır-:,. ; 
tedir. dece aözümmü tutmaktan ... ~ 

Müstefar dün baza ııhhat müeıaeaele· delim : Bu iki memleket i~ • ~ 
..mi ve haotaneleri Dyaret dmi,ıit. ...W7et b,...pl.-. ~ ..,.; 
~ün Torb~a gid~ göçmen i!- için ~ün ~iu. ~ _. 

leruu cözden geçırecektır. S.bbat Yeki· Fransa ite tedafuı bu- ıttil Jİtl,,,, 
leti ıöçmenlerin terfilJeri için büyük bir va bunun taalahütlerini aı&W ...... ___ __ 
baaaaaiyet göstermekte, bilhassa &ÖÇllMlll· hiyelte bırakmayarak Jtİ ~ 
lerin aaiLk durumlariyle .ı-.c1ar olnuık· ı.- taarila e&aaeli " ~ 
tadlr. ara11Acl• bir ~ birliii ._. _._... 
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TELGRAF HAEIERLERt 
1 • ...M'i·~ . .1? ' . . 

Berlın. 
. - ... · 

lngiliz Avam Kamarasında 
Varşovayı tehdit 

ediyor 
-o--

MH !SAHSFE .. .J 

. -
SON HAB:ER 

. ..... .. . 

Başvekilin 
şiddetli 

nutku için 
tenkitler 

muhalifler 
yaptılar 

Bcrlin 25 (A.A) - Berliner Tagcb
lnt gazetesi geçende Polonyada Alman
lnrla Polonynlılnr arasında cereyan eden 
bazı hadiseleri ka) cletmektc 'Ve tehdit
kar bır lısnnla Polonya hükümetini Al
manya ale) hindeki tahriklere nihayet 
\ ermei;<" davet etmektedir. 

Hatayda din propagan
dasına da başladılar 

lstanbul 25 {Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor: Cebare, 
ittihat vatani partisi kulübünde bir nutuk söyliyerek mşhur ho· 
calardan bahsetmis, sapka giyenlerin lcafir oldukların.:ı isaret et
mİf, buna benzer <l°ah

0

a bir çok saçmalar söyliyerck din pr~pagan
dası yapmıştır. Kırıkhandan gelen haberlere göre de Ermenileri 
ittihat vatani partisine kayıt için Mahmutlu Türk köyü civarında 
bulunan emlaki milliyenin tevzii vaadedilmiş ve kararaf tırılmıf
tır. Bundr;ln batka"flatay seçiminde Suriye lehine hizmet edenle
re para mükafab verilmek üzere bir komisyon kurulmuftur. Ko
misyon, tevzi edeceği bu parayı memur maatlarından yapılacak 
yüzde üç tevkifat1a temin edecektir . 

londra, 25 (A.A) - Dun Avam kn
tnara11ındo bay Çemberlaynden sonra söz 
•lan bay Attlee Çembcrlayni kuvveti" 
İnandıklarını gösteren ve başvekil ken· 
~ılttiyle müzakere ettiği sırada hu kuv
Vcti kullanan kimselerle müzakerede bu
hınduğundan '\'c filı>n emniyeti ihtiva 
"lrniyen infirada miincer olacak bir po-

1ıtika tathik ettiğinden dolayı itham e:.
l"ınİ§tİr. 

Attlee ba§vekilin söylediklerinde bir 
barL~ politikasını karakterize eden hiç 
,bir §ey görmediğini bildirdikten sonra 
Alınan.)' anın A' U'5tuı;·n) ı i•gal ettiği, 
lt.Jyanın ispanyadaki müdahalesinin de
"•nı ettiğini hatırlatarak bilakis ~yanı 
.lı•Yret derec~dc inanan bir hal gördüğü4 
tıü •Öylemi tir, 

B. Aulecye göre Çemberlaynin poli
lik.aı kuvvet önünde boyun e~mcktir ... 
~e aö~mder de kuvvete inananların 
·~•u -kuvv:et uııulleriyle tatn1in edilme: 
·diltç~ hiçbir mu\-affakıyele varmıyacakur 

R. Att
0

lee .ademi müdahJıle d'sane:ıine 
11İhayet ve;ilmesini istedikten sonra de
bıİftir l:i : 

Bana öyle geliyor ki ha vekilin biri
~ilc fikri daima fazla silah yığabilmek için 
"•kit kazanmaktır. Bu suretle hareket 
ederken orta Avrupa ve Akdeniz strate· 
jiJ.; Vaziyetinin kontrolünü kaybetmesin
den korkarım. Yine bana Ö.) le geliyor 
lı.i biz müsbct bir bantı politikası i tedi
~İrniz hnlde onun politikası yalnız hnrbi 
if'ciktirnıeğe matuf bulunmaktadır. 

B. Attlee lapan) ol hükümetine taar
~l.a karşı kendini miıdafaa edebilmesi 
l'ın ademi miidahale politikasından '\"az 
icçiJın~iııi istemiı 'e İşçi partisinin mil
ttlcr cemi;> eti paktı pren ipleri hakkın-

daki k . ld ~ ·ı· 
111İıtir, 

onırını \ ermı• o ugunu ı ave et· 

B. Attllcden sonra Libt'ral muhalef el 
11dın11 Öz alan bay Sinkler ba.,vekilin Al
llı•n• a 1 1 • . .. . . 

.>u \C ta}n;>o ıtımat gostermcsını 

lealıhatı çabuklaştırmak karariyle teJii 

~dcrncdıiini bildirmi, ı. c bilhassa Çekos-
0"•kyanın istiklôlini ve bütünlüğümi za

~;ı,rı altına alan sarih teminat istemiş ve 
aşvekilin bu husustaki sözlerini~ asl:ı 
----------

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .. .. .. .. 
a . . . .. .. .. .. .. . . . . 

Bir lsci ' , 

Mebus 
Mecliste söz aldı ve 
Türkiyeden bah .. 
setti. Muhtelif ha
tipler söz alarak 
dünyayı tehdit eden 

: harp tehlikesi kar-
• 
şısında lngiltere-
nin vaziyetini mü
nakaşa ettiler. 

hakıkı bir şekle koymamalı. Bir ittifakın 
bütün faydalarından istifade etmeksizin 
tckmil mahzurlarına kntlanmamnlıdır .. 
Bu ittifak tahrık ı•dilmeden taarruzda bu
lunacak olan memleketi dü;ündürecck 
ve taarruza muni olmadığı takdirde de 
iki memleket ınütearrııa mukavemet için 
km.,, etli bir · :.ırrıte ıııÜ<."elıhez buluna
caklMclır. 

B. Çurçil medeniyctı kurt.ırmak İçin 

milleti birlcşmeğt: dnvct ctmİ§tir. 
13. Çurc;ilden sonra bazı hatipler 1 u

na memleketleriyle hir anla ma telkin 
ctrni§lcrdir. 

l~çi mebus Noel Seker partisinin ta
arruza mani olmak için milletler cemiye
ti paktı prensiplerinin ihyasına inandığı
nı bildirerek Türkiyeyi, Yunanistanı, ih
timal Lehistanı ve hiç şüphesiz Hollan
da, Belçika, t~kandinav,> a memleketleri 
ile F cnlandiya ''e Baltık devletlerini mu-

.. ,••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L:.avemet edilıne:t. bir kon1binczona ikna 
kafi olmadığını söylcmi~tir. etmek belki de mümkundiir, elemiştir. 

B. Sinklcr miiteakihen dikkati lspan· Hiikümct adına cevap veren Sir· Con 

Bu gazete bu münasebetle Alman hü
kümetinin Almanyada bulunan Polonyn 
ekalliyetine kar ı göstc'\"diği iyi muame
l<'yİ tebarüz ettirmektedir . 

Amerika 
Avusturya muhacir
leri icin bir teklifte 

' 
bulundu 

\·aşÜıgton. 25 (A.A) -Hariciye ne-
zarcti Amerika hükümetinin Fransa, ln
gil tcre ı c Jıa]ya dahil olmak üzere 29 
millete Almanya 'e A~usturyalı mülıe· 
cilcrin muhnccretini teshil ctmek için 
beynelmilel bir komite ihdas ve bu kom:. 
teye i;tirak etmelerini teklif ctmi oldu4 

ğunu bildirmektedir. 
1-f,.r memleket 'Jlluhacitlere yardım el• 

ınck için bir para toplıyacaktır. 

Bir Alman 
tekzibi 

yn vazi}·etine ı;;ekmiı ve bu memleketin Sayıncn bay Çemberlaynin İngilterenin 
mütcarrızlar tarafından tanzim edilmiş Fransaya l.:arşı olan taahhüt ve vc:cibele
olan listede ilk kurban olarak dahil bu- rini tarif ı.·e teyit etmiş olduğunu söyli· 

lunduğunu bildirdikten aonra demiştir yerek demiştir ki : Bcrlin, 25 (A.A) - D. N. B. Alman 

ki : lngiltere Almnnyanın Praga karşı AJansı, Almnnyanın evYclcc A' usturyn-
Baş\"ekil ltalyan kıt'alarının Jspanya- kullanabileceği bir nevi ekonomik taz- ya terkedilmiş olan Triyeste mıntakası

dan çekilmesinde ısrar etmezse ademi yik için Çekoslovakyaya teminat , ere· nın Alman,> a lehine idnmc."i için İtalya
miidah:ıle maııkesi altında Frankonun ve mez. Alman :> nyılmasının tehdit ettiği ya müracaat c:tmis oldu:'•u hakkında bir 
onun 1:ıpan,> adaki müttefiklerinin muvaf- diğer memleketlere de teminat 'ermrk F rnnsız gaZt"tesinde çıkan haberin asılsız 
fokıyetlerini açıktan açığa kabul <"ttiğini icap edecektir. En büyük servetlerimiz. olduğunu bildırmektcdir 
zannedenlerin şiiphesini kuvvetlendirmi~ den biri sözümüzü tutmak hu.-usund. ki 

olacaktır. şöhretimizdir. Bu sözii ancak her hal vc 
B. Sinklc:r hukümetin harpten kaçmak vaziyette tutnbilccer,imizden f"min oldu

istediğini ve fııknt harbe doğru kayd_ı- ğuınıız tnkdirrle vermeli} i:ı. 
ğını bildirerek sözlerini bitirmiştir. B. Çurçilin Tuna memleketleri hak-

B. Sinklcrden sonra siiz alan B. Çun;il kındnki teklifine i..ınrd eden 13'. sa;men 
nutkundan dola,> ı bay Çembcrlayni teb- B. Çorçilin noktni nazarının daha zi} ad 
rjk ettikten sonra §unları söylemiştir : bazı devletlerle büyük bır ittifak , e 

Harbin önüne ancak muhtemel mü- yahut tedafüi ittifaka mutuf oldu "runu 

lngiltere 
bir Frankoya 

nota verdi 
tearrızı düşünclürt'cck vasıtalar bir araya ve bu fikrin ne kadar kıymetli olur1>a tı enernl F rankoya bir nota gundercrck 
getirildiği takdirde ccçil"bilir. B. Çem- olsun milletler cemi} clı esasına dn anan l.ıdi.m> in 1Hz 'apur • un t.ıhnbinacn 
bt'rln.) nin miişterek mlidafaa İçin Fran· hN türlti telakkiye tamamen aykın b-u- naS}onali tlerin me ul olduklarırı elde 
sa ile alman tedbirleri çok açık ifadeler- lunduğunu ve bund n başka da herkesin ettiği sarih malumatu dayanarak bıldir
le bildirdiğini i..ıitmekle çok bahtiyarım. teslim ettiği 'eçhılc umumi harp fel:ıke- mekte 'e gerek bu tecavüz kurbanlarırı.1 i 

Bu tedbirler tedafüi bir ittifak demek- tine müncer olmuş olan rakjp kombine- gerek ailelerine, gerl'kse vapurun ait ol
tir. Bunu niçin söylememeli, Bu ittifakı wnu ve ittifaklarının yeni bir şekilde te- duğu kumpan,> aya ait tazminatı istemek 
niçin tderriiatlı hir <ıskeri mukavele ile kerrürü demek olacağını söylemiştir. hakkını muhafaza ettiğini bildirmektedir. 

Londra, 25 (ö.R) - lngıliz hukume-

Fransadan ispanyaya 
günde 500 gönüllü mü 

/Mareşal 
Avusturya ya 

Göring 
gitti 

geçiyor? 
1, ~0nıa, 25 (ö.R) - tCıornale d'ltd 
ıa_. 

d •on l.amanlarda ltalya ve Almanya-
lc~n lspan,>a.)in tek gönülhi, tek top ve 
t rtlıtralyö:z; bile gönderılml.'diği halde 

tıı.rı 
lttı sac.Jan gönüllü 'e malzeme sevkiya 
d' ıtı geniş mık} asta devam ettiğini id-

lil t'dh , B .. h .. 
\r~ "ur, u cnzete} e gorc er gun 
tı~i!tli olarak 5 00 - 600 gönüllü cümhu
J• çılc-r ıt.araf ında çarpı mak üzere 
tanıı h 

~lll r, ududunu geçmektedir. } larp 
f"'ılıern~i ise, biıtun nakil vasıtaloriyle, 
'11 t asız gönderili)'or. Rusyadan bilh.\S· 
lcıı:/l\klar, rra ı~dan ha\ a müdafaa 
hıı,r 11.rı geçırılmektedir. Belçika ile de: 
~1.ı: rtıalzernesi teminı için Barselon hü
~""to~tı tarafından imza edilmiş bir mu 

a c 'ardır. 

~t&i ~r clon, 25 (ö.R) - Aragon cep mi kilometre me afedeki mühim bır ._ • 4 

h1.ıc:ın Yukarı kısmında Nasyonalistlerin külceyış merkezini hedef tutmaktadır .. 
l{~ö l'll\.ı uç günden beri devAm ediyor. Motörlü vasıtaların ve tayyarelerin taz
'Cıt ilce Hue ka cenubunda inkişaf ettık- yiki altında hükümet kuvvetleri tabii bir 
1 ııonra ta 'k' ·· d b · H • · k'I d h · k '!.11, ıf arruz, ı ·ı gun en en ues- manın leş ı e en ne rın orta ya ·asına 

ırnalınc geçmi,tir. Ve buradan ) ir-. çekilmişlerdir. 

B.llıtlcr Aı•ııstııryada11 Hcrlmc do11diiğıi ;:a 1 an hali: tal"Gfındau l:arşılarıırkcn 

Balkan matbuat 
ekonomi konferansı 

lata h 

ve 

Bcrlın 25 (AA) - Göring tayyar<' ile j lan Almanl,ır için beyaz, Avusturyalılar 
A vusluryaya gitmiştır. Mumaileyh Mnr-. içın ) e~il olacaktır. PIC'bısit pusulaların
tın lG sıncla Viyanada, 29 zundJ Gratz- da u ih,nt' ) azılıdıı: «Alman~ a devleti 

da, 30 zund.ı KlagCT\furtta, 31 ındt' Ma- plebisiti, 13 Mart 1!)38 de Avusturyanın 
tuendorfta -~ e. 2 Ma~ısta da Salzbu~tn 'Al 11nnyaya ilhakını taS\'İp eder misin? 
nutuklar SO) lı,> ecel'iır. it d b"" . k h rfl k"" ··k harfi a ın a uyu a e C\"et, uçu e 

Göringc iktısat nnzırı Fung ile bir çok h 1 d M . t h · t d' • · "ba b..... 

ayır yazı ı ır. un e ıp ıs C' ıgı ı r"'-
askcri ı. e iktısadi mahfillere men:ıııp ze· · ·1 kt" A k l · · 1 1 
vat refakat ch1ektedir. yı sı ece ır. s er <'l' ıçın :rt'Y pusu a an 

ayrı, fakat muhtevi~ atı aynıdır. 
~ı, n ul 25 {Telefonla) - 7 Nisanda lstanbulda toplanacak 
)c n Balkan matbuat ve ekonomi lconf eransları sırasında Dahili-
clır."ckiJi bay Şükrü Kayanın Istanbulda bulunması ihtimali var-

T~-ZZZZYZZ7.zz7...rLZZZZZZ7.7..Z7.7ZZ'LJ ... ...,.~ 
l~IRDE HJÇ GöROLMIYEN FJLIMLER HAFTASI 
U~lerce zincirlere bağlı ~sirleri .. Sayıstz gemilerin zehirli 

at~i ... Yılmaz yiğitlerin aralanhğı .. 
li.Eyt ESiRLER GEMiSiNDE 

CAN .. HAYRET .. KAVGA .. KIYAMET ... HEP 

Bu se.>ahut Avustur)anın Almanyn-
nın iktısadiyatına ithaline ve dört sene- --*--- · 
lik plfmın Avusturyada dn tatbikine ait Avusturya parası pi
me clelerin halledilmesi maksadiylc ter-

tip edilmistır yasadan kaldırılıyor 
Vi,>ana 25 ((),R) -Almanya ve Avus

turyada 10 Nis.m plebisiti içuı hazırlık 
de\ am t>di~ or. Mareşal Göring ekonomi 

nazıriylc bırlıklt> Linz schrine gelmiştir. 

Viyana, 25 (Ö.R) - A'iusturya i-

!inlerinin uç şiline mukabil iki mark he

abiyle deği!ltirileccsi w ıednvülden J.:a). 

Yarın bir nutuk söylıyecektir. Plebisit dırılacağı bildirilmiştir. B:ı muamele pek 

diı·C'ktôru dun .Viyanada .bir nutuk söy- yakında neticelenecektir. 

lemı bılhassa yahudi ve kralcılara hU- Viyana, 25 (ö.R) - Avusturya mu· 

1 cu n t'tmiştir. Rey var11kalann n .şekli harrirleri cemiyeti daiılmı~ ı. e Alman 

hakkında bir emirname ~ıkmıştıı. Buna muharrirleri tetkilatına t&bi olduğu hil-.. ........ :»..,'ll.TWY.~•••••••••••••••••••••it gör~ pl~isit ve rayiştııg intihap pusula- clirilmittir. 

~I KANUNSUZLUKLAR ÇETESiNDE 
iti ve TORKÇE FOKS JURNAL HEPSi BUGON 

l .A LE SiNEMASINDA 

Ata türkün 
vilayetleri 

Cenup 
seyahatı 

Ankara, 25 {Telefonla) - Cümhurreisi ATATORK cenup vi· 
liyctlerimizc yapacakları seyahate önümüzdeki hafta içinde ba•
lıyacaklardır. 

Nevyork 
iştirak 

• • 
sergısıne 

ediyoruz 
Bunun için bütçeye 500 bin lira kondu 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Hükümet, bu yıl açılacak olan Nev
york enternasyonal sergisine İftirake karar vermittir. Bunun için 
lktııat vekaleti 938 bütçcaine İftİrak masrafı olarak bet yfü: bin 
lira konmuftur. Diğer taraftan bu yıl Istanbulda daimi bir sergi 
binası yaptırılmak üzere lstanbul ser 'sine yardım ııamiyle elli 
bin lira tahsisat ayrılmı,tır. 

Viyanalı profesörlerin 
Celbi ıcın Maarif Vekaleti , . 
teşebbüsler yapmaktadır 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Viyananın maruf profesörlerinden 
bazılarının memlelCetimize gelecekleri söyleniyor. Haber alındı
ğına göre Maarif vekaleti bazı profesörlerle temas halindedir .. 
Bu arada bütün dünyaca tanınmıf radyoloğ profesör Skalitorla 
mutabık kalınmtf hr. Profesör yakında memleketimize gelecek
tir. Budan bafka Viyana üniversitesinin beynelmilel ,öhreti haiz 
profesörlerinden bazılarının celbi için muhabereler yapılmakta
dır. , 

' B. Faik Kurtoğlu Ziraat vekili mi olacak? 

Ankara, 25 (Telefonla) - Münhal mebusluklara C. H. Partisi 
tarafından gösterilecek namzetler arasında ekonomi bakanlığı 
müıtefarı bay Faik Kurdoğlunun da bulunduğu haber verilmek
tedir. Yine ayni haberlere göre bay Faik Kurdoğlunun Ziraat ve
kaletine getirileceği ihtimdi vardır. 

Büyük RJliHet ıneclisi 
dünkü toplantısı 

Ankara, 25 (A.A) - B. M. Meclisi llugün FiJcret Silayın baş
kanlığında toplanarak devlet demiryolları ve limanları i'letme 
umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkındaki kanun layiha
sının birinci ve orta okul öğretmeni yetiştirmek icin Gazi terbiye 
enstitüsünde açılan kursa devam eden öğretmen okulu mezunla
rı hakkındaki kanunun da ikinci müzakeresini yaparak kabul et
miştir. 

Bu sonuncu kanun layihasının müzakeresi münasebetiyle söz 
alan maarif vekili Saffet Arıkan beyanatta bulunmuştur : 

Geçen toplantılarımızdan birinde bu kanun müzakere edilir
ken Ziya Gevher arkadaşım ilk mektep muallimlerinden orta 
mektep muallimliği kursuna gönderilecek olanların ailelerine 
yardım edilmek üzere bir mikdar para verilmesi teklifinde bulun
mu11lardı. Ben de önümüzdl!ki bütçede hükümetin onu nazarı iti· 
bar~ alacağını heyeti celileye arzetmiştim. Tetkik ettik ve niha
yet ayda maktuan yirmi beşer lira verilmesi esası kabul edilmiş
tir. Bu husus yeni bütçede derpiş edilmittir. Ailelerine verilecek 
yirmi beşer lira ile kendilerinin iate ve ibate masrafları da naza
rı itibare alınırsa devletin yapmış olduğu fedakarlığı takdir bu
yurursunuz Yapılan tetkikat neticesinde bunun için ayrıca kanun 
getirilmesine lüzum olmadığı anlaşılmıthr. Bu para önümüzdeki 
bütçede heyeti celileye takdim edilecektir. 

B. M. Meclisi pazartesi günü toplanacaktır. 

Cek Alman parlamentosunda 
mebuslarının bir kararı 

, 

Prag, 25 (A.A) - Parlamentoda altı mebusu olan Alman soı
yal Hıristiyan partisi hükümet koalisyonundan çekilerek hükü· 
mete karfı cephe almak üzere Haynlayn partisine iltihak etmeğe 
karar vermittir. 

Sosyal Hıristiyan partisi kabinedeki mümessili devlet nazırı 
Zajicekin istifa etmeğe karar vermitlir. Sosyal Hıristiyan mebua
lar Südet Almanlarının taleplerini müdafaa ve kanun yoluyle 
Alman - Çek münasebetlerini normal bir tekle sokmak üzere S~
dct Almanları partisinin mebuılariyle tefriki mesai edeceklerdır. 

Bu yeni vaziyete göre Alman koalisyonunun 53 mebusu mev
cuttur. Buna mukabil en kuvvetli Çele partisi olan Çek köylüleri 
1)Utiıinin mebusları 44 kitiden ibarettir. 
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ş FAK TA ___ , Bitler program ı oktası 

KURŞUNA DİZİLEN 
l"Biiyük"bi~ .. ~~;;~:·ı (Mahmure Belkis adını taşıyan bir 

' 

luk romanından ! 
........ l.~e.!:~~!.~r. ....... J lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) 

1 

noktasına tatbik ediyor 
Şimdiye kadar tahakkuk edenler ve 
bundan sonra tahakkuku istenenler 

meyhanesinden yüz metre ileride durdu. iki ıünde on bet pipo doldurdum. (Gabriel Perö) isminde bir Fnı1Uız l h milletinin bütün fertlerini toplamı11orcltı. 
Kaoçepiııgiıı bataklıaneaini çok iyi tanı- - Şimdi nettde. .. önüme diif ... Ne- .. L. p s -"· b A man Fü reri "'abiy• L-kımın"·n "- -•kut -'·gı"'!di.t 

1Ciın7q• Şarvordun ihtan Raııl97- d G'. 1 s bil H • 'b' b' '- - " ld • .. ı mwı.arriri ari- uar gazetesi"""' ir y..- • ~ • oa WI ..... ma "" 
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.m. 1...Lı..ı. •• , m-ı.. oldu ror u. uze Y enıuns• il' 1 ır ... reoe 0 uııımu 100 er.... zı l/<IZllrak, Hit!erin <KAVGAM> adını dı"yor kı".• Binaenaleyh hudutlarda oturan bil-
..., -·r "'. · • , dınm naad olup ta oraya kadar düştiiiü· Çinli Rasleyp meyhanenin arkasında 

L-onl lkemmel bor L!-.. erdi. tııpyan kitabındaki proğTamnıı fimdiııe A tün Almanların an.avatanda topianınall 
~n m ~,, ne hayret ebnekte idi. bir odaya getirdt Yirmi kiti tilteler..iize· 1 -•·• 

F-•--ı JlL-~-rından _._._ bir .. __ kııdar ,....,ı tatbik etı;m..i NÖSterm;• ue manyanın acın- yeni bir merhale t~·kil ediyor. Bunı-
.... ......,,uH ı.-u Dil ....,.. K;;... ı.-·mda Tamere rast geldi. Mu· rlııe uzanımtlar, esrarın zebirleyicl zev• •··· • .,.. -. 

d -L ela kola ca bo"-'---1- • dı. ~-. bundan ıonra d4 neler 11apacag"ını izaha lntlerin Ravhta-~-~· nutkunda söyledi-
- ... ' -~- ....... kadderne•e lüzum sörmeden sordu : kine dalm"larclL Çinliler, l>eyazlar kar· " ) "' k 1 , .... .......... 

V.,,_,___ ' çcıl1farak Froı1U1111ın dikkatini ~ekmi..W. maga ayJ 0 m l- ği ve yalnız Almanyanın kaybettlği Ul• 
ıuunovn ' , - Görd;;;;ünilı: kadınm arad·"--- makanıık bir halde idiler. Her tiltenin • , ... 

_ Zavallı Şarvod dıye latife etti. '--dm ld • ~ • , • .. 
7 

"'
0

m~ Bu e11tereıan 11a.zııı• okurlarımıza fl<l1c- kelerde değil Avusturya gibi, BoheınY .. 
Londrada aradıtmaı bir kadım ı.u1ına1ı: .... 0 uguna emm.muınac ba§mda bir kandil """'ordu. !ediyoruz: yan du··şmanı Fran İsviçre gibi diyarların d~ında oturanı• 
bir dolanda.mnn cebinde bir pıin buJ. -.- Tamamen ~ tef.... '.'ldığmıız Bir boy pipolan doldurmak için ra· milyon Almandır. 

malumat ta bunu teyıd etmi~tır. VafÇll ıidip ıeliyordu. d F 
maktan dalı& kola dır Yalnız b kad Hitler, Avusturyayı bir kaç gün, battA Sa Jl Ve ransa Hitler izah ediyor: Loadnıda 1 

ld·:..,_- L..,_",_ ı· - Güxel... BuradD1 arnJına... Bel- Orada bulunanlar içinde biricik kadm Alınan toprakları bütün Almanları ih-

;:'lki 1...._ .:..:,..~...;;:7:e~ ki sana ibtiyac:mı olacak... Sybil Henninırıti. b~::= ~:~:: :~aı::::~ünin §nili. olarak kalacaktır tiva etüği vakit, Alınanyanın buııW' 
Rio De Jıuıiroda veya Kahirede danıet- Raalerıı hatakbanenin kapısı önüne Odanın daha 10t. daha karanlık bir ği, şiddeti her kesi şaşırttı. beslemeğe kMi gelmediği tahakkuk edet· 
meld..tir. selince kapının tokınağım tereddütle çe- kdöteaine çekildiğinden Raaleyı kilend~ Halbuki bunlar Hitlerin (Kavgalanm: se, hu hal ona yabancı topraklara salılf 

ş.n..cl : virdi. Meyhaneden ıelen berbad koku- erbal ıöremedi. ötede pia bir f le üze- yanlar ve orada bilhassa qağıda naklet- -k ... lp ııcıl11ı.ı bu bid btikl4!imi% için olmak için manevi bir hak verecektir· 
_ Br Joıre.. Dediğin l'ibi olıun de- lar burun deliklerini JaktL tçerde en ber- rinde lıaata b ir kadın rabyordu. Gözleri Mein Kaınpf) adını taşıyan eserini oku- harice karp da mücadele11e rıirişecek ha- Hangi yabancı topraklar?. 

likanlL. Ben onun arkaımdan koımak- bad kokulara eJrar kolı:uıu da kahlmış- ltadekalarmdan fırlamıt ıibirdi. Bir eli t.iğim.iz satırları okumllf olanlar bu hA- la koyaecılctır. Geııç hareketimizi" ilk c Bugün A,,,,.padakl toprııklıırU11 

tana kendi reaktifterimle uinfmayı ter- ı~ Ell'&l' çekenlerin ayaklarma bumadart ıilteden dıtarı diİflnÜJ, kendinden •~ diseler karşısında hiç te şaıınnadılar. günlerde proğrıımıtıda dahill tecedütlerı bwederkett evve14 11alnız RU11111Y' .,. 
cih ederiıss. ilerledt tik ıafı geçtikten oonra Kaoçe- mitti. Bu satırlar şunlardır: 1'arici ıiya.d muelerlerck-ıı daha fıul4 """ td!>i olan bir hudutlu memleketl,..ı 

Raale,.ten milaaade alarak li.boratuva- pinge yaldafb. Çinli binbatlJ'1 derhal ta- Raalen ona yalda§b. Kadın kurulda· cA!nuı11 Auusturya, büyük Alma" tJ4· ehemmiyet "ermif olmıııu\111 ıcbebi ıın- dü§ii11üyoru%.> 
nna çekileli. nıdı. Kendi.ini sayı:ı ile seli.miadı ve ıor- madı hile. Yanma daha çok ookularak ta111na avdet etmelidir. V c bu, sadec• lafılıyor. ~te apaçık bir nokta: Almanya ıçtıa 

• • • du : eğildt t.mile çai>rdL Yine hareket yok· ı bazı ikfuadi §eylerin Mticeıi değildir. Sonra halka yeni bir ruh vermek, ona yeni topraklara sahip olmalı: Rusyanııı' 
lntellicenı S.rvlain bütün istihbarat - Sarm b~mın ~etkinn":ı~ t~. Sonra ~nun J~• oturdu. Odada- Hayır •. Hayır .. Bu birlerne, iktuadi ba,. kuvvetini hissettirmek lazmıdır. zaranna bir hareket olacaktır. 

dairelerine haber Yerilmİftİ. Bayan Ru-' bu aef'ıl yuvasını zıyaretlennın ıel>ebını ~erd~ ~ k8'.'~e ~mı. bile .ç~- 1 kımdıın ehemmiyetsiz hatta .zararlı ol- 2 - Almanlara mlllf - aa,ıncl merhale; MO•· 
dolf Herı=-.· ..ıd -""e .._..il n _ _,_

1
_ anl'lytl bilir miyim? vınnenuıtı. Her hm !.endi i.lemınde ıdı., sa bile bu1111 rağme11 yine 11apılmıılıdır. k - .... ~,u Ue<nn B' ı. r · kad k k tuur verme temlekeler ham'• lıalmalı: Jbmıdı. Verilen talimata Ruleyı Çinliyi kolundan yakalıyarak '" ll§ı e ını aun omuzu- oyara Ayni kanı tııfıyan insanlar tek bir lmpıı-

d onu hafifçe sanlı. l • . . . c Millt ıuuru hııykırıın bir hükilmet Almanyanın kuvvetli, Avrupa kıt.al'. 
ııön S,.bil'ln izine t ... diif edenlet bin- bir k!"""' çektt Ve kıılaima fuıl adı : • ntor tıga aıttir. l4zı d M.lleti . .1 , . bı. !-
bap Raalersi milltacelen haberdar edo-I - Bu dakikada meybanenizde bir Bir çok defa ayni ıözii tekrar etti : Hitlerin 1923 den itibaren mesleğini, d ,,,m ır, .. ' l> ".'ızi.ıı."ı::' •:nıtt ı ·k 0 !- Uzerinde yeni topraklan ilhak edere!' 
celderdi. beyaz kadın var deiü mi? - Madam Henninu ... Madam flen• ,prensiplerini ihtiva eden bu koca kita- du.,unu gorett .ır L~ me ~ 17111

' 
0 bir kat daha artınca cdaha ııonra da dl~ 

Giiıılerce Londra ve dünyanın diier 
büriik ,.mrleri araaında tel~ ifledi. 
Pıın.Ne,,.-York, Buenoı Ayrea ve Kabi· 
reden hep menfi cevaplar ıefiyordu. 

• 1 . • h -'--dır uğu ranuın, Reilı'ın ıı.and "Y"'•tıı uer- ,_ . ..L• , __ ._ -••telli• 
- E ... Yani... nınıı... hın ılk satırlan ışte urwu . ,,,,,., b .• t"k . h"m ti temle&e arazisıne oawp o~ g.,.... 
- Esi mesi yok ... Var mı, yok mu? Nihayet rüyasından ayrılarak mırıl- Demek oluyor ki Alman başvekili """' ceıurane . ır ~ 1 ameti~, u. 11" e mesi çok ta bit olarak l:ınkan sahası da• 

V •- d H • ba dandı •. A t d k kalb. d CO§m'Uf bil' mıUetın cesur ıradeııne da- L•"- , - ar ""man Sn .. : ususı yabn- vusturyayı zap e er en ın e en • nuw.e gırer.• 
. . 11cmmllft içı11 caltı •enede11 farla zaman 

Sekis ırün sonra Ra,J.,.ıin bürosunda 
telefoa çaı.,orc1 •• 

dald kederini unutmak için buraya cir- - Ne var. .. Ne istiyorsunuz? ço.k ~er tutan bır arıuyu tahakkuk ettir- ge~iyccelctir.> Zaruri ittifaklar; llalya ~· 
mek istedi. Kabııl etmiyecektim. O kadar - Madam Hennings beni tanunadı· mıştir .... 

Çok yalvardı ki ruı oldum. nız mı? Rasley.n tanımıyor mısınız? Fak. . (ka al ) sahifele- lktldar mevkiine geldiği günden itiba- lnglltere 
•. at ınsan vg arım ın Hitl b .. eski ·· ini h zfed · 

- Çekiror mu? Çehresini yaklaıhrarak tekrar etti : rini karıştırırken <laha bir çok ~yler ren er ugun reıım a ": Almanya gayelerini tahakkuk eti~ 
Villdnoon ahizeyi binbafıra uzatb. 
- Mü.ide tef ... Dul hayaletin izi bu

lımdu ..• 

E E et - Binbatı Raaleyg... .. • . m 1 . b kita ta rok ve dahilde nasyonal sosyalist devleti mek içın· tek '-••ına hareket etmiye<:""' - ... v ... ogrenır. =t erın pro.•ramıru u p . k ~ 

- Kaç tane doldunıyonun.... Genç kadın doiruJdu. ltittiklerinden ve noktası noktasına izah edilnllş bulur. taazzuv ettirere işe ~a,,hyaca.lı:tır. Ay- tir. Itüfaklara. ihtiyacı var. 

- Y olı: canım ... Ver fU ahizeyi bana.. 
Raoley büyük bir merakla konutma:ra 

haıladı : 

- Söyliyemem... itin mahremiyetini emin değilmİJ ıibi lok bir aeale ayni ke· Bu pr•ğram, umumi prensipleri, şart- nif ali~~lda dgazet~lller'." hve nutuklakr~ cBir devi.et adıımınm mukadde• t.,,.-
bil'ırı'ınız..' ı· . t-'- iti' 1 1 ak . . 1. l a yetıy e e mı etin cyecanını o- • b . tı •-• kk k '-- ,.-...,.. uneyı earar e : arı ve gayeye varı m ıçın azım ge en . ki. k .ili ktir n azı ıcı'C•a ""'a u 14,_,,... .~.~. 

B:..ı.. •• R .ı . .. . rü ıyece ve ona mı şuur verece . .1.,..... 
- Söyle Kao ... Ba§ka teY dinleye- 0 .....,.ı a eyg... ınerhalclen gostermektedır. B artı . . ilin Hitl mek meıı.ıuubahı olduğu .zama,.... 

- Allo ... B- Tumerim paf ... Şimdi 
alclıiım bir haber. ıöre VaJttapek ba
rında ohıin nrdifinia İfaretlere tamamen 

UY1un bir kadma t-dGf edilmiftir. 

mem. Söyle bakalım • - DeY"111 edecek Umumi prenelp ~ ş~nn~ :~tir ~e er dııimıı menf1111tler! için a1111i ""'~ 
-- . YALNIZ ALMAN MlLLEI1N1N arazı bilir. Fakaa hın iş pro~rr kııllamnağıı mecbur olan omklar &,..· 

B b l l d 
nnnageçe . t u temerae aJct 

Om a ar a tın a.. MENFAAT! HESAPTA VARDIR merhale, ihtiyatla harrket etmek istiyor. m ır.> .. 1.k 
ÇünkU: A~ı;"da kimler Almanlar!~ iUU-

- Pelcl sonra .. 
- Sonra ... Vartfapel banna rittim 

ıef ... MeYXlfUbahı kadının hüviyyetini 
aQl1Jftarcl-. Tutamam aradıjumz ka
dın. .. Srhil Berrinıhamm kendisi. .. 

- Tebrik ederim Tıırner ... Cüze! ça
l'f-... Kadın timdi nerede? 

Barselon 
temsiller 

operasında 
verilirken 

- Hep orada... Uıun zaman orada 
kalacak ıı'bi ... 

- Anlamadım, ne demek iati,.or.m? 
- Şef, -.r ~yor .... Kendisini sa· 

atlercf.., beri ~ esrarla aarlıot bul-

Sevirciler büyük bir soğuk kanlılıkla 
taarruzun sonunu bekli yor, kimse 

d~. Oradan kaçmasına ihtimal yok.... yerinden 
~dl ~ ,..Jcmmd~ bir telefon kö,-ı Parla, 2 1 ( P.S.) _ 
kunden - telefoa edıronnn. 

Meftiini .-'6 1 lıpanyada açık 'e-- ı..,.... et... h. 1 · · ıı· · 1 
ır crın mı ıcı s-

- Vayqepel Road ile Sulton arum· ı J · d Ka • panyo tayyare en 
8 oçepmgte... f d b • taTa ın an om-

- Kaoçepmgte diyonun... Peki ııe- b d 1 h' 
1• ar ımanı a ey ın-
ıyorum..... k 

_ E -~ Ç-L t • •• de olara lngilto-
vet ,.. ... a.uuk celmeruz mwıa- f' h-• • • · re ve ransa u-

llP olur. Bu Çinli Taymiı aalıillerine çı. k.. ti · · ·· 
L-- _L__ ume erının muş-
""" y....,,cı remiler tarfalarmı, bm.-1 k b. 1 bb .. • • tere ır eşe usc 
ÇJnlilen mııafir ediror da... Bu kadının ı . . tiki . b. bö 1 gırış crı ır sıra-

J e berbat bir yeri niçin ... nasıl inti- ı d c··ınh . ı . 1 a u urıye çı s-
hap etf.iiinl bir türlü anlamıyorum, 

kımıldamıyor 
nemize gelince, bütün turneler gibi bat· 
lamıştır. Bir resmi otobüs bizi pcrpin

yandan alarak Bareelona getirmi~tir. Y o( .. 
!arda harabeler pek çoktur. 

iLK TEHLlKE tŞARETI 

Sekiz mart gecesi Barıelonda cMa· 
non>u oynıyorduk . Tiyatro aalonu hın .. 

,. cahınç dolmuştu. 

iki gün aonra yjne J\.fanonu oynamak .. 
ta idik. Saloıı yine dolu idi. Dördüncü 
perdede alarm verildi. Işıklar ıöndiirül

dü. Kimse yerinden kımıldamıyordu. Bit 
Rasleyc saat~a baktL Barsclooda Fransız .. ~ artistler aahnede dini bir aessiz1ik içinde 
- .20. d.JPl<aya kadar orada olaca- . 1 • • d . . • • hareketaizdik. Zaman zaman •ok yal'1-

panyol hükümeti 

.. . artıst ennın e ıştı- Y 

ııun. Vakit kaybetqıeden onıra ıit ... Bu k. I b. • ~"'!",.,.. nımızda patlıyan bombalar müthit ae•• 
kadını.. beb·- b I .. .. liy' ~-'---1 ra ıy e ır sen ope- . . , , 

. ......uc . a ıorupne un . .;,-.ın j ra ve opera komik ler çıkarıyordu. 
batka hır yere ıııtmeıine müsaade etme. ili . ha I Halkın bu -yanı hayret aoaukkanlı· 
<:.- • tems en zır a· v- •-
.,...yet kendıne gelir de ııitmdcte urar akı .d . p . t • lığı araaında orkestra yavaı yav•• Kata· ed b · m a ı ı. aruı en -.,,. -ı 

erııe ennn kendisine müli.ki olmak giden aan'atkarlar lan martın• çalmağa baıladı. Halk kan-
iıtediiimi ıöyle... ramanca bir co•kunlukla ayni mar•ı oo··y-heyetinin yıldızı v .., 

- Anladun tef Emi 1 • • • harfı ı · · d S M 1 d ·· . ··· r ermızı Pariıt operaıından uyor u. onra arseyyez ça ın ı ve eoy-
lıarfına yenne ıetireceiiın. Fakat Jıaç-1 BERNADET Del- lende Bu coşan, kabaran insan kitlesi· 

ihtimalini .. . muı conmyorum.. O kadar 
1 
prat'tı . . Bane1on nin heyecanlı sesinden başka bir ~ey duy .. 

k ' ' ki Geld ... ' d · 1 N ı. ço IÇl1lJf .. ıııruz • kendısile gö- bombardımanından mıyorduk. ihayet eleıdrikler yandı. 
.. b"---=-:-· etm' 1 T 1 ki 1 d T ·ı YUfe ~~· zann ıyonmı. Cevap bir mucize olarak ayyare er uza aşmı§ ar ı . emsı 

vetecek halde değildir. kurtulan bayan Ber nadet Delprat intİ· devam etti. 
- Bir kerre geleyim de sonra ne ya~ balarını ıöyle anlatmı,tır : Ayın on üçünde Luizin temsili müte ... 

pacajımızı &ÖrÜfürüz. _ İspanya kan tıelleri içinde yüzerken ı akip tiyatronun bütün penoneli aabneye 

Radeyr ahizeyi yerine koydu ve be. bir opera turne.sine çıkmıı olmamızdan . gelerek Fransız artistlerine aon bombar· 
men yerinden kalktı. mütevellit hayretinizi ve hattA bunu hi· i dımanda gösterdikleri ceaaret müna.se· 

-Azizim Vilkinson. Çok çabuk ıe- raz hafiflikle karşıladığınızı hi .. ediyorum betiyle hayranlık bu!..etleri takdim etti
vince kapıldık. Bir esrarlceıin istediğinUz Burada öyle zannediliyor ki fsp:ı.nyol şe· ler. 
mühim vazifeyi ya)Mlbilecek bir kadm hirlerinde bütün hayat durmu~tur. Her YiNE BOMBALAR 

cBöıJle bir tarzı hal, MiUetimiı için cŞu fikre kıymet vermek fcıydalıdır: edebilır · 
menfaatli olu~ mu? Yokıcı ba.::ı .zararları Hayatta bir teıebbüsü yarıda bıraknuık- Bunu yapaca:< yalnız iki devlet vatl 
mt voırdır?. lşte heıaba katılcıC4k 11egcine tıın ueyahut 07111 tah.riı edilen kuvvetle- Italya ve fogiltere ... 
f11cir budur. Tin çokluğu yü.zünde11 eksik işe girif111ek- cltalya11m iıtikbali Akdeooiı h•"""" 

Fırkaların siycui mülahazcılarını, di- ten iıe 0 t41<ıvvurdan tamamile vıu geç- etrafında top!anml§ olcı11 toprıııkla~ ilt" 
11in, inııınlıjim dÜfÜnce!erifıi velhasıl mek ekıeriya daha fıula tercih edilir. rinde ııçılnuın11a bağlıdır.• 
her ne olurıa olsun burulan bııfk4 bütün. Hitlerin ciiınleleriyle merhaleler açık- Roma - Bertin mihverinin AvustU?'.~ 
fikirl.ri ortadan kaldırmak.• ça tayin ve tesbit olımabilir. nın illıakı sıralarında nasıl çalıştıs;iı 

Görülüyor ki HiUer için ne kendisini her kea gördU. Italyanın istikbalin~ ...l 
tutan muahedeler, ne felsefi veya ahit- Birinci merhale; Aekert ı b ~'-' ••---.. ileri ·-· 

k ti Al 
o an u ciwue ~......,anın e s .ı. 

ki düşünceler yoktur. Onun kendisini UVVe n V8 manyanın olursa Ak.denizde Italyaya tavizler b"' 
müdafaa için ve hareketlerini haklı gös- harici lstlkllllnln yeni- mak istiyeceğine delil · gibidir. 

termek için dayandığı tek nokta, tek se- dan tesisi Ingiltereye gelince: lngillı: ittifaltı /J· 
hep, Almanya~".' menfaatidir. Bu neti- elik mvlıale, millete kuvvetli ve hür manya için kazaıulm~ değildir. r,.ıc.-I 
ccye varmak ıçın her vasıta doğru ve bir hükümetitt .sahip otdu!Ju kudreti te- Hitlerin bir çok vesilelerle Ingiltere1' 
meş':"d~r. . . .. min etmektir. Bir detılet ıiyan iıtikl4- kendine çekmek için sarfettiği cehd ıııl' 

1ldncı Frednk de vak.tile böyle söy- li..t ka.za11nıadılcça ue 11Mvatanı kuvtıet- nalıdır. 
liyordu. ıe..dirmedilcçe euve!ce kıı11bettiği ülke-

Gaye ıerı tekrar inal edemez.> Almanya va Franea ~ 
HALKA YETECEK BlR Bu söı.lerin umurnt neticesi şudur:1935 Nwyet gaye için herşeyi fed~ e:~ 
ARAZl ZABTETMEK martında mecburi askerlik yeniden te- kati duşınan olan Fransayı tecnt 

ııi.s olunuyor. Ve Almanya g~ miktar· zarurtdlr. , ı/.• 
clrkçı bir deu!etin harici siycuetô dev- da silAhlanıyor. 1935 §Ubatında Sar 1936 • A!nuın milletitti11 cıcınnıağıı uıı;;_., 

!et idaresi altında toplana11 "'"'" bu sey- martında Ren havzası tekrar işgal olu- mı11cın dÜJm<ını Fra...,.dır. V • f 
yare ü.zerinıle yaıamalan 11411talıın111 te- nuyor. oltınık kalacaktır.> ,; 

min etmek olnuılıdır. ikinci merhale; Kaybe- Bu cümleleri uzun uzadıya tefjlf ti" 
Bu d" bir tarafta.n 1ııılkı11 11111umm dilen Ulkelerln yeniden meğe ihtiyaç yoktur. Bu cUınleler ~· 

artmasın! diğer taraftan 1.ilkenin geniı- ı,gall dl kendilerini kMi derecede tefsir~· 
lik ve kıymetini gözönünde tutarak ve . . . .. . Hitlerin tahakkuk ettirdiğini ve ..ııl" 
ikisi arannda ıağlam, tariht kanunlarcı ~manya, ıstiklllinl. ve esas ~esini kule ettireceğini, ışıklı Ubirlerle 
uygun bir niıbet tem ederek yapılabilir. gerı aldıktan sonra, elinden alınan ülke- tı or. 
Yalnız kcifi derecede ge11i• bir ülkedir leri geri almağa teşebbüs edebilir. Zira y ık! 1 ddetell 1' 

• ta d -•· ülk. 1 d ki nf t Yapt arı: A manyanın ına m-O 
ki bir millete ·~•ama ve var olnuı hür- va n an ayu...,n e er e me aa • ·d ·1•u._ Sar v• l".:ı. •-• · ı '-·- kk b' · · feda manen yenı en sı awanma, ,. 
riyetini temi11 eder.> • er yanı.u. muva at ır zaman ıçın '--vzal . al k A1m yaıııJI ~ 

edilmiştir. Bu yerler nasıl geri alınacak? "" .. a:klını .g~rı a:a . A ant ...ıa}1 iL 
Bu fikirler, şu düşüncenin ifadesidir. yası ısti ilinin teınını, vus u" . ,. 

Almanların miktan ve Alman toprağının İcap ederse kuvvetle... hak ed. k Alın to akl JJll ge~ 
fakrı maltim oldug· undan Almanya Al- c Bu kııvbedilen ülkelere "" allalıa • ere d an. pr · ı a~ ~!< 

l kl d ·11 tl . ~ . ınaga başla ı; Nazı partı erın.ı ,. .,ı 
man milletini beslemek ve yaşatıp ida- ya varma a, ne e mı e er cemıy.,ıne Jı: .,. •. 

bağlanan mııtaasıp ümitlerle tekrar sa· vakyaya ve Danzige yerleştircre ,. }iT 
me ettirmek için kMi gelecek toprakları ki ı--k iÇ"' 

hö.. olabiliriz. Bunu daima gözönüncle Alınan topra arını geri au~ ysı"'' 
zaptetmenin vasıtalarını aramak mecbu- .,.. b •t,.,•I< 

tutmalıdır. Biz aralan aııcak ıilcih kuv- zırlandı . Italya ile sıkı ir ı WP • 
riyctindedir. Fakat daha evvel bir takını rid ,_.b.. etli· '·"' 

veti11le istirdat edebiliriz.• rak Fransayı tec e teşe" US I< ,.. 
şartların yerine getirilmesi icap eder. 1 b rıııa r 

Bu suretle Hitler cKavgalarım> da Şimdi Bitlere şu iş eri aşa 00ıl• 
Şartlar: t - HUkUmetl muahedelerle, elinden alınan bütün mem lıyor: Kaybedilen ülkeleri v-e b0.,vıı1~ 
değiştirmek Ieketleri, Şelzvig'i, Lehistan geçidini, da bulunan bütün Almanları aıı~: ,ıeo: 
Evvelemirde Almanyayı harabiye gö- vukarı Sillzyayı öpen-Malmedl hattA sinesine ithal etmek, Rusyayı 1\c~ • ~ ' ' . iki" u.steo t .. 

türmüş olan her hUkUmeti dem•tinnelı: cFransanın g.,.erken çaldığl> At.as Lo- arkasındaki mem e et en ın ,.;t t 
b.., -• 1 . k F •· 'yle ttc 

zaruridir. reni geri almak tasavvurundan vaz geç- eştirme • ransayı ..,mamı 
cBir kaç gün sonra Barselon radyo• cÇökmemizin •ebep!erini ortadan kal- mem~r. ıxıe~.. . . dal<i pı<'!. 

ıunda idik. Saat 22 de alarm verildi. Ti- dırınak; bundan istifade edenleri l/Ok et- Şımdıye kadar o kavgalarun saJIP"' 
olabilmesini zannetmiyorum. kes mahzenlerine •okulmuş, nadiren gök 

BEŞiNCi FASIL yüzünü görmek İçin dı şarı çıkanlar bir 
KAOÇEPINGIN CENNETiNDE tayyare se.i duydular mı oığınaldarına 

Kaoçepİngin esrar tekke•i meyhaneleri 
çok olan bu mıntakanın en pis en murdar 
yeri idi. Her türlü müskirat saldan dük
kiıı kımuzıya boy&nmıfb. Camların ar
kaımda perdeler imniıti. Sarı bir fener 
kepıya aıdıntf bulunuyordu. Camlar üze
rinde Kaoçepingin adını okumalı: kabil
di. 

ook}'lmaktadır. Hakikat bu değildir. Bar
selonda hayat devam ediyor. Fi.c.ialar 
gündelik mevzu haline gelmişlerdir. Ti· 
yatrolar ve sinemalar daima doludur ... 
Halk dünyanın her tarafında olduğu gi-

voli tiyatrosuna sıiiındık. Bir kaç dakika - UçUncU merhale; BUtUn ramı noktası noktasına tatbik . ~ 
sonra bombalar o kadar yakınımızda in- infilakını duydum. Otel yıkıldı zannedi- Almanların toplanması koydu. Bu tatbikatta devam etnıı:0Jı:!"'' 
filalı:a başlarnııtı lr.i metroy:ı atğınmağa yordum. Hakikatte tam otelimizin kar· cA!nıan milleti öz edadlarmı ayni ni düşünmek için hiç bir ı;ebeP : :fliıJtl 
mecbur kalml}tık. Bütün ıebir infilak aeo· ıısmdaki bina çökm.üştü. Eu vaziyet saat devletin bayrağı altında bir!eıtirmedik- Zira kitabını yazdığı gündenb:rı o. ~ 
!eriyle sarsılıyor, bu ae•ler her şeyin ha· onda ve on birde devam etti. Her aaat çe m üstemleke ıiyasctinde faali11et gös- fikirleri üzerinde sebat et~ş~ır. t;~ 
rap olduğu hissini veriyordu. Bu facia· ı cesetler üzerine cesetler yıôiıyordu. Met- termek hakkı hiç bir suretle haiz ol mı- günlP.rde Fransa hudutları ıçın ıfleıJ~ 

bi muayyen iş vakitlerinde i,lerine git .. lar sahnesi ~ nbahın üçüne kadar ıürdü. roya girmek kabil olamıyordu. Kaçışan ı ya.ca.ktır.> veriyordu, fakat Almanyanın bll bir~.ttl 
mektedir. Metrolar ve Tramvaylar an- Otele avdetimizde hcman yattık. Sa-

1 
in•anlar ağlaşıyorlar, çocuklar ekmek, c1914 hudutlarını ayni teşebbüsleri !erin.in tnazarı dikkate alınan t tıırV 

zaa,z işliyorlar. Yalnız otomobil eksikli· bahın sekizinde yeni bir taarruz da"'.' ekmek d!ye f".fYat ediyo~lardı. Terör! ve ayni 11eticel~ri tııu~cıf~za ederek tek- fikrin> .ona kitab'.nda~. har~~~ şli'i\iff" 
ği hi,.ediliyor. Zira bütün ve.ait ordu yapdmış. Yataklarımızdan kalktık. Oteli-! ~hrelerde belınyordu. Aynı ak'8m Bar- rar kurmak saglam bır l§ değildir. 1914 /tekrar ılharn cltnıyeccgını k 

Raaley Vanapel R-dda, Cinlinin namına mü .. dere edilmi~tir. Bizim tur- mizin yakınında bir bombanın müıhiı oelonu terkettim.> hudutları hiç te mantıki değildi. Alman bilir? ... 
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BiZANS SARA-YINJN iÇ YUZU 

Alman - Macar 

Takımları arasındaki 
maç 1 - 1 berabere 

neticelendi -NURENBERG. 2 1 ( P.S.) - Alman· 

/tal yan havacılığı 

300-400 tayyarelik 
filolar teşkil ediyorlaıı 

ya • Macar milli takunları aruındaki 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Angelaki elini havaya kaldırdı 
maç 30 bın •eyirci huzurunda yapıtmıı- Bu ilk tecrübe Hitlerin Romayı ziyaretinde 
tır. Birinci haftayimde oaf haf Kitzinge-
rin bir pasını ool İç SiRing bir gole tah- yaprlacaktrr. General Valf enin sözleri 
vil etmıttir. Bu haftayim ilk on on bet Roma 21 Mart (P S.) _ Başkuman· 
dakikasında Macarlar ç k tehlikeli akm· 

Alı h h•d• ) 1 t" •• • k danlığın vereceği emre gore. normal bir - 3 şa l im 0 SUO Ve asa e iM UZerJne asem !ar yapmışlardı. Macarlar yarım oaat fai- harp ünitesi olarak 300. 400 tayyareyi 

d ki• b d 1 k d !Uyetlerini ""~hafaza etmişlerdir. Alman bl d bl h'·t 00 b ı.. •. •- b ·ı • •• •• r en r o g en tr ·~l'i.a o geye e erım un an sonra ve o unceye a ar takımının kalecisi Jakop bir ç k golleri hareket ettirmek için 24 :;aat kafi gele-. • d k b• k J J kurtarmıttır. Bılha .... onun gayreti ve k Ö U .. d ._. d 'l L 

U Un UZ 
" • ce ... n muz e .. ı nı.>an •ym atı ı ı.,,. SJZln Sa l )f 0 acagım.. meşhur Munzerbergin kuvvetli müdafaa- ren ıt.ı.lyan tayyarecıhi\min ~erçekle;-

Vuilin gözleri aulanıntflı. bir §eY olmarnıibr. Ben bunu ancakf - Allah tafıit olaun ki, dedi, Ve 81 save•ınde bu ılk haftayimde Almanlar lıreceğı 1'i bu olacaktır. 
Angelildye kartı olan dÜflnanca Hayganın saadetini temin için cena-, ıar 1·!imin üzerine kasem ederim ki 3 • O veya 4 • O mağlup olmaktan kur- Şımdıye kadar guruplarm fevkıni~ 

hisleri tamamen unuhnllflu. bıhakkınbircilveaik~ulediyorum.jaizin en muti ve e!l sadık bir kulu- tulmu~lardır. ilk haft . vımin ancak ıonu- tayyare fırkalart vilcuda geUnniş olan 
Bu anda ve ---'-• kız kard"•inin Eg" er seni bu sa.bah buraya ıevkeden la • H d t na dogru Almanlar bır oıol yapmışlardır. Ji'aşist tayyarecıliği ;lmdt hlv' filohrı ....,_ ..,.. . nuz o cagım ve ayganı meıu e - . . . . . 

derin ----'-t:"1• gönnekten mütevel- feci sebepler olmasaydı bu saadete k • · rc1·· · · bü' "k tath !kıncı haftayımde Macarların en •Y• vilcudc getlnnck UzereJ.r . ........, ~· me ıçın ve ıglnlZ yu ve . . 
lid iıqirah duyuyord.u. ne sen, ve ne de ben nail olamazdık. 1 emri bu ilk emrinize ölünciye kadar oyuncu~u. Kıza.langhı takımına beraber- tlköncc tecrübe kabıli.nd ~n iki fılo vü-

Haygan çok ağlam,.tı. Allah kullarını tecrübe içi11 çetin y0 (. I yerine getireceğim. lık golunu temın etmı~ ve maç 1 • l ne- cud.1 getirilecektir. 
Artık ağlamıyacaktı. lara aevk eder ~azım .• V~ çetin yol- Bu ıırada, dıtarıda, koridord te- ticelenmi~tir. Bunlardan hırt 300 - 400 lıyyare<len 
Çok ızhrap çekmi4ti. lann sonu d<ı boyle ekıerıya saadete liflı ayak iP.deri duyuldu. milrekkc<> olacak ve Hitlcrin Romayı 
Artık çekmiyecekti. varır. Yalnız •enden bir isteğim var. - Tokyoda zıyaretınde >ıkı saflar hılmd., uçacaktır. V asil o• ·ın kapısını açtı. 
Vaıil bunu nlıyordu ve kız kar- Hayga tn nadetini temin etmek.... Hav• müsteşarı Gen~ı-.ıl Valle ıııebu, n 

detinin saadetinin tam olmuı için Onun şimdiye kadar çektikleri yete• h:e~ :::~: yerlere kadar eğilerek -o-- mcclısmde irad elhğı hır nul\J.kta h·~ san-
de onu üzecek, üzüntüde bırakacak artık. Onu mesud ettiğin müddetçe • • • Bir çılgının iHUmU s.:ıy.ınel t·'mdıeyi halı·>< '"" ~lır 
her ürlü endifeleri ortadan kaldırmak benim himal•em senin üzerinden ek- - Ma1eıte ımparator hazretlen- . . H•tip dem4tır kı. 
· 1m· k ik im --•~ .,_ · · ·ı nin saltanat arabası konağın ônünde Tokyo, 21 mart (P S) - •Muntehır-
u~yordu. Vaid etmitti. Bi ıyere ı . o • ...... ur. ""'?.' .yemın ~ e te- durdu Mukaddeı İm aratorumuz 1 !er ku!ubu•nun rei•i Şuıı veremden öl· - Şimdtye kadır muayyen ınilct.ırd.• 
ııöz verrnİf v?: mın et kı bu yolda yuruyecekıın. . • . . •• P / mü~tür. Bu adam 93 7 aene•inde kitle ha- hoınbardıman ve harp f.ııyyarelennden 

- Senin sevdiO.in adamı, büyük Angelaki ay..ğa kalktı. Mıtel bıze zıyar~ •• en ıle teref ver- 11. d . .h 1 h •L· bb· 1 b .. müteşekkil fırka! r kara ü.slcnnin es>-,. ... • • . • • • m e ıntl ar ac ta rtKıne tete us e u- . 
bir suç dahi itlemit olsa affeder ve Sag elrru l:ald~ı. .. .. . dı~er. Daırenıze ~ıkıyorlar. ~fendi- yük bır ı..eyecan uyandırmııtı. Kulubun retmden kurtulacaklar, f vkalade bır te· 
ona makam veririm. B~ anda duy'!_ugu buruk saadetınl mıze heman malumat vennege kot- bır çok azaları reislerini mezarında takibe ca. vi.ız kud. relınl hai•, fevkalade hareket-

Demiftl. Bunu söylerken çok sa- kalbmde yarattıgı aevınç heyecanı tum... bb. 1 d 
1 

b 
1 1 

li bır harp kütle;i te<kıl edecekler· 
rniml idi. kuvveti ile: - BITMEDl - te1e uı etmıı erse e po " un arın çı - dır. Bu kU.tleni.n elyevm lOOO kilo bomba 

gınlıklarını tatbık mevkune koymalanna 400 kıl '--ted 
Büyük ve aiyut ihtiraı, ilcb ler ' • . • taşıyan saatte ometre "" en ve 

ı»eıinde kotan iıuanlann böyle çok G •• l T manı olmu,tur. Bununla beraber azalar- 2000 kilonletrelık hareket reyonu olan 
zaif ft his taraffan Yardı. uz e l a tya na dan bir kaçı k ybolmuştur. Kendilerin- tayyarelerı yarın çok dah..ı ilstün ev.;afı 

V uilin kız lı:ardefine lı:arfı olan den hiç bir haber almak kabil olamamıt· haiz bulunacaklardır. 
-uh-LL-&! ile A --eli.kini'n Hayga- tır Polis tahkikat ve araştırmalar yapı-
au auueu ruıg Nazır, Italyanın Habe~istan ve lspan-

nfı:ı~tolaı llfn~_!!_~tairnasblarır' orn!1'ase'~da. oo··rt dostu ı·ıe bı·rıı·kte yor. ya harbindeki tecrübelerden s<>nra tay-
Ui.UD zaaı-llll'U ·1n1 y:lrelerin Utimaline ait tNrileri.ni kami-

Ve ne iyi teaadilftn lı:i birbirine Musadere edilen len değ~hreceği hakkında Fransız ııa· 
dilfman iki haris lı:unet ayni zaaf t k •f d • ld • si/ahlar zet.elerinin neşriyatını tekzip etm4Ur. 
üzerinde hlslıerini blrleftinnif oluyoc- e V l e. l ) General Valle sözlerini ıu ;uretle bitir-
lardı. Bulgurc1 köyunde Halı! L;nunde lıir m4tir: 

ve mu.ıyyen noktalara bıiyük kutle ha< 
imde yaptlan taarruzların d14man m11< 

kavem tıni ;arsmak hususunda b.ıtltoa 

müessir olduğuna kanaatini hiç sarsılma· 
dan mulıafaza eder 

General iınilmılzdeki 28 11.hrtl<ı Ital• 
ya.fa yeni 29 ta.yyare i.3tasyonu ıle 2t 
lı.arp oeforberlik depvounun ve 5 erutitil· 
nlin açılma re.>uıi yapıla.cağım .;oyleınit
lır 15 May<.>tın itibarl'n yem hır hava 
haltı Romayı Londray.ı ha,ilıyacaktır. 
fuv1 po3kıforı Roım-:hn Bertin~ ~~ ,.._. 

pilollJrmm cüretklrhğm' •tt.! gideceklerdır. Angelild de, Haygan da hayretli c / köylun!ın evinde bir Alının mavzeriyl~ - It.ılya, 
L• ••lannı gülerek kendiler:"e .J-'<._ """" asus ar ,,,, .. 
UllK-. u• uvıs bir naganl fabanc sı bultm.1rak 7abıt.1ca ------------------------------
ru gelen Vuile dikmitlerdi. Fransanrn Alp hu- musadcre edılmi.ştır 

Küçük Angeli ise, babasının kol- --=--
lan aruından kurtulmllf: dudutlarrna ait mü-

- Dayı •• Dayi .. Sen nereden çık-
tın.. daf aa planlarını 

Diye Vuile kotmllftu. bir yabancıya .~at-
Angelild artılı: gururunu falın u-

Tirede yangın 
Ti.renin Dere rn.ıh llestnde oturan dö-

şcmeci. Ve1ının ınut{ağtnd H:t çık..ırt y n· 
gtndJ. ınut{ak tam.:ım~n yarınu:1ttr Yan
glnın civara .:.ira.yetın~ ineyd ın verilıne~ t\Ulrnuftu. mak üzere bu/unu-

ölüm .. A.ıc ve .. ikbal... : l d mc.<lır. 
Bu üç büyük ihtimıolln birinciıin- ~yor ar ı. 111111111:i111 ~ 

den kurtulmut ikisine birden kavuı.. =•••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••· ken Tuluzun n1uWkabıl ca.sLL;luk te-?ki-
ltıuttu. Tul uz 2 l (Ö R.) - Burada boJ casu- l;ituı mensup polısl~r Rus oldu;iunu ld-

Vaailin ayaklarına kapandı. un tevkifıl" n••ırel '"~" h3dı • h,ıklaıı• d!a eJ<'n 2.3 ya.şın·la ,;ılzel bir kadm hak-
- Beni affet Hqmetmeip!.. da aşağıdakı t.ıf ü t v 'ıilıyur· kında taltkik.a~ giri~miş bulunuyorlardı. 
Dedi. l\1illl ınn Lıf ' ıJ ı sı u.•utı bır Lıhkt- Yapılan tahkıkal genç kadmm hakikatte 

1
, Yer eğdiği haşini kaldırıp Vul- bt netıc• .i obrak ·en..ıp , 'ıirlerinJ' Parisli olduğunu, umı Tıılbet olduğunu, 
"!\yüzüne bakamıyor, bakmağa ce- beş ~:b;i t vkıf c'nıı~tı ... C en kmuwı bir Polonydlı ıle evlendL;ınl meydana 
'-retedemiyordu. evvel içud • r, ıılı tcşkilJt Grnlh,w lnr çık.u·m~lır. Ca..u lar at·ıJDmdı Tetiana 

liern korkuyor, hem utanıyordu. ,;cncm Alp sınırlannım n .11.,d,ı!a.1.;ın.ı 1dılo nı:.ruf ~lan bu kJdın Eınıryan n.a-
L liaygan da kardeşinin yanına so- .ut dosyc! 'rı !ıır y1baıı•ıy1 . tnuk b1:e- mınd.ı bir !ranlı t.ılelıeııin metre.>i1ir. 
~~Uf, başını omuzuna dayamlf·• ıliğmJon h ıb~rd1r lılnu;ti. H1di>e Tam Dostu ile M<>npelyed~ olurduiıu halde 
~t içinde yanan gözleri ile Vasi- da oluyor '11. Tulu' r.dı •.·'}kil:ıtına nıcn- Tuluz ve Parisc sık .;ık >eyahat etmekte 
~iti lıer §eYİ af ettiğini müjdeleyen .mp meınu rlal' thıh.ıl Tamı gitmiı;l 'r v ıdi. Ivon T,1lbotla do;tu da tevkif edıl-
"'kışlannı arayordu. ~üpheü g'nd l •vkıf ctınışl •dir. Bıı a- lltiı;le<dir. Be~ind tevkif hadisesi Ba-
lı. Vaıil, ayaklanna kaoanmlf olan dam 23 ı·J~mılaiır [,mı Jan Ba.<tidJir. yond.ı vuku buLmu.ıtur. Jan Laser na-

1\telikinin omuzuna elif'i koydu. Daha ilk SJrı:u J uı~vzuuhahs do•yenın mında 30 y.ışlarında bir adam burada 
;-- Kalk Angeliki .• dedi. Seni af .;atılmasını kenJı,uu meınur eden şah- k.ılar meydana ~ıkarılmı~tır Bunl"r biiyük bır devlet hesabına casuslırk yap

~ıYorıırn. Bana kartı olan hareke- aın erkfüu harbıyeıun eskı .;ekreterlerin- Fransanm cenubu ~rkl hudutlarının makta idi. Tevkifınden az evvel Monpe
~~ değil, kız lı:ardetime on sene den Marscl Ustriç olduğunu söylemi:;- tahkımatuUl aid en mlihlm pl!nları th- hede muhle§em hır Jansing açmak için 
ıq~htt döktürdüjiınden dolayı se- tir. Ustriç askerlığini ikmal ederek ter- liva edıyordu. Jan Bastld ve Marsel Us- tertibat alıyordu. Maksadı zabitler ve 
!'t-•ffediyonım. Çünkü görüyorum, hl.o edildiğınden Tunda otunnaktadır. triç tevkif edılerek divanı hama veril- kilçilk zabltler! bu dansi.nge ı:elı:erek 

Bir haftada 1700 intihar 
Bu ölüm dalgası bilhassa Avus· 

yahudileri arasında esiyor tur ya 

B. Şutnigin yerint ıdmtt olan u.bok inkar d dahiliy > na•avırlan talimnt almalı 

üzere cet diil Berlüıde 
~ tııarı da seni affetmiftir. Ve sen Uatriç i.>licvap edilmış, milli müdafaaya mişlerdıc. kendıleriyle temasların< artLrmaktı. 
l'~t &aadete tağyir etmek üzere- taallO.k eden 143 vesıkaıun kendi elinde Casuslarm divanı harpte muhakeme- Berlin, 25 (ö.R) - B Hitlerin Şar- tehir donanmııtır. Tayyare ile Berlind.., 
t~: Rana kartı yaptıiın harekete olduğunu itiraf et.ın.lştir. Mumaıleyhin GOZEL TATY' ANA sinde çok şayanı dik'lcat ifşaat yapılacağı ki Prüsyayı •İyaceti miinuebetiyle Kli· gelen Führec tayyare meydanından tef,.. 
• 111-:e, onu ll'\Uttum bile.. Böyle evinde yapLlan araşb.rmalarda bu vesi- Bll had.ise etrafırulıı tahkrlwt yapılır- :ı:aruıedılmektedir. nigıberg ,ehri bayram halindedir. BUtün re kadar toplanın~ olan halkın coşlı:ua. 

Kesik Elli 
AOAM 

-------~~ 
YAZAN 

HANRV 

nün birinde itime yarar. j Mahmudun tüfenği omuzunda yapacalı:larmdan emin, daima tetik o.lkıtlariyle ka"'lanmııtır. . 
Ane o gün öğleyin Mahmut ile uılı idi. üııtünde bulunuyordu. BiR HAFTADA l 700 iNTiHAR 

deniz kenarında gezerken bir küçük: Naibin oğlu Daman, tüfeği almalı: Böyle nazik anlarda kendini hiç 
meyhane önünde kafalan çeken iki istedi. bir §eyden habersiz, mütevekkil ve Viyona yahudtleri araoında intdıaı 
kifiyi gösterdi: ı · -Size ralıatsızLlı: ve ağır.Llı: ve- apdal gibi göıtennek ı~yle düt- dalga8l buyuk bır ni•bette geniılemifbr. 

- itte bunlardı.. rıyor • manı, ne kadar kuvvetli oluna ol- Son gecelerde daha altmq kişi hayata 
Ded~. • Müsaade ederseniz tüfenğinizi sun, alt etmenin ~il ve kolay oldu· ved~ ettiklermden bir hafta İçende inti· 
Eresı günü Mahmut Naibe derhal, ben lllfıyayun. ğunu Mahmut bılıyordu. har edenlerin aayıSI 1700 ü bul t • 

.... • • • ~ , un ar arasın a eratc • ngerın sa ıp-
haber verdıgı zaman Naıp ona ı Mahmut bu nazik teldıfi de red dan yollanna devam ettı er. . . 
1t.ıro. yolu ile Musavvaya gideceğinil Dedi. öğleye kadar hiç bir hadise olma- B 1 d C 1 U . . mu;h~ • 

A leehn Bak L--•-· Sağ · edemed' K><l akt' b' • hk d la lerıyle meıhur tarihçı Friedell, Vıyona• ...,. f •k DE - ce e.. mu ...... ın.. ı. vıı; ev ı ır agaç yer e mo 
ı e rı a k I b •• de Daha\ o·· tar ftan O be abe- erdi! nın en maruf avukatlar ve doktorlan o un yara ve sargı ıçın ... ıger a amanın r v er. d 
No: 7 Monfreld bir kaç gün belde •• Kara yolu sıkın-1 rinde ve maiyyet olarak getirdiği iki Burası deniz kenarına yakın bir var "-

'- Q tılıdır .. Bir lı:açgün sonra bir gemi 1 lı:i§iyi de tanımlJb. yerdi. Viyana radyosu 4Düımanlanmı< ve 
~lttı u herif muhakkak bana bir l •ap ta vermiyor. zuhur eder, onunla gidersin. 1 Bunlar Anemin kendisine göster- Ağaçların altına «Kurdular. Yahudıler arasında korku ~ kadar. bü· 
~.~~o.tnak İıtiyor amma •. B - Ben mahııu ehemmiyetli gibi Gibi sözler söyledi ise de bu söz-, diği ve gemiden atlayanlardı. Biraz bir feY yediler. yuktiır ki intihar etmektedırleu dıyor. 
l:ıİye _ 11 ne olacak... gösterdim. Ozülme. lerin zavahiri öt1mek ve sevincini! Şu halde bu yolda bir aurpirizle Osman, Mahmuda tüfengini tec- IAtilıar etmeyenler de tevkif edıliyoc-

"-~'İp ~Ylendi. Bundan ıonraAyte deniz kenarın- belli etmemek için söylendiği qi- 1 karıılqacaktı. rübe etmek arzuıunu izhar etti. l•c. Kolonel .\dam mevkuRar araaında-
l ~lfa.k., alunudu istirahat için ra- da ve Sabrinin gemiıi kalkarken ta· ki.rdı. ! Bunu rnuhakkak addeden Mah- Müsaade istedi. dır. Cermanizasyon hareketile ayni za. 

~~lıı1~ klllc çekildi gitti. bit olduklannı birer birer Mahmuda Naip nihayet: !mut tetik üstünde duruyordu. Mahmut razı oldu. manda tasfiye devam ediyor Bılha-
lçi,,d e.ldıklan zaman Ay§e en· anlatb. - Madam ki muhakkak gitmek Oç kitiye kartı bir kiti idi. Bir ağaç dalını fırlatarak denize Hababurır taraftarları arasınd,, tevl.if '- ~::.'le telq(a sordu. - Sabri çok iyi bir adammıf .. De- İstiyorsun, dedi. Ostelik silahı da elinden alınmıt- attı. edilenler fazldır. Lejitimiıtlerle münıue-
ltıı? nıut, hakikaten yaralan- di .• Söyledikleri doğru çıktı. Kendi- Müaaade et de oğlum küçük bir tı... Bu dalı hedef yaptı. betleri olan bir çok Avu,turya genenll~· 

h~İ' t.,et mi göstermeden herıeyi gördüm. rnaiyetle seni vilayet hududuna ka_l Buna mukabil onun bu üç kifiye Tüfenği omuzladı. Nip.n aldı. ri tevkif edilmiştır . 
.' ~ ?ııı.aa.C :lllca~ yı~n .sokması Mahmut ta uz~, ~ağ.~ tepesin- dar let!! eh~. Bu ı~tle ve ~ir ka-~kıır§ı koyabilecek üç avanbjı var- Atet etti. • . Viyan~ ünivemt~•İ talebeierin~ Alman 
b lİ?, tılt lıllfjf endı kendımı barutla de bu manzaro.yı gorrnuflu. zaya fılan ugrarnadıgına emın ve dı... Kurıun hedefın bır kaç metre u- fakulteo, talebelerının ko•lümlerım vec~-

'tı 'l•fll;.· .Yaraladım. Tabii Sab- -Yalnız, dedi, gemiden çıkan ve rahat olabilirim. i Bu üç avantajın biri, üzerinden zağına düttü. bilmek için bir milyon mark tah .. ed•I· 
: ı~;.J•~tııd~ı ~ç~rma}< iç.?' bir '!-~ sahile gelen ıi~ihlı adamlann surat- Mahmut~ t~i~i. red edem~di. ! asli ";Y!rm~ığ.ı .cembiyeıi, ~":ni ka- .. Silib sesi üzerin.e ağaç dallarında miştir. Avu•t.urya fen . k~demiai ,.;.; 0..-
)\~.. •tl'ı~•k ~ıfl rt~ fuphelennı lanru seçe"!edim. .. . Redehnek ~ın bır ".ebep, bır ba- "!uı idı. lklncm onlar keı>dısınl ha- tuneyen .~lar bağırarak lı:açıttılar. ar Redheh .. tifa e~mııtır. 

lı h:ıl!~lıy0rdu.'ç!" böyle harele~ .. l'Aad"'.°: lı:i. sen onlangördiin. Bana hane '"!imalı: li.zundı. 1 k!k":ten. yara~ sanıyorlard~. Halbu- Hedefmı vu~amıyan Daman. .. Orl«•tra ;efi J orı .. Gra.ber ~·Y•.n> genç 
it. fl..ıı._ f aramın ehemmı- goıterebilıram. Ertesı sabah pfakla beraber yola ki hıç bir feYI yoktu. Ve nihayet bu - Y ıı.nlıt nlJan aldım.. Henuz mur.:anniler ensut;,.., dırekto>rlu,une ta· 

&ovlediğim t1bi tzta- Belk; onlara yal:.ın:h" tım~ eli- çıktılar. ı üç ldtiye karp, onlann dlltmanbk - BiTMEDi -
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lngiltere ceza kanunu 
Bir asır evvel adam öldürenle ekmek 
çalanı ölüm cezasına çarptırırdı 

• 

~ı.ıuıı-• 
ANKARA RADYOSU 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 13,50 

Plak tür;.: musikisi ve halk şarkıları. 14, 
15 Dahili ve harici haberler. 

18,30 Plak neşriyatı. 18.40 Çocuklara 
karagöz (Küçük Ali). 19,15 Türk musi
kisi ve halk şarkıları. (SerYet Adnan ve 
arkadaşları). 20 Saat ayarı ve arpça neş
riyat. 20,15 Türk musikisi ve halk şar

kıları. 21 Hukuki konuşma. 21,15 Stüd
yo salon orke<trası. 22 Ajans haberleri 

ISTANBUL RADYOSU 
12,30 Plakla türk musikisi. 12,50 Ha-

Minyatür prenslikler 

Lihtenştayn prensliği 
müstakil kalabilecek mi? 
Avusturyanın Almanya tarafın- rı vasıtasile yapılmaktadır.Lihtent 

dan ilhakı müstakil Lihtenftayn taynda tedavül eden para İsviçre 
prensliğinin dahili ifleri üzerinde frangıdır. Siyasi ve diplomasi ınii· 
akisler ve tesirler yapmaktan hali nasebetler için de İsviçre tevassut 
kalmıyacaktır. Andor ve Monako- etmekte idi. Hatta ilhaktan evvel 
dan sonra Lihten4tayn Avrupada Viyana hükümeti Lihten•tayn ile ,·adis. 13,05 Pl~kla türk ·musikisi. 13,30 v 

Muhtelif plak neşriyatı. mevcut Üç küçük prenslikten biri- münaaebetlerini İıviçrenin Viyana 
dir. Bu üç minyatür hükümetçik sefiri vasıtasile yapmakta idi. 

18,30 Eminönü Halkevi gösterıt kolu 
tarafından b'r temsil l9 lS Konf rans· büyük harbin Avrupada yaptığı Avrupanın minyatür hükiimel-
üniversite .n~mına O:,.,.~t Nusre; (Za: ~ütü~ ~arıtıklıkl~ra. rağ~en istik- !eri hakkında c;ok enteresan bir ki
man nedir?) l9.15 Borsa haberleri. 2Q lal~erını koruyabılmı,lerdır. tap yazmıf olan dük Astrode çok 
Sadi Hoş.,os ve arkadaşları tarafından Lıhten,tayn cümhuriy~ti 159 ~i: g~rip ~ir hadisede~. ~ahsetmekte
türk musiki. i ve halk şarkıları 20.30 Ha- !~metre murab~aı . arazı ye, on ıkı dır: Lıhtenştayn hukumdarı olaıı 
"" raporu. 20.33 ô;ner Riza tarafından bın nüfusa malıktır. Lihten,tayn: prens Avusturya tabasıdır. H~tt~ 
arapç~ söylev. 20,45 S•nıahat özfonses lılar Almanca konuşurlar. Hepaı Avusturyanın Petresburg sefırh· 
ve <ırkadaşları iarafından tUrk mu iki'i katoliktirler. ğini yapmıtlır. Şimdi illiaktan son
ve halk şarkıları (Saat ayarı). 21 15Kla- Lihtenştayn harpten sonra hviç- ra Lihtenftayn prensinin Alman 
,ik türk musikisi· Nuri Ilalil ,.0 arkadaş- reye yakla,mış, 1922 senesinde Is- tabaat olacağı kabul edilirse bu kii 
!arı tarafından.' 21.50 Orkestra. 22,45 A'- viçre ile bir gümrük ittihadı yap- çük minyatür prensliğin de istik· 
jans haberleri. 23 Plakla sololar, opera mıstır. Posta ifleri lsviçre postala- lali nihayet bulacaktır. 
ve operet parçaları. 23.20 Son haberler. 

AVRUPA JSTASYO~'LARI 
HAFiF KONSERLER: 

Mis Deroti Tomson 
Yine Fransız muharriri Herry d 7.10 Berlin k1'a dalgası: Hafta sonu H•tı • 

Crey anlabyor: "a; ır. öl'' ahk" I nl konseri. (ll.15 devamı). 13 Berlin kısa ı erın 
in l - ~em um 0 a. ar. dalgası: Hafif musiki (14.15 devamı). Gamalı 

gi terede, Pentonville hapiaha- 2 - Ağır hapıe mahkum olan· 1310 B"k . Pl'k k . (l4 25 k ) 
nesinde 23 y~mda John Rogera ia- 1 . u reş. a musı ısı ' eza h h • • 
minde bir adamı aıblar. arJ - Hafif ve alelade hapse mah- 16,45 Berlin kısa dalgası: Filim üzerine açını iÇ 

Bu adam bir uahi buhran neticesi küm I lar n~şrıynt. 17,45 Betim kısa dalgası: Iş 
0 an • sonu konseri (18,50 keza). 19,15 Varşo- p p S) 

sevmıyor 
do.tunu boğarak öldürmüstü. Bu lngili zcezacıaı diyor ki: ariı, 20 ( · - Amerika hariciye müaletarı Cerdell Hull De-

b · ti" • )j F d B' d d "ki'" k" va: Iskoçya halk musikisi 20.10 Llypzig: mokraailer lehinde çok büyük akisler yapan bı·r nutuk ao"ylemı"ttı"r. suçu, u emaye ıı yen ranaa a - ız e a am o uren amse, ıPlak sik' . 21 T. . E'I r k '-- ı.ı· F h tJi h" · k d '- · k k '- mu m ._...ypzıg: g ence ı a- Amerikanın me9hur muharrır· lerı"nden Mı"aa Dorotı" Tomaon bu nu· e- ı ranaanm mer ame a- ıater a nı ououn ıater er e o~unı k • 2115 B"k R d 0 0 •-~--teri L-•-Jn d k be uhak'--'- "I" .. .. Af ırışı program. ' u reş: a Y r- tuktan hiçte daha az ıanaaayonel olmıyan hır" yazııında, Amerı"ka· 
aun onun mu< n a en ço ş m YJU< o um cezaıı gorur. ta- k t , 21 45 p te· 0 k tr k nsen· 

L. • l 1 b" "mk" k 1 es ra.ı. . eş . r es a o . d .. h t f d d k · ı . k ... h h b' aene napıa cezası 'Yerir erdi. idam e ı ve ı anı anca cinnet 'Yeya 22 45 
B'"k . Lok t d k naklı· nın unyanın er ara ın a emo raaı erı oruyacaııı, er angi ır 

b • 1 'I - ~ 1 . • • 1· d . u reş. an a an onser . t k d h"k" . . 'h b b • cezasının ugun ngı tereoe çok ol- auç unun ademı meıuliyetı ha ın e OPERALAR OPERETLER: aar.ru~ artısın a u umetının sarı eyanatta ulunmaaını ıs-
duğuna bak.ral< bu tiddetli "dalet ve nadiren tatbik olunur. . ' < • temıftır. 
sistemi üzerinde hayrete düşmeyiniz. H ff l l"d ahkfun 8.30 Berlın kı a dalgası. Operet kon- • ' • 

a ı ve .a e a e cezav:ı. m serı. 2l Var ova. Offenbach'ın •pren- B D . T k' . .. . 
Eaki zamanı dü,ünecek olursanız Fakat Hovard adı·da biri yirmi ıe- olanlar - ki bunların ekse=iai borç G Is . r u orotı omıon ımdır? kan roporta1ında: «Burada herfe>' 

b " hküml d""rtt b" · ' b "!" · 1 d " .. d ahk im d · ses ero tem> opere ı. Bobb't M ' Str t dl ugun ma arın o e ırırun n~ u o u'.:1 cezaaıy e. müca ele etti. yuzun en m . um o u~:ar ır -nıs- ODA :MUSIKISI: . 1 ve ~~n. ee a ı eser- gamalı haç tatıyor. Siııara tabla· 
ole-1~~~u··nıu.~zo.·rmelerini ideta az bi- Nih.ayet ~rek cezası idamların çoğu ~ten r~a~ ?ır ceza hayatı yaşarlar. l7.l 5 Varşova: Kuartet konseı·i. lerıle nobel m?ka_fatın~ kaza.n~n !arı, sandıklar ve hatta ... » bile ... 

.. ~ -· yerme kaim oldu. Sıgara ıçebilirler Ziyaret kabul e<le- RE methur muharrır Sınclaır Lewıa ın B ·· t · · t" d 24 
B kü

. k b"I" 
1 

· SITALLER: k u ropor •Jın ın ıtarın an 
Ealôden, ,öyle böyle bir asır Önce .u. re . cezaamm o zamanki ı ır er. Haftada bir defa hapishane 10.45 Berlın kısa dalgası: Bethovenden arı.at.... . . . aaat sonra Doroti Tomson Almaıı· 

lngi}iz mahkemeleri henıen bütün teklinı de aıze anlatayım. aalonunda ve to'llu halde bulunarak .. k 1 15 1, Berıın· kı< dalgası· Şar- Sındaır Lewıs, karısını kanaatı- y d k I t 
M" d" h b' b" l · 1 1 1 ,..r ı ar. ' u a · ne d'" t d h k ti a an ovu mut ur. mahkfunlan darağacına gönderirler- ut~ma ıy~n areket halinde ır .ır erıy e görüıür er. Müsamere eri kılar. 18.05 Belgrad: Halk şarkıları. 18, • uygun Ufen arz a are e e· _____ _ 

di. olan hır merdıven taıavvur ediniz tertıp edebilirler. Aralarında ve ser- 15 V P ·ıaı· (B h "o rınde tamamen ıerbeat bırakmak- Z Y 
M 

. arşova: ıyano reşı ı ac • .ı.u_ w t l ·· 1 k d' A J 
Cellit, utrğı adam başına 6 pe- alıkfunlar bu merdiven .. baaa- b_est olaı:ak her ~ı.ın~~ bir mevzu ~e-ızart, Scarletti). 18.50 Belgrad: Plak1a a o up .tun.u .•oy eme t~ ır .'. . 

nea (üç lrurus) aldığı için idamları maklarmı du~~adan ve her gun tam rmde • ıst.e~se sıva.~ı olsu.n:. mu~a- şarkılar 20,10 Bukre<: Piyano konseri. - Bız ~ıkırler ayrılıgı re1ımın- . T.C. Ziraat bankaaı lzmir tubesiıı· 
loptan yapardı. on bet aaat çıgnemeye mecburdu. 1'aaa edebılırler. Hucre!erını ıste<lik- 2015 Pe<te: Şarkılı Çigan orkestrası. 22 de evlen.mıt bulunuyoruz. de mevcut heaabımıza mukabil aldı· 

M li b
• kati"l' d .1 1 Mahkiimlarm ( fCytani ve cehen- !eri tarzda süsli}'ebilirler. Duvarlara 1 B '1 d 1 1, a ,, lar Doroh T omsonun kalbinde to-eae ır m yanın a aıra ı e ı • . ı e gra : ,. « rnı ı. ı· d 1 1 · ... 4007 N 1 he .. _ _, __ .... ,. 

b
. h d d b" h b" k"l nemı merdıven) ad•nı verdikleri bu azami olarak o~ resim aa~bifüler. ı ta ıter ev et ere ve bılhassa ken- gımız o. u aap cuuıaı .... . 
ır ay u un, ır ıraızın, ır ı o · k . . b . ı V . l . lah 1 d" · k k "k d zı zayı· ettı'k Yenıa· mı· • ala~·g-ımı_.Jşıı ı k 1 ihf b' k d ı• ene<" }'ornu eş ~C"e evveline ka- azıyet erı u a yüz tutan ara söz ıaıne artı pe az nazı avran- · - zu 
d'~ ~L~ ır:: d" a ınm, b~ dar vardı. 1 üzerine yirmi dört saatlik izi,.. bile AÇIK ARTIRMA il.ANI: · mı4 olan B. Hitlerin rejimine kartı e~kiıinin hükmü olmadığım ilan e.Je-

0 d~l ~ yb~ lın a ve! ·-~~u l ır Si.11di lr iliz kürek zındanlarmdıı, ı verilir. SALiHLi iCRA MEMURLU- hiç bir teveccüh beslememektedir. rız. 
men ı veya ır e ma r:l ma:-; o an (H ) . . w • • ~UNDAN M ·ı h b" M" ff Ç k ı· G--'"- ~ -"· •JJ1" 
bir delikanlı veya bir ge"< l:ızm ce- ord L&~ur !ar~a es~ılerıne na- , Aı;ıır h~pıs rnah!cfunlarına gelince, '. . . . u~aı ey ... ~r d~fa. .~lm~nrayı uteve a er et ı c:uİı< oğuı-
setleri sallanırdı. z'."'an claha.ı·JS~nı .. fa;:ııt yıne çok s~rt bunların uıkenceli hayatlannı ve a~ır Hacı kerı~~ ı~te~li bor:u~?an ~ıya~etınde butün gord~k.lerını oh- dan lsmail oğlu Ali vereselerİ 

bır ceza re ımı h kum •Ürmekte<lır.1 cezalar rejimiroi görmek, bu ağır ce- d~layı kendırlık koyu.nelen. gu\sume Jektıf olarak kaydetmı4hr. ilk c;ı- !t75 csoı> 
lngilterenin maruf cezacılamdan 

biri bana bir kayıt defteri gösterdi. 
Yüzlerce sahifelik olan bu defterin 
her sahifesi idam edilenlerin isimleri 
ve ölüm tarihleri i?e dolu idi. 

Ve bu zınclı,,Iarın e~ korkuncu da zanm ?akikaten roe kadar ai!ır oldu-! aıt olun paray:ı çevrılmesıne karar 
(Dıalmoor) zınd•nıdır. ğunuanlamağakifidir.Kürekzında-lverilen dibekdere köyünün akçe,me Uyuşturucu maddeler inhisarı bedelle-

ETIKETLt MAHKOMLAR nmm en korkuncu Dartmoor zındanı mevkiindeki 15 hektar 5493 metre • • 
BÖçek ko!leksiyonlannda kele- olduğunu aövlemi§tim. Bizzat Sir 1 murabbaı tarla ehli vukuf marifetile rıoı beş sene zarhnda Ödemek Üzt•rC 

lngiliz Cez&Clll dedi ki : 
beklerin Üzerlerinde c•nslerine göre 

1 
Samoel Hor bile bu otuz kilometre- takdir olunan beher dönümüne 2 ter }d " 1934 d b }k" 1 

ayrı etil<e re~ görmüşsünüzdür. lngi- lik bir saha ;.gal e<len zmdanm or- lira ile 25.4.938 tarihine müsadif pa- a ıgı ve a a evve 1 sene et 
- O zaman bu seri idamlar re- liz mrhkUmluı da itte böylece eti- tadan kaldırılmasına taraftar oldu- zartesi günü saat 14,16 da ihale edil- nıahsu}Ü kons" 0 - f } . b k" ii~ 

'Yaçla idi. Eakiler ve bilhaua papaalar ketfenirle". ğunu da aöylemi,tir. mek üzere açık artırma ile satılığa 1 } e a yon aı ın a ıye ) 
ölüm cezaamın devamını istiyorlardı. Esas itibariyle ü• aınıf mahki'im -BITMEDl çıkarılmıştır. . . • seneJik taksitlerini def aten ÖdeYecekdit• 

Artırmaya ı§tır&k edenler muham- • , ___ _ 

• 

BAC VE b,.,. •• ,.. ... ı.._1,ıNıL. - PAMUK 1ARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya. kayı.11z, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE alruple edilmit POMPALARDAN istifade 
rdiniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla i•ler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon .. Pet\emalcılar 77 /79 Tel. 3332 

...... a-______ ._ .................. ____ , 

ızMıR suLH HUKUK MAH-ı Zay· 
KEMESINDEN: · · 1 

Alakadarları tarafından fUyuun il İzmir Eanaf ve Ahali bankası Ala
i~eai ıuretiy~e ~tıtı.iatenen bir gay- tehir tubeainin 11137 defter ııra nu
n menkuldeki hiasesı haklnnda ken- maraamda kayıtlı bulunduğum 750 
disine davetiye t~liğ e<lilmek ~ere ı' liralık hiueme ait 5 No. b muvakkat 
karııyakada yenı banka aokagmda akb · t" y · · · lmak ki.in ... . m uzum gaıp ır. enmnı a 

7 aayılı oturdugu evınden te-
1
.. · akb h"kü" .. !" 

,ayyu.. ed d t" t bl" ... · uzere gaıp m uzun u mauz u-p en ve ave ıye e ıgme ..... ili l 
salih kanuni ikametgahı bulunamı_I gu n ° ~ur. . ..... . . 
yan Muatafaya ilanen davetiye teb- Alııtchırde U~lı çiftlıgı aahibı 
liğ e<lilmi• olduğu halde yine muay- Ali O: Faik 
yeni mezkiirda mahkemeye gelme- 25---27-29 959 (591) 
mi, olduğundan bu kerre mahkeme- _,"""""'"""=':mı..-sc>ıDı.~•"'" ."10<..D:.. 

ce hakkında ilanen tebliğine karar 

1 

nin gıyabında devam e<leceği ve bir 
verilmiı olduğundan yevmi muha- ah kabul ·1m· ... · 
kt>me olan 13-4-938 tarihine müsa- d a mahkemeye edı ıyecegı 
dif çarflllllba günü saat 10 d .. mah- ' gıyap kararı makamına kaim obnak 
kemeye bizzat gelme<liği veya bir ve-

1 
üzere ilin olunur. 

~e<liiiıalld~mahkeme·I 974 (601) 

Z 
. h d men kıymeti" yüzde ye<li buçuğu Uyuştu ... ucu m dd ı · h. d n: ayı şe a etname niıb~tinde pey akçesi tevdi e<lecek- & a e er ın ısarın a 

929-930 dera yıf1,....ı,. Tire birinci lerdır. Senelik satıtlarımızın yüzde otuzuna ittirak ettirilmek ıuretİY' 
okulundan aldığım 59-252 numaralı Tayin edile~ zamanda muham- le bedelleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki seneler mahsıl' 
ve 21-9-930 tarihli §ahadetnememi men kı>:_metin .yüz~e yetmiş beı~~i lü konsinye afyonların iki seneden beri verilen taksitlerle takri· 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es· I bulm:"'ıgı takdırde ihale on beş gun ben nısıf bedelleri tediye olunmu,tu . 
ki.U.in hükmü yoktur. 5-3-938 I temdıt ve on beşinci günü yapılacak Mezki'ir afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri 

Tıre: P.alay 11 ı. TB. 9.BL. ge- artır~ada e;ı fazla bedel verene iha- kalan üç senelik takıitin bir nisan 938 tarihinden itibaren def•-
dikli erhat. Haşim yıldızdoğan. le e<lılecektır. ten ödenmesine karar verilmittir. 

(608) ihale be.Jeli derhal veya verilen Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra nuıJJ•' 
mühlet içinde verilmezse ihale fesh ralarına nazaran atağıda gösterilen tarihlerde lıtanbulda id•re-

lZMlR BELEDIYESlNDEN: ve yeniden on beş günlük artırmaya mize müracaatleri lüzumu ilim olunur. 
1200 metre 100 M.M.ve 800 met- çıkanlarak en fazla be.Jel verene iha- latanbul haricinde müe11es oldukları için bizzat müracaat ed~ 

re 80 M.M. santrifüj font boru açık le edilir iki ihale arasındaki fark ve miyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gilı1 

eksiltme ile aatm alınacaktır. ihalesi geçen günlerin faizi ve sair zararlar Banka vaaıtaaiyle kendilerine havale edilecektir. 
4-4-938 Pazartesi günü saat 16 da 1aynca hükme hacet kalmakıızın Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin ..,ür"' 
bele<liye<le yapılacaktır. Muhammen müıteriden tahail olunur. caatleri tediyatın sonuna bırakılacaktır. 
be.Jeli 4112 lira 80 kurut olup mu- Daha fazla malİiıltat almak isti- No. Tarih Gün 
vakkat temirıah 308 lira 50 kurut- yenlerin 938-800 aayılı dosyamıza 1000 - 1015 1 Nisan 938 Cuma 
tur. Bele<liye başkitipliğine müra· müracaat etmeleri lüzumu ilin olu- 1016 - 1030 4 Nisan 938 Pazartesi 
caat edilir. 979 (603) nur. (607) 1031 • 1045 5 Niaan 938 Salı 

Alman· 
Gübreleri T opra

ğın gıdasıdır • 
Dünyanın her yerinde en çok 

kullanılan her nevi 

"Alman s'un'i 
giibrelerini ~ 

kullnnmanız monfaatınız kabıdır 

lz.mir acenteU 

MAKS UNZ 
Gaı.1 bulvarı 

lzmir 

' 

1046 • 1060 6 Niaan 938 Çartamba 
1061 ... 1075 7 Nisan 938 Pertembe 
1076 - 1090 8 Nisan 938 Cuma 
1091 • 1105 11 Niıan 938 Pazartesi 
1106 - 1120 12 Niaan 938 Salı 
1121 - 1135 13 Nisan 938 Çartamba 
1136 - 1150 14 Niaan 938 Pertembe 
1151 • 1165 15 Niaan 938 Cuma 
1166 • 1180 18 Nisan 938 Pazartesi 
1181 • 1195 19 Niaan 938 Sah 
1196 • 1210 20 Nisan 938 Çartamba 
1211 • 122.5 21 Nisan 938 Pertembe 
1226 • 1240 22 Niaan 938 Cuma 
1241 • 1255 25 Nisan 938 Pazartesi 
1258 - 1270 26 Nisan 938 Salı 
1271 - 1285 27 Nisan 938 Çartamha 
1286 - 1300 28 Nisan 938 Pertembe 
1301 • 1315 29 Nisan 938 Cuma 
501 • 520 2 Mayia 938 Pazartesi 
521 • 540 3 Mayis 938 Salı 
541 • 560 4 Mayiı 938 Çartamba 
561 • 580 5 Mayiı 938 Pertembe 
581 - 600 6 Mayia 938 Cuma 
60i - 620 7 Mayia 938 Cumartesi 

26 - 27 - 29 - 31 - 3 - 6 969 (606) 

I' 
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YAVRULARA. G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... 

T. C. 

Senet numarası 

47 

48 

49 

119 

.. 
351 

359 

• 

.. 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 
1441 

• 

m 

" 
402 

4 

Ziraat 

Kısyn 

Ômekklly 

Kal'flraka 

lzmi 

• 
ltt.ldar 

Torbalı 

" 

.. 

.. 

• 

.. 

.. 

• 

.. 
iz.mir 

.. 

Bo.,..ka 

.. 
" 

Boııyalı:a 

" 

' 

ARAZI SATIŞI 
Bankası lzmir Şubesinden : 

Teminatın Tapu Senetlerinde 
Borçlunnn Adı sanı Nev'i 

Yazılı 
Mikdari Hududu 

Mehmet kızı Samiye 

Hüseyin oğlu çizmeci Yusuf 

Çeşmeli Ahmet oğlu N. Emin 

Kantarcı Hüseyin kuısı Binna
zın varisleri sıfatiyle ve asa
leten Mehmet Tevfik ve Mus
tafa Süruri 

" " .. 
Tevfik kızı ve Mehmet Ertem 
karısı Ayşe mahide 

Hasan paşa zade Hilseyin 

.. " .. 

.. " " 

" .. " 

.. .. " 

.. " .. 

.. " " 

.. .. " 

.. .. .. 
Mehmet Arif ku:ı Hatiçe Çiper 

" " " 

Urgancı Ali karısı ve Osman 
kızı Ayşe 

.. " .. 
Tabsıo lnu ve Tahir karısı Sa-
lime. 

Ali Riza oğlu Hilseyin 

" " 

Bağ makule 

Bağ 

Tarla 

Bağ, ma kule 
12: ağaç zeytin 

Bağ, bir kule •e 
18 zeytin ağaca 
Müfrez bağ 

Müfrez tarla 

" 

.. 

" 

.. 

.. 

.. 

Bağ 

.. 
Mukaddema bağ 
ve tarla şimdi bağ 
Müfrez bağ 

Tarla ve kule 

Kule ebniyesinde 
ve 18. ağaç zeytin 
Müfrez bağ 

Bağ 

Tarla 

Mevkii 

Ahırkapı 

Soğukkuyu 

Torbalı, köy 
cı•an 

Oç kuyular 

.. 
Bornova 
Boyacı oğlu 

Torbalı ağzı 
kara namı 
diğer koca 
tarla 

" 

Torbalı Ka· 
ba kulak 
mezarlığı 

" 

iki tepeler 

Ağzı kara 
çayı namı , 
diğer De
ii"irmen yanı 
Torbalı Ka
ba kulak 

Torbalı: Ay· 
dın demir 
yolunda 

" 

Edremit ku
yusu 
Emir doğan 
namı diğer 
Sinan Faki 
Yerden 

köprü 

" 

Kara bağ!ar 

Ağabey 

" 

(Dekar) 
Şarkan Ahmet bağı, garben Mustafa tarlası timalen ta
riki am, cenuben Sıdıka bağı 
Şarkan Sıdıka bağı, ve Mustafa Hüsnü bağlari, timalen 

6.433 

dere, cenuben tarikiam 23.894 
Şarkan Hıristaki Jspatodi baiı, ıarben Koca amail vere-
seleri bağı, timalen Torbalıdan Tepeköye giden tarikam 
cenuben Barbarcuia bağı 55.140 
Şarkan : Gülaüm bağı garben ı Ali aia bağı Şimalen ı 
Tarik Cenuben : Hamide bağı 

Şarkan : Frankoli ııarben : Tarik Şimalen ı Hastane 
bahçesi cenuben : Tarik 
Şarkan : Farii Halit beyin uhdesinde kalan bai Garben 
mütterek yolluk timalen : Farii Halit be:rin müfrez baiı 
cenuben : Corci baiı 
Şarkan : Söğütlü pınara giden yol Garben : Çay, tiınalen 
Tarik cenuben : Binnaz tarlası 

Şarkan : Hatip tarlası garben : Arap kahYesine giden 
yoldan Söğütlü pınara giden yol timalen : Cemal bey 
mahdumları cenuben : Binnaz H. Tarlası 
Şarkan : Binnaz hanım, garben : Mehmet B. Şinıalen ı 
Bayındırdan lzmire giden yol, cenuben ı Muhittin B. 
vereseleri tarlası 
Şarkan : Muhittin B. veresesi Ga. Torbalıdan Çapak 
köyüne giden yol, timalen : Cemal 8. mahdumları ce-

3.676 

9.650 

8.731 

13.096 

20.678 

25.273 

nuben : Binnaz H. tarlası 56.978 
Şarkan Tepeköyden Karakuyuya giden yol, garben :rol fİ• 
•malen Binnaz hanım cenuben: Cemal bey 'le mahdumları 94.657 
Şarkan : Yol garben : Çay timalen : Ihsan B. cenuben 
Binnaz hanım tarlaları 68.925 

Şarkan : Ihsan bey garben : Cemal B. 'IO mahdumları 
timalen : Bayındırdan lzmire giden yol cenuben : Knt
cu burnuna giden yol ile mahdut 
Şarkan : Demiryolu, garben : lbrahim ağa vereaeai ti· 
malen : lbrahim ağa veresesi, cerıuben Ihsan be:r 

Şarkan demiryolu, garben lbrahim ağa veresesi, timalen 
Cemal bey ve mahdumları cenuben Ihsan bey 
Şarkan, Şimalen ve cenuben yol, garben evvelce lroz, 
timdi hancı Hüseyin ile mahdut 
Şarkan : Sahibi senet tarlası, timalen ve cenuben : yol 
garben : Kısmen yol kısmen küçük Süleymandan geçen 
Kafalya Hıriati tarlasiyle mahdut 
Şarkan Urgancı oğlu lsmail tarlası, garben ı Ulamıtlı 
oğlu tarlası, timalen : lsmail ağa bağı cenuben yol 

« « « 

Şarkan : Metriık tarla, garben: kısmen Nigar ve Latife 
hanımlara tefrik edilen bağ ve kısmen Semerci Hafız 
Mehmet veresesi tarlı:uı, timalen : Kızılçullu çayı, ceou
ben : Manifaturacı Ali bağ ve bahçeai ve kısmen Koati
den metr\ık Ali bağı. 
Şarkı : Hüseyin tarlası Ga. Hasan bağı Şi. lsmail baiı 
Ce. : Nuri karısı Nadire bağı 
Şa. Aydın Yolu Şi. lsmail bağı Ga. Hüseyin baiı Ce. Nu
~ zevcesi Nadire bağı 

77.656 

9.919 

9.919 

18.840 

27.570 

6.433 
6.433 

37.450 

5.107 

5.104 

IZMIR MEMLEKET HASTA· 
NF.St DAHIU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesini ikinı:i be:r • 
ler sokağında fırın karfısında25 

numaraya nakleylemiftir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1016 TELEFON 254'> 

lZMlR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEMESiN
DEN: 

Jzminle Poligonda arapdereA 
mevkünde 22 sayılı evde mukim 
iken ölen Süleyman oilu Bili.I kame 
Emmeden alacaklı veya vereceldil« 
vana ilandan itibaren bir ay için. 
mahkemeye gelip kayıt ve beyanda 
bulunmadıklan ve müddet geçtikten 
sonra müracaatlarının nazara alın
mıyacağı ve yine ilindan itibaren ~ 
ay içinde varislerinin sıfatlannı mah
kemeye bildirmeleri ve bu milddet 
içinde varisler müracaat etmez141, 
mebiikibnın hazineye intikal edece-
ii ili.n olunur. 977 ( 604) 

IZMIR ASUYE MAHKEMESi 
iKiNCi HUKUK DAIRESINDENı 

Davacı kartıyakada muradiye '°" 
kağında 42 unmarada mukim bedri
ye tarafından müddeialeyh k~ 
lzmirde mezarlıkb&§ında sefa öte
linde mukim ahmet hllmi aleyhine 
açtığı bo§AruDa dav:ısının yapılmakta 
olan muhakemesinde müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyetine binaen 
25-3-938 tarihinde mahkemede ispa
b vücut etmesi için davetiye ile ar
zuhal sureti mahkeme divanhanesine 
talik edilmekle tebliğatm gazete ~ 
ilin edildiği halde gelmediğinden 
müddeinin sebkeden talebine binaen 
müddeialeyh hakkındaki tahkikatın 
gıyaben İcraat ile olbaDtaki gıyap ka
rarının dahi gazete ile ilanen icrasına 
karar verilerek bu baptaki tahkikat 
1-4-938 tayin kılınınıt olduğundan 
müddeialeyh ahmet hilminin tayin 
edilen gün ve saatte lzmir asliye 
mahkemesi ikinci hukuk tahkikat hl 
kimliği nezdinde İspatı vücut ve ya
hut tarafından bir vekil göndermesi 
gelmediği veyahut bir vekil gönder
mediği takdirde kendisinin bir daha 
tahkikat ve muhakemeye kahul edil
miyerek davacı tarafından serdedi
len bütün vakıalan ikrar etmİf d 
edileceği gibi aynca cezayİ nakdi İlli 
malıkilm edileceii H.U.M. kanunu• 
nun olbaptaki maddesine tevfikan 
ifbu gıyap karan ilin olunur. 

(599) a...-r---KEMALP A!$A iCRA MEMUR· 
L..l[emize borçlarinl iidemi:ren yukarıda adları yazılı borçluların tapudaki evsafı kaydiyesine nazaran hizalarında gösterilen malları, 3202 numaralı kanun hüküm- LUGUNDAN: 

leri dahilinde açık arttırmaia konulmuttur. ilk ihale 9 Mayis 1938 pazartesi günü ıaat on bette Bankamızda yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya sürülen pey borcu ta- Kemalpapnın enik Ali oğlu keri· 
maınea kapatmadıiı takdirde artbrma müddeti on bet gün daha uzatılacak ve ikinci arttırma 24 mayi& 938 salı günü saat on bette yine Bankamızda yapılacaktır. Art- min T.C. ziraat bankasına kefaleti 
lırQJ& tartnameleri bankamızda görülebilir. B-.ka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa müteselsileli ikrazattan 191 lira 76 
Cfalr olan iddialarını, evrakı müsbiteleriyle yirmi gün ic;inde bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkc;a satıt bedelinin paylat· 1 

- · r •• M b · · 'h · ı· yuk d k' l' t h l' h · ti' f kurU§a borcundan do ayı tahtı hacze lllaaından hariı; kalacaklardır. Mevcut tapu kayıtlarına nazaren arazinin nev'inı, ~ar ve e anıyı ı tıva ey ıyen arı a ı ma uma ın a ı azır vazıye ne leva alınan kemalpa§&IU11 kule civarında 
~ ıdr etmemesinden doJ:yı _alıcılar Banka~~artı. biı:Jı~- iddiasında bulunamazlar. 982 (600) ıark bulgar dimitri elyevm terzi tev-

T•• k" C.. h • M k b k d • münde iskontoya kabul edilir. Yal- da kalmak üzere mukarrer iskonto fik.ve h~mt~esi garp botnak ~sm~ 
Uf Jye UID Urıyet er ez an 3510 an • 1 ruz bu nevi senedatın yekfuıu Mer- muameleleri yapmakta temamen ~e ibrah~ tımal mukaddema ~.ır: 

l'" • · · · · - . kez bankasının tediye edilmif serma- serbesttir. li yahudi salamon elye"..m gırıtli 
~ ·~kiye Cümburıyet Merkez ban- 11m olunur.) ilave olunmuftur. . 1 ih. ak 1 . _ mehmet cenup ru::hant oglu abdul~ 
~ı ıdare meclisi hissedarlar umumi 3 - Nizamnamei esasinin 32 inci (Banka devlet sermayesile müte- yesıy ~ ~ıyat çe e~ mecmuuna Al.EUDE UMUMi HEYETiN !ah ile mahdut 18.38 M.M. ve için-
~)'etiııi 28 Nisan 1938 perfembe maddesine müteferri, Cl.H bend tekkil olup ticari usullerle idare olu- muadil ~ikd~ı tecav~z ~e.mez. Ş~ MOZAKERE RUZNAMESi . de bir erik ağacı ile iki ceviz ve bir tit •aat 15 te Ankarada banka leri berveçhiati tadil edilmittir. nan sınai, ticari ve zirai te,ebbüsler ~d~r ki M~li~~dVekble~dtalebı 1 .-: Bankanın 19~~ yılı ıdare nar ve bir elma fidanı mevcut bulu
" llte merkezinde fevkalide içtimaa a) Devletin gerek dahilde gerek ve demiryollan gibi itleri iktisadi uzerın_e _mec .'~. 1 ar~ . u . •• ar ve meclisı ra~runun te~. nan 150 lira kıymetinde nisan 927 
"' 0 nu müteakip alelade içtlmaa di- ecnebi memleketlerdeki tahsilat ve mahiyet arzeden hükmi fahsiyeti ha- b~~eyı) azamı uç mıslir.e ıblag ede- ~.-.Mura!'-be komısy~n~ rapo· tarih ve 69 No. bahçenin mülkiyeti 
tt ~tın.eğe karar vermiftİr. tediyatını ve bilcümle hazine mua- iz idare ve müesseselerin hazine ke- ır. . . . • . ru u~erıne bii:nçon°?' taad~ ~e te· açık artırma suretile birinci arbrmaai 
lillledarlarm bankadan gönderil- melitını ve memleket dahil ve bari- faletini haiz bonolarını iskonto eder 7 - Nızamnameı eıaaının 32 ın- mettüatm teklıf veçhıle tevzımm tas- 28-4-938 tarihine .. d'f P _L -

Ilı·•- · dd . (k) be d' hüküm! .b. musa ı erfernucı 
ıu;:e olan divet varakalariyle bir- cinde her nevi para nakli itlerini ifa ve mukabilinde avans verebilir. Ke- ~ı-ma esı n ıne fU er vı 1• • • • • _ günü saat 11 den 12 ye kadar kemal-
ıc_ toplanm~ ~tinden evvel ban- ve temin eder. z!'1ik hu id~. ve .mües~ele~~ ha- ılave olunmu§tur: . 3 - ld~e mec~ıaı~ ıb':'.'81 •. pap icra dairesinde yapılmak üzere 

)'ıı ııelmelen nca olunur. ÇI) Banka boru.da mukayyet zme kefaletını haız tahvillerıru ve Yukarıda (d) bendınde mevzuu 4-Muddetlerı bıten muarkipler- satılığa çıkanlmı§tı.. Bu artırmadı 
'tt~V.KAI..ADE UMUMi HEYE- d~vlet tahvil~tını v.eya tediye .edil- sermayesi ~ört milyon liradan aşağı b~hs hazine bonol~rı.ile (d 1) ~n- den: . . . satı§ be.leli tahmin olunan kıymetin 

1 
MOZAKERE RUZNAMESi mtf sermayesı akalli dört milyon olmıyan mılli bankalar tarafından dınde mevzuu bahıs ıdare ve mues- 1) B ve C ıınıfı hıuelenne sahip yüzde 75 ni bulur ise en son artırana 

tıı • .ı - Nizamnamei esasinin 15 inci türk lirası olan milli bankaların tah- ayııi vasfı haiz olarak ihraç edilen seseler senetleri üzerine yapılacak bankalar ile tirketler tarafından bir ihale edilecek aksi takdirde son artı· 
""desine ıu fıkra ilive edilmiftir. vilatını alıp satmak hakkını haizdir. tahvilleri alıp satabilir veya mukabi- muameleler için bankaca tatbik edi- mürakip intihabı, ramn taahhudu baki kalmak sartile 

tıı:ı;Bu on sene zarfında eski bank- Ancak bu ite Merkez bankasının tinde avans verebilir. l,bu bendde l~ek faiz veya iskonto nisbeti M.a: il) D sınıfı hisselerine sahip his- aatıf 15 gün daha uzatılarak ikinci 
~-Jirnı mecburi tedavül müddeti tediye edilmit sermayesile ihtiyat ak- zikri geçen bonolarla avans ve kre- tiye Vekaletiyle banka idare meclisı sedarlar tarafından bir mürakip inti- artırma 13-5-938 tarihine müsadif 
t\ t )'~ Vekaletiyle biliftirak bankı- çeleri mecmuunun yüzde 50 sinden dilerin vadeleri atağıdaki 6 numaralı arasında tekarrür ettirilir• babı. Cuma günü saat ı 1 den 12 ye 'ıı'dar 

~"'Yın o!unur.) fazlası tahsis edilemez. Aynı zaman· bendde yazılı müddetleri geçemez. Kezalik hu muameleler için ni- (598) (980) yapılacaktır. Hadise 2280 numaralı 
tıı"'ıld _Nizamnamei eauinin 16 ıncı da alını muamelesinin icrası için Bu bendde bahsi geçen muamele zamnamei esasinin 39 uncu maddesi ""'R"'!< kanuna tabi olmadığından bu artır· 
lıır eııne fU fıkra ilave olımmut· idare meclisi azasından asgari beti- mukabili olarak bankaca yapılacak tatbik olunmaz. mada ihale edilecektir. ltbu gayri 

(ı:. . . nin ittifakı ,arttır. emisyonun limiti tediye edilmi, ser- 8- Nizamnamei eıasinin 43 ~- Torbalı Malmü- menkul üzerinde her hangi bir SU· 
~Ilı •kiınlf veya yıpranmıı veya h) Banka miktan, sermayeaile mayeleri dört milyon liradan &f&ğı cü maddesi berveçhi ati tadil edilmıt- retle hak talebinde bulunanlar elle-
b~n zayiata rğramıf banknotlar ihtiyat akçeleri mecmu unun yüzde olmıyan milli bankaların müessisle- tir: d u·· rıu·· g" u .. nd en. rindelri vesaik ile birlikte 20 gün "&r· 
~ larafmdan 8 Haziran 1929 50 si nisbetinde olmak ve faizi yüz- rinden mürekkep bir komite tarafın· istikrar kanunu meriyete girinci- • fında müracaatları lazımdır. .P-.ksi 
llıı ıı: 1.514 numaralı kanun abki- de iki buçuğu geçmemek üzere bir dan tayin ve t .. ~bit olunur. ye kadar 32 inci maddenin (d) ben- Mukavelesi feshedilen celli.t gölü takdirde hakları ta!'.)u sicilince mal."ım 
Ve~ı ';-~nele ve bu hususla Maliye avans hesabı açacaktır. 6 - Nizamnamei esasinin 32 in· dinde mevzuubahis zirai ve ticari balık avlama hakkı 16-3-938 tarihin· o!mad·kça paylatmadan hariç blır
d"'ıı tıı':~1 ıle Merkez bankası tarafın- 4 - Nizamnamei esasinin 32 in- cİ maddesi (d) bendi ikinci fıkrası- senedlere müteallik muameleler mu- den itibaren 15 gün müddetle açık lar, utış ı:>esİn para ile oluo müsteri
lııe Ilı Uf.te.reken yapılacak taJimatna· ci maddesi (d) bendinin birinci fık. nın (bundan başka hitamı vadesine kabili olarak bankanın ihraç edebile- artırmaya konulmU§ olduğundan ta· den yüzde iki buçuk delJalive al ·.,ır. 

~iibcıbınce değiftirilecektir. rasından sot'ra fU fıkra ilive olun- .......... ) ibaresile be.ılıyan cümlesin- ceği banknotlar yeklınu tediye edil- tiplerin 30-3-938 tarihine müsadif Şartname / / 938 tarihinden ifba-
!tıı;,,.t' adeten alınan banknotların mu§tur. den itibaren nihayetine kadar olan miJ sermayeleri dört milyon türk li- Çartamba günü saat 16 da 112 lira ren herkese açık bulundurulacaktır. 
lecıe : kı~etleriyle esnayi mübade- (Ancak banka muteber addettiği kısmı berveçhi ati tadil olunmu,tur. rasından af ağı o!mıyan bankaların 50 kurut depozito makbuzlarile bir- Taliplerin yüzde yedi buçuk ney ak-
~tlci f'IJ: ~lunan be.lelleri arasın- iki imza ile de istisnaen iktifa ede- (Bundan baıka vadesinin hitamı· mümessillerinden mürekkep bir ko- tikte torbalı mal müdürlüğünde mü- cesi ve banka itibar mektubu ile 
b~~~ ıtbu maddenin birinci bilir.) na izami üç ay kalmlf olan ve bir mitenin mutabık kalacağı izami te,ekkil komisyonda hazır bulunma- 937/113 dosya n.umarasile İcraya 

Ye Ve~ Y~lı esas dairesinde Ma- 5 - Nizamnamei esasinin 32 İn· banka tarafından ibraz edilen hazİ· mikdar ile tahdit edilecektir. Banka !arı ilan olunur. müracaattan ilin olunur. 
etı ıle banka arasında tak- ci maddesine D 1 baılığiyle fU bend ne bonolan da ticari senedler bük- teabit edilen azami mikdarın dunun- 25-26-27-29 (594) 981 (605) 



Doktor 

Tevfik lütem 
Kulak, Boğaz, Burun 

hastallkları mütehassısı 
Merkez hastanesi kulak kliniği §efİ 

Mua\ cnchane: ikinci Beyler, Nu
manzade sokak (Esl:i Kültür Lisesi 
kar ı ınd. ) 'o. 5 

J lcr gun 15 ten itıbaren hasta 
kııbul c-dcr. 

TELEFON : 3453 
caw:w ıe: a 

Karşıya~a~a 
DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütahassısı 
K.ARŞIY AKA: 

öKSURENLERE VE 
Gö~OS NEZLELERiNE KATRAN 

Sodan kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

HAKKI EKREM 

Banka caddesi No. 31 
Hasta kabul saati : Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 
kadar 

Umum satış yeri : lstanbul; Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 

l-13 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mehmetçenin emlak taksit bedelinden olan borcunun temini 

İstifası için tahsili emval kanununa göre haczedilmit. olan Şehit
ler mahallesinde Piyade sokagında kain 17-21 /23 ve 19 sayılı 
buz fabrikası makina aksamı hariç olmak üzere takdir ettirilen 
10.000 lira üzerinden ilan tarihinden itibaren 21 giin müddetle 
müzayedeye çı~arılmıştır. Taliplerin 6t4/938 çar~ambn · günü 
Hat on bette vılayet idare heyetine müracaatleri. 

16-21-26-31 . 803 (500) 

Devlet Hava yolları umum ·müdür
lüğü alım satım komisyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan i' : Yeniden e!~siltmeye konulan, An
karada çimento fabrikası karşısında tayyare meydanında yapıla
cak umum müdürlük ve tayyare istasyon müdüriüğü binası. 

2 - Ke,if bedeli : 156826 yüz elli altı bin sekiz yüz yirmi altı 
lira 36 kuruf. 

3 - Eksiltmenin şekli : Eksiltme kapalı zarf usuliyle !.:: türü
dür .. 

4 - Muvakkat teminat : 9901 lira 36 kuruş. 
Bu teminat nakden verilmek istenildiği takdirde Devlet He.va 

yolları idaresinin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesa
bına yatırılarak Bankadan alınacak makbuz teklif mektubuylc 
birlikte Komisyona tevdi edilecektir. 

5 - ihale günü ve mahalli : 5/4/93Ş sah g ünü saat on beşte 
Ankaranm on kilometre garbında Dev:le t Havn yollarına ait tay
yare meydanındaki umum müdürlük bina:;mda ,tapıla-;aktır. 

6 - Kefif evrakı: Şartname ve muknvele projeleri Anl:arada 
P. T. T. Umum müdüı-lii~ü binasmdaki ve l stanlıulda Kare.köy 
postanesindeki Hava yolları gişelerinden v~ lzmirde Nafıa mü
dürliiğünden 7 ira 84 kuru' mukabilinde alınabilir. 

7 - lıteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler ile mu
vakkat teminat ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını 
en geç eksiltme saatinden bir sa&l evveline kadar umum müdür
lüğe vermif olmaları lazımdır. Posta techhürü kabul olunmaz. 

22 - 26 - 30 - 3 871 ( 553) 

Hava yolları umum müdürlüğün
den: 

HAV fl~ SEFERLERi 
ANKARA - IST ANBUL arasında 

1 nisan 938 de"l itibaren 
bn le yacakhr. 

22 - 24 26 - 28 - 30 - l 872 (552) 
c;;~~~~'G:'.n::~~~~:cz;~ır.::ı:il'.M::D~~~:::ı:;:~~!Etl:Z~~~--

T ürk iye Cümhuriyeti Ziraat Ban
şu besinden: kası Manisa 

1- Manisa Ziraat Bankası binasının dahil ve haricindeki ta
mirat işlerile Banka binasının ittisalindeki arsa üzerine yapılacak 
depo, garaj dıvar vesaire işlerinin in~aat muhammen kellif bedel
leri mecmuu olan 9682,12 dolrnz bin altıyüz seksen iki lira on iki 
lrunış üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11/4/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
16 da Manisa Zıraat Bankası müdüriyet odasında yapılacakbr. 

3 - Bu işlere ait teknik şartnameler, planlar, keşif hülasaları, 
mukavelename projesi Manisa ve İzmir Zmıat Banlcn?arına müra
caatla parasız görülebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçesi 726,16 yediyüz yirmi altı lira on 

altı kuruş. 

6- Eksiltmeye gireceklerin Nafıa vekaletinden alınmış ehliyet 
vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesikalarının ve muvakkat te
minat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarf

.,ların ihzarında müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci mad
desi ahkamına riayet etmeleri şarttır. 

1 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını l 1/4/38 
pazartesi günü saat onbeşe hadaı· Manisa Zıraat Bankası şubesi 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

26- 1 ( 596) 920 
NS S: M pwı 

Devlet Demiayollarından: 
.... 

Alsancak Şehitler Yadiğar sokağında idaremize ait 18 kapı nu
maralı depo 6/4/938 çarşamba günü saat 15 te lzmir-Alsancak 8 
inci itletme binasında açık artırma ımretile üç sene için kiraya ve
rilecektir. Deponun üc senelik muhammen kira bedeli 450 liradır. 

isteklilerin yüzde y~di buçuk nisbetinde muvakkat teminat ver
meleri ve ite girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına dair be
yannamelerle muayye gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri 
lizrmdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

958 597 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

~·zYh. Akhisar Tütüncüler Bankası az 

Serına yt•si 1,000,000 'riirk lira ı" .. 
~1erkezl: Ak~lsar; Şubeleri: lzmlr., Kırkağaç 

lzmir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avan~, sigorta işleri 

~ ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 
~ ile iştigale baslamıstır '!\ .. J 

:-..: 

" ~ 
~ 

~ .. 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
~~~ Emten üzerine komisyonla alım satım i~lerine ta-1\ 

nıssut eder. 
Prensibi emniyet, !Ürat ve mü~terilerinin menfaa

tini kc-rumaktır. 
Adr~~= Ge~i Bulvarı - Telefon: 2333 

(41~) 

VZ//f//77/.//././L/L/.'//X//7/XD:Y.L!rLL/ZZ7J'/7.YZ:..i/.77/7.LZ7~ZZJ 

TOPRAK, iYt MAHSUL Vı::RMEK iÇiN BOL GIDA iSTER. 
HER NEVi 

Kimyevi Gübreler 
RUS GOBRELERi UMUM ACENTESi 

S. Akımsar ve C. A. ikizle., 
TICARETHANESINDEN, EN UCUZ F1ATLERLE 

TEDARiK EDiLEBiLiR. 
GAZI BULVARI, 18, iZMiR 

1 . 15 
<::::miWAI •*«•·' s+e • 
lnhisarl::\r un1um müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince lzmirde yaptırılacak tütün 

Bakım ve işleme evi inşaatı • 1 l /iV /938 tarihinde ihale edileceği 
ilan edilen temel knzıklnrı işi hariç - kapalı zarf usuliyle eksilt
meğe konmuştur. 

1 1 - Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 
30828 lira 43 kuruştur. 

111 - Eksiltme 11/IV/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşda levazım ve mübnyaat \IUbesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. Kap(llı zarflar ayni günde sant 15 e ka
dar adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

iV - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde 1nhi
sarlar levazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir müdür
lüklerinden alınabilir. 

V - isteklilerin mühendis veya mimar olmaları veyahut mü
hendis veya mimari inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş ba
~ında bulunduracağına dair aralarında teati edilmiş noterlikçe 
tasdikli bir teahhüd lcnğıdı ile Nafıa vekaletinden alınmı~ asgari 
200,000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir müteahhit
lik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları la
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı eksiltmeğe iştirak vesikasını ve muvakkat teminat 
parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yu
karıda yazıldığı veçhile münakasa g~nü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmi' olması lazımdır. «977» 

27 4 15 21 26 1 627 (367) 

lzmir inhisarlar . Başmüdürlüğün
den: 

Cins, mikdar ve muhammen fiatleriyle atağıda gösterilen ef
ya pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin 31/3/938 günü saat 15 te Bat müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri. 

Muhammen Teminatı 
Cinsi Kilo Adet Lira.ku. Lira.ku. 

Şarap 86 14 1 81 
Sirke 106 03 o 45 
Eıki efya 62 15 - 2 25 
Hurda çinko 139 02 35 
Hurda teneke 95 Ol 

24-26 929 (574) 

. tk 

& 

Insan vücudu di§
lere muhtaçtır.Dış 
!erimizin de Rad
yolinc ihtiyacı oldu 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araıında di,Ieri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, ösle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

. ' 

SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONkA DIŞLER/NlZI 
, FIRÇALAYINIZ. ~ 

l"'tdıt·· 
Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamu akı 111ıa 

Sağlam, hassas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE mnr as 
dikkat. .. 

Satıf yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLi.. · 
6 ı - 2 ---

$ 
.. 
lzmir vilayeti defterdarlıg"' ından: 

fl1eJe 
lıtiren Karpet hah yıkama fabrikasının maaceza ınur J<ıa• 

vergisinden olan borcunun temini tahsili için tahsili. em~a ğı11dıa 
nununa tevfikan haczedilmit olan fehirlerde Sepetç_ı s~;r etti• 
ki.in 29/1 ve 29/2 sayılı fabrika binası ve yazıhanesı ta .. 

1 
fl1üd· 

rilen 14.000 lira üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 gun 
detle mü%ayedeye çıkarılmıftır. · . ... . dare :tır 

·Taliplerin 6/4/938 çar,amba günü saat 15 te vılaye(t ~ ) 
yetine ıelmeleri. 16- 21-26-31 831 



~~ARTC~~l~t3l~------111mlm!ll"!!...-... ._-.e_......__. ...... ._. ....... ~YEN~~IAS~IK:..~--------~~------------........ ~~~--~~~~~----· 
Yazın insan kendini daha - DEUTSCHE LEVAN! Olivi Ve Şüre. 

'fURAN rabrikalart mamullbdır. Aynı umanda Turan 
'-•afet sabunlarmı, traş sabunu ve lutmi ile gOı:ellik krem
lerini kullanunz. Har yerde satılmaktadır. Yalmt. toptan sa· 
btlar i'bı lz.mlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
leUk Nef'i Akyaulı •e j. C. Hemıiye müracaat edinir. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&& 

KREM BALSAMIN 

·\~

~ 1( Uaıral : urııın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
'llılerdir. Cildi besler, çil, leke we sivilceleri kimilen izale 
'İ 'Y •rım aıırdanberi kibar mabfeUerin takdir ile kullaodıklan 

1( rtlzellik kremlericlir. 
l "Ctıı Baltamin d6rt tekilde takdim edilir: 
2 - Krem Balaamio yağla gece için penbe renkli 
3 - Krem Bal1amin yağıız gündüz için beyaz renkli 

._ Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

._ Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
logiliz Kanzuk eczaaeıi Beyoilu lıtanbul 

E.YLUL 
Baharat Deposu 

~=rn lrlütterilerindeo gördüğü çok değerli ilgi üzerine çqit
._., li~brınıt ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tantl
)ltı_ AN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ibti· 
~--. :ı:n1~ .. i~in öZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
ltf ko&c lllcgı ve aairesi •. Metbur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhte-
t~İlli ~hı kolonyalar ile esanı, lavanta. pudra. krem, ruj, oje ve t,,, k "•alet ef yaaı, ÇiL iLAÇLARINI lstanbul fiati üzerine ıa-

"> oylllUttur 
~er. . . 

a..L tın ,._ ·u· d' f --•-- d' •-- ·ı· d" "l .. ~ti .. " !'"tı ı ıf ı .. ~ı, •t macwıaarı, garanti ı ovu mut. 
l\ıtl't :••.baharat, yeni maluul ıhlamur, aalep •• 

bıae boyaları ve daha pek çok çqitler. 
. TELEFON: 3882 

kolaylıkla üşütür! TE- LlNIE LıMITET 
G. m. b. H. Vapur acentası 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk alguılığmm fena akıbetler doğurmuıoa 
mini olmakla beraber bütün ıstıraplan da dindiril". 

icabında günde 3 kcqe alınabilir 

1- HAMBURG BiRINCt KORDON REES .. ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
HREMEN BINASI TEL. 2443 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE Ellerman Liae.s Ltd. 
ı.- HAMBURG, A. G. LONDRA HATI1 

OEruNDJE. vapuru ) 1 martta belde· ASSVRtAN fllpuru mart nihayetinde 

niyor. Rotterdam, Hamburg vo Bremen Liverpool ve Svanscadan gelip ,.tik ~-
fçin ,.Yit alacaktu. braeaktsr. 

SAMOS npuru 2 O nisanda be.k!ent- TREf'mNO vapuru S niıanda gelip 
yor. Hamburg, Bremen ve Anverı li· · 

Londra. n Hull içia vük alacaktır. manlanndan yük çckaracaktır. 
FLAMlNIAN V APUR.U f S nisanda 

ARMEMENT H. SCHULDT . -'• s d I!-. -.:!L -l-IAMBURC Llverpo111 ve va.n~a Aft ge~ ,,-. çı-

• karacaktır. FORTUNA vapuru 12 ntSanda bele· 
1 · H b B · · ··L CARLO vap\lru 20 nisanda gelip yük enıyor. am urg ve remen tçuı yum; 
alacaktır. ç&aracalı: ve yni zamanda Londra ve 

SERViCE MARITIME ROUMAINE HuU 4çin yük a1acaktw. 

BUCA.REST THE CENERAL STaM Nnigatiooo 
OUROSTOR npun.ı. 6 nUaııda belde· Co. LTO. 

niyor. Köttence. Calatz ve Calatz ak· ADJtrf Af'(f vapuru mart ntbaretin· 
t~rmuc cTunu limanlan için yük ala- d Lo d · · ,.,._ t f_l 

e n ra cçm yu&. a aca&. tr. 
caktır. DElTl'SCHE U:V ANTE UIUE 

JOHSNTON V ARREN UNF.S . 
UVE.RPOOL DELOS vapuru 24 martta geiap yiJlı 

O ,.. 27 b-'-· ç&karacak. 
AVlEM Re. vapuru martta CK· "' ih l nla-.ı-1ı:i d..X.' •uı.uı . - . ..ar ve nav u cua "DIJuw.ıuer. lenıyor. Burgas. Vama. Kostcnce, Sulı-
c t tb ·ı ı· l . . ..k den acenta mesullyet kabul etmez. 

Giilliiiiii;;;;;;iiaıi;;ı;;;s.iiiiöiiiiiiiiiiiiiiiMl'iiii:iiiiiiiilfiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiıGiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiilliiiiiiiOO=:&ıiiiiiiiiiiiiiiliillöliilliımııımıııııaa na. a atz ve raı ıman an ıçın yu 
alacalctır. .. @ 

DEN NORSKE MtDDFLHAVSUNJE ,.. Fenni gözlük için ~ OSLO "Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyad ... mevcut bütün gözlük cinı •e çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, silenderik, dubl fu•ane 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, haa baga Ye sellüloid çet"Çe't'e
ler, fOfÖI', tayyare Ye motoaiklet gözlükleri, pusula, pertanız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz mua,ene alederi 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

• 

inhisarlar umum müdiirlüğünden: 
1 - lzmirde tartname •eprojesi mucibince yapbralacalc ve 1 t 

/iV /938 tarihinde ihale edilmek Üzet"e eksiltmeye konulan tütün 
bakım ve ifleme evinin temel kazaktan if( aynca kapalı zart un
liyle ekıiltmeye konulmuftur. 

il - Ketif bedeli 87265 lira 50 kurut muYakkat teminatı 5613 
lira Z1 kunıftur. 

111 - Eksiltme 11 /iV /938 tarihine l'aıtlıyan pazartesi günü 
ıaat 15 te Kabatatta leyazun ıre mübaraat fUbeaindeki altm ko
misyonunda 7apılacalrttr. Kapalı zarflar a,..ı günde en ıeç ıu.t 
on dwde kadar adı geçen komisron bafkanlığına makbuz muka
bilinde YCl'İlecektir. 

iV - Şartname •e projelCI' 4.36 lira bedel mukabilinde lnlai
ıarlar levazım ve mübayaat 9ubesi.1le Ankara Ye lzmir bat aMi
dÜl'lüklerinde alanabilİI'. 

V - Fenni farlnameainde izah edilen eaular dairesinde J'apl

lacak olan temel kazıktan iti f"ranki, Rodic, Stem, Simp&eka 
Brechtt, AbolOl"eftz, Mihadil, Malt Ye ıair firmalann usul Teaia
temlerino •ey• bunlara mümuil Iİltelalere cöre 7aptlacaktır. F.k
aiftmeie iftirak etmek istiyea firmatana femai tekliflerini miiaa
kaaa pniinclen on cin en-eline kadar tetkik edilmek üzen: tnlai
.. r1ar titiiw ifleri naücllırlağhe Yenaelıeri lizumfır. 

Vf - fıteldilerin bir milaendu Y~& mimar olmafan Yeyalaut 
bir mühendiı YeJ'a IBİIDar in..-tm laitamma kadar daimi olarak 
it batanda baluaduracağma dair aralannda teati edilmit noter
likçe teadikli bir teahbüd kiadı ile Naf aa Yekiletinden tasdikli 
aftnmtf bu gibi İtleri J'aptaklanm gÖltet"İr müteahhitlik TeaİkUIDl 
ekıiltme gününden en geç üç gün evveline kadar inhisarlar u· 
mum müdürlüğü İnf8.at fUbesine ibraz ederde ayrıca veaika al
maları lazımdır. 

Vll - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI nci 
meddecle yazıla eksiltmeye iftirak veıikaamı ve muvakkat temi· 
nat paraaı Yeya mektubunu ihtiYa edecek olan kapalı zarflar TU· 
karıda yazıldığı üzere eksiltme ginü en aeç ıa at 14 de kadar yu.. 
kanda adı geçen alam lc:omil:ronu batkanlığına makbuz mukabi
linde yerilmit olma11 li.Z1mdır. a.977• 

rı 4 ıs zı 26 ı 626 (368) 

Kuşadası Şirince Belediyesinden: 
Köyümüz ilk okul binasınm 29 pençer-esinin demir çerçİTe iti 

ile antredeki çatı tamir ve ili..-esinin kqif bedeli olan 994 lira 
48 kurut üzerindeki eksiltmeye ancak bir istek çıkmasından açık 
eksilbneıi on bet gijn uzatalmlfhr. Bu itin 829 lil"a 40 kurut demir 
çerçive iti ile 165 lil"a 8 kurut kqifli çatı tamir ve ilave itinin ay
rı ayn ihalesi yaptlacakhr. 

lıtddiler ..,ınameJİ lzmir kültür direktörlüğünde, Kutaduı 
Kültür it:rarlıiında Ye Şirince belediyeainde görebilirler. 

ihaleli iki nİl&D 938 cwmarteai .-.a aaat on içte Şirince bele
diyesl huzwwada J'apt&.cap ilin OlllftUI'. 

SAN ANORF...S v puru 1 4 nisanda 
bekleniyor. ( kenderiyc, Oieppe ve Nor
veç umum limanları için yü1:: a1acalcbr. 
AMER.tKA.N EXPORT UNF.S 
The Üport Steaaut.ip Corporation 
EXCEU..O vapuru 22 marta doğru bek- HF.IE.Ntc UNES LID. 
leniyor. Nevyodc için yük alacaktır. BE'l..ClON vapuru 2!/lS -•rt ara-

F..XAMEUA vapuru 3 nisanda bel:- .Anda IJeklenilmdcteCtir.Rotterdant Ham· 
leniyor. Ner,odc için yük alaca1ctır. bucg ve An't'en limanlan için ,.ült ala< 

STE ROY ALE HONCROISE caktır. 
DANUBE MARfllME 

TIS7.A motöcü Z3 martta f.kenderi· Cf..RMANIA vapunı 1 /) aüan ara• 
ye ve Port Sait için hardcet edecdctir. 1tnda bcltlenilmektedic. 

DAndaki hareket tarihleriyle DAV· Rotterdam. Hambut-g ve 'Anven fl, 
tunlardaki değişikliklerden acent.a me- ınanlan için yük alacaklar. 
sullyet kabul etmeE. PHELPS UNE 

Daha faz.ta tafsilat almak içln Blrln- Phelpa Broa Co. tnc. NeY • Y ork 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee HEIMGAR npuru l'( ile 20 mart 

ve C() .. n. Y. Vapur acentalığına milra· arasında beklenmektedir, Ve Nevyor-k 
caat edıtmest rica o1unur. 

1 
k 

~ ~ için ma alaca ltr. 
... ~ ... vN N(). 2007/2008 ~ 

WWi5'2 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDE.S 
KUMPANYASI 

l IERMf.S npuru limammı~da olup 
Rottet"dam. Amsterdam ve Hamluug lt-

Gerek vapurların muvasalat talrblen_ 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hake. 

kında acenta bir taahhüt altına gituıez. 
Daha fazı. tafsilat atma.k için Blrkıcl 
Kordooda 166 numarada (UllDAL> 

umumi deniz acentatıtt Ud. mücacaat 
edümesi rica olunur. 

TELEFON : un - 401! 

m.an1arı için yuk almaktadır. lenmdc.te otup Matta ve Mar.&fya ll· 

CANYME.OES 3 1 martta beklen- manian için yük alacaktır. 
mekte olup Burgaa. Vama W'e Köatence ALSA JUUA 9 ma,..ta wıe.-eır: .. 
için yülc alacakttr. te olup Matta Ye Manilya limaalan içhı 

SVF.NSKA. ORtENT UNtEN yük W'e :rolet1 kabul cdCC". 
fSA vapuru 30 martta bddenmeıkte lllndald hareket tarihlerirle &.Hlun-

olup Rotterdam, Hambucg, Cdrnia lardaki değip.Wklerden acea.ta me.11-
0antz.ig. Oıt.nimar\: ve Oalbk limanlan yet kabul etmez. Daha bı:la ta&illt ~ 
~yük alacabır. FRAT'RLU SPDCO ıvapuc ~ı· 

SFJlVACE MARtr..: ROUMAIN na milracut edilmea rica Olunur. 
SUÇEAVA Yapuru 1 J nisanda bek- TRLKYOll: flll 4142 SS mı 

lzmir Defterdarlığından: 
Sabt Lira L. 

1279 Daraj.ç..Şelaitler Demidaane .okai-tla 39 eeki Si /Z 
J'eat Ye 35 taj ......... ,.. Ye İplik tar .... fabribaa 
iti.... Ye ....... 8 lale taklide ı•mmılc nere t4t•.M 
Şelıaider De..irtw.e tobi-la JS tai • .... 

,- n ~-.... fahribet a.t.ı•adW Z kath ,. .. 
-+._. ......._. U'IUl lawiç k•bm la,..eti ... 
öden ırk tatile ııss.ız 

~ubnda ,.aza1, emyaJ.ia .-.:irdi ıs .-middetle " hr.ti 
zarf ....ta1e Mb.fa çık..lm'fb'· &.'zsi 7/4/rJa brilai.le IUıl il 
dedir. Tal.._. bpah wflan illale Pni saat 14 de bar n 
yüzde 7,5 ı....;.•t ile birlikte Milli Emli.k mtidiirlüi'inde mliteı•· 
kil sabt komiıyomma .. ermeleri. 928 (595 • 

Kapalı zarf usulile Katran 
ağacı satış ilanı 

Denizli Orman müdürlüğünden: 
1 - Denizli v'itayetioin ac1payaa ilçeai dahiltnde waki hudut

ları tartnamede yazılı andız daiı ormanmda enaJa ketfiyeal 
mucibince tamamen kwumut ye yağla boya ile numaralanmat 
olan 4605 adet katran aiacı yirmi eiin müddetle kapah zarf uıu· 
tiyle artbrmaya konulmuftuır. 

2 - Arttarma 6/4/938 tarihine midadif Ç&rfamba günü ıaat 
on bette Denizlide Orman bat mülaendiı muavinliği binaıuula 
yaptlacakta. 

3 - ICwumut katran aiacınm beher yirmi metre mikiM dl• 
kunıftan mecnna bedeli %1795 lil'a 12 kurut olup mUYakbt t .. 
minab. 1634 lira 63 lnmıftur. 

4 - Mulc:anle ve p.rtnameya gönnek iıti,.enler Ankarada Or
lllAll ........ müdirliiğü ite Denizli Orman ba, mü"hendu muavia
liiiae müracaat etmeleri. 

U-21 88' SSS~•~~~~~~~~~~~~_.J.4~m::ı.m=-..ı 



SAYFA: 10 YENIASIR ....--

Fransada ayan ve mebusan ihtilafı 
Jki meclis arasındaki bu ihtilaf kabineyi istifaya mecbur edecek mi? 

B.Blumçe ·stemiyor lng·liz. Başvekilinin nutku 
" Bilikis 

bir 
aya ve me usan arasında Londra gazeteleri tarafından mÜŞ" 
anlaş a 

o 

zemı 
P:ıris 25 (Ö.R) - 4'.Populaire> g:ızc

fosme gi.ire mali projelerin fıyan mecli· 
sınde karşılaşaca;,ı netice ne olursa olsun 
B.Blum isUfo ctnuyecektir. 

4:Gerçi meclis 89 reye karşı 182 reyle 
htikiimetin projelerini reddetmiştir. F. -
ikat tadil kararını kabul eden ekserıyct 
nzalmış, 57 reyden 19 reye düşmüştur. 
Bu rakamlar memleketin mebusan mec
~isine gönderdiği ekseriyete karşı ayanın 
husumetini göstermektedir. Bununla be
raber ayan çabuk memnuniyete knpılma
fiın!. Halk cephesi birlik gösteıecck ve 
Lüksemburg snrnyını tfıyan) ergeç mil
il irade önUnde eğilmeğc mf'cbur ede
cektir. 

c:Oeuvre> gazetesi diğer bır farnzi~ e 
yiirüterek mebusanın kabul cttıgi metin
le Gyıınm tadil ·ettiği §ekli arasında mii
ıtnvn~ıt bir anlaşma :r.eminl bulünacag.
m tahmin ediyor. HilkUmet uyan mecli
fiinde çıkan vaziyeti bu sabah tetkik ct
mış olacaktır. Bazıları kabinenin istifa 
• deceğini §imdiden ilan ediyor1ar. Gerçı 
bu netice bU biltün imkansız değilse ele 
muhakkak t."'I değildir. Bir nokta muhak
kaktır. Her ne denirse densin ·B. Blwn 
hemen çekilmek niyetinde değildir. Biiıl· 

ılds iki meclis arasında bir uzkşma ze
mini arıyacağını arkadaşlarına söy!cmi'l
tir. 

«Joumal> Uçüncü bir far:ıziyeden bah
ı;ediyor: HUkümet iıynnın tekliflerini ıka
bul edecek ve mali ıslahat için etraflı bir 
proje hazırlıyacaktır. Iktidar mevkiinde 
ulanlarm fikirlerini en eyi tanıyanı. rm 
miıtaleası budur. Fakat diğerlerine göre 
projeler ayan meclisi ile mebusan nra
ı;mda, ikisinden biri diğerine boyun eğin
ceye 'kadar mekik dokumakta devıım 

c decektir. Faluıt en eyi mallımat alan
farın fikrince hilkümet fıyr.nın verdiği 

k. rarJa iktifa edecek \'e bu meclisin is
tooigi gibi, fevkalade ihti~ atları normal 
·varidatla karşılamak imkanlnrmı arı~· •. -
caktır.> 

Paris 25 (Ö.R ) - Hükümet crkfını bu 

J'ı-ama bcfecl!ilı B. Blu. ı 
1<" bir ihtilfıf 'nih<>j. E.t bUtün rcjir.1i sar n
bılir. :!\Icm~e!~t-titi mc-;rü hii.kilmetinin 
i~ibarını kır:nağa hakkınız yo!ttur. Bü
kümet ı;yık oltlu:>ll ve ih~ynç hissettiği 
otoriteyi istiyor. Bana cçekıliniz ve yeri
nizi bir milli birli'c hi.ikümetinc bırakı-

o 

a ıyor 
tin mnli kalkınma hakkında 
kanun l:yıhnc:ı vereccğ'ni bildirmiştir. 

Eunda:ı sonra Uj. anın proje halındc 

Hrle<:tirdıği ikı knmın l:yıhas1 mebusan 
mcdirine dcinmüş ve mahyc: komisyonu 
r npo::iorü B.Jannuy S.:h:nit söz alarnk 
lıukümetin talebile ayan tnrafından tek 
layıha haHne sokulan iki projt'yi komis-

terek 

} onun t~svip ettiğini bildirmi~tir. Başve- ~ ı 

Vw<,,..,..... ..,,.4':~:::;i~~r·:· 
J.ıl B.Blum kürsüye gelerek demiştir ki: ı 1 • ~-.; 

<- Şimdiki va7.İyetle iki meclis :mı- 11-•t* 

bir 

.nnda bir ihtılaf çıkmasını hükümet arzu. 
etmedi. Bununla beraber hiç bir uzlaş- : 

ma da is!::ımiyoruz. Ekseriyetin kararma " ~!i~~~l~~i,~~~i= 
s.1dıkız. Bız Ciımhuriyetin mcşnı hükü
metiyiz. Onun namına .Söz söylemcğe 
ve hrreket ctmcğe .salf!ıiycfüniz vnrdır. I 
(Sosyalist sıralıırnda lkı.şlar) Fransl7.1 

me 

birliği için yaptığımız gayretten sonrn 
\'C ckalliyete «Cümhuriyet hükümetiyiz, 
bizimi~ ber.:ıber geliniz> dedikten sonra 
bize <defolunuz!> demelerini kabul ede- .. 

Cebelıiıtank öniinılc fogili.:: 1ıarp 

gemilerinden birkaç tanesi 

nuniyetle karşılandı 

meviz.> . 
_ 1 Londrn 25 (A.A) - Çemberlayn ~ . . 

B.Blum bundan sonra gelecek haıl31 tk h kk d T · ,. te · ~"u]e tY nu u a ın a cıymıs baze ısı :00J d'' k k k'l 1 .. kl ği ııı mali ıslahat için tam bir proje verece-. k d ı ud:.- mahal hıra mıyaca şe ı de tas- nası suni encciğini mi bildirecc dııf 
!Yazma ta ır: 'h 't · · k. l 'it · k dd t kl b kl · d So kıı ğlni <lemoktrasi ve Cümhunyet es:ısla-j .

1 
. h . • . . h' b' t 1 rı e mıştır ı ngı ercnın mu a era ı ra a e enıyor u. n zamana 111• • Ingı tercnın ::ırıcı sıyasctı ıç ır şar a el b h k rtıı 

rına uygun mali 1edbirler teklif edeceği- · b ~ ks 1 • fı d d 1 tl . Fransanın mukadderatına bağlı ır ve irinci i timalin ihtiyarından u .... 
1 :ıglı olma ızın ıJır • n a ve ev <' erın .. - . . d Jıı~tll.,... 

ni, hükümetin vazifesini vaparak mesn- ıh k k 
1 

b' .. bugun bu baglılık 1914 scnesındekı ka- yor u. Nutuk bilakis B. Çember J • 
• uku una arşı yapı an ır 1ccavuz • . . h st ~ 

liyetleri vüklenecrğini. hiç bir .uıman l ld ~ h } . b' d dardır, hatta belkı ondan da daha zıya- ikinci i timale iltihak ettiğini gö c ı Jıı 
· · me\·zııuba ıs o ugu er ınngı ır yPr c . gtoJl" 

CEsaretsizlik güstermiyeccği.ni bildirmiş-' h b. h k t . f .k etmek dcclır .. > tir. B.Edenin J(eçen sene Lemin de' 
tir 1 arp::uynne ır are e e ış ıra ah' Berlin 25 (Ö.R) - Yan re~mi «Poli- söylediği nutkun cümlelerini tekrar. e Jd 

· . ~ . . !hususunda geniş mikyasta bir vait m ı- k 1 ·u b kil' Uı ih t işül' 
Pans 2.J (Ô.R) - Mebus.<n meclısınd~ 

1 
yetinde olamaz. Esasen dün baş,.. ekil tik Vf' diplomatik koresporden~> gazetesi re ngı z ll§Ve ı sr e rn ,:ltııtı 

h 'k · · ı· · 1 · · d .. • • Ingiliz başvekilinin vaziyeti sükunetle cmuahcdeler haricind ', Ingiliz tesu-·1~ u umctın ma ı prOJe erı \izcrın e mu-, böyle bir \•aitte bulunmamıştır. Fakat f k o" 
k 1 d M h l.! b tetkik ettiğini ve derin derin düşündük- milletler cemiyeti paktına muva ı 

1
., 7.a .ere er cva:n etmiştir. u a ı mc -

1 
bu kayıt hariç olmak üze.re büyiik Bri- b • 

!en sonra söz aldığını kaydederek Çe- rak Ingilterenin tecavüze uğraynn 
1 
•• uslardnn biri başvekilin dün fıyan mec- . tanyanın diğer devletler rasındaki va- 1 ı"' 

koslovi!kuadaki Alman eknlliycti :mese- devlete ynrdun ka h ı· d >kul nJl lisindeki sôzleriyle bugün mebusan kür- ' z.h·cti hakkında hiç bir şüphe bırakılma- J rarı n ın e 1'>'' 
ı ~ lesinin liberal nutuklar ve garantilerle b.lir V" B Çem'-- J ç koslovn _1 siisündcki uysd vaziyeti ~mısınndaki tc- mıştır. Ingiliz orduları ile Ingiliz diplo- 1 

• "' • m:r nyn e r.iıv 
halledilecek mahiyette olmadığını, mils- irin vaziyetin bu merkezde olabiJece~ı·~ 

uı<la i~aretle .rng emah tnıafındnn alkış- masic:i ıncdeni.rctin müsterek davası b t b. h 1 tk'k' . tt·~· . :s hii " 
• . e ır sa a< a te ı ı ıcap e ıgını yaz- tasrih etmiştir. Nihayet hiç bit· taah ~-e 

lnn~ışıır. • .. .. . 1 menf~atlerinin miidafansına hakkiyle maktadır. · 1 e • 
B.r cligerı hukumetin haftr.dan hafta- tahsis edilmiş olmazlar. Ve ba~ka ~art-ı R 

25 
(ö R) _ G' le d'l1 r bağlı olmadıkları halde, Ingi ter bit 

ya 7.Uhurata göre <leğişen b:r siyaset lar altında hakki;, le Ingiliz efkarı umu-
11 

om ad · 
1
. tel ıornaAl · a ıa> Fransa gibi devletlerin her hangi olıı)' 

~ .. . . . spanya a nasyona ıs ere manya ve harpten uzak kalmalarının da pek k " 
FPlıgını soylıyerek bır mılli sel5mct miyesinin müz.aheretini talep edemezler. 1 1 d ilt d' 'l"'h h r""' 

. . - .. ı . . ta ya an m cma ıyen sı " ·\'e cep ane olmadığını, lngiltere ve Fransanın dr' 
kabınesıne taraftar oldugunu soylemış, 

1 
Deylı Mcyl gazetesı yazıyor: gönderildigii hakkında Londra lspanyol de 

b .. ] I h ' B ) ı 1 · t k d I 1 tanberi birbirine bağlı ve ikisi J•"' u soz. er en so cena ta gürültüler ıve eync mı" vazıye ar~ısın a ngı - sefarethanesinin teblig-ini tekzip ederek b n .,,. 
1 ı l k k b d S. mokrasi ve hürriyete sadık ve u " ~'Ü ü~ erle karşılanmıştır. • ı tere için yıp aca tc. ir .şey var ır. ı- bilakis Fransız müdahalesinin devamını e" 
Diğer bazı müd::ıhalelerden sonra me<:- Jahlanml:'k. Ve yine silahlanmak. 'dd' ed k 'k 1 t kt d. müdafaaya azımkar oldultlarını ıı<>yle~?· 

lis 235 reye karşı 338 revle 1v"nın tek De:ı li Herald yazı~ or: ı ıa .:re F vesı a ar b neşre me 1' ~ ~r. le B. Çemberlayn 1914 \•&ziyetine Jll ıl 
]5yıha halinde birleştirdlği ·;~ kanun Çemberlaynın nutkunda cam sıkan ~lu~~ ~.re 7a~~- m·~·usa~ n:ıe~ ıs~ bih yeni b ir vaziyette lngiltereniıı :0~~-
proiesinin 'eni c:eklini kabul etmi.,.,ir ookta bu nutkun her şeyi tamnıniyle lh ı anuBn C r Tı gı ı cle9s3e6~1 Ae ğues bir yol tutacağı hakkında şüpbeyr oe 

• ,, :. j' • - • • ava nazırı . ot emınuz ı e s- b k tı 1914 cnesiılde 
P · r.: (Ö oldugu yerde bırakmasıdır. Herkes bılır yer ıra mamış r. s pıı' 
arıs 2;, .R) - Fransanın muhtelıf . . u k . 1 . to.s 1937 arasında Lc;panyaya 540 Fransız böyle bir katiuet olsa idi merkezi iJlle•· 

k 1 ela 1 . kı herşeyı oldugu yerde bır:ıkma ış crı . • • • . . J 1 " 
no ta arın grev er yemden canlanmış- tayyaresinin gönderilcliğinı ıtıraf etmış- ratorluklar harbe kolayca karar veftl ileri götürmez. 
tır. Sitroen otomobil fabrikaları am~- tı'r. n 1·;,,.r taraftan son sistem Fransız lerdi 1 Niyoz Kronik! ya1.ıyor: b" · . ııtı 
]eri grev yapmışlardır. Grevciler vnzi!e- Hoçinson mitralyözlerinden 600 tane Is- B.Çemberlaynın bu :Suretle vazı~e bl' 
]eri başınn gitmek istiycn memurların Çemberlaynın Çekoslovakya hakkın- panyaya gönderilmiştir. Halbuki bu i- değiştirmesine sebep olan tırnille:1 ,.ıı• 
fabrikaya ginnclerine mani olmuşlardır. daki telmihleri birçok mahfillerde ilmit 1 1 lm k . etill 

edildiğinden daha eyi intiba bırakmış- Jahın bir çok nokta arı giz i tutu a ta- taraftan bizzat beynelmilel vaz.ıY ..,rnfııfl 
Diğer bir otomobil fabrikasında 7000 idi. hametini takdir etmesi, diğer t.. et' 

amele grev yaparak fabrika binalarını tır. Çemberlnyn diplomat lisanını kullan- Faris 25 (Ö.R) - B.Çcmberlaynın amele ve liberal muhalif partileri11111 JıJ' 
işgnl etmişlcrclir. Bun· -ın da ileri sUr- mıştır. Fakat söy1cdiği sözler tetkik cdi- nutku dUnyanın her tarafında kuvvetli saretli tazyiki, mesela tamamiyle ~ı1cJtfl 

)ecek olursa bunların bazısının Alman- ı rıll 
dükleri tnleple.r Sitroen fabrikası amele- 1_1 k bir tesir yapmıştır. Almanyada hayal kı- fazakar olan bazı intihap daire ~..ı et\ifl 
l . . •-] 1 . ktad Re d yaya karşı bir ihtar mahiyetinde o uu - Ç k ,_ d 1 d J3 &:-<' 
arının .... ep erme uyma ır. nan d nklığına sebep olmuş, Fransa ve e ·os- yapıı.an mah ut reıernndum a · _ı.jtıDe 
t b·ı { b 'k d · · 1 ları mey ana çıkar. ah b' cl l h. d ~7 b' h"k" t Jcı• u omo ı a rı asın a ıse ış norma şe- . lovakyada i)';e r at ır n e!! ve mc·m· - siyaseti e. ın e ~ ın, u u~e . ı.oist" 

kilde devam ediyor. AmC'le delegelerinin 
1 

Londra 25 (ö.R) - B.Ne\'ılle Çember- nuniyetle karşılanmıştır. Gerçi lngılız ancak 3 bın rey toplanması gıbı }w ... ~ı 
.. lnyn tarafınd, n dün ak~aın avam kama- · ftıı1~ .. , 

grev knrarı vermek uze .. c toplandıkları d .. 1 k.,. h kk d 1 . başvekili Çekoslovakya hakkında kat'i lerdir. Ve cliğer taraftan yeJU ~iP 
1 k . cd' l' trasın a soy enen nutu n ın a ngı- k' . . G' b d Tcşc " e zıp ı ıyor. 

1
. 1 . . ahl'IJ . h t . hiç bir taahhüt altına ırmemıştır. ıre- ka inesinin cesur 1nvn ır. 1'1lp 

L·ı d 1 . b' ı·v• "daf . . ız gazete ennın t ı en, er gaze ('nın k' b kl . d H tt• ed Ç k 1 k 1 binOC 1t ı ma en nnıe esı ır ıgı mu aa ıçın ceğini :r.aten ımse e emıyor u. a a er etmez e os ova ya e . o 
sosyal kanunlar kadrosu drhilinde olmak kendi kanaatini muhaiaw etmek k~y- B. Çemberfayndan başka bir başvekil bir vaziyet almakla ve Jngilterelli.Jlııl<I' 
şartiylc, iş saatleri nizamına muhalif ha-; g~sı etr:fındn, ittifo~a ya km bir .~en:ınu-ıbile böyle bir taahhüt alamazdı. Ingilte- nasıl bir yol takip edeceğini sarı:t"'P 
rekct edılmesini kabul etmiştir. Beynel- nıyet gostcrmclctedır. Şu nokta uzennde renin Fransa ve Bclçı'kadan bMka bir B B BI B B Çcmberl ·.ıı1• 

ı. . k . . • . . l b' ]' ...... . . um ve oncour . clnt'' 
milel vaziyetin vahameti k~rşısında veri- ıttifa edılıyor ki çok ıhtiyat ı ır ısan devlete muahedeye müstenit bir garanti ~on beyanatına müessir o1mtl )lll• 

len bu kararın devnmı için patronların. kullanmış ohnakl~ ~eraber, Çe.koslovak- vermesi beklenmezdi. Fakat lngiliz baş- Fransız mehnfilinin fikrince J3l~~ ~· 
da mu1~abil fodakarlıkta bulunmaları is-' ya meselesi dolayısıyle basvekıl Alman- ve.kilinin Çekoslovakya istiklali meselesi binesi böylece Fransaya diplotil•. i W 
teniyor. Ihtiyar işçilere tekaüdiye ve- !yaya ~arih bir ihtarda bu)unmuşt~r. ı:e iizerinde çıkabilecek bir ihtilaftan Ing.il- hada yeniden bir teşebbüs kuvvctıll 
rilmesi işsizlerin yeniden işe alıştırıl- tbunun ehemmiyeti hakkında Berlın dıp- terenin uzak mı kalacağını, yoksa buna de etmiştir. ~ 

k, ı iL. ı t l 1 · ı'lomatlarının şüpheye düşmeleri ihtimali 
ması urs an uun arın a t:p en :ıra.sın- ı 

dadır. * (0~~:.a1 cManchester Gu,rdiam gaze- BREZiL YA Ha. NAZIR 
tesi şunları ;)azıyor: • 

B.Çeriıbcrlayn Uırafından yapılan be- Sulhcu mı·ııetlwrJ· bı·r 1• ~ yruıat Almnnların ve taraftarlarımn hiç '-" ~ 
• e 

şüphesiz hoşhırına gidecek mahiyette de-
F,-ansa ciyan meclisi binası L • k b • • ğ'lcli V k r. b kil' Ç k 1 k d d ltvan"a a ınesl ı ı r. a ı.ı ~~e ın e 05 ova yaya b. ı~"" . t . or 

f'nbah saat onda Hatignon başvekalet ko- nız~> dediniz Ben, memleketin istediği T iyardım taahhüdunde bulunması beklen- ır ıgıne ave e ıy 
na~ında toplanarak mali projelerin nyan l"kscriyet etrafında bir Fr .. nsız toplulu- ~ mezdi. Ve hiç bir başvekil böyle bir ga-
meclisfade l.arşıl~tığı vaziyet üzerine guna çalıştım. Engeller bizim tarafımız- Varşova 25 (ö.R) - Litvanya hükü- 1 ranti vl"remezdi. Bununla beraber B. k i,ıi>e": 
iki meclis ara ında ortaJa çıkan ihtılüfı dan çıkmamıştır. Fakat böyle bir teşek- metinin istifası şayiaları teeyyüt etmiş-1 Çemberlnyn .şüphe ve 1ereddüdc imkan Rio de Jnneiro, ı S ( ö.R) _ AmE-ri- liğidir, zirn bu hal harp ) aprna hal h''c 
tetkik etmi5tir. kül ne so~ ul katıun)arı hükümsüz hı- tir. Bu habelrer Varşovrda hayretle kar-ıbırakmıyacak bir şekilde söylemiştir ki kan milletine hitaben ıadyoda verdiği !eri korkutur. Sulh Jı:hindc der ı rııııcl1111 

Roma 25 (Ö.R) - Tunustan bldirildi- rr.kmak, ne de ekseriyeti değiştirmek, şılanmıştır. Zira kabineyi ne gibi sebep- lngilterenin mukndderntı Avrupanın mu· bir nutuktn hariciye nazırı bay Alonııio hte geçmek nzim ve kıı,rerı .. ~. ııi>'cl' 
ğine göre~ erli partiler Fransız halk cep- halkın vcrcliği reyi hiıkümsüz bırakmak }erin istifoya sev ketmiş olabileceği anla-ı kadderntına bağlıdır. Ve eğer orta Av- demiştir ki : sulhu korumak imklınsızdır. K~tıı rııii~te' 
hesi) le aHlkaltırmı kesmeğe karar ver- şeklinde olamaz.Hükümet vazıfcsini yap- şılnmaktadır. Her halde yakında 1ccs-

1
rupada çıkacak bir harbın aksi tesirleri cHnkiki sulh gayesine nncak suhlçu !ilerin sui kastlarınn knrşı iyile~~ t-11115' 

mtşlerdir. Zira şimdiki Frrınsız hükümeti mıstır. Ayan meclisi de kendine dii~cn süs edecek olan yeni kabinenin Lehista-
1 
tahmin ooıldiği gibi geniş olursa lngil- milletlerin müşterek gayeye müteveccıh rek gayretleri zafer kaznnınnlı·J :~ Jııiı11: 

halk cephesi tarafından idare dildiği \•r.zifeyi yapsın ve neticelerini gözden na karşı dostça hissiyat beslemekten geri tere Çekoslovakyayı miidafoa için değil, gayretleriyle iriıımck mümkündür. Mem- sa, ııulhun müdafaaııı için Brez;l~riıııtı ';, 
1'.alde, Tunus ' 'e Ceza~ irde yerli ve milli uzak tutmasın'.• kalmıyacağı ve son ültimatom üzerine ı fnkt Frıınıınnın, emniyetine bağlı olnn le ketim beynelmilel siyasetini bu e na si:1.in (Amerika Birleşik de,·le -•lP p. ·J 

1 B ·tya .... 1111 
parti eri taz~ ık ('tnıeğe devam etmektl"- Faris 25 (Ö.R) - &ıbah kabine içti- karalaştırılan tedbirlerin tatbikine de-, kendi emniyetini korumak için harbe üzerinde kurmuştur. Brezilya ara:r.isinin rafında bulunacaktır. rezı.. nY" ~ıı J't• 
d kl ıh 1 b .. .. dunY •'lo1 

ır. maında verilen karara muvafık olarak vam eyliycceği umulmaktadır. Esasen sürü enecektir. B.Hitlerin ve Vi e m- genişliği ve nüfusunun fazlalığı aebebiy- tupa ailesinden ve utun deS' 
P (Ö . .. · •etinde • 1'-' aris 25 .R) - Diin akşam nyan başvekil B.Blum ayan meclisi maliye yeni kabinı:yi teşkile memur edilen st.rassenin bu beyanatın ehemmi:,ıct ve le komşularından daha kuvvetli mevki· bir ıdealden tecerrut nı) l la bır ·• 

m<'Clisindeki beynnatındn B.Blum de- komisyonuna gitmiş ve komisyon tara- şahsın· Lchistana karşı dostluk hisleri vnhnmeti üzerinde aldnnabi1ecek1erini de olmakla beraber bir uzla~ma ıiynseti Bununla beraber bir nııırdnn ~:c:ı.ih'ıı ~
nıiştir ki: fından Fransa bankasının açacağı 5 mil- beslecliği kayd.edilınektedir. farzetmek güçtür. B.Çcmberlayn bu ih- takip etmekte, bütün kom§ulariyle iş mandan b eri kurulmuş olan ,;e ı11e" ,_, 

• . B ·1 .8 fikir ,..,.ı d\feb11sanın kaubl ettiği projder bura- ym-lık avans ve müstakil milli müdafaa Faris 25 (Ö.R) - Y(!ni Litvanya ka- tnrı ID1;illı. 1eslihatının hıilnndınlmnsı birliği ve iyi komşuluk münaaebetleri hn· yası bınasın::ı ve rezı) 1 1· iJı; ,. ) 
b~ ideo o pı' 

da redaeilir ve iki meclis arnsında an- kasası projelerinin kanun lfıyıhnsı hnlln- ıbinesini Litvnnya ordusu baş papası Mi- tedbiriyle bir sınıya dilşilnce eh emmiye- linde bulunmaktad ır. ·Harbin önüne gc:c;- atlerine aykırı ecne 1 ve d etJllt 
. • 1 Usan e ~matlık devam ederse bu Cıyan mecli- de birleştirilmesini kabul ettiğini ve fıyan Tano teşkil etmi~tir. Hariciye nazın nm- tinin iki k at olduğu ştiphe.ıı,izdir. mek için dü~imülebil.cek bütün tedbirle- rıyelenn yayı ınasına m 

~n ve umumt aranın isidir. F nknt böy- meclisi tarafından istendiw ~bi hlikUme- vallit olnrak .kabinede luWnı:itır. cB.Cemberlnyn yine eüphe ve tered- rin en müessiri ıulhçu milletlerin it bir· azmindedir. 


