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HAKKI OCAKOCLU 
A BO N E Ş E R A-Ci'T --.--._.._ 

D!VA)ıl M DDE11 Türkiye için Hariç lçlıı 
s.,,.,f,1c. .......... 1400 2900 

>Altı 1111!ık ........ ....... 750 • 1650 

• • V. Papen'in Ankara elçiai 
olacağı doğru değil 

ISTANBUL 30 (Telefonla) - Almanyarun 
Ankara büyük elçillii için Alnıan hUlrllmetlnln 
Fon Papenl tayin etmek llıe:re hükümetlınlzden 
imlıracda bulunduğu ve hUkümellmWn de mu
vafakat cevabı verdJi! hakkındaki haberler uıl
•ızdır. Raınl mahafil bu hu.usta hiç bir mulıa· ı 
bere geçmediğini beyan etmektedirler. 

,_ FJA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümf.1n111ettn tıe Cüml\,url11et ""et'f111n lıelcçlsl, ıabııhlan "1<ar ııııo.st acı.ıeud!7 YENi ASIR Matbaumda iıudmittir 
' ~==~~====~~~....;;;~~~;;;;;;~;;;:;;;:;,,,,,.,~ 

~- ~~nkur bu ay Ankaraya gelecek 
~"".alfakı;et;n- JngiliZ d~·vlet adam~ lord loyd da Ankarayı ziyarete geldi 

ı .. rrı. •. , .. . . ' 

~=~~a;~n a~.~İn• . . Hiİritliye'Vekilf 6 Nisanda Kabireye gidiyor 
~:~:;:~::~;1Kibile ğeçecek, Bağdat yolu ile dönecektir 
:~ kend~in~ beş senelik bir imar 
lf nı Yapması, ve bunun tahakkuku 
k .~n ınali bir proje hazırlaması bazı 
~'!!•eler tara"fmdan •hayal I > diye 

Vsjf olunm.,ş\ıt. 
l<Iaşik çalı§IU!, • körüş zaviyele ult kı~ olan fneanların her hanglo 

-..{ Yeniliğe k.arıi muteriz bir vaziyet I · 
eq 'ılalau gayet ~biidir. Bu gibi İn· 
)' nların ileri hamleft:ri de hayal di
~-tavaıf eylemeteri muhakkak, iman 
-.ııfından doğmıiktadır. 

lialbuki JtrrUtl Cümhuriyeti 
ba!'lllrd~ ~tlerfe klfuıik çalışma 

} .. .~na kıymet vermiş ve bu yolla 
~tıunüş olaaydı bu günkü Türkiye

~:~ dünden çolt b~yük farkı ôlamaz-

Tra~: 
yeni y~teu gemimi 

.Mayısın ilk, günü 
Ista.nbula gelecek 

· • latanbul, 30 (Huıasi)- Al
• anyada Kiel teraaneJerinde 
inıa edilmfş oİan T.RMK yol
cu gemimiz bir" mayısta ı •. 

alda bulunacaktır. 35001 
uk olan bu yeni gemimizi 

teıellüm etmek Ü.zere Deniz
i yolları idaresi ıüıJarilerinden 

1 

ISTANBUL, 30 ( Husun ) -
Framu. hariciye nazırı bay Paiı/ 

1 Boıtcourtn".ti~anın yirmisi ire otu:• 
.zu aroıında Ankarayı '.ziyareti 
beklenmektedir. Siyaıi malıalil
lerce büyÜk ehemmiyet 11erilen 
bu .ziyaAıTin kaf'i tarihi yakında 
teabit etliftcektir. 

B. Heryonun .ziyaretinden ıon
ra ilk defa olarak bir F ranaı.z ha
riciye nazırın.ayı .ı:İyare•i 
Fransa ile Sar ünaaebetle
rinıi.ze ku11ıJet1i r inkifal bahşe. 
deceği tahmin ediliyor. 

ADANA, 30 (Huıusi) - Lon
draya gitmekte iken Adanaya İn· 
diği ııraJa tayyareai çamura ıapo 

Ankarayı .ziyarete gelen Lord 
LOYD 

lanmıf olan lngili.z mefhur de11let 1 
adamlarından, aabık Muır leu· 
kaliide komiıeri Lord Loyd bugün 
Tora• elupreaiyle Anlraraya hare-ı 
ket etmiftir. LorJ Loyd, Ankara
Ja Je11let ricalimi.zle temaalarda 
bulunacaktır. Ağlebi ihtimale gÖ• 
re Cankayada Reüıicümhar At~ 
türk tarafından da kabul edilecek
tir. Hariciye cıekili Lorda bir öğle 
ziyafeti verecektir. 

ANKARA, 30 (Huıuri) - Ha. 
riclye 11elrili bay T e11lik Rü,tü 
Araa Kahire ıeyahatine niaanın 
altıaında çıkacalıtır.Hariciye 11eki· 
limiz Mıaırda iki doıt memleketi 
-SONU VCVNCV SAHiFEDE-\. lı:ılulap'. . genç elemanlarına mu· Kenan lıaptanın ri.vaıetinde 

,affakiyd 11rlarinın anahtarlarını · bir.h~e1,1t.K~ /itmiştir. Ay- GUNUN EN MUH1•M ı•KJ" H' AD,;SESJ. 
)'~tın~t.ir: Eaki düşünceye göre ha- ni> l.ügihliUda yapılan ikinci ' ..l'l ı, 
ti . ~ılan ve fakat l>u gün\in zaru· yolcu gemimi.z de mayıaın' oa , , 
ti iLt~yaçlaQnı te§kil eden itler üze- besinduelecelrtir. . 1 JSPANY A VE ÇEKOSLO v AKY A MESEL_ ESiDiR 

Fransa 
logiltere kralını 
karşılamak için 8 · 
milyon sarfedecek 
Paria, 30 (iJ.R) -· · Oe Ça 

kadar, yani 28 ha.ziro.n tari
hinde lngiltere halı mojc•t• 
VI George cıe lrrali(e EliMıbet 
F ranıoya ııelttelı bir ıloetluk 
.ziyareti yiı,-:alılarJır. lngilis 
hükümdarları Franaad11 aon · 
der ece ıe11k ile hararetle kar· 
ıılanacalıtır. Bu karıılamayı 
ha.zırlamak iiure hariciye ne· 
.zareti tarafından iatenilen ae
kiz milyon lranlrlılr lrrediyi . 
-S0~\!__3 UNCU SAHiFEDE- · 

~'\ ınanaralı;, lrorlunadan, ürkme-
1 

- - ----

lt1ı\ Yürümek, ka'f,. ve enerji ııarfile I L dl 'K ~ . d 1 ç k M ·ııA M ı · e d 
i:~~;r~:t::::::i:;::~~' ~~ .. cır . . ·aglarasın a

1 
e ı ı ec ısın e 

oayretfey içinde binıkan l>aşarıla-

:yl~ı~U::ü !ı~:::sid~;~ Hariciye nazırı L. ~aks Alman Partisi şefi de muh-
~ CCSUr&JMı hamleleri ile hayalleri 

~=~bo:~::~;:~::: mühim beyanatta bulundu tariyet istediğini söyledi 
'<!) ~er kealn beiarabileceği bir me· Londra 30 (ö.R) - Lordlar ka- PRAG 30 (ö.R) - Mel>uean 
lık cdır, Mari!et, _y~uk içind.e var- 1 marasında amele partisi azasından meclisinde Heinlcln muhalif Alman 
~r,ıuatmanın aımnı ele geçırmek· Lor~ ~eli. tarafın~~" verilen bir partiıi, Slovak muhtariyet partlel, 

lnh . .. .. takrır uzerrne harıcıye nazırı Lord Macar ve Leh partileri namina mU. 
Ilı' 14lie lnanmır, ona gonul ver- Halifaks mühim beyanııtt;ı. bulun- hiın bir beyanat okunmu," ba alı~ 
~ 1? olanlar lier ,eyden evvel enerji· muştur. Lord Snell takririnde mer· liye mahalli muhtariyet •erilDiesl 
llııe gu"v 1 1 k • · · k I . en r er. ezı Avrupa ve ispanya meselelerı· ve endi Akıbetlerini tayin etmeli 

flnıd~ır tehir meclisini bu bakımdan ni tetkik etmek üzere milletler cemi- haklarınin tasdik olunmaııı latenm~ 
~den telirike §lly&n görüyOTuz. yeti asamblesinin fevkalade olarak tir. Buna benzer bir l>eyanname Cl4 
~ n bef 1enelik hakikaten olduk- içtimaa çağırılmasını istiyordu. &yan meclisinde okunınu~r. 
illa ceıurane aayılabilecek bulunan, Lord Hulifaks demiştir ki: PRAG 30 (Ö.R} - Ba§vclı:il B, 
Ji11t1~ın Ankarada çok eıcak bir ka- < Muhalif partisi ispanyaya yeni Hodzanın eon nutkunda hültUmctiı:ı 
)( Roreceğini muhakkak saymıştık. ltalyan kuvvetlerinin gönderildiği akalliyetler hakkında bir etatü ha.o 

6
1laatlerimizde aldanmamı~ız. hususunda israr ediyor. Bu iddiayı zırlamak niyetine dair olan iması de~ 

.J:' .'\~karadan dönen valimiz Bay I teyid edecek hiç bir delil yoktur. Baş rin bir alaka uyandırmıştır. AncalC 
tı ~lı Güleç seyahat intibalarının iyi vekil Chamberlain t<ırafından avam bu statünün tayinine Alman alı:alli• 
~ etıcelerini bir yazıcımıza anlatır· kamarasında yapılan beyanattan beri yetinin mümessillerinin iştirak edip 
' 11 demiştir ki: · ltngilterenin Fra~sa ile mü~tereken etmiyecekleri sorulmuştur. Bunun 

h;Jd:':~ Bilhas~a lzmirde her kesin kararlaştırdığı karışmazlık siyasetini böyle olması muhtemeldir. Zira ge• 
tıı· !Rı ve ölfrenmiş olduğu belediye· :değiştirmesi için yeni hiç bir hadise ~n hafta Başvekil B. Hodza Alman 
11.ı.k!ll mesai proğramının, Ankara- çıkmış d~ğildir. Bu siyasete lngiltere çekoslovak meclisinde 
lel•:_d~vlet makamları tarafından iyi l1ve Fransayı sevketmiş olan sebepler lngili.z bafvekili B. Chambelain C:ekoslouak Alımm partiai ,eli Henlein eüdct partisinin parlamento grubu 
J;ı 6"kı edildiğini ve lzmirin ihtiyaç· bakidir. Ve bunun terki Avrupa eul- reisi olan B. Kön ile llu mesele hak. 
rı:_,ııı takdirde sehir meclisi ile devlet 'ıhu için son derece tehlikeli olur. ITALYAN AYAN MECLiSiNDE kında gönişdüğü gibi bu hafta da 
~ııl"aınlarının hemfikir olduklarını Hükümet karışmazlık aiyasetinin · · ayni partinin parlamento mümeesil-
lar adık. Bu cihet şehir meclisimizin yalnız ispanyadaki dahili harp müd- · !eriyle bir istihbar konferanei yapa-
lili atlarında ioabetinin en büyük de- detince değil bilhassa bu harp neti- -----------------------------'----------- caktır. 

a~larak telakkiye layıktır. ~ -SONU4VNCOSAHIFEDE- B. Mussoıı·nı·nı·n nutku '<IJ.>ı 1~ bu neticeyi esasen muhakkak 
1 
=-----===--..... -.....-._ 

~_?rduk. Yapıcı bir devletin ya
tel'ııı ııı'.11 diyenlere müzaharet gös- 1 

te Ilı e&ı gayet tabiidir. Fakat bir ker-1 
11.ı.ıı bsu) bi~ dc~let adamının ağzı~
lij11 h hakıkatın. tekrarlanması bu
tijph emşehrılerı sevindirdiğinde 

1 e Yoktur. 
~ir • 'h . 1 l'lıiıı· .. en asgarı ı tıyaç arının tat-

fı111 •ıı; ıstiyor. Medeni bir şehir vas
l!i~eb".1ı:nak istiyor. Buna kim hayır 

ı ır) 

~~lıŞanlara karşı inkılabın ~efleri 
ll11 h<I Yardım ellerini uzatmışlardır. 
Nilek~r §eyden üstün bir prensiptir. 
ltııı ~b· h.ayal sayılan beş yıllık plii
Çl)cuk 1kıne de geçilmiş bulunuyor. 
~"l 

8 
h stanesinin, garaj santralın, 

'~l&tdııtralın hcman önümüzdeki 
İle a temelleri atılacaktır. 

Qıııı1 1 Yıllık pliınla alakalı devlet yari ar1 • • 
~il edeıçın 1938 devlet bütçesine 
lıtııdid n Yardımların konulması 

lıııa en kararlaşhrılmıştır, 
!"Pıııak kaynağı,hayalleri hakikat 
~ıı Ilı t;:lunda çalışanlara lazım 

llııı lıııİ ve manevi kuvveti ver-
unrnaktadır. 

lngiliz 
-0--

Amele partisi 
Hükümete hücuma 

hazırlanıyor 
LONDRA, 30 (ö.R) -Ame· 

le muhalefet partisi Avam 
kamaraaında hükümetin ha
rici siyaseti hakkında yeni bir 
hücum hazırlıyor. irade· Uni· 
ons te•kilatı tarafından orta 
A V'l'upa ve ispanya işlerini tet· 
kik İçin Milletler Cemiyeti 
asamblesinin içtimaa çağırıl· 
maıı huauıunda verilen kara
ra dayanarak partinin parla· 
roento grubu bu esaı dahilin· 
de- bir takrir verecek ve lapan· 
yada karışmazlık ılyaseti 
aleyhindeki malum mütalaa
larını tekrar· eyliyecektir. Bu 
faaliyetten aııl maluat 1nail

EDE • 

'' 87 Harp malzemesi fabrikamızda 580 bin amele 
geceli gündüzlü 

ROMA, 29 (ö.R) - B. Muaso
lini ltalyan askeri kuvvetleri ara· 
sında ayan meclisinde, sürekli al
kıtlar hakkında beklenilen nut· 
kunu ıöylemİftİr. Batvekil 1925 
te bu mecliate askeri vaziyet hak
kında izahat verdiğini habrlattık
tan sonra timdi de kara, deniz ve 
hava kuvvetleri hakkında bugün· 
kü vaziyeti belirtmek İstediğini 
ıöylemit ve deroiftİr ki: 

- Kara ordusu kara hudutları
nın müdafaası İçin elzemdir. Bu 
kuvvet ne kadar lnkitaf edene 
milletin emniyeti o niıbette ta· 
mam olur. Rusya hariç tutulurıa 
İtalya bu bakımdan Avrupada 
üçüncü mevkii İfgal etmektedir .. 
ltalyan milleti dünyanın en velt\d 
milletidir. Buırün 44 milyon olan 

ordu 
o • 

ıcın • çalışıyor,~ 
nw kraliçeıidir. 1talyada 21 • 55 
~,ları aruında aefer olabilecek 
.Cll milyon kiti vardır. Eğer 18 • 19 
•e yirmi yatındakiler ilave edilir· 
ıe bu mikdar dokuz milyonu bu· 
!ur. Gerçi bu kuvvetin yarıaı cep. 
he gerisinde duraca!:tır. Fakat ilk 
batlar İçin 4 • 5 milyonluk muaz
p.m bir kuvvet olacaktır. Bu kuv· 
Yeti en kı .. zamanda ıeferber ede
L 'J' • ~ı ırız. 

ORDU ZAIFLEMEMIŞTIR 

Habet ve İspanya harplerinin 
ve Trabluaa iki kolordu gönderil
ıneıinln İtalyan ordusunu zaiflet· 
tiii iddiaları ııülünçttir, Bilikiı 
manen kuvvetlendirmf7tı~. Çünldl 
safer dalma derin blr ftimat biıd 
U)'andırir ve tecrübeden kadrola· 
- . d . al 

- SONU 4 ONCV SAHiFEDE -

Fransız 
Sol partileri 

lspan ya işlerine 
müdahale istiyor 

ROMA, 30 (ö.R)- Fransa· 
nın ispanyada müdahalede 
bulunması için en sol partile
rin faaliyeti devam ediyor .• 
Komünist parti ırrubunda, is
panyadan dönen bay Ducloa 
Franıanın lapanya ile ticaret 
ıerbestliğini iade etmesini ve 
cümhuriyetçilerin satın ala
cakları ıilah ve malzemeye 
hududu açmasını iatemittir ... 
Diğer taraftan Savua viliyetl 
ıoıyalist kongreai bay Bluma 
bir telgraf çekerek kari'tmaz
lık ıiyaaetinin devamını pro
testo ebnit ve hududun derhal 
ac;ılmaaını istemittir. 

• SONU 5 iNCi SAHiFEDE • 



SAYPA ıS ftNI ASllt Sl MAaT Pe~ ,.,..,., ~ 
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· ·"Bayraklı~ · V ~puro · Hazırdır · : · ~--~--~ .......... ~----~--~~~---.ı ....... ~~ ......... : 
.. 

aid J 
~ 

... 

H kararname 
ziyafeti veriliyor Dalyanlar alkevimizin güzel ve ı.ı!:':l.tı°ri~-:::t..T:! 

. - ·.. 60,000 liraya mal otan De~nka faydalı bir kararı ::'...:=::~ti . ı!i: 
r, • ··' · ' " - • • • l _ ıd o'!-1!1' ~ul:ınan m~leke « z/. 

Konak ıskelesı de acılıyor d d 1 k · · . yelerınm tibı olacagı ~....,._ ~ -. ' · · e~re 1 ece izndr f:lalkevi Sosyal yardun n itler içi.a, hiç bir maddi menfa- 7005 ıayaL karamamenm ~ 
lnalliereden ıatia a~an ~a7-17a~dmıtb. ~~izin ~!~~~aki hu- · • • ! kolu çök yerinde ve değerli bir le- at gö~etmeden bir ~a~t maiuaıı ~desine ~l memleketler .,.ı.4 

rakb vapura. sefere hazır vazıyet- ıusıyetJer 'ı>ılınemedıgı ıçın kazık- Balıkçılar bır. koope- 'tebbüıte bulunmut ve bu tetebbü- açmaga karar vermıtbr. Bu mağ.,_ ile lıerlıangı bir memlek~n Y ;.,.ed 
le hazll'lanmıt ve Pasaport iikeo ların çakdma ııraımda mühim de- • • • l k ıüode muvaffak olmuttur. zada bayanlarm el itleri nakıf İt· cak bazı maddeler ithalitının 1 

. 

lesi yanında dem.irlemiıtir. Va- ğitiklikler yapılması ~aru!'et_i .ha~ Tatıf ıçınde top anaca Bu te,ebbüı, çalıımak istiyen, teri, çanta, eldiven, yasddc, iç ça- icrası ba!ıkında ~~· et pıo
purun ~fat resmi bu akf&DI saat ııl olmuJ, bu suretle ıntaat çok tktısat vekaleti deniz mahsulle- f kat ı' ..., f t b 1 mattrları, yatak, yorgan takunltlı! Madde 1-. Türkiye ile tıcar. lc:-
16 da ,.apılacak, bu münasebetle genitlemiftir. ri seksiyon ..... flig'"'i balakçıht;-1 hi-1 a çal 11.mdaga lırıtakl u ambıyland n ve$iiİre tetbir edilerek satıla .. vazenelerinde ötedenberi Türkıye oı 

al d d etl·ı b. De . •. • d 1 b•t ... - ' .,. veya ev enn e ça ıt ı arı a e ___ı_ h' k d d ~ h. akt. 'te ıneV~ vapurun ı onun a av ı ere 'il' nız uzerın e ça aşma ve ı - maye için bazı esult tetkiklere gi- • ler' • .. lük cmdll'. · ıne ay a eger ır ıyı • w 
çay ziyafeti verilecektir. hassa inbata açık olan bu mahal- ri,miştir Tekmil tath sular ve 11 mı satmak husuıunda guç lfalkevini ve ıoıyal yardım ko. iken, J 937 Türk haric--~t 19 

yarın sabahtan itibaren Karlı- de ekseriya bava muhalefetinden bilhaa1a · buralardaki babkçıllk çeken bayanlara yardım içindir. lunu bu çok yerinde ve değerli ka- tistiklerine nazaran an a. 8.~ 
yaka seferlerine batlıyacak olan çahfma zorluğu ba, göstermif, in- hakkında yapılmakta olan etüde Halke:i sosyal yardım kolu, . arından dolayı tebrik eder, mu· lerle bu vaziyetlerinde dtığişiklikaktil 
Bayraklı vapuru. icabında ıür•ati- '!'a~ _!abu .yijzden uz~ı•tu:· Ke- lzmir odasının da iıtiraki istenmitı \böyle çalışan bayanların YO:Pbkla· affakıyetJ9;'!~ ederiz. 

1 
sıl o~uı. ve Türkiyeye ":'1'şıi tedi· 

ni on Clört mile çıkaracak vaziyet- tıf ılavelerı zaruretlermden ıntaat ve bazı izahat gönderilmesi bil-ı B 
1 

d ı ' hale gırmış memleketler tl~ tu· 
tedir. Yeni bir gemidir Ye her tür- afaiı yukarı 60 bin liraya çılmuç- dirilmittir. Öy e ana a. o uyormuş yel~ri .. aşağıdaki esas~ra tabı l4 . 
lü konfon.1 havidir. Vapur fırtına· hrK. ak • k 1 . I lzmir mıntakaaanda mevcut olan • lur ·) y·· k" __ 1 t: ' l ketlero 

.. t h ·ı ld .. • • lzmir on vapur ıs e eın, e yenn b. .1 • ular dl a ur ıycu.en uu ınem e J 

Y.k~ mf u. e ı ~~ 0
• ugu ıçm 't•li Türkiyede mevcut bütün iskelele- ne lif'. g~. vel •.aU'b lıkı bulm a ~ı, , vaki olacak ihracat bedelleri.oPefl 

or ezı ıçın yumı sene garan ı - ,., tün b. f tt d' Plaru yer erı, ııstm erı, a unup uu- 9 d k• k h j ~- 0 1.1"' tt• "'• .. -ı .. . 'lı ~ıları t&" 
'dir. Vapurda hava deiittirme ter- re 

1
°1 b 

1
•dr zarba' e ekıı:. l"'h" tal: lunmadığı, nevileri, senelik istih- yaşın a 1 IZIDa trSJZ l~ ogre ıgı m~tehdassıT~~V.azler .. • hra . tı' Mer 

• •• • ı • d•tik I rı ıtan u a ır ço sa a ıye ı __ 1 "kd 1_ • b . ka . raun an unoye cum urıye .. 
tıbatı mükemmeldtr. Şım ı z- • l t f d tetkik edile-- INU mı an. &auınç nıı eti, ç . • • k k •• h hk,,.. Jd kez ha kas atıl T·· kiye cüOl" 
mir - Karııyaka seferlerine tahsis 'dcm:r tU' .;;.~ :~ YolcultU'm ra- kitinin veya ailenin buralarda ba- ıçın ır gun apse ma um o u h . ~ Mmk 1 ~ka ur bu döt'iı· 
edilmiıae da Almanya ya ıiparif rb t ey~r· 1 ç-~~mı a.ları ve ı'st:•ahat rmdığa, bu ndardaki bahkçıhim · ' · l ~ıyett lerk ez't ' L __ •1_ 

81 

1 
a_.._ he" 

. a ça gı ıp uc ... - •• 1z· l" l • d ., dan erm, mem e et ı tlJal"l\Ç ayr r-
~~ılen Sur ve Efeı vapurları !!el- teri temin edildikten ba.tka ayni md u!te un e ıy eld ~11' olmgru.....,_ Kaq1yakada Emine admda bir a.r on gün ıııiiddetle hapsin~ karar aplarıru tutar. · _ı ... 
t:likten sonra Cetme seferlerıne d iz . . .. 1 b" ogruya mı yapı ıgı soru u.,., .... ka . _,_ ·ı • derhal kif d'I '"f b) 8 1 ._ 1 d aki OJll>· 

l
ah • ed"l ek • , z~n a . ~ll'm en guze. ır ga- Od t tkiklerini ihtit'a eden bir dm mektebe gıden dua.uz Ya.tın- verı mıt ve tev: e ı er . u · mem eli.et er en ~ -; _J.a 

, &ti 1 ec tir. zmoıunu ıhtı•a etmektedtr. C:ok a e • kadar v~ da.ki küçük ktzuıa bwill!lı.k yap- .cezaeftııe gönderilmittir. cak ithalat içi11t yukan.daki f~ 
~oyaya ıipariı edilen ~B.· ~Ü~~· ol8:'1 lz~ir grub~: - iske!e 1 = z:~ı:.~na tırdığından cürmü m~u~u • ya- . Çocuğun da c;J>ev.eynine ~eıliııti yazılı alaka1ı mem1e~ ait ~ 

pur!8:1'd~ Efes geçenlerde demz~ uatündeki gazınodan b1iyuk bır 1 ... da d pılarak mahkemeye verilmıttlr. ale we ta Yet terbı,.e.ıyle alakadar yekununun ancn yüzde se~ 
lndml~~ttl: S.ur Yapuru da denı- zevkle_aeyredilebilecelctir. . . l A'!'ıca, dlg~!~lyanlarDal ,.:_ Henüz mektepli olan yavnuww olmadıklprı takdirde iki yüz 'ltı"a kadar döviz müsaatle olunur. _1r ,# 
o lndmlmıftir. Son no~nları De~ızba'!": bu z~~f~ te~m tetkiklere ~~ •'!"· ~ela öğreterek kom un e~den. par!- para cez~11 ~~eie mahkemece c) Bu memleketlec v.e bu oıcı; .. 
mayum H betine kadar ikma.l edebılmek tç.m her tuTlu fedakar-~ ~eti ·~~eni :ak çaldwdıiı Eminenm bır karar verılmıft,ir. 19 ketlerle hususi ~ me-nuu .o 
edilecek Ye haziran Laftumda va- laktan çekinmemif, bu itin ınüta- yedi bar form~ uam an•~ • ye ---- - - lbaecek mallar, %;20 cllfviz payı rJl 

pur lzm.ir limanına ge!8:ilecektir. abhitleri olan .. Vabv. ~ ve m"-:1" dal~~~~IZb~ballk t=: Iskarpinin içine 1 K. ız kaçırmı. fuz kalmak ~dyle, lkttsad \f ·t 
Konak Yapur llkelemnn açılma Fuat ta azamı fedakarlıkla lznu- celdir. aDllll"u.e il' e · .ğince tayin ve Retmi gazete ite ı 

l8renl de rarin yapdacakbr. lıke- re giizel bir eser kazanclırınakta f~ı .Y•P~I Ye balıkçıla- prak tu·· tu·· n Yiğitler lı~ y(ınde - olunuc. . , ,. 
le lhalel eneliJesİ 17 bin liraya gayret «Östemıitlerdir. . nn bil' kooperatif etı:afmda t!P' ya . . . Madde 2- Z/7005 saydt br"~ 
~~~~~~===~~~~~~~~==~~ı~~~~v~~ ki . . ~J~~~~ d"'d" .. ~'"k"~~ Manisa. vili. etiiıde :~ ::~k'1:d:lı~~re gelerek b~ sa ıyan iŞÇi Ke~lpqa~ "!'-baifa~- U:m?:k~ı:~en y~i~ıJ&til°' y -=- T ütüniJ ayaklaı-ınıA bel koyunde bır1: bçırma L&di- sureti wnunuyede hes hang1 oı~ • • • t 1 • ··~ ' • • ·ı J• aJ ıesi olmuftur. B.ıt köyde )'iiml :va-,ketten gelecek pamuk ipliği,.,. ·at 

Pırınç zerıya ı mese esı Müezzinler şışıne taç aıye mış tında Hatice buıind.e bir~. Z2 'kalay, hamderL çuval, jütiplii•;~-
. · ı amma 40 güne ratmda Mehmet. Yclmada birle-llmensuc:a.t \auçuk, kobia, ~ebfCi~ 

için bir kurs acılıyor .. terek birbirini bçtrmıtlardtr • .fkt.. ithalatını bir veya müteaddtt··ieBd" 
'Aldıiaar .~ (Y~i. ~) -:;-~ daham~~ !e eJİ ~ ı>İrİttç~lik lunil'de camilerde i~lıic ve ·~ahkum olJf!I ıi de yak~lanmqtır. . ~atııi.1!1 her han.gl ~ 

1
veya aı~ 

nova ve Mılhoda pmnççilik uzenn- yapmanın .bizim muhitte daha mum- .. ·-•~._ ı...: • :.:.. birer Tütiio maiazAııiıda' çabf&ll Naz.. EYYelki eece Kemalpqarun Yı- dtt memlekete tluaca şartına --·n" 
do t _J..!11 __ .. ~-L • .-1.-=-=-- ..J!!_ •2~- 1d .., --•~ -•- -:ı.ı:~-d muezztDU& yapaoaar ıçu.o .. •tı k d d b~ k •- " b -6 _._' oıeyau--
~ 7...-- r-ua---- uunen ııum o ugunu .,.. ... 7ara& ~U-15Ull e kur ~ f k 'göriilmü~ .aıiJ'e adında bir kadmın arada il• gJ er öJitı !J cıe ır l"Z Kaçll'IR& maga ve u RJf\w.cıaer ıı>" .. 

fti fenni zeriyat ıekillerini buram ite bqladım. Men karariyte kartila- t .. • Ewveıt11 m1:1•a t 
1 

.. • ler 'rada iyi cin& yıİprak ~in- vak' ası oliııuthu-. ()p sekiz yafla- Resmi gazete ile itanı tarihindeı: ..... do 
tatbik etmek üzere araziıinde ise baş- §mca vekalete müracaat mecburiye- ar. wve b' me~~d t '?'!e~':.sa iden iıkarpinin.c koyarak m4iaza. rında Ane iemin.de bir luz:cağız·ı teber olmak .üzere. djğer mad~~ et· 
lıyan Akhiaarlaı R.agip Kara Ounan, tinde bldun .. Bilirsiniz ki Maniaa ~~ayyeedn ti'•-• mu de_ aç~ ... l••t~ fda.a •---1rdıg"'ı nazarı dikkati cel- bu köyden Ahmet tbçelikle eşi ilavesine tktısad Vekilliği şaıo.ı·'" -'-la dabT d . . el • !" urıçyam, eceliller, e a ... e ~a ~"' ~ • l'dir 
Lu defa lldısat . veklletine müra~ tVJ"-.. n ımk e ıpınk ... nc~ c_vki~dlf' nm .inkitafma çaluıacaklardtr. befmiııveuetayaihbaredilenNaz.. ~yan !atma H"ierme daw~. et- t • . ·' ,_____ u1ı~lif 
ederek kendisini alakadar eden LU' mmtakatar oldu ça ço 'l'!.lr. ı:.a ell D d . _ .J_ "b d •. mi,.enin cürmü me11hudu yapıla· mıtlerdır. Ane bu eve gıdmce, Madde J- e.. llUU<Ua ın 
•---- L_ı.ı __ ı_ !L~ bul L'._ ·•~ -> Abindek • • _u oun an mtt.Ksat. ı a et muesae- • d f.!.!- H 1 k la k h .. k .. m! • ··•~d r 
Klll"al' D1U1K1110A ıuuayette ttnmut- uu vu,,,yette ...- ar pumç au- sel . d .• .. l' T ad ırak DUJ.h,kemeye vaUmiştir. ora a to ur aNm a Ufll fmtf'" Mar u u cet mu"lSa 1 • • url• 
tur. Bu zat dİJ'OI' ki: lir Ye lstwbul pİyasumda 25-26 ku- 1 erm e 80~ .soy ıybn 1 ~et am- Nazmiye ifadesinde tütünleri br. iddiaya göre ~of Öl' Haıanla Madde 4- Bu karar ne§l'~;J 

_ Manisa topraklan dahilinde tufl.\ kadar atıludı. Ben kendi top- ar;m? musı u1e,. e. ~~mİ~ ;eı:- şi' olan ayaklarına ilaç yapmak Ayşe ara11nda u2'.aktan biraz ala- hinden muteber- ve tathi.~C:. v~ 
IOD. ~H-...1.. pı..!- zeriyatınm men'i- raklanmda Viyoloıt...a ve MonteUi 1 mdire eMrı ~ve • 1~ erı'!ı uz!\ .. _:~ı- için aldığını aörl.emifa.t.: de doktor ka itile mevcu.tmuf. Maliye, CüDlf'iik ve lohiJaı"aa! 

71111&VUG .. ~ oh !anmhn Utih - ı ·~· . . uezzanter ve unamlM' IWl"Hll ak kili · urd 
ne fazlaca temaytil gösteren vila':.~' t. ~- ~ randettiğım ı;- vazifeleri.ne taalluk eden malama.. lıraporuyle. tütün~ fit olan ay ... - Burada H~sana teıiim ~dif:O en mem ur~ . 
umumt llhhatl göz önünde tutmaa- rm\-ucn•~• gayet eyı mwı - tı da teni etmek i.mkinlarmt el· ları tedaYıde bıl' rol oyaamadıgı Ane kötü bır vaziyete diıfmuş, • 
tadır. Bunun1a benLer fennl tekilde dun. Bu sene yeni bir hamle ile ite de edeceklerdir. . <lllllattlmıttır. bu yüzden ev ıalıipleri ve ,oför Evkafın yeni 
yapıla.Cak olan zeriyabn sıhhi Lir m- sanlmak ve muhitimizde piıiDç.ciliği Müezzinler kursu nisanın ilk Suçu sabit olflJl Nazmi,-eain bir Hasan yakalaıımıflardtr. Ane. • 
rar ~racağı da °!uluıldm!'tn'· ~~ .iıtsken ~-jbafta1ıoda açılaçak, Lililıare av~~ müddetle hapsine karar Ha.sandan davacıdır. eserleri ,. . 
Ben, vı"llyebn çok otakUl olan ille- gun güçlük tmıdilik buna mam ol- imamlar da kursa deYam edecek- 't'erılmittir. --o-- . .,rı'1' 
line, daha doğnuu çeltik lammıu- maktada-. Vekiletin fikiyet.imi mu- lttdir. . - Seoyet konsoloshanesi Evkaf idar~sinin ~ZI ~1· f:1" 
nun l1ıtin. ettiği prtlara uygun te- hile bulacağuu ümit ediyorum. Çün- -=- · Nazilliye faydalı . . da satın ,aldıg! ~'9: '!2~ elot' 
kilde zeript ppabilmek için, Avrv.- kü Romanya ile yapdan ticmd an- icra tetkikatı ile giizel bir se ya.hat bug'iinden ıtıbaren k~~ gelır .«etir.r iki bina 
pa seyahatimde ltalyaya da ujnya- lapnumda bilbuaa bu m.uhilte reti- r ı · f • o t f Qf ff • ettıralecektlı-. t:kik'-" 
rak fenni sulama ve ı.ıblama itleri ten pirinç mahsulünün ihraç madde- Prof. Leemann dün de ~uaYini· Denim .. ~ okulu N~l~ye k~- ,-aa ıye iRi a f e ( fen heyeti bu hus~ıta te 
6zerinde trtkikat yaptun. Memleke- leri anamda adı geçtiğini hepimiz bay Sad.k: Tüzelle icra dairesinde du husu.sı bır tren gezıntiıı tertip Şehrimi,; So-..yet konıoloabaoe- başlamıtbr. b it,.ıv 
time dönd«iümde gardükterimden biliyona:. teddkleriae devam etmit Ye ak· etmittir • Bu gezioti . ~em ~g~ b~- al iki devlet arasında yapdan an- Yeni Alaancak camü, e%' ,eıt' 
~~====~==~~~~~~-~-~-=-~-~~~~-~~~~~~~~~~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~"1d~ 

Sergiler Acele tir. Profesöır ıab günü lstanbu~ menaucat. ~o~inaılDI ya-.nılara ren faaliyetini tatil eylenıiftir. ~ütçeain~en daha bir mik ..r 
gideıcekti.r. taıutmak ıçandır. Komoloı vekili Lu •kfl'mki DSat aynla~aktır. .. jcıat~ 

Mayiıiıı dördünden ıekizine ka- --=-- Gezintiye pek çok öğretmen ve Anafa.r1a vapuru ile lıtanmd.e Tfe Salepçi~glu ca~ımde tadl 
dar devanı etmek üzere Almanya- Satı I ık ev .,.. . üb ..1 ı l öğrenci 't"e bir çok ta aileler iıtirak oradan Cla Moakovaya gldecektil'. devam edılm~ır. 
nm BretlaY tefırinde bir lalUIYİ •e • ıcarı m aae e er edeceklerdir. Menimin gijzel bir E lkil ib" k----' ... _ -=- • 

. • • . . d' f • ·ı b YYe er ı • IOll WU01.0t -. rr J!.tü b . lert küçük aan'atlar aergaaı açılacak- tkinci Kordonda 189 numaralı Aramazda klearmg anlatmasıtzam.an~.tesa ü ettll'ı en u ge- muhitine kendini aevdimıit 'de- 1. u uı eyıye _.u:ıo 
tır. Türkiyed.ekl alakadarlar da et :ı le f rt 1>• mwcut ülkelerto vaki ticari ma. zintı:re ıştirak edecekl~" }'Urdu- ierli bir zattı. Meal.ek hay.abada Şehir 't'e ka.Lalardald u-~ 
bu wgiye davet edilmitlerdi.r. K&Ylo ıaı;i.:r·~ .. ;: 0 • u ~~ badeleterde, anlatma.da aksine ıa- muzun güzel bir kıamım da gör- kendi5ine munffalayetler dileriz. bayilerine bazı yerlerde ~ tJef 

-Bari beynelmilel pana~in ace ~ ; erm g • • rahat b~lWllDlyan ~Yal~e, mal .mek, fır1abnı ela.kazanacaklardır. · '" =-· bir kıwu idarelerde de yiiz&le i" 
e,lftl ayında açdacağı ltal,.a aefa. 6zere içindekilere, pazerhk IÇUl bedellerıne müteallık tediyabn C. Gideceklere bılet Kemeraltında · Ley'iye ücreti verilmekte oldd.~ 
ftiinden alikadarlara bildirilmit-, de ~aım.uhattirim.iz Halda Ocak· L F. laymet e&Aat iizerindea ya.pal- Alunet Etiman kırtasiye diikkA,. Ek eks·z inhisarlar vekaletin.in nazı.ti 1

..,: 

tir. bmirde bazı firmalar bu pa- oğluna müracaaıleri. ması merkez bankuma ve kambi- nında .-eritmekte olduğu habcs ' m ı . katini celbetmiftir. Buadall '°°d6 
n&Jlr& ittirak edeceldenlir. 1 -6 yo mürakipliğine bildirilmiftir. aluumtbr. ber yerde tütün bayilerine · ~ı; 

BUGÜNKÜ seans
lardan itibaren 

ı ·• . ... _~ __ .. ..ı:~: ı.J,:dirdfl ınahkeme-ı 

' Köyündeki müt- alb beyiye bakın veriıecekt•!.:.... 

hiş cinayet Halkevi köşe~ 

., . ." , '• . " . ';· ... : 
• • ' ' ' 't ' • • • • • • • ,. ~. :, , • 

1 TAYYARE 
BIRBIRtNDEN GOZEL 2 FiLiM 

TAKDiM EDiYOR 

Fakir Talebe 
MARJ ROKK VE' IDA WUST 

GJBI VENOS KADAR GOZEL iKi DiL
BER ARTiST TARAFINDAN TEMSiL 

EDILMJŞTJR 
ŞAHANE MEVZULU - MUZIKALI 

ŞARKW OPERET 

Sevimli Serseri 
BUTON DONYANIN T AKDIR ETl'tct 

BOYOK SAN' ATKAR : 
MAURICE CHEVALIER. 

TARAFINDAN MOSTESNA BiR SURET
TE TEMSiL EDiLMiŞ EN SON VE EN 

. GOZEL Fil.MI 
AYRICA c PARAMOUNT JOURNM; 

. . ' . 

Sineması 

SEANSLAR ı 

Telefon 
3151 

FAKIR T Al.EBE 2.45 - 5.40 - 9 DA 
SEVtMU.SERSERl 4.20 - 7.40 DA.. 
CUMARTESi • PAZAR l DE SEVJMU 
SERSFJU iLE BAŞLAR •.•••• 

. , - . 

Kemalpafa111n Ekmeksiz köyiin· L11&~mlm:lllllil1llil'iZI••-~~ 
de bir çobanın ölümüyle neticele- " • • , l te.r"fııt" 
nen feci bir cinayet İflendiğini ha- 1 - Evımız tenml ko u . .Jc~" 
ber vermittik. Tahkikat Uerledik- dan 2 nisan 938 cunıart~ııet te.ıı· 
çe hadise bütün fec.:u J;lyle aydan· mı cı:Ceza kanunu• adh p•iJaUı~ 

1 
K. al . dd • ıil edilecektir. Biletler i1J11elı .. 

lanma!'~adır. • emd paşakomüut eı- ıekreterliği tarafından .,er 
umwnuı ve ıan arma m anı d. " .. 
dün alqama kadarLadise yerinde te 2ır. 2 

N' 938 cumartesi ~..ıı 
Allalcilc d • • - ııan k 1uı0w-l; ~ta enm i\etmiftir. • ~amı kitapearay ve yayın da•et"° 

1 

:Afdığumz malLmnta rıöre. hn tarafından tertip edilen ve ileııtl" 
clnayetle alakalan olduğu anlaşa- yeleri daiılm.tt olan geco e 
lan bazı kimseler zan altına alın- ıi tehir edilmittlt• . ( o.,;. 
mltlardır. ~ bu clyardaki bazi 3 - Erimiz gezl koa:ııte:it Jı.it 
talıitlerin ifadelerine müracaat niıan paur günü Y ~n~öye Geıi:t'' 
edilmittir. gezintisi tertip etuııttir. datlşrıll 

Maktul, on bef yaflar'inda bir ittir ak etmek istiyen arih~a e k•d" 
gençti. Köyfuıde iyi, halim aelim nihayet yedi niıan tar 111 ::.-•ca"t-1'". ın~p 
bir genç olarak tanınmıştı. Her Halkevi sekreter ıgıne ll 
gün erkenden bayvanlannı alarak leri. be ~ 
köy civarina getirir, alqam geç va- 4 - 31/3/938 perıenı ve l" ~ 
kit dönerdL saat 17 de kitapaaraY Cl• Jı&Jv.-:; . 
Medıut ollerlo bu cinayeti n~ komiteıinlll ve ..aatf 1 f ık toPlşJltı" 

den lıledilderl hentlz \eaefflr et- lilk komitesinin ha ta 
ada "-il.Jt~. l~i vardir. 



Göbels de bir nutuk söyl_edi 

Mali. 
Proienin tathılıi 

Ve kabinenin salC,hi
yet isteği 

1 

ı O N• d . D •• •• •• . ROMA 30 (~ız hükilmeti 
ısan a unyanın yuzune .unu- taııdmd~ ~a_z~lanan mali projeler et~ 

. rafındakı gıı.lılıktcn bahseden ltalyan t w b • · • d • v • d d • gnzctclcri bunların tatbiki için B. Blum-

amı yaca gı ır şamarın ıre.cegız, e ı ;:r=~~:y:s~:i~7:=:::~h:!!: 
temps kabinesine red ettiği tam saWıi-

lttt'Vırana 30 (A.A) - Plebisit milcade- ALMAN VE AVUSTIJRYA icap eylemektedir. F:ıkat bu iki kolordu yeti Radikallerin Blum kabinesine bahş 
._ Dıllnuebetiyle fimal §&J'k istasyonu- BiRLEŞiK ORDULARI hakkında hiç bir malamat verilmemek- etmeleri şilpheli görillilyor. Ban gaze-
tl) hölUnde bir nutuk söyliyen Göbels tcdir. teler vaziyetin inkipf ı neticesinde B. 

le demıytir. BERLIN 30 (A.A) - 1 Nisandan ıti- Blumun istifa mecburiyetinde kalacağı-
-lON~ dUnyanm yUzUne bir p.mar haren Alman ve Avusturya ordular~ •AVUSTURYA, ALMANY ANIN nı tahmin ediyorlar. 
~eğiz. DUnya bu pmann tesirini blrleş~rilmesi çerçevesi dahilinde Avus- KALESIDIR> 
'*1A hatırından çıkarmıyacaktır. Ad~t turyada da iki kolordu tesis ~ecektir. MALI PROJELER YARIN 
'-ıkiYeti sebebiyle Avusturyayı alacağız. 17 inci kolordunun ı1M-kezi Viyana, 18 HAMBURG 30 (A.A) - Plebisit mü- GöR'OŞOLECEK. 

1111--u hin b'" .. lk b d. inci kolordunun merkezi Selzburg ola- nascbet.iyle bir nutuk söyliyen Hitfor A-- ey utun nu u gar e- . 
11\ohaalleri ile lejitirnistler ve Avustur- caktır. vustwyanın Almanyarun kalesı olacağı- PARIS 30 (Ö.R) - Hükümetin yeni 
hlaııı 9k' ' .. . . .. . Avusturya kolorduları grubuna ge- nı söylemiştir. Führer Avusturyayı ez-
u. ı l"eJımı aleyhıne muteveccih al List k d ed ktir 17 . · ı . J d kr .1 . h t-:.. mali projeleri cuma akşamı mebusan -. Hatib d . ti. k'· ner uman a ece . ıncı m1ş o an emo ası erı mua eze c~.~- 1 .. b" .1 e.k . P b 

emıı ı ı. L , d k d 1 y 1 K' .... t" mec ısı urosuna ven ec tir. erşem e 
1\ıt__ .. oıor u uman an ıgına genera ıenı~ ır. . . 
-""Ya bizim U!>ullerimizi tenkid edi- 18 . . k , d .,_ __.ı __ 1 v d b k B htes _.__ "ril __ , rinde b-1...-- sabahı bir ıabine meclisinde projeler ,_ F ka . . . . . mcı oıor u .ırnmilDWlll ıgma a sa ı ere ga1.K."L1 go ŞIDCJE' n cu~ •• zd . rilerek bah Elize 
· ~ t dahilı hesap edilmesi ıcap e- Avusturya mareşallanndan eski Viyana den B. Hitlcr şöyle demiştir: go en geçı cuı;~ sa ı . .sa-

._ ~ır nokta yalnız bizim muvaffaki- müdafaa nezareti ordu umum müfettişi - Şupıig benim iyi kalpliliği.mi zaaf te- ray~da na'7..ırlar mecl~s~nde tasvi.p ~e
"'1erindzdir. Ve inhizamdan yintıi sene Bayer tayin olunmuştur. lakki etti. Maamafih ben kendisine bu- oektir. Mebusa.o ~c~lısmdc alem munn
llılıra bu hatırlarda tutulmaya şayan ı.a- Şimdiye kadar Almanyada resmen 14 nun son lııir teşebbüs olduğunu israb et- kaşa cumartesı gunu başhyacak "~ pa-

1.zi tesid ettiğimiz sırada katetmiş oldu- kolordunun mevcudiyeti biliniyordu. miş idim. Genç ordumuza ilk deia ola- xar günü projeler lyan meclisince mü
hınuı yolu ölçmeğe medar olan da bu Şimdi 17 inci ve 18 inci kolorduların rak yilrümek emrini verdim. Bayrakları- z.akere edilecektir. Eğer müzakerelerin 
~~· Avrupanm siyasi kalbi artık kurulmasına naz:ıran 15 ve 16 mcı kolor-\mız. dalgalanmakta -0lduklan yerden asla' pazartesi günU devamı icap ederse ogijn 
""'11te delil Berlinde çarpıyor. dulnrın mevcudiyetine. de hükmetmek 1- çıkanlamıyacaklır. I <·~ham borsası kapatılacakedb vel böylece 

· hükilrnetin teklif ettiği t ir erin spe-
~---.---------------------------------~--- killAsyon mc\'zuu olmamasına dikkat e-

8 .. .. k M. 11 t M ı. . F cülecektir. Radikal Sosyalist nazırlar mil-u yu 1 e ec ısı ro-nsa !=~~:. hakkmda BaşwltillEl görüş-

Oiinkü toplantısında lzmir Fuarına 100,000 lngiltere kralını DEMOKRAT HALKÇI 
PARTISININ KARARI 0e lzmir Çocuk hastanesine de 60,000 lira karşılamak için 8 

para yardı~~nı ka~ul etti.~ .. . .. milyon sarf edecek PARIS 30 (ö.R) - Demokra~ halkçı 
~ (A.A) - B. M. Meclısı Kanun layıhasının hukumlerınc gore partisi bir karar sureti kabul ederek 
'-'- - R_efet Canıtezin başkanlığında 1937 yılı müvaı.eİıei umumiyesinc dahil --o-- :;-.-. milli muk:ıdd.!s birlik için her gayreti 
~ teşviki sanayi kanununun bazı daire bütçelerinin muhtelif fasılla- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHi. .a!.DE 1 sarfa hazır bulunduğunu ve bu maksadla 
fl, bıcı maddesinin vergi ve rüsum mua- rına munzam tahsisat olarak 14,954,000 mebrı.an meclisi itti/akla kabul Radikal Demokrat solu partisi tarafın-
~ isifade eden sınai milcsse- lira ve yine bir kısun dairelerin ayni yıl etmiıtir. lngili~ hükümdarlarına 1 dan yapılan teklifi kabul ettiğini bildir

ltltriıı bu vergi ve rüsumun tahakkuk bütçelerinde yeniden açılan muhtelif fa- yapılacak lıabrıl reımi iki meml~ 1 mh.tir. 
~ait olmak üzere taalluk eyledik- ı~ara da rev~al~e tah~isat olarak 3 ket artuında._~i.biiy~k ~ost~u~a !'elP~S 30 (Ö.R) _Mali projeleri ted-

kanunlarda muayyen olan muamela- mılyon 689 bın lıra verılmekte ve bazı Fran.anın bitin misalırlerını hUJ'-ıkik _..:ı ,_ lan kab' 1" · 
ta "- b'" 1 . 1 . da da l .. l L , • eueceA o ınc mec ısın pel'JeJll-
~ etmedikleri takdirde bu hareketle- . utçe er .~ert.ip en arasın 1,145,104 mel e agır amaıc an anesıne uygun be akşamı değil, cuma sabahı yapılnµa.sı-
~ dolayı 0 kanunlarda yazılı ya- liralık munakale yapılma'f'tadır. Munzam olaca/ıtır. 1 ka rmiflir • 
~ Cıezalara tabi olup vergi ve rüsum tahsisat olarak •erilen 14,954,000 liranın 0 na rar ve ·* __ _ 
~ mah 1 1 ırure- 2,456,110 lirasını göçmenlerin muhtelif p B nku bu 

..,.,._ld Wii tamp":ni~ ::
2

d~oı- . ti:taçlwnali 'ı 2 
200

J>O'bl 650l4~JirasıSivasd- ~- • o r ay- İtıgı'lterenin )·eni 
ile t§Ya nakliyatına müeallik be·- zurum po. çe erıne, ' '""" enız- A k 1 k 

......... 'l ka 1 . . ~ yollaıı içın yaptırılmakta olan vapurla- n araya ge ece h va rog., ramı 
~ mu ve cnnnıeye ıstinaden te- t k 'tl . ., 716 000 ı· d il- a p 
~ eden he . . rın a sı erme, o}' , ırası a m 
llta )'etle beynelmilel nak- li müdafaa Vekaleti karn ve deniz .kı- -
~komitesi tarafından ittihaz olunacak sımlarına ait bazı işlere karşılık olarak BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Londra 29 (~Hava nezareti ye
~ ların Nafıa ve~n tasdiki ile ~e- verilmektedir. alaltadar eden naaeleleri gö,.;q. nl bir program hazırlamıştır. Bu prog
tl kODulm~ aıt kanunun da ikin- 3,689,000 liralık fevkalade tahsisatın celı H oraJan Kabile .ulecelıtir.. ram mucibince Ingiltere ve Iskoçyada 
U..~Uıakereıinı yaparak kabul eylemiş- 2,617,000lira sermayesine mahsuben dev- Kabilde lnsa bir müJJet luılaealı bir çok tayyare istasyonları yapılacaktır. 

il. , . .. . . Jet ziraat işletmeleri kurumı,ına, 280,000 olan bay ! eulik Rü#ü Ara. Bai· Masraf on bir milyon Ingiliz lirasıdır. 
~ M. Mecliain.in bugun kabul ettiği lirası Ankara, 550,000 lirası Istanbul be- dat yola ıle dönecelıtir. Brı seya· *---
~lr kan~ ile .de 1937. mali yılı ~ü- lediyelerine, 100,000 lirası Izmir fuarına hat, on beı gün lıaJar llİİTecelıtir. Jkt f V k ·ı · t L 
'lık..:ıı -:1 umumıyesıne dahıl bazı daire yardım olmak üzere verilm-1....L-.l!- N:•anın • • • ;ı l L t" • ısa e ı ı eRTar 
~ • ı:.-.~. .. yırmuınue meın ••e ımı· 
~" ~e ~~ve fe~kalAde.tah- Yine hu arada Imıir belediyesine ço- H dönmüı olan hariciye velrili yİ· Viyanaya gidiyor 
ı-. __ .erilrnesını ve bazı daıreler bütçe- cuk hastenesi için yardım olarak 60,000 ne ba tarihlerd A k el 
~ de değişiklikler yapıl t li im b l ktad e n araya g • 
~eylemiştir masını u- ra ayrı ış u unına ır. mesİ muhtemel olan Franıa hari· Ankara 30 (Telefonla) - lktısad Vekili 
..,, . Kamutay cuma günU toplanacaktır. ciye nazırı bay Paal Boncoaran B. Şakir Keıebirin Viyanada tedavide 

K 1 k k 
• ;- ziyaretinde lıaır bulanacak ve ni-1 bulunan kızının sıhhati nazik vaziyeti 

arış' maz ) omıtesı ıcının son halta.ında bafvekil B. muhafaza etmekte olduğundan B. Şakir 
Cellıl Bayarın Balkan merkezleri Keseblrt Viyanaya gitmek üzere bu ak-

b ugün toplanıyor ~ii~ak e.ık:~v;İAnklearardanı· hareakct=~İ 
londra, 30 ( ö.R.) - Kantmazlık tili komiteıinin yarm 

t~ac~iı içtim~ ~ünaaebetiyle cDaily Herald» sazetesinin dip- • 35000 olacak 
llUlll&tik muhabm bu celsede lıpanyadan sönüllülerin seri alın- ton 8J 1 ::f ına kimsenin ciddi bir mukavemet aöatermiyece(ini tahmin •ror. Bu proje: bir aydan beri tetkiktedir. ltalyan ve Almanlar VAŞ1NGTON 30(ö 
~bir hüanüniyet göıtermitlerdir. Fakat bu hakikatte sönüllü
~ seri alınması mesuliyetini Franaaya ve Ruayaya yüklemek 
~lll )'apılmıt bir manevradır. Avam kamarasında yapılacak ha
!i~i ıiyaaet müzakeresinde muhaliflerin hücumuna cevap vermek 
~~ bay Chamberlain Aragon cepheıinde Naıyonaliıtlerin bü
,,~ taarruzundan evvel ltalya ve Almanyanın sönüllüleri geri 
-'lll&ia mütemayil görünmüt olduklarım ıöyliyebilecektir . 
.. LONDRA, 30 (A.A) - Tali ademi müdahale komitesi pertem· 

aünkü toplantııında gönüllülerin geri alınmuı meselesiyle 
~olacaktır. Zanneclildiiine göre lnıilizler Frankiıtler mu· 
ı,~ffak olmadan evvel bu noktada bir itilafa varılması için yeni 
Lır l&)'l'et aarfetmek taaavvurundadı-lar. Çünkü lngiliz kabinesi 

Buna benzer bir 
tebtii de 1nııiltere 
tefiri tarafından ya
pılmııtır. 

ROMA. 30 (ö. 
R.) - Londradan 
bildiriliyor : Ame
riltan • 1nsiliz-F ran-

nz bahriye eksper
lerinin dün yaptık

ları içtima haklcın

da cDeyli T eleg~ 

• 

S,ON. HABER 
. . . 

Atatürk'ün 
Sıhhatlerinde endişeli 
bir vazjyet yoktur 

F ranıadan davet edilen proleı6r, ken
dilerine bir buçuk ay istirahat 

tavai yeıini kafi prtlü 
ISTANBUL, 30 (Telefonla) - Riyaaeticümbur •enel sekreter

liiinin resmi tebliii : 
Ttirlriye reisiciimhunı Atatürk kinunuaani ve tubat ayların

daki Y alOTa, Buna ve Jatanhul aeyahatlerincle kunetli bir ariP 
seçirmitlerdi. Ankaraya avdetlerinde IJ'İp nüksettiğinden kon
ıültasyon için Franaadan profesör Siaenje davet edildi. Profeaör 
tetkik ve muayene neticesinde Atatürkün aılıhatlerinde ehemmi
yete f&yan bir vaziyet olmadığım telbit etmİf ve kendilerine bir 
buçuk ay kadar iıtirahat tavıiyeıini kifi ıörerek avdet etmittir. 

Münhal meb'usluklar 
Seçim bu Pazar g{inü yapılacak 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Münhal mebusluklar için pazar 
günü seçim yapılacakhr. Namzetler arasında Türkiye it Banka· 
ıı umum müdürü bay Muammer Erif, iktııat 'Yeki.leti ınüatetarı 
hay Faik Kurdoilu, Onivenite ikhaat fakültesi dekanı ömer -Ce
lil, lzmir üzüm kurumu müdürü bay lımail Hakkının bulunduju 
h1ıber verilmektedir. 

Parti, namzetleri yarın 4Öileden sonra ilin edecektir. 

lstanbulda bir fotoğraf hanede 

Yangın çıktı üç itfaiye nelerimiz yaralandı 
ISTANBUL, 30 (Yeni Asır - Telefonla} - Bugün Beyojlunda 

aaal 15.30 da «Ar» fotoğrafhaneainde yangın çıkmı,tır. Atet, 
filimlerin de tutufmaıiyle tevessü etmİf ve fotoirafhaneye ya. 
kın Sümer ve ipek ıinemaları ihtiyati tedbir olmak üzere tahliye 
edilmi~tir. 
Yangın yerine yetiten itfaiye ateti aöndürmek üzere fotoğraf. 

haneye girmif, üç itfaiye neferi maskeli oldukları halde boğul. 
mak tehlikesi ıeçirmislerdir. Bunlar beyoilundaki Z!ikür hasta. 

' ' nesine kaldırılmıtlardır. 

lşbankası umumi he yet içtimaı 
ISTAKBUL, 30 (Yem Am • Teldolda) -ft Banbaı uınumi 

heyeti yann alelide toplanarak raporlar olnmacakbr. Bu sene 
10nuna kadaT tuarraf hfıabı Jitmi yedi milyod lirayı bulmu,tur. 
Banka bu aeneJiizde dolmz temettü daiıtacakbr. 

Alman tehlikesine karşı 
Bükreı - Belgrad - Budapeıte anlQfması mı? 
BUDAPEŞTE, 29 (ö.R) - Macar muhafazakirlarmın caze

tesi olan cMacyar Tagıt Romanyadan aldıiı bir mektubu nqre
diyor. Bunda Alman tehlikeıinc kartı mütterek bir müdafaa için 
BükreJ, Budapette ve Belgrad araıında bir mukarenetten bah
sedilmektedir. Gazete böyle bir aiyaıetin kabulü halinde Maca
ri~tanın Macar ekalliyetlerin~n hak müıa vah meaeleıini hallede
bileceğini Ye üç memleket arasında sıkı bir ekonomi it birliği 
kurulabileceiiııi ilive etmektedir. 

Hayfada bir dükkana bomba atıldı 
ROMA, 30 ( ö.R) - Kudüıten bildirildiğine göre bazı Arap· 

lar Hayfa tehrinin orta yerinde bir yahudi tüccarının mağazası· 
~a bir bomba atmıtlardır. Mucize nevinden olmak üzere bomba 
patlamamıt ise de mağazadan dıf&l'ı kaçan yahudi tüccar taban
ca kurtunlariyle yere ıerilmittir. Bu taarruz ı;neıulü olarak bet 
Arap tevkif edilmittir. Ayni pn zarfında ,ehirde diier bet tet· 
hit vak' asının da olduğu bildirilmektedir. Hayfa • Yafa yolunda 
otomobiller muhafaza alhnda seyahat etmektedirler. 

Romanya kabinesi 
istifa etti • 

yıne 

BOKREŞ, 29 (ö.R) - Patril Mironun riyaıeti albndaki Ru
men kabinesi istifa etmiflir. Yeni kabineyi yine patrik Mironun 
tqkil edeceii ve milli köylü partisinden iki mümeaailin de kabi
neye ıirerek münakalat ve ticaret nezaretini deruhte edecekleri 
B. Tatareskonun yeni kabineye dahil olmıyacağı, hariciye nezare
tine müslefU B. Kominenin geçeceii haber alınmaktadır. Kabi
nenin neden istifa ettiği belli dejildir. 

Macar kabinesinde ye· 
tadilit mı yapılacak • 

Dl 

U Zafere kat'i nazariyle bakmaktadır. Böyle bir itilafın Franko 
~ffer olduiu takdirde ltalyan ve Alman gönüllülerinin geri 
ecl~mı kontrol etmek için yeıane çare olduiu kanaati izhar 
... :~l111ektedir. Dahili harp bittikten ıonra batka tekilde beynel
-u!I bir te,ebbüıe imkan görülmemektedir. Komisyonların ini:i! bir rol oynayabilecekleri ve cümhuriyet orduıundaki gönül
ti • le Dıefgul olarak bunları memleketJerine iade edebilecekle
lc •live edilmektedir. Nihayet bu itilaf ile lngiliz ltalyan müza
t::'el~nde en büyük enıelin kalkmıt olacağı söylenmektedir •.• 
't>e1c rı:nte mahafillerinde bu yolda_ bir itilafa varılmaıı tanılarının 

az olduju kanaati hüküm sürmektedir. 
raph> gazetesinin BUDAPEŞTE, 30 (A.A) - Kabinede yeniden tadilat yapıla• 
bahri münekkidi fU cajma dair bir fayİa deveran etmektedir. Müfritlerin propagan• 
malumatı veriyor : dalarının takviyesi Naayonal Sosyaliıt tehlikesi münuebetiyle 

lllİJen adamı seyredenler!... O, korkuyu.. O, heyecanı Oç devlet zırhlı- mutediller tarafından büldimete yapılmıt olan ihtarlar bet sene. 
unuttunuz mu?...... ların azami tona} lik pli.nın tatbikinden tnellüt edecek olan mütküli.t fevkalade 

GDRONMIYEN SOVARI haddini 35 hin ton bir asabiyet tevlit etmittir. Harbiye nazırı Roder ile dahiliye na-
Daha kuvvetJiıini yqatacaktır olarak teabit eden Geçen hafta Belfosta deniıse indirilm tnıilterenin • bl,iik zın Zelin ve Macar nazırlarının kendiıinden bilbaaaa tüphe ec1 .. 

~n~L DPOŞMEDEN YATILMAZ maddenin ilıuma Harp kransörlerinden Wri mekte olduklan Buclapefte polis müdürü Hetenyinin iıtifa ede-
- $arkı, Atlı: Ye Çdsmhk filmi ... Renkli MIKt ve Türkç kuar .....u,lerdh. c: bu hiikmünUn s6z .. ünde tu· c:elderinılen baJuedilmekteclir. 

Fob Jurnal Ceıçl Londra mu•bed• mucibince tulmamaa ve Gç devletin derhal 3S bin Salihi,ettar mahafil bu haberlerin hayal mahtulii olcluiuml 
..... ilk defa BUGON LALE Sll"EMMINDA l.atl• Wr bru wak aa. ediWiii 1a- tonclaa dalaa Jiibek hacimde ~ " -~ _.....c1ua ....ı ....._. taclillt ic:raaınm .muta· 

····~~!l!!!!~!_·!!! ... ~lc~-~·~·!·~··~·~·:Jol~·~~~·~~ ... ~-~·~~~lh~·~·~-~-~~'9A~~~~ .. !tliı~.::._~~~""~!:_ .... ~--~~~-~Huei~~-~~ ......... . 
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!i 1 ili~ ŞAFAKTA 
1!.NIAsDt .... n c: E.Elwe.ua ____ , Lor dl ar 

Kamarasında 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHIF EDE 
cclendikten sonra da tatbiki ve mu-

a ı czwz 

ltalyan Ayan meclisinde 

B. Mussolinin n n tku 
hafazası için bütün nüfuzunu kul- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE HAVA KUVVETLERi 
lanac.aktır. . . . . Badogliyo, De Bono, Grazyani gı'. • • 

KURŞUNA DİZİLEN 
! ... lia·y···;;k·bi~ .. ~~;~~: .. (Mahmure Belkı·s adını taşıyan bı·r Mıl:etler cemı~et_ı asam~lesı?m bi kumandanlar, zabitler ve erler Tayyare kuvvetine geçelırn .il" 

fevkalade olarak ıçtımaa davetıne vardır ki her biri t _ 2. 3. 4 harp 1918. 22 de ltalyan tayYarec 
S lak romanından gelince lngiliz hükümeti milletler yapmıştır. Ordu bundan kuvvet ği acınacak halde idi. öJdürülrniit; 
i yapraklar lngHiz kadınının esrarengiz hayatı) ~mliye~i.ni~ ifltsbı~ı iltn t~ece~ ~laakn kaMzanmıştır. k tü. Faşizm her şeyi yeni~lei_?. yd: 
..................................... Ye ır eşe use ·a ıyen ı~tır aneviyatı mü emmeldir. Bugün İtalyan tayyare~ı. g~ 58 

' 7...77JYT.LZ7.LZZ.ZZZ7.Z2!1D cc:>azrz:a22 iP z w s z 1 1 , a# edemez.» A vusturyahlar ve Macarlar gi- yanın birincilerinden bındır. ~ 
__:._ J O - re Belkis, empresaryonun sekre- - Ne ehemmiyeti var. Sekre- Kc::a Alm.anya ve It~lya hariç kal- bi cenkçi ırkla~la çarpıştık ve tam fabrikada mütemadiy~n t~'teıt 

. teri Bayan Ermaya müracaat edi- terim matmazel Erma bütün kos- mak uzere hır Jx:y~elmıle] konferan- asker karakterı kazandık. yapılıyor. Bunlar hem şuna ı, dır.. 
cBeyaz J?.a~aga?» kabaresı .. ~· yor. Bir Şarklı dansöz tipini ya- tümleri hazırlamıştır. sın toplanması ıçı~ ~ovyetler tara· HARP F ABRIKALARI merkezi, hem cenubi ltal~~da bit 

marne°: kotu hır y-:~ .degıl- ratmak için oldukça göze batan Şu yanımızdaki odaya geçiniz. fınd~n ya!?ıla~ te.~lıfi de .kabul ed.~- · . . inşaat aür'atlidir. Bir gu~de 
se de bır.ma~astı~ da degı.~dır. ~u- renklerden bir elbise giymiş bu- Erma, elbiseleri prova edecek, meyız. Çunku b~yle hır t.e.'e~bus Harp fabrıkaları ınkıtasız cah· tayyare yapılabilir. Fakat bır :Z 
rada artislerın come~t mustehlık- lunuyordu. Şapkasında uzun bir ve icabedcn retuşu yaptıracaktır Avrupa :mlhuna hızmet mahıyetınde fıyor. 87 fabrikada 580 bin ame- de bir pilot yetiştirilmez. Hal biti 
ferle yemek yemelerı, konıümas- peçe kulaklarında ağır küpeler Hanlarımız için peçeli bir resmi: olamaz. Miisterek emniyet, Avrupa le tam bir askeri disiplin içinde ltalyanın hazırlanmıf_.r.; • 30 
y?n yapmala~ı adettir. ~ahnede koll~rmda bir çok bilezikler var: ni aldıracağız. Böylece dansla- n:ıuvazenesi içi~ teminat paktl':"ı ~ibi ?~du için çalıtmaktadır •. l~aly~ pilotu vardır. • . . loİt 
bıraz danıcttikten aonı•a sıze •am- dı rınız d h ·h· 1. b' b' t sıyasetler mazıde kalmış eskı sıya- ıçın tek kumanda meıelesı tımdı- Tayyare üslerı bınlercedır. 

'k d b l h · a a a sı ır ı ır ma ıye ve- pepo.' 
panya .~ ram e. ~n. u ununa ay- Ozerinde « Mahmure Belkis • recek büyük muvaffakiyet temin sellerdir. Ve bunlan tatbik etmek den halledilMhıir. Milletin şefi, sahaları, depolar ve saire. ıİO 
rete dutmem~lıa~ız. ~~e~ haf~ Türk dansözü" kelimelc;:İni ihti- edece,i!iz. İşte mukavelelerin iki makul olmaz.. söze söz söyliyer. ~dam .umumi larda uzak fı~reketler için befafl" 
ce~heden !enı do!1en suvan zabı~- va eden kartını uzattı. &ureti. Lütfen İmza eder misiniz? «Fakat lngıltere bütün eski dost- ~um~ndan~ır. Erkan~harbıye r~ stokları doludur. ftalyan }'at faf.• 
lerı.nden bı~ kafıle, sahneye bır Sybil bekleme odasında bir Esaslarda mutabıkız zannede- luklarını muhafaza edecektir. ftalya ıslerıne dogrudan dogruya emır cı maddeleri tahrip kudretı eJ1 diif 
~utiı:en gor} ve. jaretiyerden ~batka koltuğa terleşti. Bayan Erma rim. Jile bir y~nisini de kurmak üzereyiz. ve.rec~~tir •• Ta~ih ve k~endi tarih~- la olanlardır. Harp halinde jçİll 
L1zerınde h!ç bır. ~Y olmadıgı bal- kartı emprcsaryoya getirirken 0 Syhil mukaveleyi gözden ge- Bu yenı dostluğumu7.dan şiiphesiz mız gosterır kı umumı harpte sı- manın maneviyatını kırmak b_,.. 
de çıkan hır artıstı tıpalaı:la bo~- bir çok artistlerin Koenberge it- çirdi. itiraz edecek birsey yoktu. !bütün sulh dostları memnun olacak- y~si ve askeri ku~etler arasında- büyük me~kezleri der~~I boİioid 
bardı?.1an cd~~ e!lenmışler~!~· haf ettikleri resimleri gözden ge- fmznladı. · l tardır. . k~ ayr~lık meşum hır h~ta olmuş- dıman edıleccktir. Srnl aha ı.-r 

24 un ':erdıgı bu ız~hat Sybı~~n çiriyordu. Bu resimler içinde Jön Koenberg ayağa kalktı: Bu beyanatın ehemmiyetini gös- tur. Eg~r kralın emnyle İtalya cesareti kalmıyacakhr. Ha~~. 
hotuna gıdecek mahıyette degıl- prömiye, kabare şantözü klacik F I B Ik· b.. .. v· ıteren bir iki küçük hadise olmuştur: harbe gırerse tek bir adam kuman· bi istikbalin esas harbi olac 
di. Dan.söz mesleğini bu kadar dansöz olara'· bir ,.0 k yıldız nam - ~o.aylnk le ısk, . ~tu~B ıya-ıEvvela, ı:ımele (lflrtisi mümessili. lord da edecektir. O da burada size hi- HAVA MODAFAASI 

b. uh•tt akt ...,.. "' • nanın sızı a ış ama ıçın eyaz S l . . . . ·- t d d. M k dd b ik saygısız ır m ı e yapm an zedleri ve h,.ybetlı' maskele ·te P _ ,, k b . k _ 1 ne l takrırını gen almıştır. Oıı;~er ta· ap e en ar. u a erat u naz 
sak ak h ld ·d· Fak 1 - rı aı>agan a aresıne ofacagına . 'f · b · · b•• ın~c b da ~.ı ı. .f a~ yatı. bir çok trajediyenler vardı. daha şimdiden muhakkak teİak- raftan ltalyava karşı zecri tedbir sı- vazı ~~Nl~n'icue~V~;tERt Düçe hundan sonra ftalyada .. ;f 
muı ıca e en ır vazı e eru te S b"l f l b ki d E k" d. d d' yasetinin tatbiki sırasında mil1etler va müdafaasının. bilhaua ~:;.d 
etmiıti. Ne pabuına olursa olsun y 1 

.. 8:7 ~ d: Bemek en m- 1 e ıyorum, c ı. cemivetinin <'n kuvvetli taraftarla- · d ""' 
b 

... presaryo gorun u u ısa boylu O ı ·· J d·-· B"t.. · D · k l · ı· E müdafaanın kuvvetli ol uıı i~ onu aıarmaga çalıfacaktı. Sonu- .. . · . ' nun ısrar a soy e ı~ı c< u un ' nndan olan Kanterburi peskoposu enız uvvet erme ge mce : s- .. l . • ·nıİ yat . 
na kadar cesaretini kaybetmiye- ~obeklı, ~akat _babacan hır adam- Viynna" kelimesi SybiHn nazan: bevanatta bulunarak bu sı-ada mil- ki harp gemileri tamamiylc yeni· soykemd11 v~ ~?ll~atta? Y:.1nde olJf 

ekt• dı. Sybıl yermden kalktı. Em- dikkatini celbetmiı>ti Tebessüm l tl . t. bl . . 1 l . 1 tir"l . f K na a argonu u vazıye ı b,b-c ı. b .. . d·ı d . . 1 e er cemıye ı asam esmın top an- enmış veSgenç eş ıhml ılş ır.L~ la· kara gömleklilerden takdirle 
24 devam etti. presarvonun urosuna gır er. e erek fısıldadı. d b. Ji' •d k v - vur» ve « eza.re» zır ' arı oy e- • t' d . • k •. . y ·· .. k k il d k. h'I ·kı . masın an ır taiı a cı mıyaca~ını h' 1 k 1 b.l . . 35 setmış ır ve emıştir ı . 
- Gelecek hafta Peroke Blana . urur İn. okıarın a 1 h~ ezı • ~- - Sivil ve asker bütün Viyana vt> şimdiki şartlar içind~ Basvckil B. ce ızmette a ı onu a ı mıştır. Ak A 1 b · en ç 

angaı· e edileceg .. in. . üm. d de . rın .. ses en çı yor ve ır şarK ı deüil mi? 1 Ch b 1 . t f d : ·ı . bin ton şimdilik ltalyanın geçme- d.kk ~ ~rı lmmeakse ed enBı1!' .,- i 
B • 1 V ~zı .ı .e Labrım. dansöze yakışacak surette bütün K h b S bT ak d a~ cır a~nl ar': ın ka~ ~~ızbı .eln s~: d·-· . h dd"d" y . 1 ak ı atımı a ta ır. ız .._. ,_, 

u ıt o unca on ennvıtzın K ı:.ı- •• d t d o en erg, y ı ın m ~a ınılynsetm ngı terenın ta ıp ""'i.e ı ecegı ıgı1ınpRa ı ır.V.enı '!apıVm t. • en esaslı meseledir. Bu ilk Jcan
1 1, reyı" ziyaret etmcs· . d t kt vucu unu oyna ıyor u. an,amıştı Aı ·ı~ . t ld - .. 1 ta o an « oma», « ıttorıo ene- t" . 1 Ik. • . 1 un t• 

b k k b
. ını ukale me ekn Koeııberg söze ba ladı: .. H 1' k 1 d d. le~ ~Kı ane sıyase o ugunu soy e- f . h11 . . b ınız o sun. ın-:ısı şu o s ! . dii' 

af a yapaca ırşey a mıyaca - . . . - e e as er er e ı... mıstır.> to», <c mpeno» zır ı arı ıçın u h k' k' h.. tnıegı ._ı 
br. O gelinceye kadar da kabare- - Bn~~m B<;_Ikı-. Vıvanamızda Syhil, yahut ta yeni ismilel · had geçilmemittir. 1940 - 41 sene· Y~Y~ erb·İ~ k' jc~m e nıilletP.. 
nin bir çok maruf ziyaretçilerini sahneye ılk _<le ~ 0.Ia•al: çıkm~n:· Mah:nure Belkis. Empre&aryonun ROMA 30 (ÖR) - lnai~:Z- !tal- sinde ve belki daha evvel italyan ş~nura;.k İ/ınh lıd tkyan uıda bıl" 
teshire muvaffak olacağınıza emi- 21 .. mes~~ hır hadıs_: sava:~g~z. yanından ayrılırken : yan mü7.akerelcri müsa ·t s:fhada ile- filosunun bel kemiği mecmu hac· f 0~~ ı N.h at .~ .. ar~s Jcan_.t~ 
nim. Sohretınız mechulum degıldır. _ Mersi Kohenberg, dedi. rileyor Dün lngiliz sefiri Lord Perth mi 240 bin tonilatoluk ıekiz saffı ;eh r. h 

1 
aye uçb-r . aen: 

Orkestra, Lohengrinin "Marş Amerikad!1 ve lngilterede b~üyük Şehrazadm Şehriyarı çok bekle- ı ve hariciye nazırı kont Ciano ara- harp zırhlısı olacaktır. Şunu da a İt rak ~t h u~ya ı ırjz; ~ardıt• 
nüpsiyal" ını çalıyordu. Filim ıona muv~ffakıyetler kazandıgınızı miyeceğini .umarım. 1 sında yeni hir mü•~kat yapılmıstır. söyliyebilirim ki denizalb filomuz yFapkı acba 1 a da azı şley ektır· 
ermek üzere idi. Sybil ve yoldaşı da bılıyorum. *** --- * · dünyanın birincisidir. Bütün mil- a at un ar a yapı aca 
yerlerinden kalktılar. 24, Genç ka- - Viyanada bir kolaylıkla bir Sybil Viyanada geçirdiği ilk 1 c k letleri geçtik. Bizi kolayca geçe- SULH SÖZLERi 
dının kulağına fU son tavsiyeleri angajman bulabileceğimizi zan- iki günÜ vazifesinin• İcaplarınt e miyecek}erdir. .,ıiıt 
fısıldadı: nediyor mısını~? Burada çok kal- hazırlamağa hasretmişti. Bu jş DENiZ OSLERl Umumi netice: Biz aulh!1 telbd" 

- Otelde söyliyecek sarih bir mıyacağım. Cenubi Amerikaya ikmal edildiğine göre şimdi seya- M '[[" M / ' • J . etmek İsteriz. Fakat kendı ıu ıı:·"' 
teY olmadan beni ~ağırmayınız. gitmek istiyorum. batinin asıl heclefini kendi iten·' l l ec lSlnae Kadrolardan bahsettikten son- muzu hayal peşinde kot111~fd·~ 
görüşmelerimizi kabil olduğu - hiniz elimdedir. Avusturya- dine düşünebilirdi. Kocasının ga- BA STARA Fi 1 fNCI SAHiFEDE ra Düçe bahri üslere geçmiş ve Bunun İçin Cenevreden çek\d~ 
kadar tahdide mecburuz. Benim ya geldiğinizden bana bahset· rip ve ani bir tarzda ölümü onu 1 SLOVAK MUHT ARiYET demiştir ki : Bizim harp ruhumuz hararet bil" 
gibi sizin de menfaatiniz bunu mişlerdi. Yüksek kucirctinizc la- her yerde, her adımda takip edi- PARTiSI - Hem şarki, hem orta Akde· Napoleon Bonapart, askeri de ı~ 
icap eder. yik bir yer ar~dım. "Bevaz Papa- yordu. Bir fi.n çıldıracak gibi ol- . nizdeki üslerimizi inki,~f etti~dik. nı Fransada tatbik eden ~u ,ed-' 

Sybil başını sallad~: gan» k~b~Tes;n·n. ?ire~t~rü Ste- muştu. ş;mdi çuur muvazenesini :RAG 3~ .(ö.R) -. Slovak muh- Az çok her .tara~ta yenı tahkım~t yan, lspany~da mareşal :ıo~ 
- Yarın saat on bırde M. Ko- rnburg 1kı hafta ıç n s.zı angaje yeniden lcazandıeına oöre bu es- tanyet partısı de akallıyetlere muh- yaptık. Sahıl mudafaamız temı- oraya Palanıno ltalyan ~ ~ 

enberge gideceg-im dedi. etrner;:e fımadedir. Uukavele su- rnrengiz neticeyi ar.y• dınlatmak tariyet verilme:Ji icin parlamentoda nat altındadır. ltalyan milleti yal- sunun gönderilmesi için hır , ti ( 
' • 1 ~ • • d .... ld' E r ld .. b rııııt 

Sinemadan çıkarak ayrıldılar. reti tanzim bile edilmiştir. Her istiyordu. Bern elciliijinde kendi .. 1 ynpılan beyanata iştirak etmekle nız ge~ıcı egı ~r. .m~rya ~st a ıgı zaman şu ceva ı ve dii~ *** gece "bir şark dansı'' yapmağa ne verilen resmi izahatla iktifa beraber diğer akalliyetJerden daha manasıyle «.Navalıst» hır mıllettır. <tHakkınız var, bu italyanlaf JclJt' 
M. Leo Kocnberg Viyananın mukabil 50 kurun alacaksınız. edemezdi. Bu vadide yapacağı 1 

uysal bir vaziyet almıştır. Bu parti Sab!1'lıdır,. sak~nd.~r, lazım olduğu yanın .~n iyi askerleri ola:~ııt' 
en maruf cmpreaaryosudur. Koh- Danslarınızın başlıyacc~ı suva- anket güç olmıyacaktı. Zira kcn· ı Cekoslovakyanm müstakil bir devlet vakıt te_hlık~~~ g.oze aldırır... Ne dır. Du~e nutku?? al.kı!lar 
lenmark'ta uMari Terez» tarzı lere «Bağdnt ~enliği adını disi Viyananın yabancısı idi. Bu· olarak müdafaası zaruretini red et- demek ıstedıınmı anlıyorsunuz. da bu aozlcrle bıtırmıştır. "' 
mimarisinde yapılmıf bir binada verccee7iz. rada kimsenin hakiki hüviyetini 

1 
memektedir. Bundan anlaşıldığına 

oturuyor. - Mevzuubahs danslar için tanımasına imkan yoktu. • göre Slovakl ... r bazı tavizat mukabi-
Saat on birde, Bayan Mahmu- uygun kostümlerim yoktur. 1 - DEVAM EDECEK - linde hükümetle iş birliğine hazır-

Beklenmiye bir netice 
Macar milli takımı, Yunan temsili 
takımına bire karşı on bir gol çıkardı 

~ l ~ ....... .. . -'f':Y~'~J:~~~'!:~~ın;; . it' 

Fransız merkez mahacimi, Bulgar milli takımına aonacu gol gayretini .ar/ediyor ....... . 

dırlar. 
Bu sabah ayan meclisinde hükü

met partileri namına çiftçi partisin
den B. Stefanek akalliyet partilerinin 
taleplerine cevap vermiş ve bunların 
bütün aknlliyetler namına söz söyle
meğe ralahiy~tli olduğunu, zira bü
tün ahaJiyi temsil etmedikleri gibi 
kendi aralarında bile tam bir ittifak 
halinde bulunmadıklarını söylemiş
tir. Çiftçi B. Hodzanın nutkunda 
söylediği gibi akalliyetler icin Çe
koslovakyanın daha bi · adım yap
mak istediğini, fakat ne içeriden, ne 
dışa:··:lan hiç bir ültimatoma boyun 
eğmiyeceğini söylemiştir. 

-0--

lmar komisyoun 
lzmir fehri imar komisyonu, 

dün akfam belediyede Kültür di· 
rektörü ve Evkaf müdürünü~ il}tİ· 
ı:akiyle reis doktor Uzun başkanL 
lığında toplanmıştır. 

goslavya - İtalya miJli takınılan ma
çı Milanoda 22 Mayı ta yapılacaktır. 
Yugoslavya takımı on beş mayısta 
Belçika milli' takımiyle k&rşılaşacak
tır. 

Budnpeşte 30 (ö.R) - Macaris- Yunanlılara gelince, ilk devrede gellerin ayağile penaltıdan, 25 inci MERKEZi AVRUPA KUPASI 

Almanya, Avusturya
dan kaçanları kabul içİfl 

Amerika bir teklifte bulunda 
1'•-

ViYANA, 30 (ö.R) - «Neue Frie Presse» Avusturyadan t•· 
çan mülteciler lehinde Amerika reisicümhuru bay Rooıevelt lıJI 
ra7mdan bazı Avrupa ve Latin Amerika memleketlerine yapı 
müracaatini tenkit etmekte ve tunları yazmaktadır. : ti 

«Bu mü:-acaatin ltalyaya da yapılınıt olması Rei.sicü~~tl 
siyasi bir maksat takip ettiğini meydana vurmaktadır. Vaşın.i _,ı 
ltaJyan sefareti mensupları tarafından 5Öylendiğine göre, 11~.,r 
mülteciler meselesini tetkik için toplanması Amerika tarafııı et· 
teklif edilen konferansa mümessil göndermeği ltalya kabul 
miyecektir,» ı t•• 

Buna mukabil Brezilya hariciye nezareti bay Cordell l{ul et• 
rafından 24 mart tarihinde yapılan teşebbüse kabul ce'!ahı. ~tİ& 
mİftİr. Bu teşebbüsün gayesi Avrupalı siyasi mültecilerıı:ı ~ı'ıet• 
ni kolaylaftırmak üzere alınacak tedbirleri düşünmek ıç!ıı tterl 
nelmilel bir komite te,kilidir. Peru hükümeti de ekaUıye ite"' 
tazyik eden memleketlerden gelecek mültecilere yardıırı k0111 

ıine iştirake karar vermi4tir. . . ·•in' 
ROMA, 29 (A.A) - Salahiyettar mahafilden bildırıld•~,ıı 

göre ltalya hariciye nazırı Kont Ciano Alman ve Avu.tıırYa111it• 
muhacir gelmesini kolaylaştırmak için enternasyonal bir ko ..,et• 
tetkili hakkında Amerikanın teklifine ltalyanın cevabını 
miştir. . ,. 1iy•' 

ltalya, böyle bk komite teı:kilinin kendi dahili ve. ~arıd•deYll" 
aet görü9melerine uymadığını beyan ederek bu teklıfı re~ 
mektedir. ___..., 

tan ve Yunanistan milli takınılan hiç bir an taarruza geçmek imkanını dakikada yine ayni oyuncunun aya-
maçı, 20,000 seyirci huzurunda icm bulamadılar. Tam müdafaa oyunu ğile, 26 ıncı dakikada Vindcenin ne- PARIS 30 (Hususi) - Merkezi Liverpulda bir Şinpanze 
edildi. Macarlar, Yunan takımına tatbik etmek mecburiyetini duydu- fis bir şutile, 36 ıncı dakikada Me- Avrupa fudbolunun bir çok liderle-

sekiı 
karşı ezici bir galebe elde ettiler. lar. nes'in bir şutile, 40 ıncı dakikada yi~ ri, ezcümle M. Pelikan ve Rumen kişİyİ yaraladı 

Y~;ıa.~ milli takımı, v• M.acarlarla • ikinci devrede . ~irç~k ~abalam~- ne Mcncs'in ikinci bir şutilc gollerini federasyonu re.is! Lutide ile. Macar ordı.l· yol~ 
boy olçuşecek halde degıldı. Yalnız larla taarruz kabılıyetı gostermege yaptılar. federasyonu reısı merkezi Avrupa UVERPOOL, 26 mart _ Liverpool na olarak l\lickey t::alim olrn•>: ,,.srett 

Yunan takunı kalecisi, vazifesini tat- çalıştılar. Fakat Macar müdafaası- ikinci devrede Mencs bc~inci da- kupası proplemile meşguldür. Umu- hayvanat bahçesinin en zeki hayvanı da ilk önüne çıkan kadını agır 01'.Jd; 
minkfır bir şekilde yapmış ve alkış- nın sağlamlığı yüzünden bu teseb- kikada sekizinci golü, 20 ve 36 ıncı miyetle bunları işgal eden sual orta· Mickey adlı bir şimpanze usluluğu ve yaraladıktun 'onra UverP

001 :.,wııe'' 
lanmıştır. Diğer oyuncular, orta Av- büsleri akim kaldı. Ancak oyunun dakikalarında Zcngler dokuzuncu ve dan kaybolan Avusturyayı merkezi nezaketiyle tanınmııtı. Anneler Mickcy• rına panik ııaçti. Bir metre 

55
. ·d~ "~ 

ruparun birinci sınıf oyuncuları ara- sonuncu dnkikalarında Macar müda- onuncu golleri yapblar. 39 uncu da- Avrupa kupasında kimin istihlaf e- den o kadar emindiler ki çoeuklannın re boyunda ve 100 kilo eikl~:rl ~ıt' 
sında sayılacak bir kuvvet arzetmi- filerinden birinin hatası yüzünden kikada Titkos on birinci golü kayt deceğidir. Macaristan, F ransanın bu onunln oynamnsına korkmadan müsaade ca şimpanze sekiz k.i§iyi bir d . t.fi~~ 

I d b. · 'k 11 ' ll · · k - · lA k ld w d .. ·· k ed. · kalan 
1 !ı;tf' yor ar ı. ırıcı · tese ı go ennı çı armaga eth. yere ayı o ugunu uşurune t ır. ederlerdi. Bir kaç ay evvel Miekey hah- ea yaraladı ve nıhayct ya 0ıı ıii1' 

Macarlar tam bir hakimiyetle muvaffak oldular. Nihayet sol iç Kristodulos Yunan· M. Fiçcr bu maksndla Fransız fe- çedcn kaçmıı ,.. büyük miqkülflt çekil· yi yakalamak kabil olmayınca r• ~ "4 
oyun üzerinde müessir oldular. ilk ilk devrede Macarlar ilk golü on lılann tek golünü yapabildi. derasyonile temasa geçmi§tir. F ran- meden yakalanmı;tt. Dün ani l:rir çılKID- kınyunla tepel~mekten baık~ ~çetİ ,,·ır' 
devre 7-0 neticelenmiştir. ile.inci dev- dördüncü dakikada Zcngellerin aya- sanın temenniye §ayan oI.n i§.tiraki Jıaa dü§en hayvan yin• bahçeyi teTket- medi. Liverpool hayvanat 76

8 

rbetcif' 
reele buna daha dört gol ilave ederek ğile, on sekizinci dakikada Titkoıun YUGOSLAVYA • iT AL YA temin edilirse orta Avrupa kupaıı miıtir. Bekçiler Mickeyin kolayca ele suretle en zeki hayvanını a 
ıol Myısını on bire çıkardılar. ayağile, 22 inci dakik.ada tekrar Zen- BELCRAD 30 (Huıuat) - )'u· kurtulmuı olacakbr. pç.oefiailiftw.YorLrrdr. Tahmialer J.iJ&lt- ıni-.;rdir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Saray Muhafız Kumandanı 
! eosyaya adam akıllı tutulmuştu. Onu ele geçirmek 
•çin her fedakarlığı yapmağa ve ne derse icraya hazırdı 

"X" Şuaı ile yapılan filimler sayesinde vücut 
makanizmasının nasıl çalıştığını beyaz perdede 

takip etmek kabil oluyor 
ıtı~1 nıuhafu kumandanının ida- karar vermİftİ. j emirleri ile de şehir kumandanlığına 

1 ı~ ~ muhafız aakerleri Va- Biraz sonra Vasilin kapm önünde Angelikinin, Çulporisin ve Kumba- ' 
'tel ~ ciyanna yaklethlden 11- iki.Yüz mevcutlu saray muhafız kuv-1 roaun evlerinin sardınlmuı ve içeri
)ıJ.' ~ grup imanların amele kt- vetleri saygı vazifelerinin batında de bulunan l<OOm erkek kim vana , 
olQ ~ oradan uzak!-.makta yer almıt bulunuyorlardı.• j hepsinin yakalanması için ha~r 
Q""'VU\ı gönlüler. gönderildi. Bu saatle bu emir tstbik . 
~· Çıılporiain ııdamlan idi ve * , mevldine girmiş olmabdtr. 1 i 
~!8lloııun prap tİfeaİnin camı Oçüncü Mi.-.~ Vasili evinde ve( Teosya gülümae.!i. 

1 
r 

'tıı •rle tesadüfen verilen İ§aret- belki de uyku'ds bashrmek ıuretiyle lçinden: • 
1( '°ııra aıttk dağıh!'~lardı. . yape~ı ıürprizin sevinci ile merdi· -. Vu.il ravat yava1 benim .:~:ş- ı.~...oı..:.ı.m.;; 

S llıııan~an, kendıame , .verilen venlerı çıktı. . . . . ler~den .~t.~f~ye başladı. ·ı· 
'ti'; ilzerıne bunlann hepamı yaka- Teosya Va11lin utaklarından bm- Dıye du,undu. , 

((. ne yaklaşmış ve çabuta!< vaziyeti Şimdi imparator, Teoıy , Etkui- i, 
lıııt "- bir soruıturmadan sonra aorrnuttur. na ve Tekla, Vasilin çalışmıı odum- i i· 
fıtı!ı le lciyafetli bu insanlann, aabık - Ne oldu? da toplanmıtlar, onun p,:!mesıni bek- , t' 
tla~ ~launandaru general Çulpo- - Angeli!cı, Çulı><>riı ve Kum- liyorlardı. ! 
~ ~ları olduğunu anlayınca baroa geldiler. - BlTMEDi-
1\..ea~ ehemmiyetini kavradı. - Kumbaroıta mı geldi? - •

1 
• r 

~ nıiihim teYler oluyordu. - Evet. Fransız sol partr erı 
"lıı.::'~ alacağı neticeye intiza- - Ne yaptın~~ . BASTA/lAFI 1 iNCi SAHiFEDE j! < 
~ı....Y~~konağmı tara11ut~ - Verilen em1r!erı t:ıc n •. t •• ~- PAlflS, 30 (ö.R) - Bazı ı · ~ 
'~ı. Arası çok g?.eden iki bik ettik. Hepıini de ayn ayn yaka- ecnebi kaynaklardan Fransız 1 
~~ı uzaktan betirdı. ladık. Bağladık .. Çuvalladık.. Boci- hükümetinin Banelonu Nas- t 

~ kumandanı bu ~~ rum katında l8§ odalara t~~~· yonalistlerin hava hücumlsrı-
1.t~ lı blmt ~~tol' üçuU:: Bu haber, Teos>'.a~-~v~dU:~ı. na kartı müdafaa için tana-
~ ~ "'1uf pzmtilerinde im - Kafaana yerleıtirdıgı plan böylece reler vereceği bildirilmiftir .• 
!~ ı._ olcfuiunu daha uzaktan kolarlııtmıt oluyordu. · Resmi mahafilde bu haberin 
~t-ez tan~._.~~ Utak ilive etti: . . . eaauız olduğu bildirilmekte-
ı.ıı...:~eıı. geçerken blrincıauun ıçinde - Majeste Vasıl hazıretlerının dir 

1 ~~:!:':::-Zencilerin iki ilahı 
dQ, 111lihını ıeyler nr •• Diye dütün-

~~llttıancı.n, lçln için Teosyaya arasında mücadele ~11~1l ve kurnaz bir Bizanslı ot-
~ ~İçin çevrilen entrikalann hep 
~~lllın, Teosyanm parmıağt ile 
~il anlamıfb. ~il elde etmek için ona hizmet 
l&tL~ 

ılt :"'IUn kendiılne ylr olacağıns 

~ ~ lıu sabah Teoaya ona vaııd-
ı\~larfa bakmam~ mıydı 7 

ılı .l~,Vuilln konnğını:t önün
t 111.r, 
~ '·-~' T-,a, Etkarins ve 
... """" girdiler. ~; ~ launandani fCSyle dütlln-

PARIS, 26 MART 

gördüler. Kocuınm Oamanı öldünniif ot-

l<e~ik Elli -----
Naibin ihtiras içinde yanan goz- ması ile bütün halkın kini zavallının 

leri bu altın halkalara dikilmiftt üzerine çevrilmİftİ. Kulübesinden 
- Durun.. diye bağırdı.. Durun dlfPft çıktığı yoktu. Su almak için 

bu kadın doğru ıöyledi. Mahmut kuyu bptıne gittiği zamanlar bile or
gelmemİf. Eğer gelınit ve aorıra da talığın tenha olma11m beklerdi.. Bir 
kaçmıı olsa idi bu altm htılkalan da gün biri kuliı"benin kapoını çaldı. 

ADAM 

1 

beraber götürürdü. Çözün kemeri ve Mabmudun civar dağda öldüğünü, 
, getirin bana alhn halkaları. ölüıünü kurtlann, 11rtlanlann parça-

YAZAN 

fefrika 
. ~- ı HANRV ' Halkalar Naibin eline ge<ytİ. l&dığtnı, yalnız kemikleri lnldığmı 

IA...~ KAFA TASI haber verdi. 
J~ DE Muaavva valiai kızım Naibe ver- Bu haber Ayıeyi çok üzdii. Gece 

A. /Vo: 11 _ ~ Monfreld mekte tereddüt ediyordu. Vakıa Na- aahaha kadar ağladı. • • 
~·t•tıı• İp bütün servetini miras olarak bıra- Fakat ned:mae nbıahleym kalbıne 
' 1~ d ·~ hiiyiik bir kurnazlıktan - Vay kahpe vay .. Diye haykır- kacağmı söylemitti, vadetmişti ıı.ına, bir kuvvet geldi. \ ~l~2;;~~ vererek aöylediği 1 dı. Deme~-~ize oyun oynad.m. Mıı;h- ortada yine O•man vardı. Naibin o~- Sevgili kocasının öldüğüne inan-
~ı~tıtl •ıhı ••fırtb. Genç ka- mut geldıgı halde gelınedı dedın. lu Oıman, babası öldükten sonrft mı- madı. 
~ it 'ctb. Eğer gelmediyse bu kurfun nereden ru diva11 ile pekili ortaya çıkabilir- Mutlaka yine bir plan kunnak is-
~ ~~d, C&t bırakacaktı. çıktı.. Şimdi halini görürsün. di. V akta ki Oıman öldü, vali de kı- tiyorlardı. Mahmudun ölümü h~ 
~ıl ~ ... 11 

tla lllaksadı Mahmudun Ve derhal Aytenin çınl çıplak 10- zını Naibe venneğe razı oldu. kında ıiyialıır o kadar çoğaldı ki Na-
~ t~~i~llrı~ının yanına gelmek yulmasıru emretti. _ .. • ~ızın ~ı Emine ~~i. H~nüz on se- İp bil-;, şü~ye diiftü. Niha~et ·~~ 
~."il '" du•iinmeıinden ve o- Maksadı genç kadımn çıplak vo- kizınde korpe ve guzel btr kızdı. bedevı Naıbe Mahmudun tufengmı 

Ekranda"X,,şiıaı 
ile alınan filim
lerde insanlar 
veya bayvanlaı· 

işte böyle 
gözükiiyorlar 

~ "tıııt"~le Yakalıyabileceğini cudunu görmek değil fakat çıplak Naip İse altmtt betinde vardı. de getirdi. 
~ ~ •~111tlen idi. tenine kamasını saplıyarak bağtrnk- Oamenın ölümü ile lıiaıl olan ma- - Bunu da dağda buldum, dedL ;.., • •. • ~,...;.,_ . '!p 

~i: fi.ıı,in adamlanndan bi- lannı çıkarmaktı. tem müddeti geçtikten sonra düğün Mahmudun öldüğüne bundan eyi de- /', . ~ ~'7f},J!//, c;.ı ~~· • ;.. i 
)~ Qltıı iki kiti vahfice bir savletle Ane- hazırlıklarme bptlandı. Bütün Ayd lil mi olur? · • . • 

t)i bııı.ı 11 Ptfdıtııudun eYinde ve nin üzerine atıldılar. halkt düğünde haztr bulundu. Yal- Naip bu defa inanir gibi oldu. Be- Kangruyu si!Ahla avlamağa ne lUzuın stiratll otomobllıle Kangru avına çık.o 
\.'71>" « ~ Debeleımeaine rağmen etekliğini ruz Ayıe mibteana.. devinin yanına adamlar katarak dağa var? mış ve bu hayvanı blr nevi yarış Y•ııe-: 
~ 'İf>e bir tüfenk ku çıkardılar O kulübesinde tek bqina ve fe- gönderdi. Bunlar dqda bir tabn in- Bu hayvanın etL yenmez. Olsa olsa rak diri olarak yakalamağa muvaffalı: 
~' ~ rıunu itte bu• .irada Areenln etefdiiinln liketl içinde Y&fl)'Or, seTglll Mahmu- An kemikleri ile lllmflt bir intan ka- belı9eleri ıU.Uyeoeğlne gl!re diri aylan- olmll§tur. ReslmOO Tom Boardın Kan.. 

11 ıi!fünce nzireti de- altında Ye .ı,..ı. bir kemere ıeçlril- dunu bekliyordu. fa taamı getlrdiler. Şiipheals bu bfa UIUl lhımdı.r. Tom Boa<"- namında bir gruyu ku~ nasıl yalraladıtw 
nUt olarak ..Jd.dı.it altm be1kelan Onunla kimse konıqmi,.ordu. taa Mümuda alttf. Avu.sturalyalı Bel:ham rhrl <ıivvuıda görUyoru• .. 
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Kızlarımız vazife başında .. 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle nqriyatı: • 
Saat 12.30 da Karitık pliJl n~ 

yatı, 12.50 de plik: Türk m--;; 
ve halle prlolan, 13.1~ te dahiJI 
harici haberler, 17 .30 da lnlolip "11' 
ai: Hallcevinden naklen (Hikmet Bs' 
yur), 

Alqam netriyatı: .ı. 
Saat 18.30 da Plikla dana m....-. 

kiai, 19.15 le Türk muaikiai ve .~ 
flll'lolan (Makbule Çakar ve ~ 
datlan), 20.00 de aaat ayan ve,,,,. 
ça neıriyat, 20.15 le radyofonik~ 
ail, 21.00 de konferana: SelilP 
Tarcan, 21.15 le Stüdyo aalon ~ 
traaı, 22,00 de ajana haberleri, _. 
yannlci program. 



Müzayede ile fev
kalade büyük satış 

Acele yolculuk 
dolayısiyle 

3 niıan 938 pazar günü öğleden 
evvel saat on buçukta, Bucada 

8 '"' d d d h • h b b t otobiialer bekleme yerinde Kemal ug ay an maa aza ıre ve u u a ;-.:i~:!:i:dv~:r:m:a~a~~~= 

alışverişlerinde durgunluk vardır ~;5:r.:.:hr:;:7~ 
Pamuk izerinde genif ölçüde vadeli muame]eler yapılmıftır 
Palamut fiatleri yiikselmeğe meyillidir. Uzüm f iatlerinde 

Alaancaktan Bucaya hareket ede
cek tren ıaatlerini bildiriyorum .•• 
Alıancaktan 8 ve 9 buçuktadır .•• 
Ayni zamanda muntazam otobiia 

Je tedrici bir yükselme g örülmüffür tef erleri vardır. 
Lı...__, • • Satılacak enalar meyanında 

~~.~nası~ ::! :~~~~ =~eşrz~;~ta-ı ı! ~:: ~!:: fevkalade lükı maundan ma~u! 
...... olan 23-Z9/3/938 t.rihlerl içinde Nevi Balya Az Çok 11 12.25 16.50 aynalı ıaybur, 9 parça kadıfelı 
~ •• _ ~ .. ,__,_ · · 65 41.00 4150 . .. hafta. · de h~-ı 1 kanape takımı, (Roqet) markalı 
• ~WQUI!Uf olan gündelik satq listeleri- nJliaUI 1 ıncı hazır . Şu vazıyete gore ıçın ~ı o - • • b" b ld ,_ k 
" · "" .. 5 33.50 '-'k1 7 da 1 kiz ve d pıyano, yenı ır a e aare yeme 
L ~.. IOD. hafta içinde boruda muame- Yerli > > ..,.. 33.00 muş tere-. numara , se <>- l d t ___ ._ 
._ DK vadeli 25 3? 75 33.'15 k la da 1 5 10 arada 2 ku- maauı ve a tı a e maruaen aan--rnıu, olan tlcaNt ef1UUUll cim, > > wı uz numara r ' ' num d l 1 • Se • • b" h ld 
~ 151 29.00 30.00 11 d . 1 75 ti d' E a ye en, rvant ıyı ır a e 

ve haftalık uprt, azami flat1erini > ikinci hazır ~· numara a .ıse ' san m ır. ,_sa- maroken bir kanape iki koltuk •••• 
"-hl. çn ayrı ,a.teriyoruz: > Uçilncll > 46 28.00 28.00 sen 11 numaralı mallar mevcudu peK az Ed" k l •. I -k 

Y-'-.1\- 632 ld :ı;.-..ı~- b 1 .. · bemmi t ıson mar a ı uç ayna ı mu em-
~u.u ~. u6 ""1M&Ut leru nev uzennet ekı-.l'-ye - mel ıalon gramofonu bir çok plak-~'*la.,. m1iıtan kabı As Çok Son hafta mübayaatının Uçte ikisi yer- sız muame e cereyan e rne =· l · l be b ~·f l ' .,/! 3 938 arıy e ra er. ;.;>ı onyera ı ayna-

8380 çuval 5.1.25 8,515 li fabrikalar tarafından yapılmış olduğu Numara u- - 1 1 
61'1 :. 3.8'11 4.125 ve geniş mikyasta vadeli muamele ya- 1 ;0.25 lı dolap, maundan mamu ayna ı 

. . tuvalet, İngiliz mamulatı iki adet 
81 > s.oo 5.125 pılmadıtı anla,ılmıştır. Pıyasada bugUn 8 11.125 B b · b uk k · Tk k 1 

ut Hl > 6.00 6.625 için durgunluk vardır. 9 12.00 1 rpnz ırer tuakçl ıpsı ~- aryo a 
15 00 

somya ve ya arı, OK:er masa-
lıi._--.., 35 > 8.00 8.00 ~ lO · ıı, Divan, aynalı temaiyelik, iki 
~ 5SO :t 15.50 U.50 PAMUK ÇEKIRDE(;T: 11 18.50 d t d · b borulan 
~ 9'11 » 4 60 4.60 Iki senenin aynı tarihlerine ait iiat- ba. e mka enıkıo da Amaa L 
........_ ~ · . ır ço pera en e vrupa yeme~ 
;~ 11. m ~a 28.00 41.50 Pamuk çekirdeği fiatleri ~ve da- lerin mukayesesindim i!ıe bu $enenın 7 iskemleleri, yeni bir halde emaye 
~.. '19IOO kilo 2.60 2.80 ha evvelki hafta!~ vanyetl aynen numarada 1.~5, 8 numarada 1,4~5, dokuz banyo termoıifon laumanı ve ema-

(Bemmiyetli teklifler karf1l1,Dda bburak kitap helinde forma forma çakan) 

- MOSLOMANLARIN 13 ANASI -
Romanının ikinci forması çıkb •••••• 

Arayın 

Alamıyanlar için birinci forma tekrar buılacak .• Fakat ~ıkan ikinci fonna 
ile de bu tarihi n he,.ecanh romanm entelini anlıyank kolayca takip edebi-
lirsiniz. 

Birinci Ye yahut ikinci formadan itibaren bütün formalan tam olarak alan· 
lar için zarif ve kıymetli bir kap hazırlanacak, bedava verilecektir. Bunun 
şartlarını aynca bildireceğiz. 

lalam tarihinin bir çok em-arlamu. büyük bir zevk Ye heyecanla size suna
cak olan bu eser ayni zamanda herkesin kütüphanesinde aaklıyacağı topl 
bir tarihtir. Zira bu roman muhtelif tarihlerin tetebbüünden c;ıkmıı mukaye
seli tarihi bir kıymet tatımaktadır. 

ikinci formayı müvezzilerden isteyiniz ve kütüphanderde arayuuz •• 

- Batlı batma pir batlenR olan -
lkinci fonna müvezzilerde ve kütüphanelerde vardır. 

MİDE nize DiKKAT 
ve iyi 
HAZIM Ediniz 

1-S 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve 
iberli yeyenler, bilhaıaa içki içenler midelerini tabrit ederler 
e EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AölRLIK ve bat dönmeleri v 
emekten aonra bütiiıJ vücutta bir ai1rlık hi11eclerler. Yemek 
erden birer ıaat ıonra l.irer kahve katıiı 

-MAZON MEYVA TUZU 
alınırsa bütün bu halleri gid~rir. Sab 
ları aç karnına alınırsa mide ve banakla 
n alıtbnnadan INKIBAZI defeder. 

Bugünden bir tite MAZON alına. Hi 
bir mümaıil müıtahzarla kıyas kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak 
dir edeceksiniz. MAZON iıim ve HOROS 
markasına dikkat.. Her yerde bulunması 
elzem bir aile devasıdır. 

t......~' J1. mJ kental 220.00 530 muhafaza etmekteaır. Piyasada alıcı var- numarada bır kul'U§ far~ oldugu ve ~O ye ~ocuk banyosu, dört odalık ye-
~:ıı M. 38000 kilo 32.75 33.00 dır. numarada bu .aene aleyhıne 0,5, on ~ır ni Lir halde taban mufambaları, B B } 1ZMiR SULH HUKUK HA-

kta •• • a.. nrr çunı 5.75 16.58 numarada ise 2 kur~~ ~alık ~~lundu~ baıır takımları, tek kapıla aynalı 3 Y Ve 8 Ya 0 318 KIMLtCtNDEN: 
PALAMUT: a~ılmaktadır. Uzum fıatlerının heyeti dolaplar lavumanolar etajer buz KARŞlY AKA YUSUF OL TAN Ali Devlet ve Nuaret ve Alaettin 

8UCDAY: umurrdyesine göre ise bu sene tezahür dolabı Viyana mamu'Jatı siyah MODA BERBER SALONUNDA ve Saadet ve Fatmanın pyian mu~ 
Yukarıda arzolunduğu gibi haftalık sa-leden fark geçen sene aynı olarak 1,375 V"tr" 'b ..•. k v zu ku,lu aynalar . . od tuamf bulunduklan tzmirde Seli-

Soa.. hafta mrfmdaki fiat temevvüçleri tıı yekQnu 7372 kentala baliğ olmuştur. kuruş raddesinde bulunmaktadır. 'üzüm z 1 ~~ u~ 1 be; lambalı Rady~ ... l~ırın ':eb. Karş[kkanın m a hattin oğlu mahalleıinin Burç soka-
~ ~Jdıeclir. Borsa neşriyatına göre nevi, miktar ve piyasasında son hafta içinde husule gelen d::~r ı:::ti~ iki adet ikifer ki,ilik ilemıne yenı ır var 1 

• ğında kiin bir tapu aenedile mukay-
l: Çuval Az Çok flatleri şöyledir: değişiklik istihlak piy8:alarınqan. vaki keame kübik nikel karyola maa ( ONDILE ve PEROK) yet olan '>.~~ bir oda ve ~ir bod-
._:ı~ılk mallar 6488 5.75 6.25 Nevi • kental Aı Çok f olmuş taleplerin fazlalıgına atfedılm~k- somyaları. Si.e:ara masaları. ~ü- Saçların ıiyah, kumral, kestane, rum ve dıgerinde alt üıt bırer oda 
~-~ ı.sıa 5.75 6.375 Paiamut tırnak 1713 400.00 530.00 l te ve bundan fazla mik~rda is!.ifaacli z~ ve iyi :sesli ork, yuvarlak bü- bakır, mavi, platin renklere çevril- ve bir de hayat bulunan ve belediye-
~mallar 321 5.625 5.75 > tırnaklı 2780 440.00 440.00 f olduğu bildirilmektedir. Pıyasada 'hay'ii yük yemek masası. tek bir termoai- mesi bir sanat eseridir. ce 167 ve 169 No. konulan ve bir 
~ aııUlar 251 5.125 5.125 > k-aba 2710 280.00 450.00\mal bulunmakla beraber hafta muaınc- fon, nikel fapkaJık, ~vnah duvar. SAYIN BAYANLAR: arsa üzerine inp edilerek l~amına 
'ttık6a 8380 > rofuz 165 260.00 275.00 leleri hemen hemen aynı hnrarctle de- etajeri, kardruba, yeni bir halde . • . .. w• • Avru _ 887 lira 37 kurut kıymet lakdir edi-

> kapçık 4 220.00 220.00 vam ve cereyan etmiştir. kapalı ve açık iki adet çocuk ara- ~~~ız ~ dqıl. • pa len hanelerin 4/5/938 tarihine mü-
.\ltpA: Yff!tn 7372 ' üzüm kurumu mübayaatı kesin~ gib\ 'b:tıı ec:?a dolabı ıalıncaklık aau- da ~önlugu?1~z tuvalet •laJlllm en sadif çarpmba güpü.aaat 1 de İzmir 

Bundan 9lr hafta evvel borsada muh· olduğundan bu hafta piyasada görünme- <lal;e f ırmlı ye~ek ocağı, tam yenı modelidir. ıulh hukuk mahkemesinde aatlfl ya· 
~ h.flıa ~'boruda satıldığı yu- telif nevilerde.n 4296 vt! geçen senenin:miştir. inhisar idaresinin ise adi m;:ıllar. bir d~zi::~ mutbak takımı, porslen P~ANT ~.?S ~- pılacakıır •. ~ artırm~a tııhmin olu
...._ ~ 

0

81.7 pal arpanın he- bu haEtasmda ise 1344 kental palamut dan üç yi.iz çuvala yakın miktarda mal tabaklar, bir cok taban halı ve "!1'.elektrik cereyanile tabu büyün'ı~ nan bedelinm % 75 niahetinde bedel 
-. ~ ~ mal1ar ~kil et.. muamelesi yapıldığı o umanlara ait 

1 satın aldığı i.)ğ~nilmiı:tır. seccadeleri ve kilimler ve saire bir sını bozan çok yer~de ta.~~ak· verildiği takdirde talib~e lh~leıi ya-
-..,.. olup kdıom l.8'15-4.125 kunq an- borsa neşrlyatlhda görülmüştür. . . 1 Vaziyeti mnumiye ııoklasındıın bugün çok mobilyalar açık ar•tırma !l.'· ~ ol~ aaç. ~le~~ makin~~nnde pılacak aksi takdirde sabf .1 gün da-
~ e.tıeıı. 11N11mele gönnU§lUr. . Palamut piyaeasmda son h'aftıt ıçınde ~çip Ç!!km\c~.:ajı iizUn;ı piy:ısasına nomvJretivle ıatılacaktır. bin bar y~ vücuda ~elmiftir. . ha uzatılarak ikinci arbrmuı 20/5/, 
~ 1-........ .rpia i>tiasa.smdi ae- baml taaUyetCör'Ulm~ ve mUhim mik-lgö:ı:üyle l;>f\~1lmaktadı.r. Fırsatı kaçırmayınız. Bu senenm en aon.Vıyana m~li 938 cuma günü saat ıs.de yine da-
~~haftMI Ur.nt &tSrlılrnemiJ 'bıi iti- tarda alışverişler yapılmış ise <le füıt-ı GENEL PIY ASA DURUMU• . F t tt l u natürel terme>& sayesinde elektriloız irenıizde v ... leuktır. ı 

.• '1-A- h f '12 sf lFSa ar ırma I& On '--ak •-L •A .,_L:lde f • ,1 1atıı yeAuııU geçen a ta10nin nı ı lerôe geçen haftalara nisbetle göze çar- AZIZ SiNiK oau en gull ~ enmn en. aon Gayri menkul iizerinc:1e hak tale-
~e kalnuJiır. Bu yüzden fiatler- par d0ğişiklık olmamıştır. Şu kadar ki Buğdaydan maad1 zahire ve hububat Telefon : 2055 ve en sıhhi vazıyette olarak yalnız binde bulunanlar ellerindeki resmi 
~VfetıÜI ve hafta umum salış ~- az olan rekolte karşısında bilhnssa son 

1 
alışveri~lerinde durgunluk var<lır. Pa- 1 _ 3 ( 653) S. 7 Kaıııyakada Yuıuf Oltan moda sa- vesaik ile birlikte 20 gün içinde da-

t..ı ,_nmyau~-~T4~70vaıuıu:_~ 4.125dabırur.3 875 
gfündlcrd~.~--~c1 atçıl~:·bala fabrfiaalika~ı1at: tart ka-jJamdul ve i\kzümddend maadka c?'kalarrdü~c1ri- 7 u &S*&-W: ...- lonun0da1y5apılm5akt7adır. 1015

(
651

) i!~~}za~ı~iırrd. acaahakt larınetmedaleri lizım~ıilir: 
.._~ ... - ~ ç vaıının . ın an gosı.c::n en mu yaa ye ıs o - . ne c pera en c enece mı ·ta a ış er IZMIR BELEDiYESiNDEN. . • ~ uuwi e tapu sıc 
~ abld•tı anlaplmıştır. Şu......, ları azaltacağından fiatforin terekki et-1 olmaktadır. Zahire işlerindeki durgun- Beh abba d.. .. · ku malUın olmadıkça paylqmadan ba-
~1 ~t için kuvwtll muamelelere mesi ihtimalleri kuvvetli olarak görül-lluk me,~ime atfedilmQktedir. Ba§kaca er ~et~? muk ~ 0 (.tyuz k k riç kalacaklardır. 
L;.~ dolayulyle arpa fiatlerinde mektedir. Bu itibarla alakadarlar piya- kayde sayan birşey görüfomcmi~lir. = bed f.uz ~ ~ ~ bet~r _ IZMIR MEMLEKET HASTA- Şartname 16/4/938 tarihinden 
~ fala ıerileıne meyli hlue- sayı teyakkuz ve ihtimamla takip eyle- ABDI SOKULLU • ad e ı m en 1 abbae daın NESi DAHIU HASTALIK- itibaren her kesin cönlôneai için 
~eb.dtr ,_._.l· 1 •D99 cı anan 71,60 metro mur m - LAR Mtrf AHASSISI ıkta . 

• IneAwuır er. y ... ki 3/ 1 sayıh ananın aahfı bq kitip- aç ve gayn menkulün evsafı da 
llısIRDARI: erlımalı liktek" artn • echil 15/4/938 Do K T o R prtnamede yazılachr. 
---- ZEYTINYACl: cumal~nü :.~

1

1; da ~ık arbrma c 1laA1 Yartın Müzay~eyeiftiraketm~kiatiyen~ 
.__ _ ___ ..L,. .2.- "·'- ·--- Bo . d .. d"'ğU .. t ÇAT AL, BICAK, KAŞIK, ile ihale edilecektir. ~:ttinde!meti m~enın 'f<iloli 7bir~ ~.,_ .lll9Vcuuu UQU" • ...,.... .--uen rsa nqrıyatın a gor u muz sa ı-ı lttirak etmek İltiyenler yirmi bir 

0

pey ~ı veya~ ... 
..._-;:- ldiyaçlan brplamala matuftur. p mütedair .kayıtlan aynen apğıda le· lira elli kuruıluk muvakkat teminat banka teminatı ibraz etmelen lizım 
....... makbuzu veya banka teminat m - Muayenehanesini ikinci bey - • 
._,.. olmakla beraber malın azlılı kar- mal ediyonız: l ek dır 
._ IWıerllm talep ftatler üzerinde Nevi kilosu Az Çok tubile söylenen &'Ün Ye saatte encü- amd Gayri menkulün verji ve aair ka-
.. ~ olmaktadır. !ki hafta evvel 4.75 Sıra malı eski satış 35000 32.75 33.00 1 mene gelirler. ler sokaimda fırın kartı a25 nuni mükellefiyetleri satıcıya ve o/o 
~istikrar arzetınlf olıın flatler > &bunluk > > 3000 33.00 33.00 numaraya nakleylemiftir. 2,5 delliliye ve ferağ harçları aha-
~ kurup kadar fırlamıştır. Piyasa Yek!ln 38000 31, 5, 8. 12 .~654~ TELEFON : 3956 ya ait olup bedeli defaten ve pefİnen 
"-le Ve tereffile meyyaldir. Dıracat evleri tarafından son ·günler- k Beher metro m~~ tt yüz EVl Cöztepc Tramvay caddeai ödenecektir. 
~ de kuvvetli mübayaat yapılmamakta ol- ~ ..:::!1:n ~ ıra ada e sı:'~ No. 1018 TELEFON 2.S45 ihaleyi müteakip miifteri ihale be. 

OffUT: ması hasebiyle işler a;:ağı yukarı dahill • abba°7.~ 13mn14 15 'ıa - w delini vennediji veya veremediği 
--- el l ünh' k im b iti ij metre mur m ' , ' muam e ~re nı asır a ış ve u -

/ 

yılı I ki. . lil ki takdirde gayri menkul tekrar 15 gün 
b.. ~~asa istikrarını muhafaza etmektelbarla fiatlerde gevşeklik görülmüştilr. \ sa ~saecbaa:11 bat19141t9•P38~~'- 1.~: K t ~ müddetle müzayedeye konulup tali· 
... hıu dil 11 alh v . t' .. .. .. deki h ft . . d ta I nameaı v ı e . MU ıunu a ya 8 a ~ .. J asaya aı'ze en ma ar aş ..... yu- azıye ın onumuz a a ıcın e - • ıı 1 d ık ·1 ih 1 ed" rşı bine ihalesi yapdacak ve arada ta-

t .. · b ı ktad 5- h d ~· .. l kt-.l' saat 6 a ar artırma ı e a e ı-'1$ ıt.nıaınen muşterı u ına ır. , vazzu e ecegı soy enme t"Ylr. lecektir. ~ hakkuk edecek ihale farla hiç bir 
... _~§tan yalnız 7 çuval nohut mua- B .. ük" f d k" 1 ki 1 .. d t . ak k . . 1 .. ili bükme hacet kalmaksızın vecibesini ~~Si ld )',., 1 1 Şimdilik ÇEKIRDEKSIZ· uy e a arı ara vucu a ıtır etme ıstıyen er yuz e 
~l'a&ado il~~ an ~ı .~lmıştırkt. =-.. de . . l getirilen fabrikamızda yerli malı dört lira yirmi bet kuruıluk muvak- DOKTOR ifa etmiyen müıteriden tahıil olu-
.hı .... _ a s ~net goru e e ..- pı- l k h d 1 1 b k k • • akb L-nlca nacaktır. 
-.:-Ya kafi milct rda mal edilm kte Son hafta içinde borsada satılmış olan o ara er mo e çata , ıça , a· Kat temınat m uzu veya U1L R f Akd . 
oJ.L.;.- ~~ fi 1 a. .1 1 arz. b kel k. de,·-= Uz" "kta ukar d . ı•ık imal olunmaktadır. Avrupa teminat mektubu ile söylenen giin aİ eOlZ Daha fazla malumat almak iıti-
.... ~ at enn ı er emesı e en- çe ır ·~z: um mı n Y ı a ~a- 1.. f "k l b ler d • • · 938/101 do 
'· retlediğimiz gibi 7337 val olarak he-Jmamu ~tı ay-:rına aı ~an u ve aaatte encümene gelirler. J>oimn ve kadın hutalıklan yen aıremızın ıyuı-

saplanmış olup bu s~e 1937 mahsu-ıemsalsı..z yerh malı fabrıkaıının 31, 5. 8. 15 (1056(647) mütahaaaaaı na müracaatleri lüzumu ilin olunur. 
i'A.StJLyA: lünden işbu nepiyatunı.z tarihine kadar maUmulatıAna her yerd~ aralyınızb. l KARŞIYAKA TRAMVAY KARŞIYAKA: . t044 (6SO) 
..____ satılmış olan çekirdeksiz üzüm miktarı- mumı ıatıf .yerı : stan u iDARESiNDEN : Banka caddesi No. 31 
J.ı_,, 941 val b li w 1 ı1 Tahtakale caddeıı No. 51 K k T "d . H , __ L •• ı ti" H ·· h.:~ latl§ı 35 ÇU\ral olup kilosu 8 ku- nın 247 çu a a i oldugu an aş • (Jak D k I Ş ) artıya a ramvay ı aresıne uı. smDUA aaa : er gun 

_-,tazı dı e a 0 ve ıı. "t d.. be • · h Saat 9 elan 12 ye, 2 den 8 ze SAUHLt ASUYE MAHKE-~. ~ nıuameıe gönn~. Fasulye iş- makta r. _..__..wzn av • •• m - aı ort ygırın ayvan pazarın· I I 
)~oc'llitı kısmı mühimmi borsa haricinde Son hafta içinde satılmIJ olan ilzüm tzMtR AHKAMI ŞAHSlYE da 4/4/938 pazartesi günü ıaat bdar MES BASKAT PLIOINDEN : 
0~~ borsa fiatleri piyasaya esas miktariyle ~e~ azami ve asgari fiat- 1 SULH HUKUK MAHKEMESiN- onda pazarlıkla aahlacağı ilin 1-13 
~ l'alt kabul edilmektedir. Eyi mallar leri aşağıda gostenyorm: DEN: olunur. 
~ l0..13 kuruşa kadar alıcı vardır. An- Tarihi Çuval Az Çok lzmirde iki çepnelikte Hasta ıo- 30-31 1 1023 (630) 
lrıh.2~\l kabil malların mevcudu piyasa- 23-3-938 548 7.00 12.75 kağmda 7 sayılı Aile evinin 10 sayılı - -· - "-'"-''___....... 
~azdır. 24 > > 1665 10.75 15.50 bir oduhla mukim ve Bumahane lZMtR AHKAMI ŞAHSiYE 

2s > :. 1615 7.~ 16~25 1 istasyonunda manevracılık yapan A- SULH HUKUK MAHKEMESIN-
ç.\VDAR: 26 > • 1284 5.75 16.50 f rif Otkmıun ölmeaile tereke.ine DEN: 
;---- 28 > > 1047 11.00 16.50 mahkememiz yazınıt olup ölen Arif Karantina komiser Diliver aoka-

f'Q~ u hladde üzerine birkaç haftadanberi 29 > > 1278 10.00 16.50 den alacakh veya verecelrliler vana imda 34 No. h kendi evinde mukim 
~ olınaml§tır. Son hafta muamc- Yekun 7337 ilin tarihinden itibaren 1 ayda mah- ilcen ölen Nadirenin alacakh veya 
lliebe .ise fiatle.r daha evvelki fiatlere Son haf ta içinde üzüm piyasasında kemeye gelip kayt ve beyanda bu- verecekliler vana tarihi ilindan iti
~e _20-25 santim kadar bir yükselme hayll faaliyet görülm~ ve fiatler ted- lunmalan ve müddet bittikten sonra baren bir ayda mahkemeye kayt ve 
>--d.~· Bu yükselmenin sebebi pi- rici tereffüler göstermek suretiyle hafta I müracaatin nazan itibare ahnmıya- beyan etmeleri ve bu müc:lc:letten son
-._ ~ nıal bulunmasına rağmen ara başına n.isbetle hafta 10nunda şayanı cağı ve mirucilan varsa ilindan iti- ra yapılacak müricaatın nazara alın
~ taleplerin fazlalığına atfedil- memnuniyet bir 11eviyeye ıelmiftir. baren üç ay içincle mahkemeye ıe- mıJKaiı ve mirucıluı varsa üç ay 
~ · Çevdar piyasasına sağlam na- 23-3-938 ve 26:-3-938 tarihlerine ait fiat lip sıfatlarını bildirmeleri ve bu mfkl- içinde gelip ufatlannı bildirmeleri 

'bakıııyc !vaziyetlerini apğıda gösteriyoruz: det içinde müracaat eclilm.M mat- ve bu müddet içiııcle miincaat edil-
~~ No. 23-3-938 26-S-838 rtkitm huineye devr edileceii ilan mme melrillibmn hazineye den ao. : 1 ıo.so ıuo olunw. edileaıii ilan olmmr. 

-.._ ilinde bor.da ceNyaıı -- 1 lLOO 12.50 \CMI ( .. ) 10ıl1 (14&) 

• 

Doktor 

T evf i~ Lütem 
Kulak, Boğaz, Burun 

hastallkları mUteh•••••• 
Mnes hutaaelİ kalak ldiaiii tefi 

Muayenehane: ikinci Beyler, Nu
manzade ıokak (Eski Kü1tür Li8e8İ 
kaq.mda) No. S 

Her sUa 15 ten itibaren huta 
uw.-. 

Hatim oilu Muataf a tarafından 
lzmirin .Akmeacit mahalleıinden 
98 numaralı hanede kayıth Ömer 
kızı Fatma ve lıtanbulun Cihan
gir mahallesine ve Kamerli cad
desinde 1 numaralı hanede kayıt
ı. Süleyman kızı Emine Li.mia 
aleyhlerine açılan botanmanın tes
cili ve verasetin sübutu davasında 
müddeialeyhlerin gıyaplannda 
söriilen muhakeme neticeıinde 
dava aabit olarak davalıların Ha
tim üzerine olan karılık kayıtlan
nın ıilinmeıine ve varislerinin ka
nsı Zehra ve oğulları Muetafa ve 
Saclrettin ve Samim ve kızlan Ra
tide Nurtenden ibaret olduiuna 
15/3/938 tarilainde karar verilmit 
oldaia teWii ,.ine kaba olmak 
... illa....... 1652) 



M.HIFE& 
r=sr ti ES 

BAô VE BAH~cL!:.KİNIZI - l' AMUK '! Iu~ALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya Jcayışsız, ayni kaide üzerinde 

DfESEL MOTöRONE akuple edil mit POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEH1R - ÇlFTLtK ve OTEL tenviratları için ayni motör
Jerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR . 

M. TEVFiK BAYKENT 
Elektrik • Ra~yo - Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

' ... W'W aw ,, 

l\1anisa Nafıa müdürlüğünden: 
1 - 11160 lira 75 kuruf ke~if bedelli Kırkağaç Hükümet ko

nağının ikmali infaatı kapaj,ı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıthr. 

2 Eksiltme 14/4/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 
on altıda Nafıa müdürlüğü odatındaki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ,artnamesi ve buna müteferri diğer evrak Na
fıa müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isliyen!erin (838) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi i\lleri yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vcsikasiyle tic~ret odası vesikası ib
raz etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun t:ırif atı dairesinde ha.zır
lıyacakları teklif zuflarını ikinci maddede yazılı vak
tinden bir saet evveline knclar komisyon 1·cisliğine mak
buz mukabiiinde verilmelidir. 

Poıta ile gönderilecelderin yukarıda yazılı saate kadar komis
yon reisliğine gelmesi lazımdır. Postadaki teehhürler kabul edil-
mez. 31 - 3 - i - 11 1054 (649) 

.-ır.a;;:;::ı:z~----== - - -~ı 

Alman 
Gübreleri Topra

ğın gıdasıdıt· 

Dünyanın her yerinde en çol: 
kullnnılan her nevi 

"Alman sun'i 
aübreleri ni" 
~ 

kı llıınm:ınız menfantınız icabı-lı r 
Izmir ac~ntesi 

MAKS UNZ 
Gazi bukarı 

lzmir 

-------------titr~·. Manisa Nafıa müdürlüğünaen: 

~ 

1 - 12465 lira 4 kurut keşif bedelli Alaşehir hükümet kona· 
ğının ikmali intaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıka
rılmıttır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 
on altıda Nafıa müdürlüğü odasındaki eksiltme komis· 
yonunda yapılac::.ktır. 

3 - Eksiltme tarlnamesi ve buna müte ferri diğer evrak Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye g; ı·melc istiyenlerin (935) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine da
ir müteahhitlik vesike.siyle ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı da iresinde hazır
lıyacakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vak· 
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mal<· 
buz mukabilinde verilmelidır. 

Posta ile gönderileceklerin yukarıda yazılı saate kadar komis
")n r~isliğine gelmesi lazımdır. Postadaki teahhürler kabul edil-
:sz. 31 - 3 - 6-10 1053 (648) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Altındağ mevkiinde yaptırılecek kap:ml deposu in~aatı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Ketif bedeli 487,31 muvakknt teminatı 36.55 liradır. Ketif, 

tartname ve proje levazım tubemizde görülebilir. İsteklilerin te
minat paraları ve ehliyet vesikalariyle 8/4/938 günü saat 15 te 
Bat müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri lazımdır. 

29 - 31 988 (618) 

• 
BRISTOL 

Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirl' ecide 

'77..7.7.7Z7ZLHJ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendiıini ıevdirmiştir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birc;ok hmuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latan'bulcla l.Gtüa E.e Ye lzmirliler liu otellerde balumlar. 

, 
Turgutlu Belediyesinden: 

Bir ucu cAn buatln> diğer ucu kordonlu içeriıi ile ditanıi u
f altlanmıt muhtelif ebadda 95 adet «A» cTıı> cZ• cb brik kor
don ve maton ve hrantman teferrüatiyle 70 milim kutrunda TO 

beherinin uzunlukları üç ili. dört metre tulünde olmak üzere bet 
yüz metre funt boru ve üç yüz kilo ıaf blok kurtun ve otuz kilo 
katranlı salmastranın muhammen fiati olan 3420 lira üzerinden 
23 mart 938 tarihinden 12 niıan 938 salı gününe kadar yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. Hariçten celbedile
cek yukarıda mikdar ve evıafı yazılı bil'Umum malzemenin güm
rük resmi ile Turgutluya kadar teslimi masrafları tamamen mÜ· 
teahhide ait ve racidir. Talipler fazla izahat iıtedikleri takdirde 
kendilerine derhal mufaaaal malumat verilir. 

Taliplerin 2490 numaralı kanun hükümlerine göre ihale günü 
olan 12 nisan ıah ·günü öğleden ıonra on betle Turgutlu Beledi
ye dairesinde İspatı vücut etmeleri ilan olunur. 

25 - 29 - 31 961 (950) 

lstanbu! Telefon müdürlüğünden: 
24/3/938 tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılacağı gaze

telerle ilan edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif cim ve 
c:b'adda 5 ~alem f~md boru tartnamelerinde yapılan bir değitik
hk dolayısıyle eksıltme 22/4/938 tarihine müsadif Cuma günü 
aaat 15 de müdürlük merkez binasında toplanacak alım ıatım ko
minyonu huzurunda kapalı zarf usuliyle yapılacakbr. 

Şartnameleri her gün levazım dairemizde görülebilir. istekli· 
ler mezkur tarihde saa.t 14 de kadar 1304 liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka mektubu ile beraber müteahhitlik veıi
kası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını komiıyona 
tev<li etmelidirler. 1154/723 

RXZ 

6 19 31 13 723(425) 

Norveçyamn halis Morina balıkyağıdır. lki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı ltnl'Jısında B~durak • lzmir 

. . . 
• 

ııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ••••••••• 

DAIMOM 

No. 4611 . 
1 Kalem feneri ve dört kö,e küçük cep leneri No. 1908 

OAIMON markalı bu fenerler yirminci aırın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka· 
lem gibi cepte taşınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında taşınır, dört köşe ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavailre ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz demişli .. lstanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

,c::s&EE4·'"* .. , ,. ;: 1 

... 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

.BANKASI 
""' 

• 
Insnn vücudu diş· 
lere muhtaçtır.Diş
lerimizin de Rad· 
}'olinc ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediiimiz ağız auddelerinin uıareıi yal
nıı; yeınekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek ıaatleri araıında ditleri temiz· 
)emeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil· 
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyorıa· 
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

J 

l'J 6 ** W"!b M ·* l H 1 SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi . . . . !I!-:-=?..-. ""'"% l ·e!!!!!!~~~~~~~F~l~R~Ç~A~L~A~Y~l~N,l~Z~. !!!!!~!!!!!~!!!!!~~---~__,, 
Dı9lerı ıçınden dı~ından temızhyen her kesin beğendiği ve 

doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ... ... 

BRONZ 
Dit F ırçasıdır ...... 

Her ecze.ne ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

iNÇ 
j 

zcs:ı * 
lzmir Defterdarlığından: 
Satış No. Lira K. 
1293 ikinci Karantina Köprü Mısırlı C. 82 kapi No.lu 75 ()() 

184 M. M. arsa 
1295 Tepecik Arslanlar S. 39/l Taj No.lu 61.75 M.M. 56 ()() 

Arsa 
1296 ikinci Tepecik Mısırla S. 19/1 Taj No.lu 70 M. M. 26 ()() 

Arsa 
1297 ikinci Karantina Köprü Mısırlı C. 317 No.lu ev 81 00 
1298 Burnava Üçüncü yaka S. 8 No. lu ev ve mütterek 195 00 

su kuyusu 
1299 Kartıyaka Soğukkuyu Menemen C. 5 No.lu 1715 171 50 

M. M. Arsa 
1300 Birinci Tepecik Bahçe S. 20 taj ve Altay S. dan 400 00 

22 - 24 taj No.lu dükkan 
J 301 Oçüncü Karatat Hilal sokak 68 yeni 52 taj No.lu 33 00 

137 M. M. Ana 
1302 Oçüncü Karataf Hilal S. 66 yeni 50 taj No. lu 47 00 

129 M. M. Arsa 
1303 Kahramanlar Bahçevan S. 17 ve Kahramanlar 180 ()O 

S. dan 14 taj No. alan dükkan 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 15 sün müddetle açık arttır

maya konulmu9tur. ihalesi 11/4/9'J8 tarihinde pazarteai tünü 
aaat on bettedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüfüne müracaat· 
t.rL 1012 (842) 

T opbane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulitıd~; 
Sağlam, hassas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE ınark••1 

·dikkat ... 

-
Satıt yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLt ... 

ı -26 ,. 
1 .... t m• 

lzmir vilayeti defterdarlığından: i.,; 
Mehmetçenin emlak taksit bedelinden olan bor~unun tş:i.it• 

iıtifaıı için tahsili emval kanununa göre haczedilmıf ol';; ,.t'tı 
fer mahalleıinde Piyade ıokağında kain 17-21/23 ve .1 ttiriJell 
buz f abrikuı maki na akıamı hariç olmak üzere t~dır ~dd~ 
10.000 lira üzerinden ilan tarihinden itibaren 21 aun : ....-o 
müzayedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 6/4/9'38 çartalll • 
aaat on bette vilayet idare heyetine müracaatleri. (~no) 

16-21-26-31 803 DVil' 
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llJRAN rabrikalan mamu Atıdır. Aynı zamanda Tur n ~ 
tu, let ıabunlaranı, traş •abonu ve kremi ile gUıellik krem-
ltr l kallanın z. Her yerde ntalmaktadır. Yalnız toptan a

lttlar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum aceo· 

lelik Nef'l Akyanlı ye J. C. Hemılye mDracaat ediniz. 
Post Kut. ea4 Telefon 348 

.. 

Saçları dökülenlere Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
•a Saçlann dökOlmesine ve kepekleomesine mani olur. Komojen 

tt!laruı köklertni kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
l\ lllıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
ı.. 01lıojen K ozuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
·•tıd 

a bulunur. 

~ş~~~!! ':n~~ele zamanı geldi 
·~ etinı kazanan aWhiz mar-

~ ~ur Amerikan filidi ile bu 
~ ~e çok kuvvetli bir for
~ ~, FAYDA ve emsali iliç
t1:~ e Ve nıüessir Naftalin ve pire 
~l ~ lngiliz markalı kimyevi 
~ )~lar için kara boya ve 
~ ~ ~~ ı, ağaçlarda, fidanlarda 

' rle güllerdeki ballık Vela• 

~ ~ ~ .. ö!~üren ve Bum va Zi
ı.""\l' A~~-,!l~ün r&J>Oru!.lU tA;f1Jan 
~~» tozlarini kesin ve 

M:'~· ':'le nıağazamizdan tedarik 

<·~ 
,,.. .. •J . " 

. \, ·,. ' .~ .. \ 
t- .. 

~.~~~Um..; 
~ t~· Batb yerde de tu· (mamıza dikbt buyanmm. 

ur. Lütfen JUbndaki rar- n:LEF<>Nı 8882 

a~ Akhisar Tütüncüler Bankası -

Serınayesi 1,000,000 . Türk lirası 

er kezi: Akhisar; Şubelerl: lzmlr, Kırkafiaç 
. 

iz mir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, teodiat 
kabulü., emtia üzerine avans, sigorta iı leri 
ve saire gibi bil'umum banka muameldtı 

ile iştigale baf lamıştır 
Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 

-M~~ Emtea üzerine komisyonla alım ıatun itlerine ta
vassut eder. 

Prensibi emniyet, sürat ve mütlerilerinin menf aa
tini konımakbr. 

Adrt!s: Gazi Bulvarı - Telefon: assa 
(4t5) 

DEUTSCHE LEVAN! 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. J 

LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
EHerman Lineı Ltd. 

LONDRA HA'ITI 
DERINDJE vapuru 31 martta belde- ASSYRIAN vapuru mart nilıayetlnCI• 

nlyor. Rotterdam, Hıunburg ve Bremen Llverpool ve Svanıeadan geli.p yük ~-
için yük alaeakttr. ltaracakttr. 

SAMOS vapuru 1 O nlaanda beklent- TRENTINO vapuru S nisanda ıelip 
yor. Hamburg, Bremen ve Anvers li- Londra, ve Hull için yük alacakbr. 
manlanndan yUk çıkaracakbr. FLAMfNlAN VAPURU 1 S nftan'da 

ARMEMENT H. SCHULDT Llverpool ve Svanaeadan gelip yUk çi. 
HAMBURC karacakttr. 

FORTUNA vapuru 12 nisanda b~~- CARLO vapuru 20 nisanda gelip yUk 
leniyor. Hamburg ve Bremen için yuk çık racak. ve ayni zamanda Londra ve 
alacakhr. Hull için yük alacakhr. 
SERViCE MA.RmME ROUMAlNE THE GENERAi,.. STIM Navlgatione 

BUCAREST Co. LID. 
DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle- ADJUTANT vapuru mart nihayet:IDo 

niyor. Köııtence, Calatz ve Calatz ak· de Londra için yük alacaktır. 
tArrnaB1 cTunat limanları için yük ala- DElTrSCHE LEVANTE UNtE 

CZ2'7'~.U...27'.ZZZmz:%7.:l)'.Z%7i<t"!O.~o;z::zzzı=-=o:m.u~stııJ~~!J'Ol~l'l!ltt&mmzl- calcbr. DELOS vapuru 24 martta gelip ~ 
JOHSNTON VARREN UNF.S çıkaracak. 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle Uşütmek
ten mütevellit bUtUn ıstırapları dur
durur. Ne-.de, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa mUcsslr
dir. 

GR ·l .PIN 
KULLANIN iZ. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABILIR. 
isim ve markaya dikkat .• Taklitlerinden takınmaz .• 

UVF.RPOOL Tarih ve navlunlardakl defi§lkUklel\ 
A VIEMORE vapuru 2 7 martta bele- den acenta mesullyet kabul etm 

!eniyor. Burgll8, Vama, Köstenu, Suli· ez. 
OA, Calatz ve lbraü limanlım için yUk 

alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE 
OSLO 

SAN ANDRES vapuru t 4 nisanda 
bekleniyor. fskcnderiye, Dieppe ve Nor
veç umum limanlan için yük alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
AMERiKAN EXPORT UNES HELENIC UNES L'ID. 
Tbe Export Steamship Corporat.ion BELCION vapuru t /2 nisan aruina, 
EXCELLO vapuru 2 2 marta doğru beli- beklenilmektedir. Rotterdam., Hambuıt 
!eniyor. Nevyork için yÜk alacaktır. ve Anvera limanlan lçln yak alacalıttu. 

EXAMELIA vapuru 3 niaanda bek· 
leniyor, Nevyork için yük alacaktır. · CERMANIA vapuru 4/6 nlean ara• 

STE ROY ALE HONCROISE ında be1Jenı1mekted.ir. 
DANUBE MARITIME Rotterdam. Hıunhurg ve İ\nven il:. 

TfSZA motörü 2 3 martta fakender1- manian lçln yük alacaktır, 
ye ve Port Sait için hareket edecektir. 

IlAndakl hareket tarlhlerlyle nav- TURKIA vapuru 15 nba.nCla l>ektcnı. 
tunlardaki değişikliklerden acenta me- yor. Rotterdam, Hanıburı n ~Yerj 
aullyct kabul etmez. limanlan Jçi.n yük ;ıac:U.b.r. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin- UNEA SUD AMER.tKANA 
et Kordonda V. F. Hcnry Van Der Zea NORDKAP LaJ il - ~-vapuru n en manınuz• 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- d 1 N _.ıı_ 1 1 yUk al L -d 

t dil 1 1 ı a o up evyonı; ç n ma11.ta lf, 
caa e mes r ca o unur. 

TELEFON No. 2007/200S _ RIO YERDE vapuru 2S/27 niaan ara.o 
611!BIE!il~illilllrEiiiD!!i21-11:2SDEmla t11nda bekleniyor va Nevyork. için ~ 

Uyuşturucu maddeler inhisarı bedelle- Fratellı· Sperco runcaktn. 
.. RtO PARDO vapuru 20/22 ~ 

rini beş sene zarfında ödemek uzere Vapur acentası ~-;:ı:ı:!_:~enı,..,. v. N • ., • .ı.: '"" 
aldığı 934 Ve daha evvelki Seiıele~ ROYAL NEERLANDES Gerek vapurların nıüvaSaIAt taırblerl, 

KUMPANYASI gerek vapur isimleri ve navluniarı hale). 
mahsu)Ü konsioye afyooJarID hakiye ÜÇ CANYMEOES vapuru 3 nisanda yU- kında acenta bir taahhüt altına g1.rmes. 

I • k t k •ti • • d f t •• d kd o kUnil tahliyeden aonra Burgas, V arna ve Daha fazla ta!silAt almak için Blrlncl sene l . a Si erını e a en o eyece ır. Köstence limanlarına yük alacakhr. Kordonda 166 numarada (UMDAL)' 

U d d 1 • h• d HERCULES vapuru 4 nt anda getlp umumt d eniz acentalığı Ltd. mUracq\ 
YUŞİU?'UCU ma e er 10 JS3ll0 an: Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg edilmesi rica olunur. 

Senelik aatıtlarımızın yüzde otuzuna İf tİrak ettirilmek ıuretİy• 
le bedelleri ödenmekte olan 934 ve daha evvelki seneler mahau .. 
lü konsinye afyonların iki ıeneden beri verilen taksitlerle takri .. 
ben nrnıf bedelleri tediye olunmuştu. 

Mezkur afyon aabiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri 
kalan üç senelik taksitin bir nisan 938 tarihinden itibaren defa
ten ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat rnılkbuzlarinın ııra numa• 
ralarına nazaran aşağıda gösterilen tarihlerde lıtanbulda idare
mize milracaatleri lüzumu ilan olunur. 

htanbul haricinde müeaıeı oldukları için bizzat müracaat eCle
miyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel y pıldığı gibl 
Banlta vuıtaılyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemlyenlerin müra.._ 
cantleri tediyatın sonuna bırakılacaktır. 

No. Tarih Gün 
1000 - 1015 1 Nisan 938 Cuma 
1016 • 1030 4 Niaan 938 Pazarte l 
1031·1045 5 Niıan 938 Salı 
1046 - 1060 6 Niaan 938 Çartamha 
1061 - 1075 7 Niıan 938 PerfCDtbo 
1076 • 1090 8 Niıan 938 Cuma 
1091 - 1105 11 Niıan 938 Pazarteal 
l 106 • 1120 12 Niıan 938 Salı 
1121 • 1135 13 Niıan 938 Cartamba 
1136 • l 150 14 Niıan 938 PerfCDlbe 
1151 • 1165 15 Niıan 938 Cuma 
1166 • 1180 18 Nisan 938 Pazarteıl 
1181 • 1195 19 Niaan 938 Sah 
1196 - 1210 20 Niıan 938 Çar9amba 
1211 • 1225 21 Niıan 938 Pertcınbe 
1226 • 1240 22 Niaan 938 Cuma 
1241 • 1255 25 Nisan 938 Pazarte l 
1258 - 1270 26 Nisan 938 Salı 
1271·1285 27 Nisan 938 Çarpmba 
1286. 1300 28 Nisan 938 Perşembe 
1301 • 1315 29 Niıan 938 Cuma 
501 - 520 2 Mayiı 938 Pazartesi 
521 .. 540 3 Mayiı 938 Salı 
541 .. 560 4 Mayiı 938 Çartamba 
561 • 580 5 Mayiı 938 Per,embe 
581 .. 600 6 Mayiı 938 Cuma 
601 • 620 7 Maylı 938 Cumarteel 

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

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
latiren Karpet bala yıkama fabrikuinin maaceza muamele 

verıl inden olan borcunun temini tahılll için tahılll emTal ka• 
nunun tevfikan haczedilmlt olan tehirlerde Sepetçi ıokağmda 
kain 29/1 ve 29/2 aayılı fabrika blnuı ve yazıhaneal takdir etti· 
rilen 14.000 lira üzerinden tarihi lllndan itibaren 21 8'iA ınild· 
'detle müzayedeye çıkanlmıtm. 

limanlan için yük alacaktır. TELEFON ı 3171- 4072 
ORESTES vapuru 16 nisanl:la beklen-

mekte olup yükünü tahliyeden sonra e!!55!:~~~!?'!!!!!!:!!!!!!!!!!!1!!1!!!1!!11!!--
Burgas, Varna ve K6stence limanlanna limıınlıın için yük alacaktir. 
yük alacaktır. SERVtCE MARITIME ROUMAIN 

SVENSKA ORIENTE UNIEN SUÇEA VA vapuru 1.3 nisanda lima .. 
YlNGALAND motörü 30 nisanda li- nımıza gelip Malta vo Mareilya limanle.1' 

manınuza gelip Rotterdam, Hamburg, için yUk ve yolcu kabul eder. 
Cdynia, Danwg ve Danimark limanla- ALBA JULIA 9 mayısta be~lenmelı:.. 
riylc Baltık limanlara için yllk alacaktır. to olup Malta vo Muailya limanlan lglri 

ISA vapuru 6 nisanda beklenmekte yük ve yolcu kabul eder. 
olup Rotterdam, Hamburg. Dantzig, IlAndakl hareket tarlhlerlylo navlun
Cdynla, Danimark vo Baltık limanlan lardakl değ.işlkliklerden accnta mesulJ,. 
için yük alacaktır. fet kabul etmez. Daha .fazla tafsllAt lçhı 

BIRKALAND nıotl>rU 14 nisanCia bek- FRATELLI SPERCO vapur acentalılt
lenmekt. olup Rotterdam, ,Hamburg, na mUracaat edilmesi rica olunur. 
Dantzlg, CdynJa, Danlmarlr. ve Baltık TELEFON ı 4111 4142 2668 4221 

,.. Fenni göilük için • ' 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZ NESi 
Dilnyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ilenderi.k, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel. pilatin, ha1 bag ve ellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoıiklet gözlükleri, puıula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrol r ile göz dOk· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE ••• 

Denizbank lzmir şubesinden: 

~aliplertn 6/4l938 P!P-!Dba a11na ıaal ıs to '°'f~\ ldare,H-
etiDo K•lmeltırl. ~ , ll~l-2':-I! . 83 . ,( l(!8 i ~J _ .. 

McYıim mllnuebeti1le Kar9ıyaka vapmlarinın ıabah aeferlo
rlnde albdan itibaren her yarUD ıaatte bir vapur Kar91yaka uq. 
le1lnClea hareket etmek auretiyle uf ak bir deiltiklik yapılıDıfb.r. 
Kutıyakadan Ahancak iıkelesine ıaat 8, 7, 8, 10, 11 de V&pul'., 

nrdrt. J04S :C643l ._ 



SAWA: 10 31MART~ıişEMSE1'38 ' 
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Cin mukabil-taarruza muvaffak old 
Japonlar • 

rıcat ediyorlar . 

Japon orduları tehlikede 1 Cümhuriyet kuvvetleri 
Kantung cephesine acele olarak 

takviye kıtaları gönderiliyor 
Düşmanın bütün hücumlarına büyü 

bir mukavemet gösteriyorlar ~ 
BARSELON, 30 ( ö.R) ~ Milli mü- ncorolunan bir tebliğde Barselona hü'ltü- tinin ya·vaşladığını gösteriyor. s.en roıı 

dafaa nezareti tebliğ ediyor ı Şark or- met kuvvetleri kumandanlanndan biri ların ve partilerin mümeuileri bır •. J!I 
ll:ANKOV 29 (A.A) - Çin resmi tcb- b 

Geçen çar§amba günUnden beri Çin f 
ordularının yapmakta oldukları muka

d d d" b" .. " '-.. J fı d . d ·ı b' 'f k k { • hükU usun a uşman utun gun nucum arı- tara n an gön erı en ır rapor ı şa avemet ha.vası yaratma çın he 
?a devam etm!§lir. ~siler Barbastroyu edilmektedir. Buna inanılırsa, Nasyona- te yardım ediyorlar. ~u .mak~atl::e:.1 
ışgale ve nehrı geçmege muvaffak ol- Hstlerin kazandıkları zaferin bilhaHa ye heyetler gönderilmıştır. DufP1 arııl• 
muılardır. Praga mmtakasında viddetli cümhuriyetçilerin disiplinsiz hareketlerin- Eilolarımn faaliyeti dün kaJşılana~e 
muharebeler olmuştur. Bu muharebe bil- den, siyasi reislerin askeri işlere karış- tir. Tahkim kolları yeni bir ınü;:.,..ı0 
hassa Pinta nehri sahillerindedir. Ka;ııpe malanndan ileri geldiği bu raporda gÖs· hat kur!Ilak için faaliyettedir. Jışr" 

bil taarruzlar bUtün cephelerde kafi bir 
muvdfaki.yetl-e neticelenmiştir. Caos
vang ile mUhim blr sevklllceyş nokta~ı 
olan Linsing ;ehlrlcri dün zaptedilml§
tir. Dllşm.an hattının 180 kilo~tre geri
lerinde harekAtta bulunan sol cenahımız 
Tesinhıing üzerine riiratle ilerilemekte
dir. Saj cenahımız japonlarm Llnyi Uze
r~ yaptıkları taarruzu püskürl.tilkten 
~onra-dilşmaııı takibe başlamıştır. Di.i~
pıan Sus.9yan btikametinde ricat etmek
~. BUyük kanala kadar ilerilemiş o- . 
lan japon &ıi6'.erleririden .bin kl§i l.inseng 
ve Caosvanaln ~atımız tarafından :ıap

Japon askerleri 
\'C cocuk olmak füpre ÜO kişi ölmi.i§ ve ITAL YAN KONSOLOSHA~"'E.S~NE 
llfki~i de· yaralanmıştır.. KONULAN BOMBA 

tı U:zerme ~ dUpıU§tilr. Bü son §elirin 
:ıaptı esn.asmda d~ muharebe mey
danında bln inu b~r. Düşman 
ku~ iki bln ~i darmadağın 
§imal istikameth>de bç.nnştır. 

ELE GEÇE;N GANiMETLER 

Bunda.11 befk.a ~an 40 mitral
yöz, sahra topçu betaryalan ve 31 '.subay 

Tsining kıtratimız . tarafından zaptı 
hakkmda gelen 50n rapora _göre kuvvet- Şanghay 30 (A.A) - Dün şanghayda 
1erimiz şehir ve civnrım düşmandan te- Italyan konsoloshnnesi bahçesine bir 
~izlemiş ve general Saufulinin kuman- bomba atılmıştır. Hasar pek azdır. Hiç 
dası altındaki ci:l ordusu Taisunun şi- kimsede yaralanmamıştır. Bu hadise 
m~ndifer ic;tac;y~mınu elo geçirdikten Şanghayda japon o1mıyan bir yabancı 

· t 
1 

kt ı _,.. d memleket müm~ssilliğine yapılan ilk ta-

mıntaka.5ında düşman şiddetle Moellay'l 
hücum etmişse de mevkilerimiz hiurdi
lecck hdar değişmemiştir. 

da ele geçlıilm1Jtir. · · 
Bu muharebede dUşmanın 51 tankı da 

tahrip edilmiftir. 
1Jn$ıg demlryolu kıtaatımız tarafın

dan keıdldiği Jçin cephe boyunca rlcat 
ebne~ olan japon ordusµ muhtelif ls
tlkarnetlerde da~ık bir halde geri çe
kil~. Cenup cephesinde oÜ§man 
kuvvetlerlnin ild taze fırka ile takviye 
~ ohnelma ra~ akıncı kuvvet
Jer:iıniz dilpnanın ilerllemefiine mani ol
makta devam ediyor. Kıtantnnız düş
manı durdumıakla ~am;ş bazı nok
talar<la mukabil taarru7lara da geçerek 
Suveyin cenubunda Kuvan~ohi zapt-et
~c:tlr. 

JSTIRDAD EDILEN ŞEHiRLER 

Japon tayyarelerinin Vuhu üzerine 
)'8ptıklan M>n ~:llda eks~rbi .'kadın 

,•' 

u;i 
*: ... 

sonra rıca e nıı' t> o rn "uşma.-ı or u-
k d l tl d

.. arruz hareketini teşkil etmektedir. suna ar a an vurınus ve m sure e uş-
ESKi HARICtYE NAZIRININ 
NlITKU 

ınan ricat istikametini değiştirerek şarka 
çekilmeğe başlamış11r. 

JAPONLAR UôRAŞIYORLAR 

JAPONLARA IMDAD BARSELON, 30 (ö.R) - Eek.i ha-
GöNDERILIYOR rlciye nazın bay Alvores del Vayo rad· 

j PEIPING 30 (A.A) - Royter muha.- yoda hir nutuk ıöyliyerek soayaUat genç· 
ı biri bildiriyor: Jik tarafından yeni jki fırka tesisi hak· 

.Japon kuvvetlerinin umumi vaziyeti- kındaki teşebbÜsi.i miıdafu etm.İ§ vo de· 
Şanghay 29 (A.A) - Yeni takviye nin muhakkak surette tehlikeli bulun- ı miştir ki ı 

kıtaatı almış o1an japonlar Hankov de- cluğu Cantung cephesine ~imaklen ncele ' cMillete hakikati söylemek lazımdır .• 
miryolunun şimal mıntakasında kaybe- olarak takviye kıtaları gönderilmiştir. Katalonya halkının vatanperver}iğiu 
dilmiş olan araz.iyi istirdada c;alışmakta Japonların Cantungdaki vaziyetlerinin müracaat ediyoruz. 1936 senesinin ilk 
olduklannı bildirmektedirler. Buna kar- vahim oldu[,'U mµharebeler hakkında her te§rin günlerini hatırlıyalım. Bozguncu 
şı çinliler :--on gi.iıılcrde -k;ııandıkları hangi bir malfumrt vermekten imtina e- propagandalara karşı bir liarik.8. halinde 

mevzileri' muhafaza et;;.;ekte olduklarını den japon. asked makamlarırun sUkGtu Mıulridin müdafaası tahakkuk etti. Dü1-
ve bugü'1 iki no1.tı:ıdan b'iyük kanalı ile teeyyüt ebneoktcdir. man layyareciliğinden yı}mıyalım. Ancak 
gcçtikle>rini iddia etmektedirler. Sanıldığına göre çinliler Tientsln Pu.ke biz mukavemet ettiğimiz taldirde düş-

demiryolu hat boyunca mühim miktarda man tayyareleri galebe çalarlar. Bütün 

LONDRA 30 (Ö.R) - Şanghaydan ilerilemişfor ve japonlara zayiat verdir- Katalonya dü§lllanın yeni hir ileri hare-

bildirildiğinP. göre beynelmilel mıntaka
da Italyan konsoloshan<;sinc bir bomba 
atılmış, fakat hac:ıır. la ~ebe:p olr_namıştır. 

At koşuları 
i lkbahar kosula-, 
rına büyük bir 
alaka vardır 

Bu haftaki kosulara .. 
girecek hayvanlar 

tespit edildi 

mişlerdir. ketine mani olmak lçin ayaklanmalıdır. 
Bozgunculuğa mani olmak için geri hat
larında esaslı mürakabe tesis edilmeli· 
dir.> 

BIR JAPON AMIRALININ 
BEYANATI 
BRÜKSEL 30 (A.A) - Japon amiral 

Yamamoto matbuata beyanatta bulunq· 
rak demiştir ki: 

Ordular komiseri nihayet gençliğe ha
raretli bir davet yapmakta ve nihai za
ferden emin olduğunu bildirmektedir. 

Muhasematın bidayetinden beri 7 
milyon çinli ölınüş ve yaralanmıştır. NASYONAL RADYOSUNUN TEBLlôl 

Japon zayiatı ise 50 bin kişiden. ibaret- SALAMANKA. 30 (ö.R) - Naeyo-
tir. nal radyosunun bildirdiğine göre cephe-

Amiral, Japon - Amerikan ticaretini den gelen son haberler fUruardır ı 
çin - Amerikan ticaretinden üç kene Galis alayı cenup istikametinde ileri 
daha milhim olduğu· ve şimdiki Amerl- hareketine devam ediyor. Pinta nehrini 
kan tarzı hareketinln sebeplerinden biri geçen FasJılar Katalonya arazisinde Le
de budur demiştir. · rida eyaletinde bir çok köyleri işgal et-

Amiral bundan sonra japonyarun çin- mişlerdir. Diğer taraftan cephe gerile· 
deki ecnebi menfaatlerine riayet ve bu rinde Leridamn işgal edildiği hak.kında 
memlekette ecnebi .serma~sini te§Vik bazı haberler yayılmış ise de doğru ol-
etmek istediğini söylemiştir. mıyan hu gibi haherlerjn neşri zararlı ---* görülmektedir. Nasyonalist ordulannın 

R d yıldmm ıür" atiy)e ilerlediğini ve düşma-
0 manya a nın mukavemet ettiğini farzetmek hata-

0 A h d
• dır. ileri hueketinin eüı'atino rağmen 

rta vrupa d ıse- düşman şiddetle mukavemet etmekte ve 

lerinin akisleri arazinin kilometre kilometre zaptı la-
mn gelmektedir. Çünkü tabi! i.rızaw]a 

Bükret (M.H) - Profesör Yor- dolu olan hu mıntakada motörlU silahla-
ganın Ne~ul. Roma.?eie gaztea!»de, nn tahribatından masun olmak için çok 
Rumen milletine, aagı ve solu bır ta- ihtiyatlı hareket etmek zarureti vard~ 
rafa bırakarak yalnız vatanı ve mil-
leti dilfünmelerini tavsiye ettikten ARACON ,CEPHESlNDE 
sonra ezcümle !öyle diy~n SALAMANKA. iO ( ö.R) ·- Bütün 

cSon vazıyetlerden sonra en Araaon ceph · d N aı·-tı · il .., nd" , k d' uh'-----..ı h" • esın e e.eyon ıs erın e-
agır e J§eyı en 1 r ıa_r~a il- ri hareketi devam etmektedir: Nasyona· 

Bç sene, ilkbahar 'at koşularına göste- ~liz taylarına mahsustur. Jkramiyesi 320 
rilen alaka, geçen senelerde gösterilen lirft, mesafesi 600 metredir. Kayan Han, 
alakanın çok fevkindedir. Bu münase· Süta, Lüksbar, Kuştepe ve Bintepe ko
hetle hariçten lzmire Türkiyenin en' ~uya yazılmı,tır. 

ıetmeliyiz. ~ize verilen .veya ~eril7 listler Sara nehri üzerinde Cümhuriyet
cek olan bılumum temmat, hiç bır çilerin tahkim ettikleri mildafaa hattı
z~~ kendi maddi ve manevi ku~- m zaptetmiş]erdir. General Yage ordwıu 
vetıınız kadar olamaz. Bu kuvvetin Katalonya aruisinde Heros kasabasını 
büyümesine gece ve gündüz çalıı- işgal etmiştir ve Lerida şehrini muhua-
mahyız. raya hazırlanmaktadır. 

Halbuki aramızda bulunan bazı 
kimselerde öyle vaziyetler görüyo- F AŞIST GAZETELERtN}N namdar hayvanları getirilmiştir. ikinci koşu şimdiye kadar ko~u kazan• 
ruz ki, bunlar hiç bir zaman bizim MOT ALAALARI • 

iunu iddiada devam ediyor1er. 

COMHURIYETÇlLERIN CESARET· 
LERIN1 T AKDIR 

PARlS. 30 (ö.R) - Hedefi Kata-
lonyanın istilası olan Aragon taarruzu 
derin bir alaka ile takip edilmektedir .• 
Fransız mahafilinde deniliyor ki ı 

- Her fey inkar edilebilir. Fakat 
Cümhuriyetçilerin ce!!areti ink&r edile
mez. Oç haftadan heri çok üatün harp 
malzemesiyle yapılan bir taarruza, ,im· 
diye kadar asileri tutmak imkanını ·ve
ren çoktan berl hazırlanmış ve tahkim 
edilmiş müdafaa hattını kaybetmelerine, 
onlarca kilometre gerilemelerine rağmen 
Cümhuriyetçiler ümit lcesmemi§lerdir. Ve 
vaziyeti iade için muazzam bir gayret 
aarfediyoılar. 

NASYONALlSTLERlN HAREKETi 

)'ollannda kadın oerkek hatipler.. f,şl 
retli nutuklarla gönüllü yazıhnııg•.~ 
h~§vik ediyorlar. Hükümet dııirni 1 

halinde olup cephenin istikrarı~l ~e 
tdiıf• 

edecek tedbirleri almakla meşgu ~ 
Diğer taraftan Nasyonalist kaY 

11 
• 

dan bildirildiğine göre bunhır Pirıl~• · 
rini geçmişler ve Kaspe şarkında J.,e 
Ja lcöyünü l§gal etmişlerdir. Har~ e 

• '-t d•f· 
da yakınlarında cereyan e~e~ ~-1..alid 
rada Nat1yonalistler büyük ınur 

hrşı]&§mışlardır. . , , ~lo 
" Paris - Soiu muhabirinin. Bıt ud•ft 

dan bildirdiğine ıöre Lerida n:ı·ıırı 
edilmelı.te, hem de iyi müdafaa e 

1 

tedir. Cece yeni )ut' alar cepht1e dal 
mişlerdir. Nizam yeniden ~urıılnıuf• 
man bir karı§ ilerlememiştir. 

COMHlJRIYETÇtLERJN T AAP.· 
RUZLARl ,ı 

d• 'I/ 
Baraelon - Saragos yolunda ıı ~ 

yet daha iyjdir. Burada yola he~e ~,il 
men müvazi olan bir küçük dlllJ ' t" 
sinin eteğinde'. yolun Uci tarafında 
harebe yapılmaktadır. . J'ıt' 

Cümhuriyetçiler, hiç ıüphesı\Jetsı'' 
lonya cephesinde tazyikl hafı ;} , 

h 
...... ..ı 

maksadiyle, Aragon cep esının ·ııe •• 
nahı üzerinde bir taarruz haıek~t:ııe sa 
riımişlerdir. Madridden bi]dirild1~1 i•~' 
re bir kaç günden beri meçhul bıt'kte ;d 
mete asker sevkiyatı görül.rrıe, f'f~ 
Şimdi hu taarruz T eıuelin cenubı Jıı1'' 
sinde Albarason istikametinde Y"1~.,ebrt . · ı J lı 

BARSELON'dan Havu ajansı mu- br. Cümhuriyetçiler sür"atle 1 e JııttıP 
habirinin bildirdiğine göre bugün vaziyet 1 miı:ılcrdir. Düşmanın mukavern~t 13ıır'' 
dijer günlerden daha iyidir. Cepheden kırarak üç köy işgal etmişlerdıt· 

YAVAŞLADI 

gelen haberler nasyonalist ileri hareke-! çok arızalı bir mıntakad~ -~ 

Litvanya sefiri Yeni 
Varşovaya geldi 

Ko~ularda favori hayvanlar hakkında rnamış halis kan lngiliz taylarına mah
merakla tetkiknt yapanlar ve bu işten an- sustur. Mesafesi 1400 metre, ikramiyesi 

lıyanların bilgilerine müracaat edenler 300 liradır. Kamifor, Florya, Esin ve 
çoktur. Filhakika gelen hayvanlar ara- Vregana girecektir. 

sayılamaz ve Rwnen menfaatlerine, ROMA, 30 (ö.R) - Faşist gazete- ;p 
Rumen milletinin inkifahna, hatta leri Barselonda vaziyetin karışık olduğu- ~;; a 

aında cevherli favoriler mevcuttur. Bun• Üçüncü koşunun mesafesi 1600, ikra
lar hakkında tam malumat edinemiyen- miyesi 275 liradır. Bu koşuya girecek 
)erin belki de mÜ§terek ve çifte bahisler- hayvanlar hakkında dünkü sayımızda 
de ilk hafta biraz hata yapmaları müm- malumat verilmişti. 

• Jcündiir~ Ancak «Yeni Asır» yakında fa- Halis kan lngilizler koşunun mesafesi 
vorileri okuyucularına bildirecektir. 1600, ikramiyesi 445 liradır. Nlivlı, 

Dün kayıt muamelesj kapanmıştır. Dandi' ve Spring Pot, bu ~otuda enfes 
Sikletler üzerinde çahtılmaktadır.Bu haL- bir hoiu§ma yapacaklardır. 
•-L.! L- ..... 1.- Qq_. __ ...__ 

milletin mUhafazaıına hidim ola- nu iddia ediyorlar. Kadınlar nümayişler "' ~ . • l LitıJatıY 
maz. Bazı kimseler, garpta tehaddüs tertip ederek bir mütareke yapılmasinı Leh orduları başkumandanı mart!~al .. 'f<J!d:.S - ·~mıg ~· 11al/ıO-
eden bir vaziyetin, kendilerini iktidar istemiııler ve hücum muhafızları tarafın- me.eleıi hakkında bir nutuk aöylediği Vilnıı> 0~-' J'yof 
mevkiine getireceğini zannediyor- dan zorla dağıblmışlar. Côya Valansiya nunda halk mümeaıillerinin tebriklerini kaba e ' dıt 'i1 

1 ' d A d }"' lanrru~lar ·, .,, lar. Diğer en e vua~a a cere- da ayni endiııeli vaziyette imi§. :VARŞOVA, 30 (ö.R) - Yenj Lit- nisi tarafından da ıe am 8rrıeaiıı .... i 
ed h~..ı· • ... b' • . . 'timatn . .ı« yan en auıseyı guya ızım mem- vanya sefiri albay Kirirna. aefaıet müste- ni ıefir c.ümhurreısıne 1 ııı " ~ 

leketimize aitmif gibi tes'it ediyor~ BUR GOS, ·30 (ö.R) - FrankistleriQ tarı, haıı sekreteri ve hususi aekre~eri ile rince sefaret binasına ~arı~ ~ırrrt 1 
lar · · "' ekilec:ektP'• J-1' 

• Aıaaon cepbcahıde kazandıkJ&n muvaf- birlikte gelmiş ve hariciye nezaretinin bir Litvanya bayragı ç ilk def• 0 ,). 

Rmnen -ricdaninin bunlar,a IÖylİ- fakıyetlerln ancak ailllı. ve malzeme Us- müme6sill tarafından samlmi surette kar- Litvanya aefiri yarın t ede' ... . , are 


