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hakkında geniş ve çok mühim izahat verdi 
Dahiliye vekili B. 

"Maddi yaraları tamire milletin kud
reti ve vatanperverliği kifidir,, 

Antant 
Kordiyal .. 

Bütün Memleket 
Tek bir kalb gibi 6len vatan
daılar etrafında yasla ve 

matemle çırpınmaktadır 

Zelzele mıntakasındaki 
6100 evin 4000 e yakını 

harap olmuştur. 
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rnc,~~:J 
Milletler Cemiyeti uınuml 
katibi iatif a edecek mi? 
Paria 30 (~R) - M0P der ~ 
~ ~ iL nnoelin im YUif.a.. 
iltifa ederek Fl'Uliillı büldimetince mühim 
Wr ~ wm.,e 1a,m -"::t 
haldmMWd ........ U.imle aiıMi 
fellen:le - lômetmldc • • 

• • 
VI zıy 

Karşıyaka sahilinde bi 

Filomuz 
Ege sahillerinde 

bütün kadrosu ile 
manevra yapacak 
ISTANBUL, 30 (Huıua)

Bu •ene yapılacak Tralıya 
manevralarımn Çorlunun ge
ri.inde olacağı bildirilmekte· 
dir. 

döndü 

Dün 

ıeldi 
amire illt • gele 
•enç Hrvbijililer 
giizel 6iı' ~a 
bu galibi~i laak 

ettiler 

Bir TGrk fabrikasında 
yapılan TUrk l•JJ•reel 

Harp donanmamız da Ese 
sahillerinde dcnİSf/11e hava Ltanbul 30 (Huauai) - Beıik-
taarrazlarını deletmelı ma· tuda, Demini tanare atöl,_mde 
nevraları yapacalılarda. inp edilen A. S. 2 Sellhettin modeli 
Manevraya bütün tlMi~ CÜ- tayyarenin tecrübeleri bu sfin ~ 

2ii trımları ifliralı edecektir. Plldı. 
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Trakyada Zirai 
Kalk1nnıa işleri 

Kırpınar güreşleri Edirne 30 (Hususi) - Bu sene 

YENi ASIR 
----~~ 

ŞEHiR HABERlERi 'Antant 
Kordiyal .. 

6 M t b l Trakyada Kavak ve fidanlık M ş h • •ht • BAŞTARAFI I NCl SAHiFEDE 
ayıs a aşıyor itleri geçen seneden çok ÜS· ezar e rın su l ıyacı Bu]lunla beraber Fa,ist ltalya 

---o-- tündür... Vilayetin son rapor- nın, ideoloji müttefiki sayılan Na· 
Edirne 30 (Hususi) - Her yıl larına göre hu sene dikilen kavak zi Almanyaya coşkun bir sempati 

yapılmakta olan (Kırpınar) bü- çelikleri (1.000.000) dur. Bunlar- Gösterilen hüsn Ü niyete rag" men, su göstermek arzusu ne kadar kuv· 
yük pehlivan gire,Ieri bu yıl da dan Kırklareli vilayeti (400.00), Soyan .bir adam vetli olursa olsun Romadaki kon· 
Mayısın 6 ıncı günü ha,lıyarak 3 dikmi,tir. Çok kavaklık dikendi- Şl•rketJ• tarafından temin edt.lmiyor · serin ahengi hayli değifmİf bu· 
gün devam edecektir. ğer fidanlıklar iıe Saray, Gelibolu, yakaJand I lunacaktır. Muhtemeldir ki, Dü-

T ky h Ik ı . . b.. Çanakkale merkezi ve Edimedir. çe bu ahenk deg" i•iklig" ini, muaz· 
.. ,_rba. ~ a ved~!?çberınhm u- Bir kavak relig~i bet paraya mal --=-- ,.,.. • k • • b f • • h • t h "" t k Td • • d -rt 

yu& ır onem ver ıgı u ayraın . . . : ~ • • • ı esısat es ımış su men a arı ıyı ımaye zam .e~a ura • a rosu ıçın e o . 
Edimede eyi bir tekilde kutlana- edılıyor. Mıllı servet kaynagı olan 1 Mezarın ıcınden elbıse . . . . . , . mek ıstiyecektır. 
caktır. Hazırlıklar timdiden bat- bu harek~t-~elecek _yıllarda arta-,1 f ' k /d _.. edı/medığı ıçın ıçme suyu bozu/muştur ltalya mihverden beklediği ne· 
lamı tır. caktır. But'!,11 beledıyeleı:. be, dC: Ve eş ya arı a ı mış ticeleri yeni anla,malarla elde et 

s!yram münasebetiyle umumi kdardank apgı olmamak uzer~ fı- Cumaovası nahiyesinin Bulgur- Halkapınar su tirketinin hükü- hile üstün körü cevap vermistir .. miftir. O ıurette ki timdi Berlin 
anlı açmıtlar ve bunları butçe- k"" ·· d · · b. ah l" ih ·. R "h · d b' d R müfettitliğin bölge vilayet ve ka- 1 . 1 l d ka f ca oyun e garıp ve cazıp ır me- metimizce satın alınması etrafın- Hele yukan m al atm ıu tıya- oma mı verı yanın a ır e 

zalanna yapbğı tamimin elde et- dlk bıt b İ"d~fl ~~ ı- zar hırsızlığı olmut ve bu hırsızlı- da tetkiklere hatlanmıtbr. Daha cı halledilmemit ve bu kısımda ma • Londra mihveri vardır. Mus· 
tiğim bir suretini aynen gönderi- b~n ı d ran k~ e kıye erde oyler ğı yapan suçlu yakalanmıftır. evvel de haber verdiğimiz gibi çıkan yangınlar, su noksanı yü- solini Bay Hitleri tatmin İçin mü 
Yorum. ır akarah af"!de 

1
°Ykl ankununa .dfayla· Bulgurca köyünde (Molla) Ha- hükümetimiz bu tirketin halkın zünden daima bu semtteki halkı rekkehi daha kurumamıf olan bi 

nar u ı anı arı ollektı oa- ı·ı· · d h' d f d" ' 1 "f d"" - k "d" 
T aky d ••ted be · b'" ""k ak I d ı ısmm e ır a am ve at e ıyt"r. su ihtiyacını layıkiyle temin etme- korku içinde yaıuttmıttır. an atmayı zaa a Uturece mı ır 

r a a o en n uyu r açmıt ar ır B k"" h Ik .. d h . d r y la A A 

pehlivan gürefleri .Kırpınar bayra- FENNi TAVUK iSTASYON- u. 0~ a 1?~. ote e~ en ~vam I diği ve ıu teıisahnın bozukluğunu Su tirketi, aeneler evvel yaptı· 0 a . vrupanın umU?1ı yatıt· 
m ltı d ·1r b · · R edıp gıden bır orf ve adetlerı var- 1 nazarı itibara alarak su tesisatını ğı bir mukaveleye istinat ederek masına hızmet maksadıyle Ba1 

' 

~l~amd ıd!' Bn ahmı ı ırhananel F"d 1 k 1 k .~A Ik. dır. ölen adamın ailesi, ölünün kendi vasıtalariyle i~letmeğe ka- bu gün çok genitliyen tehrin ıu Hitler üzerinde müessir olacak mt e ın e ır. u ayram er yı ı anı açan ve ıe e tor ma ı- · · b' k t lb" ak 1 T d ? 
Ed. d M ·· ·· d · A mezarı ıçıne ır a e ıse, ay • rar vermişti. ihtiyacını teminden daima kaçm· ır • 

ıme e 8 ayıala uç gun evam nelerı kurulan her merkez fennı kabı ve sair efyalar terkederek S ş· k . f k"l . . akt . l .. Avrupa ıulhunun wannki j-'-=. 
d T ak d b- - b" vuk · d u ır eti, na ıa ve a etının sa- m a ve teıısat yapı maıı mura· -1 uar 

e er. r ya a ve utün yurttan ır ta ııtaıyonu a açmısltr. mezarı kaparlar I k h" d h ti · kulakl k ak tafında bütün bu suallerin a 
irili ufaklı tanınmıf, tanınmamıt Bunlar bir senelik yiyeceğini. se- (Molla) Haliİ vefat edince bu tın. a mb-ıd~;!!lı. ısse ~an . e- caak erı~ed baharını kta~ı.yar ayrı ehemmiyeti vardır 
pehlivanların bu güreflerde yer lektör çalkanhsından çıkarıyor ki, adete uyularak Halilin ailesi ef lyebbe ki ı~ ıghnİdc a~c ki t~sısa- mM avel; ~nk . •;ıre e k. d ŞEVKET. BiLGiN 
alması Ve Onlara kolaylıkla bu im- bu çok ekonomik bir harekettir. radı tarafınd~ mezarının için~ ı t~n ozr ur; ... a ın fa ~~~C· e~e a f!r e~~ f~?Db" a ar ----
kanın verilmesi milli heyecanın Damızlık tavuk istasyonlarının b" k t tb• b" f""tü"" k h" t!n yanıt o. ~gunu na ıa v a e- uzattıgı tesısat ıçın, If. ır mas- ................... ;;; .................. . 

. . . k d .. ır a e ıse, ır o r f&P a, ır tine arzetmıttır. raf puslası çıkarılmıstır kı, bu me- y d 
zevk ve na.aıbınden bısse almaları- mer ez en çevreye dogru başka yorgan ve bir kaç mendil bırakı- f"lhak"k 1 . . k ti" . t 1 l"k d d • ··ı . k t• ar ım 

k d ·ı · · ·· 1 1 hl" b k J d b""l · ··- ı ı a zmır su şır e nın e- se e a a a ar aıre ı e ıu fır e ı na ve en ı erının yuz ere pe ı- aş a yer er eve o ge zıraat og- yor ve mezar kapanıyor · t l d b ·tak · d"I d ·· ··· fh b. · h r 
vana tanıtılmasına aebep olacak- retmen ve Veterinerlerinin göze- Aradan bir müddet g·-ince bu aıaad~ .. ~ene er en ebrıl ~ı!'eh~ ı. adra.sın a m~tnazkıutndı' ır ıt a ın· L 

· d h 1 d b"" "'k · b -y me ıgı ve au mem a arı ıyı ıma· e uzayıp gı me e ır. • t • 
tır. yın e u unmasın a uyu ısa et efyaların bir tahsı m--hul tara- d"lm d"""' . . 1 • h Ik H b ld ... .. bel d" JS es . . . ,. . olmu tur Bu sene tavuldard b ... 4 -y ye e ı e ıgı ıçın zmır a ının a er a ıgımıza gore e ı- 1 

Bu ıtibarla her vılayetten, bıl- l k fk ·ded"l . . !1 ak fından çalındıgı anla,ılıyor ve za- ı içme suyu umumi sağlığı tehdit ye su tirketi tesisatını tetkik et· 
hassa tren yolu üzerindeki kasa- kt~.11 ay 1· hı meml ıftir.R Bır lço bıta tahkikata ba,lıyor. Tahkikat,edecek vaziyettedir Şirket her ti~ektedir. Tesiaatm tehrin ihti-
ba k'" l d Ed" d 1 oy er yer ı oroz arını odey ant d b . • .. ' . ' . ve oy er en ırne e yapı a- Le h . _. . . sonun a, u mezar ıoyguncuıu- sene hıuadarlanna temettu temın yacına cevap verecek mahıyette 

Kqebir " Y oqat felik.etsecleleri 

cak hayrr..ma İftirake tetTI.k huyu- Kv«:. ı-gbom onıkzu ılelmıdegıftıArnyor. nun Değirmenderenin Çelen kö- edebilmit olmak icin tesisatı ye- olmadıgı" tetkiklerin daha ilk saf-
i d.l · oyu una ço san fbr 1cı- - d Ar H"' · "l Ih ~ ' ru masını 1 erım. 1 k k l . . ·lm · yun en ap uaeym og u ra- nilememİf ve gündelik ihtiyaçlua hasında meydana çıkmıftır. 
Bu bayrama ittirik için 700. ı ta artı norma seyrını a ıfbr. lhim olduğu anlqılıyor ve yakala-

1000 kitilik hususi bir tenezzüh A k d b. l nır°!'· Suçlu cürmünü itiraf et- lnciraltı plajı tevsi ediliyor 
treni 8 Mayıs Pazar sabahı lıtan- n ara a ır g Üze mıftir. 

• MUllafa " Azia 
Rafit .... Alamet BetS9oiba 10 
Odro Türk limitet Prketi 30 

• • memarlan 26 
lbnhim Meftun 5 buldan. Edirneye .. t~p edilmesi sanatlar müzesi -=- K k h·ı· d b. 

beldenıyor. Bu buyük topluluk ta- Anka H A • tik Tıraşca muhtarı bir arşıy a . a sa 1 ın e ır Banka Komerçiale ltaliana 
rihi Edimemizde derin e mi.nah ra 30 ( uıusı) - Gıt · ' Mehmet Nebioihı 
bir heyecan rk t ak çe adetleri azalmakta olan eski memura tabanca cekti bmir Aı,evelQ Momenyör 

50 
25 

Ç k . ve a aka yara ac ve Türk kadın faaliyetleriyle nakıt C b -1 B '•-· t k ı •• b •• ) Jozef Deakofi 10 OCU esırgeme urumu bundan J • l . . h. k b k"" umaovasına ag ı U&15urca ya u u u yapı ıyor 
faydalanacaktır. vl ede ıflerınl 1 fe ırk, basa) adve boy- köyünde Arap Hacı isminde biı1, Verbetçi Hüseyin Galip, San 

. . er en op ıyaara un ar an U• • k"" d Ah d' 1 Be Halim 25 2 - Bölge vılayetlerıne ve ka- ·· .. k" . t . t aynı oy en me ın tar asına yanu, 
zalarına ve devlet demiryolları 9- gunuln zebv lmınekutaya~ tiY.efndı ez~ak zarar yapmasından kızarak taban- •• 250 Spatra ve ortakları 10 

. eıas arı u a ıs a e e .. uae h" . b .. Bu mues ese 00 ıı·raya çıkacak Ruhi e-: 5 uncu ıtletme müdürülğüne yazıl- k d" 1 Ank d b" .. casını tef ır etmıf ve ta anca mu- S ~ .... ma sa ıy e ara a ır muze d _..ı•ı . . I('._ aka Ankar ilk okul 
mıttır l k""lt'" b k ıı- d'" sa ere euı mıttir. . .,....,ay • u 

· a~ı ~ası u ur ... a an gınca u- * De-irmendere e ba-lı T- BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE daıma hassasiyetini göteren Deniz- • öğrencileri 40 
--= şuııulmekte oldugu haber alınmış- rasça kög ··nde de ~r hid~se 0 j_ nizci gençliğin himayesini ve Kar- bank lzmir ıubesi müdürü B. Haı· Heruuuı Spir• kampaayaa 

Edirnede arıcılık tır. muttur. ~köyde bulunan orman tıyaka sahilinde bir yat kulübü lesi- metin bu hareketini takdir ve tebrik itçileri 174 2( · 

k l mesaha memuru Saimle aruı açı- si_ni b~~lerdir. ~ank bu ederiz. Tütün t\kcan s.bri Fetvacı 100 
ursu açı ıyor LJ lk · k" • lan köy muhtarı izzet, Saime ta- dırektif uzerme derhal faaliyete ge- Alfred Müzör 5 

--o--- cıQ eVl OŞeSl banca çektiği için tabancası ~ahı- çerek yat kulübü plinlannı hazırlat- INCRALTI PLAJiı Ozüm kurmnu mGnnıeti 300 
Edirne 30 (Huauat muhabiri- taca müsadere edilmiftir. Bir mı~hr. Sakmon Alpanti 6 

mizden) - Edimecleki ancılar 1 - latanbul Oniveniteai Tica- muhtarın böyle bir hareket yap- Yat kulübü Kar,ıyakanın en mo- Vilayetin inciralb plijmi mükem- Alber Gabay 2 
geçen Sala aünü viliyet meclisi ret hukuku Ordinaryüs profesörü maaı köyde hiç te iyi kar,ılanmıf dem bir deniz müessesesi olacak ve mel bir bale ifrai etmeğe karar ver- Saçmacı H•mamı mu.teciri 
umumiıi salonunda toplanarak E- Dr. Bay Hirsh tarafından 2 mayıs değildir. 25000 liraya çıkacaktır. lzmirin de- diğini, burada bir de otel İnfuı için Kanber 2 
dirnede bir ancılar birliğinin lCf- pazartesi günü aaat 17 de verece- -=- niz sporlan bu modem müessesenin planlar hazırlattığını haber venn~- Mehmet Süleyman ve Ahmet 
kilil)i kararla)brmıtlardır. Bu top. ii bildirilen konferam bir çok Yaralanan kadın içinde toplanacak, lzmir körfezinde tik. Memnuniyetle öğrendiğimize ~ila 50 
~tlda Jtirliiin nbamnameai mü- memurlann bu saatte konferam- yelkencilik ve '81Picilik genişletile- göre Nafia vekaleti, inciralb plajının 5 
zakere,,. '•bul edilniit ve buna tan iatifadeeclemiyecekleri'dütün- karısı değildir cektir. daha modem bir müessese Laline if- Şemoil Uzunboy 1 

~f\1ikan birliiin yeni idare heyeti ~iyi~ :;m IÜD saat 18 ze tehir , Tepecikte Sevinç sokağında 27 B. Hatmet Dölge dün yat kulübü rah ğmıl münasip g_~~~d· f ve dab~ P!in =. ~uldlİNısi 5: 
tetkil olunmuftur. Birlile idare be- 2

1 mıt lzm• • 1 ___ ._ · ahi sayılı evde oturan B Fuadın yarala- plinı üzerinde alakadar mühendisler- bild~ ~mı .. twUUıl~- n;es
1
,. ıne u:_.

00 
, ___ _! _ 

eti alannd . I"... b. lr - ıre ge cıçc& aeyy ara . 1 olm ırm)ftir Plin ge ....... ~ vı ayet ..... 7 ~ 5 
ı;.lm ~. . ~eıs ıgen •cı antikiteleri göstermek itinde ter- dığı i_ddia edilen Bayan .Salihanın le m~gu uştur. makamı f~yete geçerek plajın bi- y ekUn 970 

1 ıyı aeçmıt • cemanlık etmek üzere Evimiz li- kendı kansı ve bayan Zelıhanın da ·· · t · ed ktir . ·- J 
Sayın generalimiz Kizım Diri- san bil 1 • • b. .__ üvey kızı olduğu yazılmıştı Bize DENtzBANK KADROSU: ran once ıntuını emın ece . Busüne kadar alms bmir ,._..b 

"• bimm ti • l T aky d - en genç enmıze ır aurs ] . D !_L __ ,_ lmıir L--" L--=- = 1 r 
,fPD •• e. ~ye r a a ~ açmağa karar venniftir. Kura on veri en malumata göre bayan Saliha en1DNU1& fUueamce ~· Adi• V kAJ • de yapU.. 1ardanlarm 1ekUmaa 
Clen gune ıılJc:ıtaf eden arıcılıgm iki konferanstır .• lateklilerin iıim- B. Fuadın bruıı değildir. lanan kadrolar, Denizbank umum 1ye e a eti 8941lira28 k\M"Uf& ba1ii olnqts. 
te9kili.tlandmldıktan sonra daha }erini yazdırmak üzere her gün müdürlüğünce tasdik edilerek iade , • • ...................................... .. 
faydalı neticeler elde edileceğine saat ıs ten 18 ze kadar Halkevine B. Ertug" rul edihnqtir. Kadrolar geldiği için ya- B. Tekıyı Parıae B K ~ 
tüphe yoktur. Yeni birliğin nizanı- müracaatleri. rmdan itibaren denizyollan, fenerler .. J., • ergama ermeS 
namesi yakında iktisat vekaletine 3 - Gezi komitemiz 8 mayıs M h . ve kılavuzluk idareleri ve körfez va- gon erı yor J . 1 b l 
ıunulacakbr. cuma günü köycülük fUbesiyle be- u sın pur ~teriyle tahmil ve tahliye itleri Adliye vekaletince tercihan terfia zmır ve stan u gaze~ 

raber Kilizman köyüne bir tenez· Dün ak,am tehrimizde temsille- Denizbank binası içinde faaliyete ge- liyik görülen, maqma ~yapılan teciferi davet edi/d1,cı 

P • ., . . . k. f üh tertip etmittir. Bu geziye işti- rine batlıyan lstanbul Belediyesi çecek ve denizbank resmen faaliyete ve birincilik derecesini ihraz eden 22 M t ıla ak b" baft <f'4 
e ynırcı ığın ın ı.şa ı rak etmek istiyen arkadatlar ni- Şehir tiyatrosu artistleri bu defa ba§lıyacaktır. Denizbankın lzmirdc- Mersin müddei umumi muavinlerin- ed ayıeks alanaç Br ır aK 

h t 6 ·· ·· ak ehr" · tam kad "l 1 • ki b"" •· ·• 1 · • B H t d B T kin "' 1 Adli vak"l t" vam ec 0 ergamaıun e -&- aye mayıs cuma gunu tamı· ' ımıze ro ı e ge mıf· utün muesseae erını . - qme en . e uge ye a e mce wl l . ha hkl .1 I 
Ed. 30 (H "' uh b" · k d E · · kr ı · -· l d' Dö"I id _.:ı kt" b0 00dd 1 P • d · ·· mea eg ence en zır ·an ı er b ıme ususı m a ırı- na a ar vımız se eter ıgıne er ır. ge are c:uece ır. ır ıene mu ete arıs e staJ gor- . tir B adaki l Der h ~ 

mizden) -Trakyamızın belli baş- isimlerini kaydettinnelidirler. iki seneden beri tehrimize gel- Memnuniyetle öğrendiğimize gö- meğe gönderilecektir. ml hnıt · erharig~... oleceek ~fi 
1 • · 4 Ant ·· ·· _.,_ · ·· ·· b E - 1 Muh D izb nk 1 · L • K h 0 B T kin·· ·· üzd" ki h fta • · d 1 1-' ve ~ .. en ge mısa •Y ı, utihsalitından birini tetkil e- - renorun mınlaa:a seya- mıyen reJısor ay rtugru • re en a zmır fUoesı, ırşe ır . e onum e a ıçın e l . kar b cak • t tirilmi 
den peynirciliğin inkitafı için batı dolayısiyle 1 • 5 • 938 de Y.A· sin de bu defa lzmire gelmittir. feliketzedelerine gÖnderilmek üzere Parise hareket edecek ve Fransız :;1 tı ya vazıye e ge 
mandıraların ıslah ve tanzimi ile pılacak olan güre9 8 ve 16 mayıs (Bir adam yaratmak) (Kral dün Kızılay cemiyeti veznesine 500 adliye dairelerinde staj gördükden "1zm· I l buldan t 

.. .. t h' d'I . tir" L" ) . 1 . d 1 lmak d . • • '-_!_de l k . . dö" ktir ır ve s an gaze e m miktarlarının azaltılması ve bu su- gunune e ır e ı mıf . ır pıyea erın e ro a ta ır. lira teberrü etmqtir. Hayır lfıenn ıonra meme etımıze nece • barrirler, Kermes komiteai taraf~ 
retle istihsal masraflarının ucuz- dan Kermea eğlencelerinde buluı 
latılması hususunda görütmelerde mağa davet edilmiftir. 

bulunulmak üzere büyük koyun BUGu·· N T A y y A R E s 1 N E M A s ı Kermes haftaiı içinde birçok~ 
sürüleri sahipleri geçen Salı günü Ji oyunlu oynanacak ve bilhd 
vila~e~te bir topl~n~ı yap~ıtl~d.ır. Bengi ve kalkan oyunlanna ehemd~ 
Bu ıçtımada valımız B.Nıyazı ıle 28 NtSAN 938 PERŞEMBEDEN ITtBAREN SiNEMA ALEMiNiN EN BOYOK ZAFERi yet verilecektir. Memleketimizin ı 
Ziraat ve iktııat mütavirleri, aıh- 2 BOYOK FiLiM BiRDEN tanınmıt blkan ve ciridçileri Berg 

0 

hat ve nümune ağıl müdürü de ha- s o N A T A ma eğleJJ.celerine İ§lirak edeceklt 
zır bulunmuttur. dir. Akropolde tiyatro oyunları o· 

Toplantıda teabit edilen esaslı nanacaktır. ol 
noktalar üzerinde incelemeler ya- •• - ud 

pıldıktan sonra geıeken kararlar K R o T z E R Kız Muallim Mek- ~ 
alınacak ve derhal tatbikine geçi· t b • • tl t • 1 
lecektir. e ının a e ızm z 

Köy kursları 
~ 

Edime 30 (Hususi) - Trakya
nan köy muhtar ve katipleri kurs
ları ikifCI' haftalık kurslar için ka
za merkezlerinden toplanmıt ders
lerine batlamıtlardır. Kuralar Ma
yıs ayı içinde bitmİf olacaktır. 
Kursa devam eden muhtar ve ka
}iplerin sayısı (1800) dür. 

Geçen yıl kuralar çok faydalı 
geçmit ve görülen dersler köy bü· 
roları tarafından baatırılmıttır. . ' ' - " 

BETHOVENIN MUSiKiSiYLE BEZENMiŞ MUHTEŞEM müsabakaları ti 
AŞK VE HEYECAN FiLMi Kar,1yaka Kız Muallim mektebtt 

AYRICA ı 

ISPANYOL 
de bugün öğleden sonra talebelı~ 
tarafından Atletizm müsabakali Vıc 
yapılacaktır. Bu bayramda mektifAI 
talebeleri muhtelif beden terbiycdu ç ı ç E K. E E R 1- ~;:~tleri, spor ~an yapacaka 

ISPANYOLCA SöZLO • ISPANYOLCA ŞARKILI 
SENENiN EN GOZEL OPERETi ........ . 
iLAVETEN P ARAMOUNT JOURNAI.: .•• 
SEANSLAR ı SONA TA : 2.30 - 5.30 - 9. DA.. ISP ANYOL 

4 ve 7.30 DA CUMARTESi PAZAR 12.30 DA Sonata ile batlar 

Alenen öpülmez 
JC Namazgahta Gebe§ sokağında kil 

1 yaıında bir kızı alenen öpen K liri 
isminde bir d\' likanh yakalaımııı Yal 
hakkında takibh.'t• bqlanmıştır. lr 

"\ 
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1 MAYIS PAZAR 1938 YENIASIR 

ZELZELE FELAKETi HAKKINDA 

Dahiliye Vekilinin B. M. 
Meclisindeki beyanatı 

Senelik 
Mezuniyetler hak
kında bir karar 
lstanbul 30 (Telefonla)- Maliye 

vekaleti memurin kanunu mucibince 
senelik mezuniyetlerini kullanacak 
memurlar hakkında yeni bir karar al
mıştır. Bazı memurlar, mezuniyetle
rini, zaman tayin edildiği halde, za
manında kulJanmadıkları anlaşılmı~
tır. Bu yeni karar, bu vaziyetin önü-

' - BAŞTARAFI 1 INCt SAHiFEDE - :-.................................................................. ne geçecektir. 
~ ne- • B .. . . · d · ı . * 
I' et·;izgiler arasındaki katinakis ıeklinde bulunan bir ara-a ug00 ıaşes1 temın e • memış D . l 
Un .üdir. Bu arazi asıl zelzelenin merkezini teşkil eden bir~ hiç bir kö~? tek bir ev ve e pozıto ar 
R~adır. En çok zarar da burada olmuttur. : .J' 

~us·. tkinci sa1ıa bu zelzelenin aksülimeli olarak ı.c_ayse-: tek bir vatandaş yoktur B I d. I 
mü;ide, Yozgatda, Ankaranın Haymanasında, Nıgdede: e e ıye ere 
b •f.C o merkeze civar olan yedi vilayet ve mıntakada veE Tı k " [ [ k • 

~ . 1
-tivarlarda da hissedilmiştir. : opra oy e yarı mıştır ı, mer- verilecek 

lr •• Sonra da~~ dalga f!le!llleketin daha çok uzak yerle-: mer granit Ve k •ı f b k l 
hf rıne kadar ıntı§ar etmıştır. : ' l a a a arı lstanbul 30 (Telefonla) - on se-

f~ı:! FEUKETtN ZARARLARI = .. :· bıçakla kesilmiş gibi yarılm_ıştır ne içinde sahibi çıkmıyan şirket ve 

V ~ müesseselerdeki depozito akçelerinin 
nki- Bu mıntaka içinde 6,700 ev vardır. Bu 6,700 evin: atandaşların refah ve selamtı.t- mahalJi belediyelerine tevdii hakkın
a~ört binine yakın tamamile harap olmuştur. liu mınta-: J • • t • • ) 1 k da hükümet B. M. Meclisine bir ka-
... kamn nüfusu 69 bindir. Nüfusça zayiatımız o gün ar-: erının emıuı ( a 1a ÇO feda- nun layıhası vermiştir. 

tettiğimden kemüi ıükranla soyliyeyimki, daha az ol-: k " J "" • • • H •• .. • 
tnU§tur. o vakıt 200 kadar ölü tahmin edilmişti. Bu-: ar ıgı ICap ettırıyorsa uku- renerbahçe 

.... ~ün vefat eden vatandaıların sayısı 148 olduğu anla-: t d k 
lmışhr. Bu rakam dahi ~ok büyük te~sürü muciptİ!'·i me onu a yapaca tır. A k H " .. 

.~ahlardan birisi Kırşehır hastahan.~sın~e vef~t ~tmıı:.................................................................. n ara gucunu 3 · 2 
aıgerleri hastahaneden çılmıış ve koylerıne gıtımş.er . . d . 
!lir. Bunun haricinde olarak Keskin, Yerköy, Şekili ve lı~ 3-4 bın metre arasındadır. Şayet daha derin olsaydı yen l 
Haymanada bir takım hasarat olmU§tur. Hasara uğra- dıyo~ ı .. vlar ve ale:vler çı~ardı. Toprak .öyle fkarılmış- Ankara 30 (Hususi) - Bu ~ün 

l · · · k d d h · tır ki mermer granıt ve kil tabakalar b çakl ·1m· . .. . . yan ev enn sayısı altı bındır. 680 a ar a ayvan zayı ·b· tlam t l 1• 1 a est ış F enerbahçe ıle Ankara Gucu arasın-
. olmu•tur. gı ! ça . ıştır. §le çat amanın yaptıgı sademe zelze-

1 
? 

3 
F 

en O :ı d ·-· gib' ddA h h' b' leyı mucıb olmuf ve zelzele çok derinlerden gekJ'·· · · da yapı an maçta -- enerbahçe ga-zaman a arzettıgım ı ma ı asarın ıç ır uh b·ıı ~ . ~ı ıcın 1. 1 . . 
ehem . f kt H akıt ldug·u gibi en büyük ve .s ur~ . ı urıyeye taalluk ettiği için uzaklara kadar ıp ge mıştır. 

Kr .~~.Ye.~ !.o u~. er v . 0 tesır etnu~tır. • 
\eeaıurumuzu mucıb olan cihet 149 vatandaşımızın A latt w .. b' k l k b' __ ... Basvekı'lı'mı'z b b · f d n ıgma gore ır ço su ar urumus ve ır 'r"ft U 
azın ve atı ır. sular meydana çıkmıştır. Eskidenberi malum olan bazı , • 

BOTUN MiLLET y ARDIMA KOŞTU kaplıcalar da yerlerini yerin altındaki su depoları ve ,. s / .... "kt 
mecralan istikametini değiştirmiştir. gu n e an l e 

B lz . · d 1 Profesörün müşahedesine göre en çok hasar dere 
u ze ele ve hasar v~e . bılhas~~ vatan aş arımtz~n boylarında ve su kenarlarındaki rusubi toprak üzerin- BASTARAF~ 1 iNCi SAHiFEDE 

kaybı memlek~tte umull?ı hır teessur V<: h~yecan uya,. de yapılan evlerde olmuştur. Halbuki tepe ve sırtlarda batta başvekıl B. Metaksas, Yu· 
~ı§lır. O gunden b:rı ba§layan ve gıttıkçe artan te- ve bilhassa sağlam kayalar üzerinde yapılan evlerin nan .hükümet erkanı olduğu halde 

keu~ .telgraflarının elan arkası alınmarnı§tır. Merr.f,le- en eskileri dahi küçük bir zarar görmemiıtir. 'ıbüyük bir kalabalık tarafından 
etimız, tek bir kalp gibi bu ölen vatandaşlar etra ın· • l d B l ·ı· · S IA 'k 

d ı l d K d·ı··· d h ugur an ı. asve cı ımız, e anı 
a yaa. a mateme çırpınmakta ır. en 1 ıgı'! .:!1 er TEPEDEKi EVLER NEDEN ZARAR GöRMEDt olu ile avdet e'tmektedir 

yerde ıaneler toplanınağa başlanmıştır. Kendılıgınden • Y A • • • 

kaydını haaaaten söyliyorum. Ne hükümet .ne. de nıa- Profesör bunun sebebini de şu suretle anlatıyor: Selanıkte ~ı~ J:aç 18~~ ~alacak 
halli idareler tarafından iane açılması için hıçbır teşeb- O kaya kütlesi heyeti umumiyesile birlikte bir ahenk olan .. b~tvek~ımız, Bu!11~ ŞEF 
büs vaki olmamıştır. Vatandaşlar kendiliklerinden .çle- dairesinde sallanmıştır. Ostündeki ev de onunJa bcfa- Ataturk.un dogdukları evı zıyaret 
rinden ve ka1plerinden duydukları teessiirün ifadw ber sallandıiı İçin zarar görmemiştir. Halbuki diğer ru- edecektır. 

oıolarak yardıma bu suretle kof muşlardır. su~i . to~raldar ~ir. ~albur üzerine .~on.an b~ğday .tane- ATINA, 30 (Hususi) - Gazeteler 
lerının tıtrem~ı gıbı saltanmıs ve .. ~ze!m.d~ki evle!"ln yı- Yunan b14vekili B. Metaksasın 

21 DOST MiLLETLERiN TAZtYELERt kılmas~ı m~ .. c:ıp ~1!11~ştur~. Bu ahmımızın hulasaten kendi evinde ba,vekilimiz B. Celal 
. .. .. .. bana soyledıgı hidıseı tabııye budur.. Bayar ve refika11 ile hariciye ve-

Bu teessür harıce de tafmııtır. Bu teessur butün dost k'l' · d kt A ·.. f'k 
:.....!"eti d R . !~!-'L B "t:...'"'I!''._"' H - iLK DARBE ŞtDDETLl OLMUŞTUR· ı ımız o or ,rvas ve ı;:e ı asına 111111 er en eı1KU11111urumuu, ıifVeıuumıze, a · d'" · h ....... 1 • · · k 
riciy-n.:... H"kü t' • Dah'li k~' t" e de tel- ver ıgı ususı og e yemegının ço 
~e u me ımıze, ı ye ve ıue ın p f .. H id' ban d .... •lmA I .. · A ....... • b d 

- '"'-- g L '_ kt d t kted' Hariçten Dahili- ro esor am ın a ver ıaı ı ı esu ara mua- •amımı ~e~ıgım ve u ve a ye-ıs• .cu UU" eune e evam eme ır. t ·d k t akın ahm' • ·· hel · ·u ... d ·k· 1 k · 'k' 
ye vekaletine gönderilmiş ianeler ve yardımlar da var- ~~İ· sı:ınaa e. ~lk .. t ki dınmbede g_ore, Di~.. ednmbeİn 'i,-- megı~ , e ı fı md em ek ehtın tel trı .. ı 
l:lır To ı d l t K lay tubelerine 1 emesı ı once ar ır. ~er ar er D' mesaıaı etra ın a ço ayır ı go-

•• P anan yar ım ar aınamen ızı nevi müvazene sarsıntılarıdır Bu kabil zelzeleler an- .. 1 · d ·"' · · 
venlecektir Hiç bir yerde ıahsa müteveccih yardım cak • . .. d kt. . . F'lhakik iz 1 ruşme erın evam ettıgmı yazıyor-!lrokt H • . .. ih . y d 1 · yırmı gun evam etme e ımı,. ı a ze e e- lar 
~ ur. epaı umum!! mutevecc tır. ar ım ar ve ıa-, nin fİddetli aademesi ilk ~nü hasarı mucip olanıdır. · 
neler ~lay ,ubelerıne toplanac~ ve K~zılay genel Onu takip eden ve hali devam etmekte olan sarsıntı- lıtanbul 30 (Telefonla} - · B~-
merkezı tarafında!1 hasarze:cJelere. m§a ve ıqe ve top- lar •İddetini gittikçe kaybetmektedir. Şimdiki huaral vekil Bay Celal Bayar, yarın sabah 
an Yardım yollanle sarfedılecektır. ilk darbede sarsılmıs ve örselenmi4 olan evlerin çök- öğleden evvel Seliniğe varacakhr. 

KIZILA YIN YARDIMLARI: mesinden ibarettir. Zelzelenin en ,iddetli bir §Ckilde Öğleden sonra Istanbula hareket 
duyulduğu muhitte dahi efkin umumiye sükunet but. edecektir. Ba§vekil Pazartesi güııü 

ilk yardım imdat olarak vatandqlann kendiliklerin- muştur. öğleden evvel lstanbul~a buluna· 
~el~ kO§m~ı •uretile olmuıtur. ~öy ~omŞulan derhal KIZIL IRMAK VE DELICE ÇAYIN TESlRLERJ: caktır. 

SON HABE-R : 

Başvekil B. C al Bayar 
Elen san'atkarlarını takdir ve mem

leketimize davet ettiler 
ATINA, 30 (A.A) - Batvekile refakat eden Anadolu ajansı• 

nın huıusi muhabirinden : 
Dün gece kraliyet tiyatrosunda batvekil Celil Bayar ve harici

Y_e ~ekil_i ~oktor Tevfik Rüttü Aru terefine çok seçkin bir davet
h kıtlesmın de hazır bulunduğu bir gala müsameresi verilmittir. 

Muhtetem bir dekor içinde geçen bu müsamereden Elen san· 
atkarları Malyerin Les Precieuıes Ridculesunu büyük bir mu
vaffakıyetle temsil ettiler. Ve bu temsili seksen kitilik bir koro 
heyetinin konseri takip etti. 

Müo;amereye nihayet verilirken koro heyeti çok güzel bir su
rette istiklal ve Elen marşlarını ıöylemİf ve hazirunun ayakta 
dinl~~ikleri bu marf sürekli. alkıflarla karınlanmıftır. 

Musamcreden sonra kralıyet tiyatrosu büyük salonunda bir 
kabul resmi yapılmı,tır. Yunan hükümeti sivil ve askeri erkanı ile 
ilim ftlemine mensup ,ahsiyetlerin ve Atinanm yüksek tabakası· 
na mensup kadın erkek bir davetli kitlesi ile yerli ve ecnebi mat· 
buat erkanının hazır bulunduğu bu büyük resmi kabul sabahın 
erken saatlerine kadar çok samimi bir hava içinde geçmiftir. 

Bu resmi kabul esnasında hatvekil Celal Bayar Elen hükümet 
reisi general Metaksasa Yunan san'atkarlarımn büyük bir mu· 
vaffakıyetle ba , ardıkları temsil ve koro heyetinin vermit olduğu 
güzel konsere ait tehe.ssüslerini ifade ederken her iki heyetin 
memleketimizi ziyaret ederek yüksek san'at değerlerini Ankara 
ve lstanbul halkına da takdir ettirmek imkan ve fırsatını verecek 
olurlarsa bundan fevkalade memnun kalacağını söylemittir. 

General Metaksas başvekil Celal Bayar tarafından izhar edilen 
bu arzuyu Elen sanatkarlarını yakın bir zamanda kar,ılıyacakla
rım temin etmif tir. 

Elen san'atkarlarının te,rinievvelde memleketimizi ziyarcl 
edecekleri tahmin edilebilir. 

DeJege Roger Garo 
Ankaraya geliyor. 

ISTANBUL, 30 (Hususi} - Hataydaki Fransız delegesi Ro· 
ger Garonun, devlet ricalimizle temas etmek üzere Ankaraya ge· 
leceği bildiriliyor. 

Hataya çekilecek matbuat telgraflarından yarı ücret alınması 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Bir kadının idamı kara-
rının tasdiki isteniyor 
ISTANBUL, 30 (Telefonla) - IC"ara laa ı kazasının Fartaııti 

nahiyesine bağlı Mamurlu köyünde Kasım Haıanın kansı Dudu 
ile oğlu Aliyi arseniğe bal karıştırarak zehirlemek ıuretiyle öldür 
mekten suçlu Kaıım Alinin yanında hizmetçi namı altında met· 
resi Ali kızı Aytenin ölüm cezuına çarptırılmasına dair kararın 
tadili bakkmdaki adliye encümeni mazbatası meclis ruznamesi· 
ne alıumıttır. 

Kan un hükümleri yan-
_..e ikete ugrıyanlara yardım etmIJlerdır. Onda.n sonra 

• haber alan hükümet ~.e mah~l!i.teşkilat üyeler~ ve ku- . Profesör Hamidin kanaatine göre Kızılırinak ve De- R • f • ISTANBUL, 30 (Telefonla) - ı, kanunu hükümlerine göre 
r:ıl~ı olmuştur.O gunde Hılalıahmer ... her '::akıt m«:,m-jliceçayı sarsıntının intişanna m8-1'1i olmu, ve adeta Oma Zlyare l en az on İfçi çalıştırmağı icap ettiren müesseselerdeki itçilerin 

• etın ıztırabma kosan bu 4efkat ocagı felak~te u~- amortiser rolü oynamııhr. Alimimizin huliseten hana BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 30 liraya kadar ücretlerinin haczedilemiyeceği hakkındaki ka· 

lış tatbik edilmiyecek 

... ya!1lmlann yardımına koşmuştur. Bugün ıaşesı temdın 1 söylediği tabiat hadisesi budur Bu zat evvelce de Sür- bul ki 'th d ,~ b' yıt maliimduı. 
ı • h' b' k" k b' k b. t ,.. · unma a ı am e en sun ı ır 
kt emı§ ıç ır oy, te ır ev ve te ır va an ~ mene ve Fatsa ve Paşa limanına ve diğer zelzele ma- h k h 1 1 T Bazı dairelerin bu hükmü iş kanununun tatbik edilmiyen yer-

Syo F ur. · 'd' hallerine giderek tetkikler yapını, ve kitaplar neşret- I art et azır anmıştır .. · ngı ::ı:- lere rle teşmil ettiği öğrenilmiş ve kanunun yerinde tatbiki bildi· 
K"' ~liket mmtakasının sıhhi vaziyeti de gayc:t ıyı ır. mittir. Bu sefer de tetkiklerini büyük bir eser haliPde ta yan anlaşmasının akdı de ıs- rilmiıı,tir. 
~ Üı miktarda hekim ve sıhhi malzeme mah~llınde ~u- çıkaracaktır. pat eder ki Roma - Berlin mihve-
et<lun~urulmakta~ır. Ha~n ahvali mineviyesı de yerın- Ze~elenin mahi~~ti.?İ v-; ilk Y,!-rdıml~n b.u sur~~le ri_n_inhedefisulhtur. Bu şartlarda- Sovyet Rusya zelzele felaketze-
fd edır. Açıkta hır tek kimse kalmamıstır. Kızılay 12~ arzettıkten sonra hukümetın aldıgı tedbırlerı de soy- hılınde Amerikada gösterilen hu-
tAOO fazla çadır göndermi, ve milli müda~ada1n a lem ek isterim. su metin sebepleri an1a,. lamam ak- de 1 e rı· ne 1 O hı· 

0 
d 

0
1 ar ve rd 

1
• er Çadır alınml§hr. 1cao ederse daha da temın o una- t d 

pe{'rtd ır. ~qe İçin d~ kdöy!~nün ke!1di bu~da~ndank İsbti- HOKOMETlN ALDI<ı.I TEDBlRLER: a ROMA 30 (ÖR) K t C' ANKARA, 30 (A.A} - Bugu"n Sovyet büyük elrisi, hüküme-
1 a .. e edılmekte, ~<?Y eJ?Jrınenlerı tamır e~ılere u 1 • , .. • .• -:- on . ıa- 3' 

~buedaylar bu degırmenlerde üğütülmektedır. . C. H. P. gurubunda bu meseleleri bazı arks.da§larm n.o Tırandan donmuftur. B. Hıtle- tinin Kırşehir felaketzedeleri için on bin Amerikan doları teber-
fi ilk yardımın heyecanlı olması tabiidir. Ve bu ılk daveti üzerine münakaşa ve müzakere ettik. Ve bazı rın Italyayı ziyaretinden sonra rüde bulunduğunu hariciye vekaletimize bildirmiı;tir. 
~Yardımı derhal idare amirlerinin yapması lazımdı. Ve kararlara vasıl olduk. O kararlan bu gün gazetelerde Fransız - ltalyan müzakerelerine Büyük komşu bu dost memleketin bu samimi alakasının bütün 
bPnııslardır. Yalnız bunlardan biri Çiçekdağı kaym~- icra vekilleri heyeti kararı olarak görmüpünüzdür. devam edilecektir. Türkiyede çok iyi ve dostane tesirler hasıl edeceği fÜphesizdir . 
... mdı~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~m~~m~~~Mn~rı------------------------------------------gın en dolayı İşten çıkanlmıştır. (Bravo sesleri) umumiyemize arzetınek isterim. .. . . . .. . 

1 
• • • •• 

Alınan kararların birincisi ani ve ilk yardımlar ha· ~oyler~mız bahusus orta anadolunun cıvar koylerı he- Kı~ılaym bu husu~ta çok ıyı semereler vermıt ~ecrube· 
FENNi TETKtKLERIN NETICELERt: riç o~ak \!zer~ söylüyorum. Zelzele mahalline Istan- !ik de~ılen yuvarkk d~!e t~larmdan yapılım• evl~rdet1,lerı ~-ardır. Pqa l~anı, Erdek vakası, Su,ehrı v~ı 

uı bul ünıversıteımden Ankara Dil Tarıh Coğrafya fa- ibarettır. Damlarının uzerı yarım metre kalınlıgmda v,e dıge~ rerlerdekı yangın vakalarında §ehır ve koyle-
lst!lnbul ~niverıiteıi kendisinin muktedir profesörü kültesinden, Ziraat ~nstitüsünde~, M. T. A. dan, Me- topr~kla ö~tülüdür. Yf~.k bir. ıa!sıntıdan davarlar yı- rın tamırınde Kı~lay çalışını§ ve muvaffak olmuı· 

mHanud Nafız ~amiği bir kaç arkadqile birl,ikte zelze.!e teoı:_oloji genel direktörlüğünden seçilmiş olan Jeolo k!ldıgı vakıt ~a.mın ustund~ki ~r toprak ~apanarak tur. Kızılayı teşkıl ede!' muhterem z~~at ve baıt~ bu
aaha~ınd~ tetkıkat yapmağa memur etmiştır. Prof~or Jeograf ve Topoğraf alimlerinden mürekkep bir heyet ~ır çen~er~ gıbı tamamen ıçtekı eşyanın ve ınsanların lunan arkadaşımız Refık Saydam ~~ .ı.şı kabul etm' ?,1-
p~ dun Ankaraya döndü. Kendisinden izahat ıste- gönderilecektir. uzerlerıne ıner ve ezer. ~~la vatandaşlara ve hem de hukumete çok bu1'1lk 
ıdım ... Ba'?a. ilmi mfüıahedelerini sövledi. Ve hakik}ltİ Bu heyet bir hafta zarfında bu mıntakayı tetkik ede- Heyetin İçerisindeki mimarlar b~e icap ederse ma- hır ınsani harekette bulunmuşlardır. 
old1ugu gıbı anlattı. Ben de anlıyabildiğim kadannı sıze cek ve raporunu hükümete verecektir. Bu tetkikattan halli malzeme ve •erait ile bu evlerın sarsıntılara mu- ~ 

gan atmıya çalısacaiım. makaad tudur: kavemetini artırmak çare ve imki.nları olup olmadığını HOKOMET HER FEDAKARLiôl YAPACAKTIR 
8

• !1° zelzelenin sebebi vollranik deiilmiı. Tektonik tetkik edeceklerdir. Bu ilmi tetkik .neticesi nihayet Ma-
o lm1'. Volkanik olan zelzelelerin tesiri ~ayet mahdut FELAKETTEN tSTtF ADE LAZIMDIR: yııın so!1una ka~ar hükümetin elme gelmit. ola~ktır. Oçüncü kısım zahire ve çift hayvanları vaziyetidir. 

olu ... rınuı. Mesela Martinikde Pele vanardaij'ının bulun- Bu tetkik heyetı bu alqam .hareket edecektır. Bır ta- Zahirenin büyük kısmı kurtarılmıştır. Tourak albnda-
du"u !erde vuku" ~elen zelzelede bir cok hasarat vuku Bu mıntakada bulunan köylülerin mevkiinin tehli- raftan bu tetkik yapılırken dıier taraftan da iskan miı- kiler elenmiş tq albnda kalanlar da temizlenerek lnu 
buldugu ve bu 300 bin kiAinin ölümüne 11ebeıı olduITTı keli olup olmMrğı ve mevcut köylerin b8$ka bir yere dürlüğü bütün teıkilabnı seferber ederek mahalline tanlmıştır. Havvan zaviabna gelince, ölen hayvanla: 

.. halde zelz,.lenin te111ri hir kaç kilometre ilerdeki sahil- nakli icap edip etmiyeceği ve yapılması lazım gelen gidecektir. Bunun da yapacağı 4CY orada hasar gören kara sığırdır. Çok olmakla beraber ,,atandaslara bu ip 
lerde duvulmamıs. Halbuki ın~mleketi"'izde hac•l ~lan köylerin yerlerini gerek su gerek dayanıklık gerek top- ve yıkılması muhtemel olan evlerin yerine en kolay tidai sermayelerini verebilmek için bazı tedbir'ere mü 
ZP.lzele beA alh yüz hatt.Ci hin kllometre1ik yP.rferdP.n isi- rak itibarile tesbit ederek bize bir rapor vereceklerdir. olmak fartile insaata başlayabilmek imkanını hazırfa- racaat edilmi,tir. Hük-ümet z0 Pant b kası ile temıu 
tilnıiştir, fste bu neticede :1.:elzP-le11İn vn1katlik değil tek- Bu köy meselesinde icabı ve selbi olarak iki cihet dü- maktan ibaret olacaktır. Bu isler süratle yapılmak la- neldi. O~ bunler• temin etmek vazife.~ini üzerine aldı 

itonik olducrunu ,:rösterMelcte imiş. Tektonik demek d.e •ünülmüJtÜr. Madamki bir felaket g'elmi.Jtir. Bu fela- zım ~elir. Cünkü Teşrinievvelin nihayet on besine ka- Büti1n bu ma.srafkra l·arsıl k olmak üzere hükümet 
ıarzın merkeze :vak111 oll'" k•l'm;~n snauv~tak e:eruin- keti azami surette tamir etmekle beraber bundan azami dar bu vatandaşlar cadırdan çardaktan ve c:ergide? t;ı- 500 b;rı lir 1 k f ;,. t:ı.lr•isat is•errıeD-,. h~rar verm;.şt~ 
bl~rne~i ve bu ımretJ,. oerinmelerrlen adpta, bir t"bak f..a- surette istifade etmek de lazımdır.Köylerİmi7: zaten kü- kıp damları altına srinneJidirler. Aksi tnkdirde ıklımın Kanun V<lkıı,r:Ja ~ . me .. )Hne gelece1 tir K bulünü 
Vıdın iki taraftl'Tl cPki)f"Pek "'rtılma<ı.; <!ibi vr1'11maudır. çük oldu~na ~öre her mahallin ziraat ve ıldim şartları sertliği ve o havalide kısın erken gelmesi bu v~tandaş- rica :- .eri!D. Saved bu ıtr,nm ve vabndaşlnnmı.tı•ı 
IAte hı1 VA1'llmadan '"" cf,.rJikleri vıankl? .. Jıasıl nlmakta- müsait olursa bu köyleri bir araya toplayıp vüz ve yüz ları.mw rok raha~ız .~er, d~Jmalarını mucıp ~~u~; evlerıl!ı~ msası ve .,.ndile ':r;i01 rE-f~ ve bilhassa sela· 

4dır. Y 8J'lkJ,.,.;..., een;~tie; b1r metreden elli santimetreye elli evli köyler vücuda ~etirmek lazımdır. Bunun İ<.ap Hükümet bu vazıyetı nazarı ıtibara alarRk, ~er turlu ~.etlerı~ın temini daha co•c fed?J i!rlı~ı icap ediyorsa 
kadar tehaliif etmekte İnı;c, ettireceği masarifi tahmin buvurursunu7. vesaite• müracaatle bu vatandasların evlerının. derhal "uohesız ki hiilrürnetini7 n'lzan itihara alacaktır. Ve 

Di~er 8elbi olan tarafdır ki eğer hakikaten bu mın- yapılmasına karar vermi"tir. (Cok güzel seslerı} hükümetiniz emiI'dir k1 B. M. m""disi unu vermekte 
takada sık sık zelzele olacaksa vatandll§lanmızın ha- asla tereddüt etmiyecektir. (Hay hay sesleri) 
yatlarını tehlikeye kovarak buralarda vaıamalarınde fNSA TEŞKJUTINI KIZILA y iDARE T Pkrar edeyim böyle maddi 11cılJtn tadil etmive ve 

Prof,.Jör H•mirl p,.mirin söyled1'71ne nöre bı 1 fay mana yoktur. O halde bu mıntaka halkını heyeti EDECEK: maddi yaralan tamire hıı miUP.tin kt•t.lreti ve bilhassa 
·~ndi ölrüııü ile 18 kilnmetrP- 11:rnnluğurtda imis. Knv- umumiyesile kaldınp başkA bir yere nakletmek lazım- • hassasiveti vata.nperverlim kafidir. Teesaüf nhmaralc 

llilerin ;tadP!!1ne gör,. bir r."k dd'lari auı" v,.. uzaya bi- dır. Gerek içtimai muavenet gerek bu İll§& keyfiyeti cihet tP.krl'lr edevim ölen vatandaslarımızın telafi edile· 
finn;" J.fatt& ~·~ vankl"t tf,.J.." da U7.af bin kilmnetreve YENi KöY 1NŞA TARZI: Sıhhat bakanlığının emin mürakabesinde olmak üzere mivecek olan zivaıdır . 
._rabmnnis. Yari~ derinH;;; ""ofe~nri;n t,.fnrı·nine Kızılay kurumuna verilmi4tir. Kızılay da bunu bir hiz- .Baavekil vekili ve Dahilive vekili Sükrii Kavamn bu 
ah ölçülemivecek derec~edir.Ve tahminen Lu derin- T~tkik edilecek ikinci cihet inta tarz. keyfiyetidir. meti müftehire olmak üzere kabul etmiş bulunuyor. izalıahnı müteakip nıznameve gecilmiıtir. 

TAHRiBATIN iLMi SEBEP!..ERt: 
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Hür ispanya gi 
~~ KURŞUNA nı·zı·LEN ~ :'\ Londra 30 (A.A) - Dey 

S 1 D " 8 e ' N ~ rald gazetesi yann yapılacak ol 

Uç U e ~ :-..: mayıs tezahüratı münasebetilı 

• ··.eii;ü;;·;;i·; .. ~~;~~: .. ~ (Mahmure Belkis adını taşıyan bir ~~:ih1:;r;;:~:d~~i~ ı::ı:~k 

k abıta oınan1 ~ E NAKLEDEN: ~ yapraklar ~ ngı iZ kadınının esrarengiz hayatı) de Napolyonun idaresine kar 
• •••• •••••••• •••••••• ••••••••••••••• •• _a 11 ... . h kı 

7 ~ E O b '™7.ZT...ao'".AlZ"'LZ/...ZZ~~Z/7/'LLr..r..&.r~m ,, pany.? .~rı~ yaptı~ı ~ayan are ·ı ~ E Nahide r ay _ 36 _ manto arkasında kendisini dik- ru ilerliyerek masasına yaklattı ve y~l.donumu olan ikı mayı~ ~arı 
Uz.z:z?.r/27~L7Z"'L7..ZJ'/,, :................................. .. • katle tetkik eden Franklı gördü. nezaketle: hılıye nazırı tarahn~an.~ıllı ba. 

- Eğer ıen saklamak istesey- katli suçu ile zan altındasınız.Mü- - Yal~n so.yleme .. Senın .. Fo- Bu adamın bakıı:larından korku- - Gestatten sie? dedi. günü olarak ilan edılmıştır. 
din senet yırtıklarını kag"" ıt sepeti- dahaleye hakkınız olmadığı ~-ibi tografm bıle elımde .. Kara Kartal- d O · · d · ı h Oturmag" a vakıt bulmadan iki = l J 

.. . .. . da Vi anadan elen bir casusla yor u. nun ıçın e gız enen u- . .. . B 1 · d 
ne atmazdın. boyle hır şeye de tahammul etmı- Y g .... "k sumeti hissetmisti. Vaziyetinden polıs memuru uzenne atılarak er rn e mes e 

V V·ı d"' k •1A • .... • b"l" · bulu1ı.acak onun verecegı vesı a- • k d' · · k ı d ı 24 ı b e 1 sona onere ı ave ettı: yecegımı ı ınız. T ' "f b k d bir teyler ketfetmesi ihtimali en- en ısını ya a a ı ar. e ya an- f dr • f kongTeS 
- Ben doktor Jasonu çok eski- Jim de aya kalktı. ları alacaksın .. Vazı en u a ar.. . . . . h . cının bileklerine kelepçeleri ge- e ısa 

d ' O d .. h k D kt J hakk Bunları biliyorum Bu tafsilattan dı,elerını artırdı. Bıl assa lsvıçre- . d"l Ankara 30 (Huıuı-ı) - l en tanırım. n an fUP e etme - o or as onun ı var.. ·· d b ki b d r çır ı er. 
gülünç birfey ve... ldedi. Usağın sözlerinde katiyet 11onra inkarın beyhude olduğunu en e lene~ ya;.?~~~. amdge ın- Franklin sesi duyuldu: müzdeki Temmuzun 25 indet 

Vilson Jimin sözünü kesti. yok. On~ hakikat hilafında söylet- anlamalısın... ~:ııne .? acdgınıh bfunuyor u. ~4 _ Bu iki adamı yandaki kü- zuna kadar devam etmek iil 
- Doktor Jasonun doktor Anı- 1 mek istiyorsunuz. Hennings sesini daha alçaltarak . ~· kı_ıce Ynb a er kerd~~ı~ çille odaya götürünüz. Berlinde beynelmilel mesleki 

bersonda bulunan senetlerinin 1 Müddeiumumi ona da sert ve tunları ilave e~ti: ~1!' 1 ı: « a a~cı avcı en ısını Tevkif hadisesi 0 kadar ani ol- risat kongresi toplanac~~ır •• 
mevcudiyetinden haberiniz var .kinli bir nazar atfetti. - . Buna ~a.gmen canını kurtar- 1 bılıyor.» Oturdugu ~asada ~u Y~- mutlu ki içeridekilere birsey anla- kongreye ittirak etmek ıs~ıyen 
mıydı? . 1 - Dok~r Lark, dedi. Sizin bu- mak ıater mısın? • .. b~nc~nın yer alması ıdam ~ükmu- mağa vakıt bırakmadıla;. Hen- retmenler k~ltür bakanlıgına ı 

Hayır irada so'"z söylemeg" e ne hakkım-ı I Yabancı adam bınbatının sozle- nun ımzalanmasına muadıl ola- . l . k p "t raca.at etmege batlamıtbr. dı - ·· · · ekl"f" k nıngs sa ona gırer en ennvı z 
- Amberaonun Jasonun mek- 've ne de sıfatınız var. Ne zaman rıyle faşırmıfb. Onun garıp t 1 1 ca tı. d' d • · rdu Fr 

, 1 lk d b"' h"'tü h t d" l An ı· k ld B" mer ıven en ınıyo . p s r • . tep ve tahsil maıraflannı ödediği- isterseniz buradan çıkabilirsiniz. arşısın a us u. n ayre.e uşe-1 51.zın .0 t«: ın. apısı açı ı. !r Arkadatına itaret etti: rens ey,-ettınıte 
ni biliyor musunuz? _ Çıkmıyacağım. rek anlatılmaz hır kaç kelıme mı- adam ıçerı gardı. Geç kalmıf hır G 

1
. . . . d d" H , • b • 

1
. r 

· ld d .. . "b" l dakil b' - e ınız azızım, e ı. eraey zevcesı 300 ın lT~ - Evet .. Yalnız onun değil, be- Vilson polislere emretti: . rı an •: . . mufterı gı ı sa on ere ır yolunda gitti. Sirkatin biricik fiili wı 
• d ah ·ı fi .. d d" - Bu adamı kapı dısarı edı- Hennıngı ısrar ettı · «Gutten Abend» yuvarladıktan G l v h kkak F nk lh J ? R 

~ıı: h t k Si b1r;~: arımı o e ı. niz. . 1 - Anladın mı? Canını kurtar· sonra ilerledi. Polisler oyunu hı- l' roBer o d~g~ı:zıuh akk cİ~ı/a.. • mı su o muş • •• H 
u u S~r kes d•. h . b b Mas ters ve Simpson doktor Jim mak için yapacağım teklifi kabul rakhlar Otel sahibi aldığı emre hını ~1:and eb ıs a lıdn ... ı ~ulp- . Kahire 26 - Geçenlerde lst 
- ız, en ı esa mıza u 48 t · · d k · e erımn e Of aey o ugu an a- b ld ··1 S f ttinin Ti d fi · · d kt Amb Larkm iki tarafında yer aldılar. etmezsen saa ıçın e urşuna tevfikan yabancının selamına ay- ld K d ... b: lik y· 1 u a o en prens ey e 

masra ar !ç~n ~ or ersona J" • dizileceksin .. Bir tek kurtuluş ça- tı 1• en ısını ır t~ ıyana!a olan dul zevcesi kocasının muı 
senet verdınız mı? ım · . O d il . d d v nı df?recede hararetle mukabele et- götürecek, bu zahmetlı yolculuga 1 t' d h. sesini İl k 

.. .. _ Ben suçlu ve zan altında de- resı var: a sua erıme oı og· ti b . ... . . d d l .. .. zam ıerve m en ıı 
- Hayır .. Çunkü doktor Am- "T d d" B d . d" ru cevap vermek talimabm dahi- . mec ur ettigımız en o ayı ozur mekte idi. 

berson bize ikraz için vermiyor, gS~ ı~, e . ı.. ura aakn dgı.., ~YI ofrukm. 1 ı1• nde hareket e~ektir Avcı maron ceketli adamın diliyeceğiz. Prensin •uuruna aabip olmıı 
d d. d ızın emrınıze uyar egı a at · ·· 1 · i d'k · O d ... BiTMEDi T yar ım e ıyor u. k d h kuku k k Ne yapmalıyım binba•ı? maaaaına goz erın ı tı. na og· - - rak bu izdivacı yaphğını id" 

V J . b d"' k ar a asımın u nu oruyaca - T • • 
e sonra ım ana onere sor- b" k. h b k · · · ilk önce bana sunu söyle - eden hemsiresi prenses Şıvek 

d ır avu ata a er verme ıçın gı- - · ·•• K t • ı k d ' d ki u: . diyorum. Ve sonra bana dönerek Kara Kartalda sana bazı kağıtlar a 
1 

a ın evlenmeyi metru aayı_na ı ar_ı 
. -Sen Amberaona senet mı ver- sordu: verecek olan fahıs kadın mıdır, dan bu miras davası mtaç edı1 

dın? · • · k k "? m"yordu B'ır habere göre Pren• . . • - Hangı avukatı ısteraın ? er e mı· ı · . • 
- Evet .. Şımdı de bent, buse- N t H ıı· · _Bir kadındır binba•ı zevcesi takriben 300 hın hra' 
tl · • 1 ak · · d kt ··ı - a 0 ısı.. ' f 

nd~ erıkgle"! ha m dı~ın 1 o Koru do: - Merak etme .. Derhal onu gö- - Biliyorum. Orada, bu daki- A k ı b ı k k sulh olmut ve davasından eragt 
urme e ıt am e ıyor ar. en l• .... • b b" . . . t icada seni bekledig""ini de biliyo.. • • • t ocas etmiatir 

l • h • • h . lrecegım, ıenı u ıçımsız vazıye - şı 1 e ır 1 e ını . . erı~e ert.~Y.~ ı~~ et~ım. ten mutlaka kurtaracağız. rum. istediğim 9udur: Salona gi-
Vılson ıozumu kesti: V b"" l .. l d"k d rince maron renkte elbiseli sarı- ? K d •• t 

F k d d' H ld b l e oyesoye ı tensonrao a- ' . ı ••ıd•• •• Ü us e -d·ı·a. a.t, e ı. o1 eE u unban dan çıktı. , 10, matruş bir adam görecek~ın. fl ası o urmuş • 
pıen ı mızın ne suret e tere u- v·i k .1 • f y Onun oturduğu masada yer ala-
lanmı• olduğunu anlatmadınız. klı son, aapd~arl 1 

• e.sı mk ışakı. bum- caksın Sözüme eyi dikkat et Sa-
M d T · ru arını ve ış ennı ıı ar ana · · 

-. ebn ı kımı yadzı d' masTası?ı~ doğru vahsi bir bakısla bakıyor- londaki kadına bakmıyacaksın L dr 25 Nı"san ! 
Uzerıne ıra tım, e ım. erımı · · b•t A l d ? on a 

du ı e... n a ın mı. --------
•ilmek için cebimden çıkarmış- 5· ak" .. .. k" I _ Anladım kumandan .• Arzu- Kudu··s 30 (A.A) _ Akka" kanı 
ı. I . . k k p 1 ın gorunmeye zora ı ça ıs- G M t 23 ·· d St ki d 
·om. çerısı ço aıca tı. ençere er v b il" .d. • nuzu yerine getireceğim. Buna mu- eç~n ar ın un e o an pında bulunup bir müddetden bet 

Açlık grevi yapanlar 
~-m1 · dan dördü öldü 

ve perdeler kapalı idi. Biraz evvel tıgzı e .
1 1 1

:. kabil canımı bana bag""ıslıyacaksı- Yardın memurları Londranın ban- J k fl d 
4 

( 
• d k b l . • encı uşaga: . r ··1 . d v· bil d "f b" aç ık grevi yapan mev u ar an 

ıız e sıca tan una mıt ve terını-1 P d 1 d hah d. duk nız değil mi?. ıyo erın en ım on a zarı ır dün ak.,am ölmüştür. Mevkuflar le 
2i ıilmistiniz. ld -d. Der eker el n k se 1!.0~. k ' Talimatı harfi harfine ya- villaya girmi~lerdi. Büyük salon- ){ 

p · 1 d 1 k e ı. eme on ar a ,am ustü a- - .. d f · ·1 d K l hin<:Je başlanan protesto grevi flistf· 
- . ençere er ve per e er a-ı l d ... 'ld" parsan kurtulacaksın .... Maron ce- a maru ıanayıcı er en a11er e- nin caimal şehirlerinde devam ediyor, 

palı idi. Çünkü içeride geçecek lpa ı Eegı ı.f d' ketli adamla birlikte seni orada yin ce5edi döteme üzerinde yatı- 1 ~ 
ak d d ·· ··ı · - vet e en ım.. . I" d B il" b l'k d bir ta Bu grevin son ölüm vakaları dolayİ· 

vd ani ın ı?arı a~ gdoru mesı ve - Doktor Jaıon aaat 8.30 da tevkif edecekler. Katıyen te aşa hyor u. ku e ı ~·1· ı ··ıad.~~l Ü tü- sile Flistinin araplarla meskun bütün 
uyuması ıstenmıyor u. ld""" . k "d" d v•ı kapılma ... Ben her feyi yoluna ko- anca urş~nu ı e o urum f : uh 
. - Demin d~ söyledim, timdi j!ı~? ıgı zaman yıne açı 1 1 egı yacağım. 3~ yatındak.~ gü~el ve genç zevc~ı :::l~~~rinde baş göstermesi m • 

yıne takrar edıyorum. Ben bura- p k f k d d .... 1. -Emirlerinize inkıyat edersem hır koltuk uzerınde oturmut goz 
ld .... l k l 1 - e ar ın a egı ım. 1 d "'k" d M t d k -=-

ba ı~e ıg~~ ra~a_n on ~· a:a l - Pek farkında olmamakla be-, hiç bir tehlikeye maruz kalmıya- ~a, ;rı : tyor ~· da tlmze ·İı :- v. Ribbontrop ~un 
t u "dumd b?I~ erımı zencı uıı:a taıraber perdelerin o saatte açık ol- cağım değil mi? ;n. b tını a~ e Od tar\~. ~.k 
e\:r·ı e e ~;r· lduğuna eminsiniz değil mi? 1 - Sana söz' veriyorum. Yapa- k mıtıktkuı;u_ydr ~d' Ça kr u~ Yıldönümü 

ı sUon, ... as~erse: - Evet efendim.. . cağım it basittir. Sana kaçmak.fır· a~ıt t çın le • .1 ı. d'elmml tecl elelkr Berlin 30 (ö.R) - Harbiye na· 
- fagı çagırın.. K d" · f l d 1 ıatını vereceg"' im. Bir kerre lsvıçre açumıf, efya a tüat e 1 f • ,_ 
E · · d · en ımı az a tutama ım, ye-! ·· .. il t ·· h h 1 ktu zm B. Von Ribbentrop bu gün kır• 
J'mrın:u ver ıtu rimden sıçradım. toprağına geçtik~en soura bir d~ha fi}( f e 1 'up ·n!e ma a a?,o 1 f. üçüpcü yıl dönümünü teaid ediyor, 

Vı~l o rbmutk b. k .. Simpsonla Mastersin kuvvetli !buraya . gelmeyı dütünmezsm... . l a~sekur ey vı aly ı s~?Dld"• ··tmsü ı- be l l h .. 
ı ıon, aca aca at- il . b . b d yoksa yen erın rtunuy a o uru t' Bu münase t e gazete er arıcıyt 

mıf, ellerini karnı üstün~ • · "iUŞ· el erıd em akoynlum akan ve om~z- _ A.;İadım kumandan tür, kanaati zihinlerde yerletmitti. 1 nazırının faaliyetlerinden takdirli bh 
t d arım an y a ıyar oturma .... a • . .. ··.. .. M d K 1 ak · ı· I hah d' 1 urmut ıusuyor u. b .1 =:. FeldkirAenın evlerı gorunmut- a am a11er ey fam evıne ısan a se ıyor ar. 

B . . d mec ur etb er. T ı· • ti' •· ü l" • Jı ·ı · k f k ı • en ı~ım. en:. ... tü. Hennings adamlarını çağırdı ge ~ce vazıye gorm f ve.po ısı ngı iZ ra Ve ra f• 
- Şımdı Jorı gelecek dogruyu -BiTMEDi- yabancıyı eyice tarassut etmelerini keyfıyetten haberdar etmittır. cesinin Paris ziyareti 

ıöyliyecek sözlerimin doğruluğu I B R [ t • k emretti. Sonra ona dönerek tun· Hadise bu tekilde kalmıt olsay- , 
mey~ana çıkacak.. I • UZVe ın ongre. ları söyledi: f dı alelade bir cinayet ıayılabilirdi. Paris 30 (ö.R) - lngiliz kralı 

Dıyordum. ye yeni bir me~ajı - Haydi otele git .. Elimizden Fakat bugün bütün Londrayı he- ve kraliçesi 24 Haziranda Parise ge· 
Zenci geldi ve Vilsonun önünde i •• • • .. kaçmağa çalıtma... Beyhudedir. yecana dü9üren bu vakanın tayam yin hayahna nihayet veren kurtu- 1lecek, 1 temmuzda Londraya döne--

ayakta ... durdu. Nevyor 30 (O.R) -. Reıs~c~~- Adamlarım en küçük bir te,ebbüı- dikkat huıuıiyeti onun bir tertip nun Şaplinin evinde bulunan ta· ceklerdir. 30 Haziranda Fransız cüm· 
. Utagın, korkudan titrediği bel- hur Ruzvelt k~~g.rey.e hır mesaı gon- te seni yere sermekte tereddüt et- eseri olmasındadır. hancadan çıktığı tesbit edilmit ol- hur reisile birlikte Avusturalya ahi· 

lı oluyordu. dererek bazı fılı ınhısar ve tromest- miyecekler.. Soygunculuk fÜphesine bir An masına rağmen katili inkar yolun- desini açacaklardır. Kral ve kraliçe 
Müddeiumumi sertçe sordu: lere karşı mücadele için S milyon do- Yabancı adam batını tasdik ma- için kendilerini kaptıran Stokland da ısrar etmektedir. Suçlu ıorguıu hariciye nezaretinde hazırlan:ın dai-
- Adınız? larlık bir tahsisatın kabulünü iste- kamm 1

- " 4• ... Yolunda cl ev:.mı Yard memurları tahkikatı tamik yapılırken sinirli ve küstah bir ta· reele ikamet edeceklerdir. 
- Jorj Rovls. miştir. Reisi cümhur hususi teşeb~ etti. edince müthit hakikati meydana vırla batını kaldırmakta, not al- = 
-Kaç zamandanberi doktorun büsleri menfaatleri milletin umumi * koymutlardır. Bu hakikat fUdur: makta, avukatiyle konu9maktadır. Jsviçrenin Milletler 

hizmetindesiniz? menfaatine tekaddüm ettiği zaman Sybil bir saattenheri masa ba- M. Kauerley, karısının gizli 8.fı- lngiliz zabıtaaı aileye taadi tek- C • • h 
- Oç ıenedenberi. bunun diktatörlüğe ve bilhassa fa- tında suç ortağını bekliyordu. öte- kı olan Şaplin adında bir tahıa ta- linCle tecelli eden bu kahil cinayet· emıyetıne mu tırası 
- Doktorun pençerelerinin şizme yol açtığını hazırlamakta ve de bira içen iki polis hem damaırafından ve metresinin yardımile lerde merhametsizdir. Şehvet ve Bern 30 (Ö.R) - lsviçre harici· 

perdelerini kapamak adeti miydi? trüstlerin umumi menfaate aykırı oynıyor, hem de kendisini gözet .. öldürülmü9tür. Güzel madam Kas- ihtirası uğrunda kocasının kanına ye nazırı B. Motla milletler cemiyeti 
Hayır efendim.. şekilde hareket edememeleri için ha- liyorlardı. Köylü müfteriler kendi serley bir in evvel aevgiliaiyle ha- giren kadın bazan baygınlıklar genel sekreterliğine lsviçrenin mut-

- Fakat timdi kapalı.. zi kontroller tesisini istemektedir. masalarında gevezelik etmekte i- yatını tanzim edebilmek için koca- geçirmekte, hazan etrafına tebeı· lak bitaraflık siyaseti hakkında bir 
- Evet .. Kapalı efendim.. - diler. Bu gece bu aalonda cereyan sı aleyhinde auikasdı hazırlamtf sümler ıaçmakta, bazan da yüzü.- muhtıra vermiştir. lsviçre hiikümeti 
- Kim kapadı? Al . t şekku·· r edecek olan faciadan haberleri ve c1nayetin tatbiki itini de genç nü pudralamaktadır. Bu teatral bu muhtıraya müsteniden paktından 
- Bilmiyorum efendim. eni e yoktu. Belki timdi, belki, bir saat afık deruhte etmiftir. tavırlariyle lngiliz hakimlerini ii- ileri gelen bazı teahhüdlerden kur-
- Sen kapamıt olmıyaıın? Kocam Burnava Belediye bat· sonra çok meraklı bir hadiseye ta· Vimbledon zabıtası timdi fAhit- fal edecek mi? tulmak arzuıundadır. 
- Hayır efendim, ben kapama- kanı Fehmi Yiginin gerek hastalı- bit olacaklarını bilmiyorlardı.. leri dinlemektedir. Madam Kas- Hiç %annedilmiyor. Adliyecile- ••Hll'JIRIBDmmrım1S11•••ı 

dım.. ğında gerekse cenaze töreninde Sybil heyecanından, yorgunluk-,serley ile Şaplin tevkif edilmi,ler- rin umumi kanaati mahkeme aaf. Gôztepede 
- Acaba doktor An;ıberson mu bilfiil' bulunmut veya kart gönder- tan, bilhassa kederinden sapsarı dir. Şaplin kendi aleyhinde tepla- bumda katil ltı1darın idama 

kapadı? mek lütfunda bulunanlara, Valilkesilmitti. içindeki korkuyu dıtarı 1 nan bütün delillere, evinde kanlı mahkUm edilecekleri merkezinde- satılık ev 
- Bilmiyorum efendim. Fazlı Güleç ve l>ütün lzmir ve Bur- aksettirmemek için büyük bir gay- . elbiselerin bulunmaıını, Kaaıerle- dir. 
- Perdel.~ri~. k:palı olduğunu navalılara ayrı ayrı teşekküre im- ret aarfediyordu. Elindeki «Flie· - Göztepede Tramvay caddesi 

ne zam!'n ~ord.un... ..... . kan bulunamadığından gazeteni- lgende. Bla~tter~ m~mu~ıını? . Avusturyalı Nazı·ıer üzerinde çok bavaClar ve bütün 
- Şımdı .. Sız ıoyledıgınız va- zin tavassutunu dileriz. ı harflerı, reıımlerı, karıkatürlen, · konforu haiz 831 numarah ev 

kıt farkında oldum efendim. E,i ve Çocukları gözleri önünde dansediyorlardı.1 satılıktır. lıtiyen1er (Yeni Aaır) 
- Bu ak•am doktor odasına . . O hiç bir şey görmeden, okuduk- l matbaasına veya eve müracaat 

~i~diği zaman perdeler açık mı ~z,z.r~'7.V'Z77.77LZZ2!7~fıtl8 ! tarının farkına bile varmadan sa- Alman visayetine girmek istemiyorlar ederek izahat alabilirler. 
ıdı? :-..; Elh~mra Slnemasınıt~ hifeleri çeviriyordu. Onu en çok c:razz~a%Rımırram!IZlll 

- - Pek emin değilim efendim 'eu At\ am v mustarip eden fey Kolonelin evin- PARIS, 30 (ö.R) - Viyanadan bildirildiğine göre Avustur-
ama .. Zennedersem açıktı. ~ ' Ş ' 'fıUJııh•I Brltdıl( ." ~ de kocaaiyle kar.ıla~tığı dakika- yada nasyonal - ıoayali11t partisini idare etmek üzere tayin edilen 

- Doktor Jason da geldiği za- StZE ÖYLE SıhirTitj~froSU dan itibaren RudoHun içinde ba9- tahıiyetlerin hep Almanyadan gelmit olmalan Avusturya nasyo-
man he~ h~lde açık idi de~il mi? ~ GEUYOSA 

111111111111111 

~ g~steren m~t~İf şü~hel.e~i ,hisset- nal sosyalistleri üzerinde fena bir tesir yapmı,tır. Dağıtılan bir 
Kendımı tutamadan haykırdım. N S? mıf olması ıdı. Vazıyetını ızah e- çok beyannamelerle Avusturya nasyonal - sosyalistlerinin vesa-
- Bu •ekilde sualler sormag"' a derek ona herıııeyi anlatmak, a9kı- yet altına alınması protesto edilmittir. Bu beyannamede Avustur-

., dram 3 perde l "' T l l v 

hakkınız yok.. ~ ·· e · ı , nın derinliğini bildirmek için ha· yada parti bafına geçirilen bay Büskelin an ayı,sız ıgı proteito 
Vilson, göz kapaklarını yarım AT MARTtNt ll ıt' 1 ' yatını fedaya hazırdı. Saadetini edilmekte ve plebisit esnasında da Avusturya nasyonal sosyalist 

kapıyarak bana doğru sert bir na- .. ı yıkmaktan meıul saydığı adam- •eflerinin daima sözü Almanyadan gelenlere terketmek mecbu-
zar fırlattı. ~ K d" 2 dan intikam almağa kalkıtmıt ol- riyetinde bırakıldıkları hatırlatılmaktadır. Nihayet Avusturyalı 

- Doktor Jason .. dedi. Unut- ome ~ ' . nmuu ·' maıı bir cinayet sayılabilir miydi? nasyonal sosyalist teflerinin ve bilha11a bay Seias lnguardın va-
mayınız ki burada Ambersonun ~ .. ,J;;;~Z'7/.Z7L""L7.z7.7.Yn'.%7..;t"~ Batını kaldırdığı zaman port- 1:ifelerini terketmeleri tatep olunmaktadır. 

Acele 
Satılık ev 

ikinci Kordonda 189 numarıtu 
gayet sağlam ve konforlu bir: ev 
acele ıatılıktır. Taliplerin görmek 
ilzere içindekilere, ı>azarlık · için 

I de ba,muharririmiz 'Hakkı Ocak· 
oiluna müracaatleri. 
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Garip izdivaçlar diyarı 
hiç şüphesiz Holivuttur 

Lili Ponson Kıllar 
Kadın güzelliği

nin düşınanıdır 
Tem iz bir yüze, 
temiz bir vücu
da sahip olma .. 

nın yollarJ 
nedir? 

leABurada dilleri, dinleri ayrı çiftlerin 
~e~ öyle garip evlenmeleri olur ki .. 

ZaraA LeanJerin colı manalı ve ctUİp bJ,ı 

Zahmeti az, kazancı 
çok bol bir meslek: 

Senaryo muharrirliği 
Holivutta 749 ıenaryo muhar

riri vardır. Muntazaman çalıtan 
bu adamlar her Cumartesi vezne
ye uğrıyarak haftalıklarını alırlar. 
Bunların en kötüsüne 1000 dolar 
verilir. Az çok me~hur ve tanınmıt 
olanlarının da 5000 dolara kadar 
ücret aldıkları vakidir. 

Holivutta ıenede 350 filim imal 
edilir. 

Sonkinundan ilk Kanun niha
yetine kadar olan bir ıenelik dev
re içinde bazı senariatler 8, 1 O, 12 
filim «yazarlar» bazıları da biç bir 
it görmezler. 
Şu halde, biç bir İf ıörmedik

leri halde ıenede 52.000 dolar pa- Güel YılJa Vir,inia Bracyi re•imJe aynaya eğilmif lıenJi re.mi
ra alan adamlar var. Ben kendi ni aeyreJerlten görllyormna:z ... Onan ba çille görünüfiinde de ayrı 
haabıma bayle bir iee razınml bir m:zibe oar Jeiil mi? 

SAHiFE 5 

Bu muvakkat çarelere göz gezdir
dikten sonra yine en tehlikesiz olarak 
radikal çare kalıyor. O da Diatermo
Koagülasyondur. Elektrik cereyani 
sayesinde fevkalade ince bir iğne ile 
kılların ve ayva tüylerin kökleri imha 
edilir. Usta bir mütahassıs bir seansta 
vücudda 500-700, yüzde takriben 
200 kıl kökünü tahrip edebilir. Bü
tün vücudun kıllarını yolmak için 
sabırlı olmak, bir çok seanslarda bu
lunmak lazımdır. Bu biraz uzun ve 
masraflı olsa bile kıllardan, ayva 
tüylerden tamamen kurtulmak için 
radikal biricik çaredir. 

Mo..-is Şö~alye 
Stokholmda 

STOKHOLM 25 nisan 
Moriı Şövalyenin Stokholmu 

ziyareti, neteli sinema san' atka
rı lehinde tezahürata veıile olmut· 
tur. Yirmi bin kitiden fazla bir 
halk kitleıi ıarda toplanmıftı. Po
liı bütün tedbirlerine rağmen hal
kın tehacümüne mini olamamış
tır. Moriı Şövalye tehrin en bu. 
yfik salonunda iki temıil "Yermİt· 
tir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Koca saray bomboş kaldı 

Evvel Zaman 
içinde 

Yazan : METiN ORBAY 

A şıkMahmutla telli gelin 
-3-

ASKERi BAHİSLER : 

Alman ordusu ne hald • 
Almanlar Avrupa harbini göze 
alacak kadar hazırlıklı mıdırlar? 

14. 
16.50 
8,50 

15.75 
12.50 

15. 75 
1 7. 
10. 
15.75 
12.50 
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Asiler ·ıerliyemiyorlar 
~7 

K. Antant konaeyi 
müzakere programı 
Bükreş 30 (Ö.R)- Kücük antant 

... ümhuriyetçiler bütün cephelerde 
şiddetle mukavemet ediyorlar 

![~··--
Harbiyeliler dün güzel 
bir oyunla Alsancağı 

1 • O yendiler 

devletleri hariciye nazaretl~ri arasın
da üç mayısta Romanyanın Sr.aya 
şehrinde toplanacak elan küçük an
tant daimi konseyinin müzekerat 
programı hazırlanmaktadır. OrtaAt'
rupadaki son vaziyet sebebiyle bu 
içtimaa büyük ehemmiyet verilmek
tedir. PARIS. 30 (ö.R) - bpanyadıı.n bil- Otuz ölü ve elli yaralı vardır. olan general Miaja dört günden beri 

diriliyor : Cümlıuriyetçilerin pddetli mu- ehemmiyetli hareketlerde bulunmakta- Hitler kimleri 
affetmiş? 

kanmeti ile gerek Temel cepheainde. BERLIN. 30 (ö.R) - Franlfurter dır. Nasyonaliııt taanuzunu durdurmak-
ııerek.e Altdeniz oahilinde Kaatellon isti- Çaytungun bpanya muhabiri general Mi- la iktifa etmiyen bu en muktedir ve en 
kametinde aailerin ileri hareketi durdu- aj";;;m mukabil ıaarruzundan ,öyle hah- azimkar lspaeyol ııenerali ıimdi muka-
rulmUfhlr. eediyor : bil bir taarruz hazırlıyor. Zina çok iYi Milli küme kartılatınalannı yap- Necmi, Fenaz, Baari, Sabri, 11- Paria 30 (ö.R)- Şansölye Hit-

BURGOS. 30 (ö.R) - Lizbondan cN onalistlerin ifcali altında olmı· biliyor ki hiç bir harp eadeee müdafaa mak üzere ,dırimize gelen Anka- yu, Saim. lerin imza ettiği af kararının hayal 
bildirildiğine göre baıvelcil bay Sal.zar yan ::ubi ispanyada bqkuınan.ıan vaziyetinde dunnakla lr.azanılamaz. ~ ra f&Dlpiyonu genç Harbiye takı- ilk ~U Harbiye yaptı, Top sukutuna aebep okluğu Berlinden 
general Franko bükümetinin yalanda mı, dün Alaancakla yapbğı maçı on dakika kadar iki kale arasında haber alınmaktadır. Havaa ajansının 
Portelr.iz tarafından resmen tanınacağını bir sıfır kazanarak lzmirde iyi dolattıktan aonra onuncu dakikıı- bildirdiğine göre Avusturya plebisi-
mebusan meclWne hildirmiftir. 16 yaşını bitirmemiş çocukların sinemalara bir netice almaia mu•affak ol- da Harbiye kalesi bir tehlike al- tinin neticelerinden sonra Şaneölye-

PARIS. 30 (ö.R) -lspanyanm Lon- alınmamaları hakkında muttur. Haklı bir galibiyet kaza- !attı. Baarinin kale önüne düfÜI'- nin eski hasımlanrun hepsini dei!ilse 
dra sefarethanC8i fU notayı nevetmiştir: nan genç Te dinç Harbiyeyi bu za· düiü güzel bir ortasını Ilyas ile de hiç olmazsa dini kanaatlerine da-
1.panyol milleti. lngiliz • ltalyan anlat- ferinden dolayı tebrik ederim. Sabri kaçırdılar. iki dakika soma yanan faaliyetlerinden dolayı haps 
muında ispanya vaziyeti dolayısiy)e te· F t u • ı Alıancak takımına gelince, Va- Alaancak yine bir fırsat kaçırdı.. edilen katolik ve protestanları affe-
ati edilen mektuplarda ngiliz hülr.ümeti- ua may SJnemacJ ara hap gideliden beri bir türlü iıtik- Ayaktan ayağa düttükten ıonra deceği ümit ediliyordu. Halbuki B. 
nin Jtalya tarafından silere yardım için rar bulamıyan bu takım dün de Saime gelen top hafif bir vuruda Hitler yalnız Nasyonal sosyalist par-

lıpanyaya gönderilmit olan insanlarla ki• f • • • h d • mütemadiyen bocalaınıtbr• kurtuldu. · tisi içindeki suçlarından dolayı haps 
malzemenin ıirndiki mücadele nihayet te } }fi} ıza e ıyor Birinci devrede Basri. Feyyaz On üçüncü dakikada Enverin edilen partinin eski &zaaını affetmiş 
b~un"".ya ~dar lspan~~~ kal'."'ilme- yer değittirmeaiyle b~lıyan for çektiği bir frikikte kalenin üstün- ve böylece parti içinde bir uzlaşmaya 
len ihrunalım ka~ul ~tb~ı denn bir hatb tebeddülab bütün oyun im· den avuta gitti. vesile bulrnalt istemiştir. 
tesir ve h~yreıle gorrrıud•ah_tur1• B_u_filen ~ Ankara (Hususi) _ Kırklareli talann hastalık men~leri sinemad!l ı tidadınca devam etınit ve yalnızı 19 uncu dakikada bir fırsat la -------.=======--
panyadakı ltBlyan mu a esının kabulu la U al Id - ib• b• ··tab iki • d • 1 d - S b · • - oında kaldı .• 
demektir ve netice itibariyle Frankonun aay bv;,Bay ı;:uat =o'! tı 11:· o ~ged::~:J· m~k assıalann- o dl k.~nkınd son ~ma b'tP.j İt rıae geld~ ~da Jopu ayagırun • İ!yan hareketi lehinde bir karar mahiye· 1şıru 1 itirmemlş ~ı. claki~memkana • ~imi . . ah'•'- ır ........ ve <:İnayet n ~ ı b ka h~ ~?stere ı ıgı a 22ın .a c:zderakik adçırHı. b• - Devre O - O berabere bitti. 
. . .. k d" ra a ınmaması DA&km un erının, ..... ve tauıye üzerin- oyun an af a ıç ır teY yapa- ıncı a a ar ıye sag- iKiNCi DEVRE 
tını gosterme te ır. teklifi meclise verilmiştir. Heyeti deki tesirleri çok açıktır. ~amıf, seyirci ve taraftarlıuının dan bir inif yaptı. Mücahit geı·i- Oyun ba,Iar batlamaz Alaancak 

ASiLERiN NETiCESiZ TAARUZ- umurniyede müzakeresi sıra_sında ba- Artistler gibi boyanmak, ge · _ bıle c~nını sıkan durgun ve çekin- ~en 11;Idığı topla Alsancak kalesi forvetleri hücuma geçtiler ve da
LARl z~ noktalar hakkında yenide~. ted- mek onlar gibi yaşamak ve sinen!:da gen hır ?yu~ oroam1!.tır. . . onle~ıne k~dar sokulduktan ıon- ha ikinci dakikada Sabri muhak-

kikat için teklif encümene g•nde- gördüğü bir cani Te haydut gib. h Kalecı Hılmı ve mudafı Alı ta- ra guzel hır ortalayıf yaptı. Fa- kak gol yapabilecek bir fırıal 
BARSELON, 30 (ö.R) - Balaguer ri1mİ4tir. reket ebnek istiyen çocuklar .:ı.ı;- kımlarını bir çok mü._Jı:~~ vaziyet- kat Cemil müdahale ederek topu yakaladı. habetaiz bir vurutla bu-

rruntalı:aaında asiler Katalonyanm mer• Sinemacılar bu münasebetle tek- s· giden h h . !erden kurtarınıtlar ve dıger oyun- uzaklattırdı. nu da diier kaçırdığı fırıatlara 
kezine sokulmak için taamızlannı bO§ lif sahibine ve diğer bazı aaylaTlara _ mı;:;ya ld la ~ _er çoeu- culara nazaran canlı ve atak bir Bu dakikaya kadar iki takım ilave etti. 
yere tekrar etmişlerdir. Dün pfakla be- telgraflar çekerek fiJimlerin kontröl- ::: ~İr kaeçı~at: k';;ll·'~~ograflarınb • o~ ç!karmı.lardır. . . da belli ba_tlı bir if görememi,tir. Harbiye rüz.rirın .,,.. .. dımiyle 
raber asiler Roka Alta ve Piko Ramade d eçtiğini - uklann ine- ""3lyonu U· -.emıl de çok çalıfmıf, fakat iki Alaancagın oyun tarzı çok bo- • J- • 

mevlr.ilerinde kudurmuıçaınna hücum et· ~ al ,,; eg7: lıakkında s bir Iunmakta olduğunu görmekteyiz. genç müdafi Rasim Te Necmi ka· zuk. Verilen paslar bir türlü yeri- yfvalya•af :fı°:ıu A~aa?ca~dnı· 
mitlerdir. Fakat tahkim edilmiş mevki- karar ~·~ edeceklerini Faydası gün~ kadar açık olmak- dar muvaffak olamamıtbr. Enver ni bulmiyor. Ve takımın hücum kik s k a;~nb. n hak. e!e yırı;nı ~· 
!ere sağlam tekilde yerlCflllİf olan hülr.ü- v ço zarar la beraber sigortasız kullanılan 1 k bugün eıki ownnl tarzı r . .. ıd· a a 

1 ır ımıyet teaıs etti. 
çünkü mU.terilerinin yamından faz- tiriğin - -ıd" .. .. . e ~ · ı d .d. F ,_h arınb nazbran 24 ~e ı~ı fai:·~ ~ S . . Fakat yirminci dakikada kazandı· 

metçiler bir defa daha asilere yolu ka- laaını çocukların tqkil ettiklerini Y.~pacagı o urucu tesır gıbi / ur~un. ı . ı. or attı attan a!a . uncu . ı . a a aım nihayet ğı bir korner vurusundan ba ka 
paml§lardır. Şark cephesinin tetkil etti- biler . 

1 
dir kontrolsuz bıralalan sinema filimle- vazıfeaını yapamamtflardır. Bıl- hır •ut çekebıldı. Fakat bunu da b ır b ı b" t hl.-k ·hd 'd 

.. k . "h . d .. d 1 .dd t ll'Dl1' er . . . ki J h S b . ·ı B • k 1 F th. tuttu e ı af ı ır e ı e ı aı e e-
gı avam ru ayebn e muca e e tı e · Teklif aabibi bay Fuat Umay si- ~mın çocu arımız üzerinde yapaca- aasa_ a ~~ ı e asrı ta ım arının e ı • medi. 
le devam ediyor. Asiler malzeme iistün- nemacılara •u cevabı vermektedir: gı muhakkak fena tesirlere meydan Y~Pt:'gı .hucumlan ba.ltala~ta, • 26 ıncı dakikada B.aari it olsun Bu dakikadan sonra Alsancak 
lüğüne güvenerek Kaatellon istikametin· "' k bırbırlerıyle yarıf etmı•le dır d k k tr d b k · «- Sinemacdardan ve bazı ço- vermeme ve sağlık, sosyal, kültürel 1 H b • · .. ~ r · Vye ır me e en ır fUt çe tı. forvetleri gayrete geldiler Mii< 
~;e~:i;~:":ı~!esa~~';::d0:!a~: ~~:~:: cuklardan aldığım telgraf v_e mek- terbiyelerin~ yarıya~ filimler gös- rafı ~ki 1!,C:d:f~ns:~=r~1:r: ::~ bel topd pe; tabii. ?!arak kaleyi dafaanın da canlı oyunuyl; baskı• 
yanıyorlar. Asi tebliği de bunu zımnen tup~;. ~utaya ·~~im- termek v~ ım~a!1 ~ı~ m~'!p hali- ! açıkları idi. M~amafih takım b! u rn~ a~ ıt~rı gıttı: .. .. dan kurtularak mukabil hücuma 

nuni teklifimi yanlış telakki edilmek- ne koyabilmek ıçm filimlerın çocuk yeti· u · · •t•b . I l 27 ıncı dakikada hır türlu mar- 0 Prtiler On dakika kadar Harb·ı 
tasdik ederek general Vardanın muvaf- j mumıyeaı ı ı arıy e an atmı9 k d.l • M" h• • ·· •-,. • • falcıyetsizliğini havanın müsaade8izliği. te olduğu anlll§ılıy~r. On alb ya.ş\!la bakımındankontrolvetasnifedilme- 1 ve nefea kabiliyeti yüksekti. Bü. b~ C: ~ emıyen uca ıt !ın~ ~~zel ye kalesi önlerinden ayrılmadılar. 
ne atfetmektedir. kadar çocukların amemaya alınma- si şarttır. Çocuklanmızın göreceği fi- tün 

0 
cular ır ınıf yaptı. Ve ka_le~ın onunde Fakat bu gayretleri bir netice ver• 

ınalarmın bütün bütün yasak edilme- limler n• ve sağlık gören ö~eten 1 lara ::::tik ve ;::ı;:ı;ert k;" topu Murtaz~y~ geçırdı. Murtaza medi. 
PiRENE MINTAKASINDA si mevzuu bahis değildir. ve güzel dinleten filirnlercfu. Bu fi-1 ile anlatabiliyordu. Ma.:m:fllx A.}1 bu f~ıattan t1tifade edemedi. 23 üncü dakikada llyasın çekti-

PARIS, 30 ( ö.R) - Banelondan Beyaz perdenin asnnıızm yüz gül- !imler de gündüz gösterilmelidir. Bü- sancağın bugün fena bir günün~ b '!İ:ıi:ı sonra C~lal da önü bof ği aıkı bir tutu Fethi kurtardı. 
bildiriliyor : Pirene mıntahsında uile- düren eserleri aramıa girdiğine fÜp- yü)deJ-in sinema ve tiyatro saatlerin- rastladıkları için taktik yapan bir ır d aaına ragmen topa vura- 24 üncü dakikada AJıancııkı 
rin taarruzları yerinde saymaktadır. Bu- he yoktur. llk zamanlar "!ilence icin de çocukların girecekleri yer yatak- takım karft1ında ne derece mu· ma ı., • . .. • • lehine olan kornerden iıtifade 
radan baılıyan, Trempin garbından Ba- yapılmq olan filimler yc:rıne bu gün !arı olmalıdır. vaffak olacakları bence suale de- , 3~ ı~cı dakikada Mucahıt serı edemedi. 
laııuerden geçerek Leridaya uzanan cep. istenilen mevzuu seyircilere telkin Y urd yavrularını umumi •inema ğer.. b.ır. ılen !ırla:rıtla Aıaancak kale- 32 inci dakikada sağ açık mev
he hiç değiımemiştir. Nasyonalistlerin te- edebilen kıymetli filimler yapdmakta filimlerinin ezici, yıpratıcı, te•irlerin-1 Eğer Oçok bugün tansız değil. 11_?1 teh.likeye soktu. ı;:aka! Ali kiinde oynıyan Sabri harbiye ka
ıebbüslerine iki engel vardır. Birisi ha- bu suretle kitapların, konferansların den kurtulmak için yeni bir kanun" 

1 

se anlatmıt bir takım olmakla be- guzel bı~ çıkıtla bu tehlıkeyı her- lesi önlerine kadar sokularak Aıla 
vaların bozukluğu. diğeri de hükümetçi· yapabilecekleri faydalan zevk ve eğ- ~tiyaç vardır. Eski kanunlarda (ah- raber net~ce için müessir olamı- taraf ~tti'.. . . • bir VU~Uf yaptı. Fethi bu 9utu da 
!erin kuvvetli mukavemetidir. lence içinde dimağlara naklederek en lak ve adaba münafi) filimler hak- j yan Har~ı.ye kartısında muvaf- . 33. uncu .dakıkada Alının k~fa kesmege muvaffak oldu. 

Pirene dağlannda cümhuriyetçiler hu- güzel öğrenme vasıtası o~~ktadır. kında hükümler varsa da bunun fak o!a~ılır; Ve muvaffak olama- ıle b~~ t~~like daha savu9turdugu· Dakika 33 ... Bir Harbiye hücu-
duda dayandıldanndan çok müsait mev· Müterakki memleketlerde, filimlerin maksadı temin etmediği ve kontro- mas~ ıçın hır sebepte yoktur. nu go~.du~. . munda Allancak müdafaasının 
kidedirler. Çünkü bu vaziyet asilerin çe- yaşlılara ve evlilere göre aynlma&ı lü yalnız büyüklere göre yapıldıitı ve -· ö.gl~den sonra hava rengini de- 3~ ~ncu ~akıkada Sabrinin ve açık oyunundan istifade eden C.,. 
virme hareketine manidir. Diğer taraftan sayesinde istenilen filirnler, neticeler çocuk ruhu, çocuk sıhhati göz önü- gıttirdı. Hele maç saatinde haf f ~?. ı~cı dakikada Feyyazın çekti- lal kaleyi bulan hafif bir vurusla 
en mühim aevkülceyt mevlcileri hükümct· daha faydalı bir ~de temin oluna- ne alınmadığı ve 2244 sayılı kanun- hafif yağmur taneleri de dütmeğe gı ikı fUtu Fethi güzel bir tutması oyunun ilk ve son golünü kayd~t
çilerin elindedir. Bunların bazılan 2000 bilmektedir. Bide filimlerin kontröl- da bunu temin edecek bir maClde de batlayınca fÜpheıiz ki bir çok me- sayesinde kurtardı. 37 inci daki- meğe muvaffak oldu. 
metre irtifaındadır. Bütün geçitler gizli ıüzlük yüzünden bilhassa çocukların bulunmadığı meydandadır. raklılar maçı görmekten mahrum kada muhakk~ h?" gol tehlikesi Biraz sonra yine tehlikeli bir 
mitralyöz yuvalariyle müdafaa edilmek- ahlik ve bünyeleri üzerinde yaptığı Kanuni teklif bu hususlarin temi- kalınıtlardır. Sahada biriken kala- a~~attı. Harbıyenın en tehlikeli harbiye hücumu ofsaytla durdu
tedir. Bu cephede dağlılt arazi ağır mal- tesirler ehemmiyetli görülmeğe layık nine matuftur. Sinemacıların bana balık ancak tribünün saçağı altını hucumcusu olan Mücahit kaleniıı ruldu. 
zemenin kull~rulmaaın_a mani olduğun· bir ~-erec~edir.Ya me~ ço~ ~rin d.a .gönderdikleri te~ mU.terile- toldurmuf ve diğer taraflar bom- Y~.1n.~na ka~ar getirdi~i tc_>pu ka- 39 uncu dakikad.a kendi ~atı· 
dan nasyonalıstlerin malzeme iistünlüğü ve tumullu oluyor,çocugun dımagını rının yanımdan çogunun çocuklar Of kalmıttı. le onune dogru attı: l;lılmı çıkıt .na Alsancak kaleaıne kadar men 
te•iri.ni gös'.ere'."emekt.edir. Keza tayya• eziy~r, yab~t. ço~ h~!ec~ oluy~r, olduğu ifade. o!~nmaktadır. Şu hal- v J:l~kem Mustafa (Oçok) un da- yaptı, fa~at .. topa .bakım ola~adı ı~.ücahit.ııkı bir fUtla _top.u .ka!C;ye 
relerın faalıyeb de tesırsiz kalmaktBdır .. çocugun sınırlerı uzerınde derın de seçeceklerı filimlerin çocuk nok- etı ıle sahaya çıkan takımlar mu- ve yere duftü. Sol ıç izzet ayagma gonderdı. Fakat top Hılmının elın
T remp mıntaka•ında hükümetçiler bl\71 akisler uyandırarak günlerce uyku- tai nazarına ve faydasına göre ol_I t7t meraıimd~n sonra kartılıklı g~len to~u sıkı bi~ ~utla kaleye. de kaldı. 
mevkileri geri alabilmişlerdir. ıunda sıçramalar ağlamalar görülü- masmı dütünmeleri kendi menfaat- 0 arak fU fekılde sıralandılar ı gonderdı. Fakat Hılmı topu kale- Son dakikalarda Alsancak bir 

Dün Banelon asi tayyareleri tarafın- yor, yahut da y~şı icabı görmemesi !eri icabıdır. Böyle filimlere analar, HARBiYE 1 n!n üstünde sıvırtarak muhakkak feyler yapmağa çalıttı iıe de if 
dan iki defa bombardıman edilmiştir .. lazun gelen aşk ve aile ficialarınnı babalar çocuklarını kendi elleriyle Fethi, Sabri, Şükrü Haşim hır gol kurtard!. • . itten geçmitti. Harbiye müdafile-
Cüm~uriyet. hava mü~afaası asi tayya- son acıları belki hayatının sonuna seve seve götürürler. Sinemacıların ~uhterem, Turan, Şerif,'lzzet, Ce'. K~rkıncı dakıkada. S11;ıı;ııı~ c_>rta- ri 1;1zun vuruflarla bütün tehlike-
relen ~ohnn merkezıne yaklaşmaktan kadar devam edip gidecek fena izler istifadeleri de katmerli olur. Yurd lal, Mürteza, Mücahit.. ladıgı topu 18 ?a~ çı~gı~ı ıçındellerı kolaylıkla. uzaklaft'!dılar. 
menetmıpe de ilk bombardıman ıehrin bırakıyor. yavrulan da filirnlerin tehlikeli tesir-J ALSANCAK 

1 
yakalı~an Basrı hır türlu tut çe- ~~ç b!' tekı.ld~ Harbıyenin 1-0 

varo lannda mühim hasara! yapmıştır . I Asabi buhrana tutulrnu' bazı has- lerinden kurtulmu, olur ) H"l . C .1 R . kemedı. Ondan Feyyaza geçen top galıbıyetiyle bıtti. 

! Kesik Elli 
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Monfredl 

• 1 mı, emı ' aıım, Enver, hafif bir Vlırl1'la Fethinin kuca-' A. B. 

dan çıkalı üç gün oldu. O zaman tı. . -- - .. - . -· · - · .. - . -· · · ." .. - -- -- --
orada idi. Oç gündenberi eğer bir ı Kar 1 k -1 - ıl~egını, herfeyı ogrenecegını sez- ıtıralın devamlı bir itıral olduğunu 
yere gitmemit ise yine oradadır ! E an ı. t": ag amaga ba9ladı. mıf, Mahmutla karfılafmamak, anladı. Maaınafih komiıerin bunu 

- O halde ıenden rica A 1. 1 ~ metın ınıan, en sert ruhl~r, .büyük ayıbının, günahının yüzüne açıkça söylememit, yapılan hare-
. b 

1 
ak _m... Y• 1 ıç erınden yaralandıkları zaman 1 çarpılmaıını istememek için kaç· 'k . . . . 

·~~ı d u ac Asım vbe onlad, .~~g. ehlı bke- 'ben ha11as insanlardan daha çok lmıf olacaktı. lbetiln ~atdedcehınzıkbat.ı teldmı? ve f:',a-
sı a arnın sa a ge ıgını a er a11aa olurlar 1 B 1 b b M h et erı ar are eti o ugunu ı e-
vereceksiniz. itte dileğim bu ka·ı Mahmut a-ı· d k f unudn ab' erak e~ h a mud1;1n .ri ıürmüttü. 
d d Al b d 

.. •. . . g ıyor u. a asın a ır ço sup eler ve bır-j . . . 
~~ !r. ·· u a gorecegın 19ın 1 Fareç iıe uyuyordu. .birine zıd bir tak;m hisler Naıp, tımdı kurnazca hareket 

mukafatı.. ı Saatler geçti fiyordu çarpı- • zamanı geldiğini anladı. Memle-
B?yle_.•ö!.liy~r~~· Mahmut heri- Mahmut, g~en zamanın farkın- Onu ·Far 1 b b akl lketini ltalyanlara teslim için kas-

fe bır gumu' yuzuk uzattı. 1 da olmadı da ' . eç e derla eBr ~y arın- 1 ten böyle hareket ettiğini ileri sü-
N d d. B d 1 • n zencıre vur u ar ır sandala k t - · · b d 1. . k 

- ~ yap.ayım, e ı. un an Güvertede zencir 9akırtıları ve koyup muh f 1 • d k 1 rer~ yap ıgı lfı~ e e ını opar-
ba9ka bır feyım yok.. kalabalık sesler duyuldu rıkard 1 Ka azad a lıln la arakya maga karar verdı. 

D l'k 
1 

. V · .,. ı ar. ara a, ta yan o- M f.h _ 
e ı an ı, zencıre vurulmut bu apur yavatladı miıeri · 1 b kr 1 d aama ı yapacagı pazarlıkta 

- Assab'da Ane isminde Suma-jdıkları zaman can yakmazlar. adamın gözlerine bakb. Nazarla- Asıaba gelmitle;di. nın aram arı e .ıyor ar ~· çok birfey elde edemiyeceğine de 
Wı genç bir kadın var, onu tanıyor Bunların acuı sonra ve yavaf ya- rında, derin bir ümitsizlik ve müt- Kapı tekrar ld - Kaptan,, ~evkufl11;n ım~alı ka- emindi. Çünkü bu gibi siyasi alıJ 

? Vat çıkar • b• b• k k d s·l"hJ . aJI ı. gıt mukabıJı ona tesJım ettı. . I muıun; . .. . lf . ır arar o u u. ı a ı gemıcıler içeri girdiler. • verıt erde pazarlık yapılacak ifin 
Dedı. Bır kurşun vucuda ısabet eder, Tıtredi Yüzüg-ü iade ettı• Mevkufları 1 - 1 . 1 d. Mahmut ve Fareç ..• Zencıre vu- yapılm d .. k 1 t 1 · .. . b • k O · · a maga ge mıt er ı. Imak . 1 .k. asın an once ara af ırı ır-
- Evet .. Tanıyorum. Eskiden ba- bır gulle bır acagı oparır.. es- - Hayır .. dedi. Bana söylediği. Delikanlı da k J d · d· ru suretıy e ayrı ayrı 1 1 zın- dı O memlek ti · it 1 I t 

lıkçılar camiinin yanında bir kulübe- nada insan hiç birtey hissetmez. niz it mukabilinde birfey bekle- Bir fırsat ba~la~ak'~;b ı '·d dana konuldular. l' . 't . f ş·e ~~ . a yan ara ~s-
de otururdu, Sadece bir sarsıntı duyar .. Halbu- meden yapacağım. • yaklaftı. mu 

11 t~m e kmt!' A
1
• 1 ım_ 1 

!se bpakralsdı~~.ıs-
. . . . k. b 1 l l "ld.. - ITALYANKOMISER ıyece t. acagı ıse e e ıgın-

- Eskiden diyorsun .. Şundı orada .~ .. u suret e .. açı an yara ~r. 0 u- Ve sonra, arkasına bile bakma- Kulagına eğilerek fısıldadıı den, umduğundan elbette daha az 
oturmuyor mu? rucu olur. Vucut yarası gıbı ruh, dan çıkıp gitti. _ K d 1 d 1 1 . 1 ak k 1 1 d b .. 1 d. A ara an ge en ıan acı ar- Yarım saat sonra Naıp t k o ac b. 
-Hayır .. ltalyan komiseri ile ara- a P yara arı a 0 ! e ır. cı ve Zından vazifesini gören odanm dan birine sorarak öğrendim, Ay- t f k f d k e,k ap- K · ·· ı · · d 

il iyi olalı oradan çıkb. Komiser ona ıstırap sonradan gelır. kalın kap111 kapandı. Mahmut dü-' fe, üç gün evveli ortadan kaybol- anOınn r~ ka la dın be' artalyalçı tık. d" om11erl on,unksolz kerıne Y~ cdı -

kas b d 
.. 1 b" d. Mah t k b. "'-~tt ·· d"' • u 11 e e e ızza ta yan o- ı, yarı a ayı u a verıyor u. 

a a a guze ır ev ver L mu , ısa ır auı<u an son- fUO u. j muf .. Habe9lerin Ayda tecavüz et- · · k ı d · . · . . 
Bu sözler Mahmut için bir dar- r~ kendi kendine mühim ve ağır Şimdi artık Allaha gelmit ol- tiklerini haber aldıktan sonra onu mı~er~ ~1 

a 
1
• • Bel~ ıdı ki N~ı~ o~un nazarında 

be oldu. hır karar verdi. ması neye yarardı? Orada bulaca- bir daha ırören olmamıf. . .~ıp, _ ydın~ Habetl~rın teca- artı Aydın bakımı olan Muham-
Fakat o bu darbeyi sarsılmadan Dankaliye sordu: ğını ümit ettiği ıtık sönmüt değ'! Mahmut cevap ve ed" vüzune uradıgından bırkaç saat met değil, sadece Aytta doğmut 

kartıladı. - Ayte timdi Assab' da mı? miydi? Onu, büyük sevinç hüly~- Ayte git:Oit .. Kayb:ı'mu~tu s~1;-~ta_ 1anlaJ t~afın~an İfgal !alelade bir lbrahim oğlu Muham-
Bazı yaralar vardır ki ilk açıl- - Şüphesiz orada .. Ben Assb- !arının derin havai sukutu sarmı•· Ş" h . k d' . . b . le Kı ıg~nı . ura__ a o~endı. metten ibaretti. r up esız en ısının uraya ge- omıserın ıozlerınden Naip bu -BiTMEDi-
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Otomobil 
Bizim idare müdürü B.Abdinin 
otomobili kazaya uğramıflı. Ara
bayı bir garaja götürerek tamir 
edilmesini söyledi. Uzun muaye
neden sonra fi at bildirildi: 

- Tamir için 200 lira verecek-. . 
sınız. 

Abdi: 
- Ne dedi. 200 lira mı? Ayol 

tamiri bu kadar masraflı olacaksa 
ben arabayı garaja bırakmayı ter
cih ederim. 

Tamirci soğukkanlılıkla cevap 
verdi: 

- Bu takdirde bana elli lira 
borçlu kalırsınız. 

- Niçin yanımdan gitmiyor da arkamdan geliyorsun? .. 
- Baıkaları pefin aıra takip elmeain diye ... 

Yalayıp yuttu 
Bir çocuk bir demirci dükkanı

nın önünde durmuş, dükkanın içe
risinde demir döven itçilere bakı
yordu. Bu vaziyetten sıkılan de
mirci ustası, eline kızgın demiri 
alıp çocuğun yüzüne uzattı, onu 
böylece ürkütüp, dükkanın önün
den savacağını sanıyordu. 

Fakat çocuk gitmedi! Dedi ki: 
- Bana bet kuruf verirsen, onu 

yalarım. 
Bu teklif ten hayrete düten de

mirci ustası cebinden çıkarıp bet 
kuruf verdi. 

Çocuk hef kurufU yaladı. Cebi
ne attı. Ve gitti. 

~-
Arıların yumurtası Ucuz oda ~-
ihtiyar Bayan Zehra, daima Ucuzca bir oda arıyordu. So-

komtu çocuğunu bakkala gönde- kaklardan birinde bir oda gezdi. 
rerek öteberi aldırır ve buna mü- Fakat az para vermek düfüncesin
kaf at olarak da geldiği zaman, bir de olması bile odanın berbathğıni 
dilim ekmek üzerine hal sürerek görmemek için kafi bir sebep tef
verirdi. kil etmedi. Gezdiren kadına söy-

Bayan Zehra bir gün nasılsa lendi: 
bunu unuttu. Çocuk bir müddet - Bu ne hal ayol, dedi. Burada 
bekledi... beygir barınmaz. 

- Teyze .. Bugün arılarınız yu- Kadın cevap verdi: 
murtlamadı mı? - Esasen burada beygir bulun-

---* maaına ev sahibi razı olmaz. 

Terakki 6 * 
Kadın - Beni çok ihmal edi- ı/ô.ç 

yorsun. Halbuki ni,anhyken senin Doktor - Sahahlari birer ka-
için kainatın benden ibaret oldu- deh İçmeniz için verdiğim taraba 
ğunu ıöyliyordum. devam ediyor musunuz? 

- l.teraeniz. tabancayı ben lu- Erkek - Evet ama, o zaman- Hasta - Evet doktor. Bu sabah 
tayım Ja Jaha rahat tele/on f>Ji- danberi coğrafi malumatımı iler- bir aylığını birden içtim. lntaallah . 
nız. 

---*---
8 i r zeka eseri 

-Ne! Benzin tenekeleri yanın
da sigara içiyorsun ha? Behey ser
sem daha geçenlerde böyle bir ted
birsizlik yüzünden kırk kitinin öl
düğünü gazetelerde okumadın 
mı? 

- Okudum ama, burada öyie 
teY olmaz. 

- Neden? 
- Burada kırk kiti yok ki, sizle 

'ben varız. 

* Saç ilacı 
Eczanede: 
- Bu iliç saçları büyütmek 

için midir? 
- Harikuladedir. Geçenlerde 

'ben bir miktar taraiımın üzerine 
aerpmittim. Şimdi taraiım fırça 
oldu. 

lettim. yarın tekrar alacağım . 

- Al/edersiniz. .. Siz.e yakl"fmak o kadar güç ki ... Bu çareye 
baı vurdum ... Siz.i aeviyorum .. Karım olur muaunuz.? 

- Ha/tada bir gün mutlakta 
nifQnlımi kabul etmeme müıaade 
eder.iniz. değil mi? 

- Ni,anlınız. kim? 
- Daha bilmiyorum .. 

yeni geldim. 

* 
Felaket 

Bir Amerikalı, yeni tanıftığı bir 
Fransıza anlatıyordu: 

- Evet. Amerika fevkalade bir 
memlekettir. Mesela ben bir gün 
içinde milyoner oluverdim, felake
tin büyüklüğüne bakın. 

Fransız hayretle ıordu: 
- Milyoner mi oldunuz 1 Peki 

ama bunun felaket neresi? 
- Felaket olmaz olur mu? Ev

velce milyarderdim. ___ .* __ _ 
· · Tavsiye 
Saçlarım öyle dökülüyor ki, 

avuç avuç .. Saçlarımı muhafaza 
etmek için ne yapayım acaba? 

- Bir kutuya koysanız nasıl 
olur? 

- Vay canına ... Elektrik ütüıü biraz. evvel yanımda idi. Nereye 
gitti acaba? •. - Siz. lehimci misiniz.? .. Banyonun akan yerini yapacakamız .. 

Fakat acele iaterim ... 
Kurnaz tahsildar Küf üre karsı ... 

Moiz ifıiz kalmıflı. Dindaşları mukavemet 
yanında İf bulamayınca (buna pek . . . 

- Baf üatüne bayan ... Yalnız. hangi gün banyo alacak•mu ha
ber veriniz de o gün geleyim ... 

Modern danslar Ah kadınlar 'mk" kt ı) b' T·· k Y enı evlenmıtlerdı ve genç ka-
1 an yo ur ya. ır ur yazı- d k . 1 'Ik d f k d' G k d l"k l d d 1 h . b d y ın ocasıy e ı e a avga e ı- enç ız ve e ı anı o a aya - Erkek- Bayan Aytenin batına 

kanesıne afvul r u. alva~ı~ Y,a- yordu. Çok sinirliydi. Ağzına gele- nızdılar. Ecnebi mecmuaların.Ja gelen felaketten haberin var mı? 
ardı ve ne o ursa olsun hır lf ıs- . .. ı· d okudukları tarifler resimler ve · 
d . M·· h'b" I nı soy ıyor u. ' Kadın - Hayır ne olmut? 

te ı. ueasese sa ı ı razı o mak- S 1 B d I 1 "l"h gördükleri filimler sayesinde az E k k B' ' w d ' . 
tan ba,ka çare bulamadı ve Moize - ersem· u. a a · lı ad .. : "ld' çok öğrendikleri modern Ameri- b" r be 

1
-d k ır magazka ank' yken1ı ilk ifi verdı· Fakat kocası hıç ora ı egı ı. kan d l d b" . . t t'f ır ro a ı tan sonra artı ı a -, . .. .. . . ans arın an ırını, por a 1 d k b' b'l' 

S d t k . K b d b Sankı kufurlerı hıç duymıyormus gramofonun w l . k ırıma geçer en ır otomo ı ııı - u a res e ı o en e e- • nagme erme uyarn it d k I 
nim al~cağım var. iki senedir öde- g~~~: sa~in ve rahat duruyor, hatta oynıyorlardı. Birden kapı açıldı, a ın a a mış. . w 

d . G"t · t E w I w tah gulumsıyordu. ya•lı bir adam içeri girdi Danse- Kadın - Y enı aldıgı rob nasıl me ı. ı ıs e. ger a acagımı - T • • b T ? 
sil edebilirsen sana burada it ve- Genç kadın, birden hatırladı ve den çifti bir saniye kadar süzdük- feymıf, 1 ıyor musun· 
ririm hiddetinden dütÜP bayılıverdi. ten sonra hiddetle yürüdü ve de- * 

M '. "tt• .k. Kocasının futbol hakemi olduğunu likanlıyı boynundan tuttuğu gibi l.Jangı·sı· delı· ? 
oız gı ı ve ı ı saat sonra on h l k d w .. '"ki d' nı • 

lira ile geri döndü : atır amıttı. aGpıya okgru tsulı:_ul e dı. l"k lı - Bu adam deli olmalı aabah-
enç ız e af a e ı an ya , 

- Buyurun. Alacağınızı tahsil koftu. Ve özür diledi. lan beri yağmur altında bekliyor, 
ettim. on lira borcunu vermezsen diğer _ Babamı affet, dedi, sağırdır. hala bir JeY yakalıyamaJı. 

- Ne diyorsun? Nasıl alabil- bütün alacaklılarına borçlarını Gramofonu duymadığı için dansı- - Nereden biliyoraın? 
din? ödediiini söylerim.• diye tehdit nıza b&fka manalar vermit ola- - Sabahlan beri yanıbafmcla 

- Gayet basit ... Koheni ceier ettim. Korktu 'Ye INU'•YI -Yerdi. cakl ona uyredi70ran1. 1 

iki defa boşadığı karısı 
ile tekrar evleniyor 

Meşhur komik Stan Lorel evleni- evlenmişti. Bir müddet sonra boşan· 
yor .•. Kiminle mi diyeceksiniz. lki dılar. $imdi ücüncü defa olarak vine 
defa boşadığı eski karısile ... Lorelin evleniyorlar. Resimde bu eski kari 
evlenme maceraları Los Antrelosun kocayı yeni nişanlı halinde ve kendi 
her tarafında büyük dedi kodu mev- maceralarına kendileri kahkahalarla 
zuu olmaktadır. O dansöz lllena ile 2ülerken 2örüvorsunuz. 

Hollanda veliahdı Prenses 
Juliananın zevci Prens Ber
nard Lipp hakkında çok tey
ler yazıldı. Neteye fazla me
yal olan Prens Saray etiketle
rinden bıkarak seyahate çık
mıf tı. Nihayet yine Lahaye avdet etti. Prens Bernard karısına ve 
çocuğuna çok bağlıdır. Yukarıdaki resim prensin iki pozunu, ve 
FrBns da iken ikamet ettiği villayı göstermektedir. 

Bağcılar, rençberler, ve böceklerden 
zarar görenler, herhalde okusunlar 

Reklam değil ufak bir tecrübe 
ile hakikati görecekler 

Bağcılar, Bahçe sahipleri bu sene «BAMBUL» ve saire :zararlı 
böceklere kartı müessir olan AMERiKAN TAGLEFOOT kum
panyasının B A ~ M A C U N U (TR E E TAN G
L E F O O T) kullanmı,lar ve çok faidesini görmütlerdir. 

Bundan maada ayni kumpanyanın, ataiıdaki ilaçları tavsiye 
edilmektedir : 

Ağaçlara, fidanlara, çiçek ve bilumum sebzelere zararlı olan 
uçan böceklere kartı T anglefoot P L A N T S P R A Y 
FiDAN iLACI.. 

Yaz mevsiminde hayvan sineği ve sivri sineklere kartı T ang
lefoot S T O C K S P R A Y t L A C 1. 

Bu ilaç hayvanların tüy ve derilerine ve ineklere süde hiç bir 
zarar vermediği gibi bilakis yaralarına iyi tifadır. 

Evlerde karınca ve hamam böceklerinden kurtulmak için Tang
lefoot «R O A C H A N D A N T » P O W D E R 1 L A C 1 
KULLANILIR. 

Bu i1aç ayni zamanda tarlalarda bulunan ve sebzelere zarar 
veren «DANA BURNU» böceklerini itlaf eder. 

Amerikan T ANGLEFOOT kumpanyasının son zamanlarda 
hastane, Otel, Fabrika, ev !e saire yerlerde dezenfeksiyon için 
istimal edilmek üzere «Tanglefoot D I F U S 0» ilacını ketfet· 
miftir. Bu ilaç yine Amerikan T ANGLEFOOT kumpanyasının 
cTanglefoot DIFUSOR» tesmiye edilen M AK 1 NAS I ile 
istimal edilir. 

Bütün mallar depolarımızda mevcuttur. 
AMERiKAN T ANGLEFOOT kumpanyasının umum Türkiye 

acentalıiı : A. LAFONT VE MAHDUMLARI LIMITET ŞiRKE-
Ti ... Depo : Halimaia çarfısı No. 52 IZMIR Telefon No. 4093 

1-8-15 (893} 
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ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

BUGüNKO PROôRAM 

KEMALP ASA iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Yan yalı Mürteza oğlu tamailin 
Kavalar zade Şemsiye borcundan 
İpotekli tapunun Kinunu evvel 932 
tarih ve 24No. ıunda kayıtlı Budam
cılar mevkiinde ıarkan yol, garben Bil'in kızı 
Ahdinin hafız Oıman, ıimalen Meh

Saat 12,30 Karışık pl~k neşrlyatı, 12 50 met oğlu Arnavut Haydar, cenuben 
Nevyork Evning World gazete-J feyler vardı ki, «,!3il» ?nların ya- Plak: Tilrk musikisi ve hnlk ıi""rkıl~rı, Koca~ Hasan Ali oğlu Muıtafa ile 

'inin netriyat müdürü bir gün ba- bancısıydı: ~ese.la perı masalları 13,15 Dahili ve Harici haberler. mahdut tapuda 3676 M.M ve vazi-
na aynı günün sabah gazetelerin- '~r~ı~ar gıbı. ~ıı_ıasını anhyacak yet beyannamesine göre tarktan gar-
~en kesilme bir ilan vermit ve: hırını bulmak ıslıyordu. Yalnız Akşam neşriyatı: be 115 ve şimalden cenuba 70 adını 
«Git bak bakalım, bu i,in iç yüzü altı ay vardı: . . . . Saat 18,30 CO<'ulara mac;nl ( Masal geniJliğinde kenarlarında 13 aşılı 
pedir» demi,ti. Nihay~! bıtı~ık. kadın k~nd.~sı.?e 1 dc:fo ) , 18,50 Karısık plak ne rlyatı, ufak zeytin ağacı üç delice zeytin 

«Bil» in hikayeıini bu ilandan apaçık s~ylemı'tı: Öyle oksurur-119,15 Türk musikisi ve halk şarkıları mevcut 339 lira kıymetinde çekir
~ıkardım. ilanı veren adamın hi·- ken çocugu nası~ yanınd~·tİtu!~r- 1 (Makbule Çakar ve arkadaşları), 20,00 deksiz bağ ve- tapunun Tetrini sani 
Jtiyesi de atağı yukarı aynıdır. du? · Ar~k ken.d.ı de son g~ e~~~~n ı Saat ayarı ve Arapça neşriyat, 20,15 932 tarih ve 39 sicillinele kayıtlı Ku-
0 adamın adını hatırlamıyorum. yakla·~~~nı .~ıslıyordu. Bır lbudtün 1 Tilrk musikisi ve halk şarkıları (3ala- lak dede mevkiinde farkında hususi 
Kendı'sı·nı· b·r dah d a·· d. aece du•undu. onra gazete er en h ttin k ~ l ) 2100 K f lı K 1 ı a a 0 onne ım. ~ T , A • e ve ar auaş arı , , on erans: yoldan ıonra tapuda yazı e Yani 
Fakat kıziyle birlikte çıkartmıf ol- birine fU ılanı verdı: (Ulusal Ekonomi ve Artırma Kıınımu damadı Kiryakula elyevm Giritli 
tluğu fotografı bala ıaklıyorum. B' k y ömrü kalmıf bir a- tarafından) (Öğretmen SUheyH\), 21,15 Nami ve kardeıleri, şimalen Kel Os-

« ır aç a d ki L • • Stüdyo Salon orkestrası tarafından muh- man veresesi bağı cenuben ve gar-

* 
dam altı yasın a RU:ını eyı ın- 1 • • , • 

I• d l Atl k olarak telıf Sıgnn, 22,00 Ajang haberleri, 22,15 ben yol ile mahdut ve 320 lira kıy-aanlar tara ın an ev a ı y ınki ğra • , w 

K Öld .. ~ ·· ak t B·1ı 30 lınma•ını istiyor. Çocuğtın gözle- ar pro m. metinde 3676 M.M mıktannda bagm 
anaı ugu v ı « ı • la . "'A"'t k .. iki 1 . ık artımı til 
d d k .. ük' M. · d.. · mavi •açları bakledır. aca - mu yet en aç a sure eve 

faftn ay ı, uç c ına» ııe or- Tt , •• • YARINKİ PROC;RAM b. • · 1 4/6/938 
'dünü ıürüyordu. Bil marangozdu, ların referans go•termelerı ıart- ö ı~c~. ~at anıt d 12 cumk dar-
·. t l • d evinin avl d d fır.» ğle ncsriyatı: tesı gunu aaa en ye a ar 
a e yesı e usun ay ı. . ük b. b"l ık l k K J 1 d lmak .. 
O b ··ru·· aün tezsalıını b d Umduğu gibı l' s ır otomo ı - 1 Saat 12,30 Karış p a neşriyatı, 12 50 ema pa!a crasm a yapı uzere 
• ' u n ° • n atın a • G · · 1 · d b k ı·k " k ilcisi ' ı.~ k uld B d t pi ken Mina da avluda • le gelmitlerdı. eyınıf erı e e - 1 P u : Tur mus ve halk şarkıları, aabuxa on u. u artırma a sa lf 

10:1~. Bilin iti düki.nından o~;- lediği gibiyd~.Beraberlerinde ufak 13.15 Dahilt ve Harici hnberler. bedelle? .tahmin olunan kıymetlerin 
l<aç ıaat ayrılmasını icap ettirdiği bir kız çocugu vardı. Kızın: % 75 mı bulursa en çok artıranın 
:Vakitler Minaya bititikteki kadın - Benim kardeti~ o~aca~ bu A~~ neşriyntı: üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdir-
bakardı. Bil yemek pitirmeaini mu? ~iye ~ağırması üze~ıne ıpe~-1 Sa.at 18,30 Karışık plak neşriyatl,18.SO de en çok a.rtıranm taahhüd~ baki

1 

biraz beceriyordu. Yumurtalı su- ler ıçındekı kadın sert hır ıes!e:. pngilizce ders.! (Azime Ipek). 19,15 Türk kalmak ,artiyl~ ~ah.' on beı gun da
cuk, kızarmıf patates gibi feyler - Sen her.eye karışmasa.na .So- lmusiklsi ve halk şarkıları (Servet Ad- ha uzatılarak ikincı arbmıalan 20/ 
jf'e gevrek, muz, kutu balıkları da zümden çıkm~, yoks°:. ıenı bura- ı nan ve arkadaşları), 20.00 Saat ayarı ve 6/938 Pazartesi günü ıaat on birden 
imdada yetitiyordu. da bı~akır, ye~ın~ bu guzel kızı alır 1 Arapça neşriyat, 20,15 Tilrk musikisi ve on ikiye kadar yapılacaktır. Bu artır-

Bititik kadın bu yemeklerin gide~m, demıfti. ,A ı halk şarkıları (Haluk Recai ve arkada~- mada aatış bedelleri ne olursa olsun 
Jlört yafındakilere uymıyacağım cBıb bu.~~.dına bak~ıf ve kat 1 j ıarı), 21 ,00 Spor kontısması: (Nizame~- kıymetlerine bakılmayarak ~n çok 
!aöylediği zaman Bil ondan kendi- b~ ıeıle kuç~ kı~ı ıçı~ .ba,ka 1 tin Kırsan), 21,15 Stüdyo Salon orkes- artırana ihale edilecektir. işbu gayri' 
~ine yulaf ve ıebze pİfirmeyi öğ· plan!arı oldugunu soylemıftı. Odto· ıtrası, 22,00 Ajans haberleri, 22;15 Yarın- menkuller üzerinde her hangi bir ıu-
tetmeıini rica etti. Artık, her ye- mobıl uzaklatırken arkaları~ .a~ ki proğram. retle hak talebinde bulunanlar elle-
~eğin dibini tutturmaıına rağmen u.zun uzun baktı. Bunu duyan bıtı- rindeki resmi vesikaları ile birlikte 
Ler gün öğrendiklerini pİfİrİyor- tık kadın: l h ! d d' K k SENFONiLER.. yirmi gün zarfında icraya müracaat-
'd O t 1 w •• •• •• - Hay A la e ı. ızın ıs- 1 r d Ak . h ld liakl t 
i..ıu. dr a lf 1 supk~ruyl o~, ~~u o metine mani oldun. Haıtalıklı bir 14.45 Roma kısa dalgası: Senfonik ~ili~zım ır.l" Si ima deık arı ~~~ 
,.. ıyor u. anız Ofe erı ~ere- d b .b. v I konser 22 R a Bari· Filhannoniı t sıcı nce ma um o a ça pay&At
miyordu. Minanın küçük çama&1r- a amıdn b~ ndurk~okpu gı ı çocu~u 1,_ ~- rlom(~urst~aeng,er'' idit a-i madan hariç kalırlar. Satış peşin pa-
l d k d. yanın a ır a ı a tutmaıı caız ~ımın KOnse ın ares ·ı l .. ·d tıt ·k· 
arını a yı ıyor ve yamıyor u. d w .

1 
1 1i nd , 1_ B ıchnPr 2_ Str 3- ra ı e o up muşterı en ayrıca -;o ı ı 

Kızı yalnızlık duymaıın. diye ona eBgı · k b·u d 1. B'l I~ 1 ~· v· ;~n 22 i5 Prag ~ussf 'k buçuk dellalive alınır. Sartname ilan 
bir de kedi yavruıu bulmuftu. Her af' da otomol ı er be ge ıp ı 1 az~k1 . - ıva · ' · en onı tarihinden itibaren her kese açık bu-

d t . d. b hl tara ın an ıavu unca u kadın ko- • mu.c:ı ı. l d 1 kt T ı· 1 · nt d. ;sece ona uasını e tır ı, sa a a- B'l'. h··k·· . un uru aca ır. a ıp erm 70 ye ı 
.. d ·Ik · kı d d K d' casına ı ın u umete şıkayet k ak ·ıı b k ,. a ı ıf zının uaaıy ı. en ı d.lm . . .. l . . HAFiF KONSERLERı buçu pey çası veya mı i an a 

ae dua etmeye çalıtırdı: cAllahım e l esını ıoy emıştı. itibar mektubu ve 34/160 dosya 
'derdi, kızım için yaİılıt adım at- * 

1
. ı. d 1 B No. su ile Kemalpaşa İcra Memurlu-

lığımı görürsen, beni düzelt.» 7.ıo Bcr ın :ı(lSa n gası: ayram tem- ğuna müracaatları ilfuı olunur. 
Pazar günleri küçük Minayı ki- . . . ı JlOSU! (8.1~ devamı) . ... 9,45 Berlln kı.sa 1417 (891) 

liseye götürür, Mina yerinde fı- Bır sabah Bıl'ın dükkanına gi- dal<1ası: Bır mayı.c; rogramı. 9,50 Pans-
lnrdamağa başlayınca, ona nane ren kadınla erkek hala kendi kü- :1'.fondinl: Pl~k 10,45 Keza. 11,35 Keza: A b M k I 
.rkeri verir, batını bir tarafa bü- çük kızları~m yasını ... ~t1;1yorlardı. 1 13 ~mis - Mondial: K~nser .n~k1i. 13 ŞÇl 3Şl · a arna arJ 
#'~ek aöylenen vaazı anlamağa Kadın magmum degıldı. Sadece Bcrlm kısa dal~ası: Hafif musikı {14,15 
uğratırdı. kederli i~.i. ~anındaki kadına k~r- : deva.mı). 13 Bükr~: Diniku orketthı.c:ı 

fı pek mutfık davranan erkek ıse 1 (14,30 konserin devamı). 13,15 Romn * kendi gibi bir marangozdu. Bu kısn dalgası: Karısık musiki. 15: K~7.a. 
istediği, um~uğu fakat ... her ~n ~~- : 14,15 Pnris - Mondial: Konser nakli. 

M~na mektebe gidecek kadar k~ge~ece~w~ıY.e ~orktugu,. yuregı- 1 16.15 Berlin kısa dalgacı: Mayıs bayra
oldugu vakit onu mektebe Bil gö- nın tıtredıgı çıfttı. Kısaca. ımı proğrrunı. 17,45 Berlin kısa dalgası: 
türür, aktamları gidip alırdı. Bir - Aradığım sizıiniz, de~~ ~e: 1 Ncşe1i akşam musikisi. 18 Peşte: Radyo 
sün en eyi esvaplarını geyerek - Onu ne zanıan alabıhrız? 1 or'kestra.,ı. 18 Prag: Fok orkestrası (Di~ 
mektebi ziyarete gitti. Hocaya se- ıorgularına: vorak, Smetana vesaire). 18,50 Bcrlin 
bebi ziyaretini izah için muhteri-1 - Bir gün sonra, cevabını ver-

1 

kısa dalgası: Neşeli akşmn musikisi. 
sane : di. 19,15 Bükreş: ilkbahar musikisi (Ean-
-Anneıi olaaydı, her halde ge- O günü dükkan~nda geçirdi.

1
ao). 20: Keza. 20 Peşte: Plak konseri. 

lip kızını görmek iıtiyecekti, dedi. 1 Mevaim yazdı ve Mına avlu~~ oy: 120 Berlin kısa dalgası: Halk bayramı 
Fakat renkli hiğıtlardan, bir ta-jnıyordu. Onun tarkısının sozlerııprogramı. 20,30 Bükreş Akşam konseri. 

lum tekillerden ve oyflanan oyun- kulaklarına dolu!ordu. Y em~kte: (20,10 devamı). 20,45 Roma, Bari: Ka
lardan fazla birfey anlayamamıt- f rini pitirdi ve Mı~a yerken otekı I nşık musiki. 20,50 Paris - Mondial: 
~ı. Onun için bir daha gibnedi. ı seyretti. Onu yatagına yatırdıktan ! Kahvehane mu.c;ikisi. 21 Viyana: Neşeli 
.cOna faydam dokunamıyacak birlsonra karanlıkta durdu ':e .m1;1tta- 1musiki. 20,30 Milano: Knr!§ılc musiki _. 
,ok feyler varıt diye dütündü. rit fası lalarla gelen nefesını dınle- konseri. 23 Bükreş: Hafif p1ak musikisi. 

di. . ... k b' k 23,25 Peşte: Çigan orkestrası. 17,45 Bertin kısa dalgası: Halle musikisi 

Selcinik sergisinin Birincilik 
madalyaaını kazanm1Jlır ... 

* 1 - Ben bu gece kuçu ır ı· (18,50: Devamı). 18 Pe,ıte: Çigan orkes-
«Bib hastalandığı vakit Mina zım, beni Öp baba.. OPERALAR. OPERETLER: trası, 19,20 Prag: Tamburklübünün kon-

altııın~ardı. Bir Mayıs günü dok- «Bib ba,ını salladı: .. .. ~~· 19,30 Brüno: Klasik Piyano musi-
tora gıtti. Döndüğü vakıt dükka- - Olmaz, sen artık buyuk kız- 17,15 Roma kısa dalgası: Lirik opera kisi. 20 Bil~: Orkestra Konseri. (21.05 
nında uzun oturdu ve it görmedi. ım. m\L.<;ikisi. 21,30 Torino: Johann Strauss Konserin Devapıı ) . 20,40 Laypzig: As-
Pençereden İçeri ıü.zülen günef operetlerinden birini naldl. 22,30 J,ille- kerl Bando. 21 Viyana: Tariht Marşlar 
yerde parlak kareler çizmitti. De- * Toulouse - Limoges: opera piyesi nakli. (St.ra~ ailesinin eserlerinden). 21,30 
;°tek artık eyi olmıyacakb. Belki "' Laypzig: Dnlet musikisi. 21,30 Berlin Ia-
de alb ay daha vardı. Ertesi sabah Minayı almaga ODA MUSiKiSi: sa dalgası: Karışık program. 22 Bertin 

Kulağına Minanın ıeıi geldi. geldikleri vakıt onu hazır buldu- 18,30 Roma kı~n dalgası: Oda musiki- kısa dalgası: Eğlenceli akşam programı. 
~ebeğine tarkı ıöyliyordu. lar. Küçücük çamatırları da yıkan- :si konseri. 19,30 Prag: Yaylı sazlar ku- 22 Viyana· Mus·k'l' .. _,il v· ah 

M· ·· • ld..... ··k"kl · d'k'l · ti Bil . ~ · ı ı ı ve SOZJ ıyana s -
ak 

ına. o gece onu opmıye ge ıgı I mıf ve ıo ~. ~rdı ı ı. mıf ı' . f arteti. neleri. 22,25 Prag: Szimanowskinin ma-
v tt hır bahane buldu ve bırak- onun bebegını e tamır e mı• 1• zurklarından 22 25 Ostr . B d 
madı. Çünkü artık onu hiç öpme- Ona gülerek: . , RE.slT ALLER: muzika. 22 4~ Bilkr . Lok av~ ~n ° 
meliydi. Onu kolu erittiği kadar - Şimdiye kadar hiç misafırlı- ser nakl· '

23 15 
peş. an n o~-

uzakta tuttu, gözlerinin içine ha- ğe gitmemittin! dedi ve o kendi- 12,15 Roma kısa dalaası: Halk ııarkı- 23 20 p ştı .. n'-~ rag: Pl!k konserı. 
k ak S t k k k · d v k . .., · ' e e . .1.UJQyo orkestrası. 23,30 l.a-

l
adr : b-b en ar ı1 .• oc~and d~ sıne Yogruk okfunca.b .. yük. k ları. 16 Peşte kısa dalgnsı: Macar halk ypzig: Gece musikisi 

o un, a anı naaı opersın, e ı. - o , yo ıen u ızıın arkıları ve orkestra. 18 30 Bcrlin kısa · 
Minanın dudağı büktilmüttü. Ya- artık, diye hatırlattı. dalgası: Alman çocukları 

1

şarkı söylilyor. OPERALAR 
tağına boynu bükük döndü. Bil Minayı aralarına alarak uzakla- 19 Bratislava: Işçi şarkıları. ' OPER~"'TLER. 
erteıi gün emin olmak için ba,ka tan kadınla erkeğin arkasından 
bir doktora gitti. Eve döndüğü onlan gözden kaybedinceye ka- DANS MUSIKISlı 
zaman artık emindi. dar baktı. Ayrılıtın zor olması ih- 23 35 Prag: 24 ten b h 4 d k d . · li • d .. ·· k M. · • sa a e a ar. 

tima nı UfUDere maya mavı Viuana (Danve hafif ile') 2415 T · 
b . · t• · l d. O ·· J mus ı . , orı-* ır temııye ge ırmıt er ı. ~- no, Milano. 

12 Bertin kısa dalgası : Opera hava
lan. 21 Pe-şte: Donizetti'nin c Don Pas
quale > operası. 21,05 Prag: Dvorak'ın 
tDichschakleb isimli operasi. 

Yapılacak iti dütünmeye çalıt- rürken bunu açmıt ve batının us-
tı. «Nebraskaıt da bir kız kardeti tündeki mavi ipeğe o kadar dalmı' MUHTELIF: RESiTALLER 
vardı. Fakat o bezgin bir kadındı. ,idi ki, dönerek el sallamayı unut· 19,10 Roma losa dalgası: Arapça mu-

11 
Berlin kısa dal . B ah , ~ _ 

Ya küçük Mina.. Onun bildiği öyle muftu. 'k' · . .. gası. r ms ın şar 
~k'.l~ program. 20,37 Ban: Turkçc mu- kılarından (15,15 Piyano konseri). 18,25 

a::. ~ ;a;K ,_..L _J ' l sı ılı program. 21,15 Bari: Yunanistan Brüno· Dvorak'tan .. . 
lzmir lZ İSeSinae yetışen er için musikili program. 22,30·Paris P. T. 18,36-Berlinkısadalg:~ : ~1~~~:1!~:~ 

• b k / ., d T. Grcnoble: Tiyatro: cPrene gnrd a la lerindcn Piyano konseri. 19,10 Ostra-Ce m İ yetı aş an ıgın an: peinture.> va: Şarkı konseri. 19,15 Bükreş Çift pi-
Cemiyet, ıenelik kongreıini 5 mayıs 938 tarihine rastlıyan pe~· yano kon..<;eri. 19,30 Peşte: Piyano kon-

tembe günü ıaat 16 da Kız Lisesi binaıında yapacaktır. Her hır PAZARTESI 2. 5. 1938 seri 19,45 Prag: Saksofon solo (Flclsch-
azaya davetnameler gönderilmittir. Adresleri bilinemediğinden HAFIF KONSERLER: hans, Kalnch). 20,20 Prag: Şarkılar.20.30 
kendilerine davetname gönderilemiyen Kız lisesi mezunlariyle Berlin kısa dalgası: Solist konseri. Ke-
Kız Lisesinde öğretmenlik ve i,yarlık yapan zevatın lütfen o gün 17,10 Berlin kısa dalgası: Halk konse-jman. 21,45 Bilkreş: Enstrünuıntnl kon-
Kız Liıesine gelerek kongreyi tereflendirmelerini saygılarımla 

1
ri. (8,15 devamı), 13 Berlin klsa dalga-

1
ser. 

çok rica ederim. sı:Hafif musiki (14,15 devamı). 13,2:51 
Kız Lisesinde yetitenler ce~iyeti bafkanı Bükreş: Pllk konseri. (14,30 Devamı). DANS MUSIKISI 

ffAYDAR CANDANLAR 17,10 Bratislava: Hafif dans fantazUcrl. 23,30 Viyana. 

SAHlFE 9 
-z e:: :w 

lngilterede yapılan 
73 son manevralar 

~ r~:atL!ıl~IBllBl.Ull!ll ...... llnl~2iıll&ilililll~ .................... ..- :"\ 

Türkiye iş Bankasına 
memur alınacak 

Bankamız ıervislerinde çalıttırılmak üzere Lise mezunu ol
mak ve ya~ı otuzdan yukarı olmamak •artiyle memur alınacaktır. 
Talip olanların tahadetnameleri ve hüviyet cüzdaniyle ve varsa 
hizmet vesikalariyle fUbemize müracaat etmeleri rica olunur ..... 

Lisana vukufu olan ve ameli malumatı fazla olanlar tercih 
edilecektir. Talipler arasında memur intihabında bankamız ser-
best olacaktır. (866) 

·----~---· 
ŞARL PRIMUS 

Avrupadan avdet etti ... Her gün ilerliyen Avrupa boyacılık 
san'atının yep yeni terakkilerini tetkik etmittir .. 

Bayanlar! Baylar! 
Mevsim gelmi~tir. Elbiselerinizin kirlenmiş veya lekelenmiı olmasından 

end~ etmeyiniz 1 
En müşkülpesent gustoluları bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRJMUS 
mü~inde bu ihtiyacınw temin edebilirııiniz 1 

lzmir ve civan saym balkının gösterdiği büyiik rağbet dolayuiyle bu sene 
fiatler rekabet kabul etmiyecek derecede tenzil edilmiftir. 

NOT: 

Müessesenin hiç b•r 
,ubesl yoktur. Yanh' 
yere müracaat olun-
masın ••• 

Adres: Büyük Kar- : 
dlçah hı n altında ~ 
•2-e Numarada. : . 
Şarl Primus :_. Telefon No. 3449 

........................................ lllliıl ....... ,uı. 

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
Birinci Aziziye mahallesinde kırımlı sokağında ,arkan kırımlı 

sokağı ile 35 parsel, timalen kırımlı çıkmazı, garben 33 parsel 
cenuhen 36 pllr:sel ile çevrili 1597 ada ve 34 parsel sayılı iki ev 
Aziziye camii vakfından olup ve vakfiyesi olmadığı ve bu camiin 
930 yılında vakıf idareıine geçtiği anlatılmıf, ve o yolda senetsiz 
olarak adına kadastrolanmıttır. Bu yerde mülkiyet ve mülkiyetin 
gayri ayni bir hakla alakadar olanların tasarruf vesikalarile bir
lilrte ilan tarihinden itibaren iki ay içinde lzmirde Saçmacı ha· 
mam ıokağında 20 numaralı binada kada!.tl'O müdürlüğüne mü-
racaatları ilin olunur. 1433 (889) 



SAYFA: 10 DNIASlk -
Çiçek 

Çiçek güzelliğin canlı tablosudur. 

CilJinwn taltriı iJil· 
memeıini İıf erıeni2 "/ 
Dünyanın her tarafın· 
da seve seve kullanı· 
lan ve cildi traıtan 

sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
T raı bıçaklarını 

kullanınız. 

Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za
manlarımızda ruhumuza neşe]er ser
per. Çiçekçilik de güzelliğe ayn rev

nak verdiği için bedii sanatlar haya
tına girmiştir. Bu sanat şimdiye ka
dar hep Türk olmıyan unsurlara 
mahsus zannedilirdi. Her sahada ze
ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka
dınlığı bunda da muvaffak olmuş
tur. Tabii ve suni el ile işlenmiş ve 
süslenmiş paketler, matem çelenkleri 
hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi
danlığı ile Karşıyakada iki çiçek 
bahçesini rekabet edilmiyecek dere-

Umum satış yeri: lstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

ede ucuz veren bu kanaatkar Türk 
çiçek müessesesini ihtiyacı olanlarm 
bir kere ziyaret etmesi ötedenberi 
bu müessese ile alış veriş etmek su
retile alakadar olan zatlarca da ma
JUm olan bu hakikate İştirak edecek
lerdir. 

Belediye evlenme dairesinde 
Çiçekçi Şadiye 

tZMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesini ikinci bey -
ler sokağında fınn karıısında25 

numaraya naldeylemİ§tir. 
TELEFON : 39S6 
EVi Cöztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

Şark Sanayi 

Fener Tip 5. 

Bozkurt Tip 8. 

Kelebek Tip 9. 

Kumpanyasından: 

90 cm 

85 » 
80 » 
75 )) 
70 )) 

Kurut 
832 

756 
723 
690 
657 

85 )) 732 
80 » 701 
75 )) 670 
70 )) 639 

1 .- Yukarıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pefİn öden-
meaı metrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) Atıflara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kurut 
mütteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak isteyen müfteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği fiatlere 
uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu tas
dik olunur. 

!'!"' 

Ticaret Odaıı resmi Mührü 

lzmir Defterdarlığından: 
Satıf No. Lira 

1304 ikinci karantina köprü iskele C.92-94 kapı No.lu 190 
418.25 M.M. arsa 

1305 3 üncü karataf Halil Rifatpa•a C. 651 ada 1 parsel 30 
den müfrez 62 M.M. arsa 

1306 3 üncü İcaratat Halil Rifatpata C. 651 ada 1 parsel 2fi 
de müfrez 53, 75 M.M. arsa 

1307 3 üncü karatas Halil Rifatpa,a C. 651 ada 1 parsel- 40 
den mühez 83,25 M.M. arsa . 

Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 28-
4-938 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle temdide bırakılını9-
tır. ihalesi 9-5-938 tarihinde saat 15 tedir. 

Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 
1434 (890) 

Turgutlu Belediyesinden: 
Beleciiye devairinin 938 mali senesinde istimal edeceği def atir 

vesair evrakı matbuasının pazarlıkla tabettirileceği ve pazarlık 
gününün de 26 nisan Salı günü öğleden sonra &aat 2 de olacağı 
Anadolu ve Yeni Asır gazeteleri ile ilan edilmit ise de yevmi 
mezk\ırda talip zuhur etmediğinden pazarlık 4-5·938 Çartamba 
günü saat on beşe talik edildiği ilan olunur. 1424 (888) 

inşaat miinakasası. 
Jzmir incir ve üzüm r"f arın1 sahş ko
operatifleri birliğinden: 

Bozdağmda in a edilecek pavyon, helalar ve dieer müteferrik 
i şler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

inşaatın muhammen lceş:f bedeli 19.801 lira olup nakit fiat esa
sı üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı o!an 1500 lira nakit, Banka mektubu veya 
devlet'tahvilleri olarak yatırılır. Eks·l~me 10 - 5 - 938 tar.hinde 
sah günü saat on bette lzmirde birinci km·donda lf hanında ge
nel direktörlük odasında yapılacaktzr. 

Fenni e\'l"tı.ln görrr.ek istiyenler lzınirde Birinci Kordonda 
Gümrük karsısındaki i ı t.,,e hanmda Birlil< fen mütavirliğine 
müracaat etmel;d:rfo:. (892) 

......................................................................................... 
• • • • . . . . . 

ı s . . . 
• • • . 
• • • . . 
• . 

MAZON İsim Horoz markasına dikkat müşabih isimleri ve taklit
leri reddediniz. 

·······································••4••············································ _&$ 

Kırkağaç maln1üdürlüğiinden: 
Fabrika satışı 

Evsafı : Zeytinyağı, pamuk ve un fabrikası : BABKUK marka 
ve LANGAJ marka olmak üzere iki kazanlı ve çift silindirli 
KAMPAU markalı motör .. . Zeytin kısmı : lki preselidir, beter al
tıtar tonluk bet adet yağ deposu vardır. Un kısmı : Halen gayri 
faal olup bet ta, ve elek tertibatlıdır .. Bir de adi un ta•• vardır ... 
Pamuk kısmı dairesinde evvelce )<ırk çıkrık var iken halen faal 
20 çıkrık mevcuttur iki anharlı pamuk presesi vardır. Ve her üç 
kısmın teferrüatleri, tamirhanesi, yazıhanesi, bol suyu, mesken
hanesi, müteaddit depo ve ahırları olup sekiz dokuz dönümlük 
saha üzerindedir. 

Muhammen bedeli : Yirmi bin liradır. 
Yukarıda evsafı yazılı Kırkağa~ kasabasında kain karakinle

re ait maruf fabrikayı 929 senesinde satın alan müteveffa Halil 
Gördesin 2222 sayılı kanunla uzatılan ve 933 - 937 senelerine isa
bet eden taksitlerinden maa faiz tahsili icap eden 17000 liranın 
temini için ba,ka müracaat edecek emvali bulunmadığından tah
sili emval kanununa tevfikan 14/4/938 tarihinden itibaren yirmi 
bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıt
tır. 

Tediye teraiti : 17000 lirası pe,inen alınmak ve fazlası müte
akip senede 4500 liradan atağı olmamak üzere yedi seneye ka
dar uzatılır. isteklilerin 1500 lira teminat makbuzunu havi teklif 
mektuplarını muvakkat ihalenin muallak bulunduğu 5 mayıs 938 
tarihine rasthyan pertembe günü saat 16 ya kadar Kırkağaç ka
zası idare heyetine makbuz mukabilinde vermeleri ve fabrikayı 
görmek ve daha fazla izahat almak isti yenlerin de mezkUr tarihe 
kadar her gün maliye dairesine müracaat edebilecekleri ilan 
olunur. 21-24-28-1 1325 (836) 

No. 2213 No. 2213A V 
DAIMON markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yeşil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayı' ve askı· 
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şimendi· 
fcrcilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes için kull•nılmeia elveritlidir. 

, 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

1 
·0ı: l 

.BANKASI 

~«'e ... 
-··- "PERLOOENT.. dit macununu 
\ercih edeceksiniz, 

'Zira anızın bilcOmle - •eraltl ııhhlyaslnl 
-haiz olan bu macun dlflerl çOrOmekten 
'korur, dl• etlerınr kuvvetlendirir, nefesi 
ierlnfetır. v~ insanın gOrOnOt efesini 
1artırır. 

-·-.-1"~ ~~-?~ ... t-~'"~ i6a ~·. 
14,4. ~ "° ~4w qt-.. iA~l~ ..+.c.4c ~~ot.ll . 

w ; 1 ! 'J 'J ı!!!I: ı.ı!L.:._J 
TURAN r abrikaları mamulatıdır. Aynı zaruanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fraş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 

lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yalnız toptan sa
ttılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniı. 

Posta Kut. 2ac Teefon 34911 

,&B..-~K-........................... . 

BAO VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
t!diniz. ŞEHiR - ÇIFTUK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik'· Radyo - Telefon •• Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 ,911 ........................................ .. 



, 
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insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş
lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

Dişler nıçın çürür'? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz.. 
lemeğe· de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

.JABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYIN iZ. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı cac:kk.i 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
bmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 

makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar _çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
&lemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili i~indeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını Körmelisiniz. 

Böbr~k, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu,..., 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni I:ımir ecıaneıi TELEFON 2067 
:il . ·- . ._ . , .. . ~. , ... 

Bornova Ziraat mektebinden: 
1 - Mektebimiz meyva bahçeleri için biri 60, diğeri 120 tonluk 

olmak üzere iki adet kirgir havuz inpsı 22/4/938 tarihinden itiba
ren açık eksiltmeye konulmuttur. Muhammen bedeli 3223 lira 67 
ku~ştur. ilk teminab 241 lira 78 kuruttur. Bu i~e ait tartname ve 
keşıf evrakını görmek istiyenler her gün mektebe müracaatleri. 

2-Taliplerin ilk teminabnı malaandığına teslim ve mukabilin· 
d~ alacaklan makbuzla eksiltme günü olan 7 /5/938 cumartesi gü
nu saat on da mektepte aahn alma komisyonunda hazar bulunmala-
n ilan olunur. 22 - 27 - t - 6 1336 (839) 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık · 

Dikkat 
Ediniz 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. -
BREMEN 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. TlBERIUS vapuru 2 / 5/ 938 tarihin 
ACHAf A vapwu 25 nisanda bek1eni· de limanımıza gelip Rotterdam, 4\ms

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen terdam ve Hamburg limanları için yük 
için yük alacaktır. alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROUMAINE RHEA vapuru 12/ 5/ 938 de beklen· 

BUCA REST 
DUROSTOR vapuru 3 mayısta belde- mel:te olup yükünü tahliyeden soma 

niyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· Burgas, Varna ve Köstence limanlarımı 
tarması cTuna> limanlan için yük ala- hareket edecektir. 
caktır. SVENSKA ORIENT lJNIEN 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE VIKINGLAND motörü 30/ 4/ 938 de 

BULGARIA vapu: ~~nda bek- limanımıza gelip Rotterdam, Hambura 

}eniyor. Burgas, Vama için yük alacak- Gdynia. Dantzig, Danimark ve Baltık 
tır. limanları için yük alacakbr. ,,> 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal DEN NORSKE MtDDEUIAVSUNJE GOTLAND vapuru 19/S/ 93& d. 

N E V 
OSLO beklenmekte olup Rottcrdam, HambUJI 

R O Z • N BAGHDAD vapuru 15 mayısta bek- Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltılı 
. ] }eniyor. lskenderiye, Dicppe ve Nor- Jimanlan için yük alır. 

almak lazımdır v~;s::~Nal~~ UNES SERViCE MARIT1ME ROUMAIN 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmuina UVERPOOL ALBA JUUA vapuru 9151938 el. 
mani olmakla beraber bütün ııbraplan da dindirir. JES.SMORE vapara 5 mayısta bdde- limanımıza gelip Malta, Marsilya ve Ce-

lcabında günde 3 ka,e alınabilir niyor. Burgu, Varna. Constanza,, Suli- nova liınanlan için yük ve yolcu alır. 

------~-------------------~~~~B~a~~~~ ~&kik~~ t~~~~~ AME.RtKAN EXPORT ~ lardaki değişikliklerden accnta mesuli-

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi bealer, çil, leke ve sivilceleri kimilen !zaie 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkian 
ııbht güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört tekilde takdim itir: 
1 - Krem Balsamiu yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem BaJ.samin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkR 

- Krem Balsamin acı badem gündii% için beyaz renkli 
lngiliz Kanıuk eczanesi Beyoilu lstanbul 

,_. ~ 
TAZE TEMiZ 

UCUZ İLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün İzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kalı mC§hur Amerikan filidi ile bu 
sene~ yeni ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali ilaç
lan, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlarını, lngiliz markalı kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlarına, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
ir haıeratı öldüren ve Burnava Zi
raat enstitüsünün raporunu tqıyan 
«iCAT AKtll.AJ> tomnnı kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
edebilirsiniz. 9 rakkamıru istismar 
etmek istiyenlerin mağamnuzla biç 
alakası yoktur. Batka yerde de ıu-f mamıza dikkat buyurımuz. 
bemiz yoktur. Lütfen vukandaki fir- TELEFON! 3882 

lNC. yet kabul etmez. Daha .fazJa tafsilat İçiD 
Pire .:ktannuı doğru leferler İkinci Kordonda F ratelli Spcn:o vapur 
EXOCHORDA vapuru 22 nisanda acentalığma müracaat edilmesi rica olu

Piredcn Boston ve Nevyorka hareket nur. 

edecektir. Telefon : 4111/4221/4142/2663 
EXCALtBUR vapmu 6 mayısta Pi- ·EF~~!!!!!:!l~!!!!lll-lfllll!!!!!!!!!!ll!!!~!!!!!!~ 

reden Boıton ve Nevyorka hareket ede-
cektir. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST vapuru 30 nisanda bek· 
leniyor. Port - Sait vo lalcenderiye için 
yük alacak.br. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
DUNA vapuru s mayıata bekleniyor. HELENIC UNES L 'ID. 

Tuna limanları için yük alacaltbr. AIBlNAI vapuru 26 nisanda hcklo-
lllndald hareket tarihleriyle nav- . R 

}unlarda'-• de . .kliklerd nıyor. otterdam, Hamburg ve Anvcn 
.ıu ğışı en acenta me- limanlan için yük alacalcbr. 

suliyet kabul etmez. HOLLANDIA vapuru 30 nisanda 
Daha fazla tafsil.At almak içln Birin- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Anvers limanlarından yük çıkaracaktır. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- HELLAS vapuru 8/ 9 mayıs arasında 
caat edilmesi rica olunur. b LJ ·ı k d' R d eat enı me te ır. otter am, Hamburs 

Tel. No. 2007 ve 2008. A ı· t • • ··k al k 
•111.!:~~~ll!"~-~----• ve nvers ıman an rçın }'"U aca tır. 

Ol• • V ş •• LINEA SUD AMERiKANA 
1 VJ e Ure. RIO VERDE motörü 23/ 23 nisan 

LlMİTET arasında bekleniyor ve Nevyork için yük 

V 
alacaktır. 

. 3pUf acent&SI RIO PARDO motörü 20/ 22 mayıa 
BlRJNCI KORDON REES arasında bekleniyor ve Novyork içia 

BiNASI TEL 2443 yük alacahır. 
Ellennan Lines Ltd. Gerek vapurlann muvasaIAt talrhlerl, 

LONDRA HATrl gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
CARLO, vapuru iki niaanda Londra kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

ve Hail' den gelip yük çıkaracak ve ay- Daha fazla tafsilat almak için Birlnd 
ni zamanda Londra ve Hull için yük Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
alacakm. umumt deniz acentalığı Ltd. müracaat 

POLO vapura 29 ni-nda l...oa.dra ve edilmesi rica olunur. 
HoJlden cdiP yük çıkaracak. TELEFON: 3171 - 4072 

OPORTO vapuru 28 nisanda Uver- •••n ________ _ 
pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Uverpool ve Cloegov 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

için yük alacaktır. 

l...ESBIAN YaJMIN 1 7 mayısta iner· 
poo} ve Svaneeaclan gelip yük çıkaracak 

OPORTO vapuru 7 JDllYl9 J938 de 

Memldtd lıastannt dış tabibi 

Muzaffer Eroğol 
• ~ içiA yük alacakbr. VE 

THE GENERAL STEAM HA VlGA
TION LTD. 

Kemal Çetindağ 
ALBATROS l -npunı 20 mayısta 

Londra için yük alacalı:tu. 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

DEUI'SCH LEVANTE. IJNJE 
ACHAtA vapuru limanımızda olup 

yük çıkarmaktadır. 
Tnrlh ve navlunlardaki değişiklikler

den nccnta mesuliyet kabul etme&. Telefon : 3921 

1 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
Cl&(~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ego 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiı ucuzdur. 
latanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

., ::::::-of>ostr Rlln~i~ 
1 

Ditleri içinden dıtından temizliyen her kesin beğencliii ve 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ..... . 

BRONZ 
Dit Fırçasıdır . ..... 

Her eczane ve tuhaf iye mağazalarında arayınız. 

---·~111 
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Londranın Berline v 

yapacagı 
• 

avsıye 
Cekoslovak 
' 

meselesinde cok 
' 

büyük bir itidalle hareket tavsiyesidir 

Sulhun korunması yolunda 
lngiltere ve Fransan·ın askeri anlaş

ması büyük bir rol alacaktır 

Japonlar hata ediyorlar 
''Çin milleti arasında dahili bir 

olmamıştır,, ayrılık yoktur ve 
Çinliler bu harbin mahiye- r 
tini Japonlardan daha şuurlu / ," 

bir şekilde anlamışlardır 
Şanghay, 30 M 

( ö.R) - Bir 
tedhitçi bu sa
bah Hongkong 
bankası Şang

hay tubesine 
bir bomba at
mıttır. 

i 

' 

• 

iki çocuk ya

lngiltere - Almanya müzakereleri ni idare edecek olan Alman hariciye nazırı B. Ribbentrop ve karısı ralanmıf, mad-
ROMA, 30 ( ö.R) - Londra müza- giliz hariciye nazırı ıunu tasrih etmiştir: muahedesindeki hükümlere ve buna ait di hasar kay

kerelerinde lngiliz ve Fransız nazırlarını lngiliz. Fran11z münasebetleri ve iş bir- olmak üzere 1936 nisanında iki hükü- dedilmemittir. 
en çok meıgul eden Çekoslovak mesele- !iği etrafında yapılan müzakereler iki met arasında teati edilen mektuplara da- PEKiN, 30 
ai hakkında filen fu karar verilmiıtir. : taraflı anlaımalar kadrosuna girmekte- yanmaktadır. Bu mektuplarda, Lokamo ( Ö.R ) - Ti-

Londra Berlinde müdahalede buluna- dir ve bay Çemberlayn Iıalya ile başla- muahedesindeki hükümlerin pratik saha· yençin • F uçeo 
rak Çek mese1esinde en büyük bir iti- dığı, Fransa ile devam ettiği bu te§ebbüs- ya çıkarılması için iki hükümetin ica- hattında Çin
dalle hareket etmesini tavoiye edecek !eri Avrupada uzlaşma sahasını genişle- hında mütabık kalacakları kaydedilmek- liler ve Ja
ve diğer taraftan Londra ve Paris Prag- ıecek ıekilde uzatmak niyetindedir. in- te idi. Şimdi yapılan da bundan ibaret• ponlar büyük 
da mü~terek bir te§ebbüste bulunarak giliz • ltalyan anlaşmasının Avrupa sul· tir. Yani verilen kararlar, Lokarno mu· tahtidat yap
Çekoslovakyadaki Alman ekalliyetleri- hu için bir hizmet olduğunu kaydettik- ahedesi gibi, tedafüi bir safhada kal- makta ve müt
ne Çekoslovak ana yasasının çerçivesi ten sonra lord Halifaks ltalya ve Fransa maktadır. Fakat bu hal, bu kararların hit malzeme 
içinde daha büyük bir hürriyet verilme- ara~ında da buna benzer bir anlaqmı:ıınırı r,enişliği sebebiyle tarihi bir hadise ol- toplamaktadır .. 
ıini tavsiye edeceklerdir. lar. Çinliler Ja-

cTimeu gazetesi lngiliz - Fransız mü- ponlara kartı Marefal Çan - Kay. Şek Çin askerleri •. 
zakerelerinln neticesi hakkında ıunları kat'i bir müdafaa hazırlıyorlar. Jetinden daha fUUrlu bir 'ekilJe Çin milleti ha• kumandan maretal 
yazıyor ı lngiltere ve Fransa arasındaki ·' TOKYO, 30 ( ö.R) - Frank· takdir etmektedir. Çinlileri birbi- Çan • Kay - Şeke müzaheret gös-
antant her noktada daha sağlam olmu,. ~ '\\;; '-a.. furt~~ Çaytungı>Un uzak Şa~k mu- rine kartı kıtkırtmak için Japon· termekte ve onu en yüksek t.ef ola-
tur. iki memleket arasındaki askeri anlaş- "' ..., habırı o!up Şanghay, Nankın_ ve lar tarafından yapılan teşebbüsle- rak tanı"':a~tadır. Japo~y~ ~le ?1-U• 
malann daha ziyade kuvvetlendirilme- Hankeu ya kartı Japon aıkerı ha- rin tek neticesi Japon ırkına kartı harebe Çının kuvvetlerını ınkıtaf 
ainden maksat sulhun ve hürriyetin ko- reketlerini takip etmi, olan dok- ç· ı·ı . k' f t" • b' k t ettirmektedir. Bu mücadele bit· 

k f L . A A 'k ın ı erın ın ve ne re ını ır a 'kt ç· k f''tuh t t runması ve mÜ§tere men aatlerin mü· tor evı peg merı an gazete- d h k" "ki kt 'b t I tı en sonra ıne artı u a e-
Clafaasıdır. Prag hakkında kararlaıtırılan ler birliğine verdiği bir mülakat- a a oru em~ en ı. ~re. 0 mu•- tebbüslerine giritmek artık güç 
tedbirler kimseye kartı olmıyacakıır.. ta fU beyanatta bulunmuttur : tur. H~r~ sebeb~yle Çının ıç tarıı:f· olacaktır.» 
Esasen Roma ve Berlin dün akıamdan «Çinliler arasında dahili ayrı· )arına ıltıca etmıt olan 40 • SO mı!- Bu mülakatın ne,ri üzerine Al. 
itibaren Londra m!izakerelerinden ha- lık olduğu doğru değildir. Japon· yon Çinli vardır ve bu~lar Jap?n· man gazetecisi Tokyoda nezaret 
herdar edilmiılerdir. lar bunu zannetmekle kendi ken- yaya kartı mukavemetın en faal altına alınmıttır. Hatta hudut ha· 

Alman ııazetelerinin tefsirleri de dik- dilerini aldatıyorlar. Çin milleti propagandacılarıdır. Çinde bir rıcıne çıkarılmaaı ihtimalinden 
kati çekecek mahiyettedir. Bunlar Al- bu harbin mahiyetini Japon mil- komünist ordusu yoktur. Bütün bahsedilmektedir. 
manyarun Çekoalovakyadaki Alman 
ekalliyetinln vaziyeti ve akibetinden hiç l d E d 

Fransız ba,vekili bay Da a İye lize •arayının balkonun a, 
bir zaman alakasını kescmiyeceğini göo- •ız cümhurreisi ile bir arada .. 

F ran• iki milletin bağlı olduğu büyük ideali de 
müdafaa etmeğe karar vermi§lerdir.> lngiliz - Amerika teriyorlar. Bazı Alman gazeteleri Fransa tahakkuk etmesi temennisinde bulun- ÇEKOSLOVAKYA MESELE.Si 

ve lngiltere arasındaki ukeri mukarene- muştur. Çekoslovakya meselesine gelince 

ti hayretle karıılıyor ve sebebinin ne ol- Merkezi Avrupaya gelince resmen Fransız mahafilleri vaziyeti fÖyle göste
d.,ğunu aoruyorlar. Bunlara göre Lond- bildiriliyor ki : lngiliz ve Fransız devlet 
ra ve Parisin neden korktuklarını anla- d 1 ç k Al h"k" ıl · a am arı e ve man u ume erıne 

mak hiç bir zaman mümkün olmıyacak- .. d 1 1 · · d b 1 • ç k 
ıtı a avsıyeaın e u unmaga ve e 011· 

tır. Fakat madam ki iki garp demokrasi,. 1 aky d ki Al k il' ti · 1 • ov a a man e a ıye erı meae e· 
•İ artık emniyet ve aelametleri için kor· · · ulh ı 1 h il' ı I d' 
kudan kurtulmuılardır. artık baıka ıey-
den bahsetmek m!imkUn olacaktır. 

ANLAŞMANIN HOLASASI 

PARIS, 30 (ö.R) - Londra müza
lı:erelerinin neticeleri ıöyle hülAsa edile
bilir : Akdeniz hakkında yapılmıf an
h§malar ve devam eden muhavereler iki 
tarafça memnuniyetle karıı1anmışbr. is
panyada karıımazhk eiyaaetinin muha
faza edileceği ve ecnebi gönüllülerle ec· 

nebi harp malzemesinin sür'atle geri aJı. 
nabileceği ümit edilmektedir. 

Çekoslovakya hakkında lnııiltere ev
velki vaziyetini teyit edere.le bu hususta 
tarih bir taahhüt altına ııirmek istemedi
ğini. fakat Milletler cemiyeti paktını har· 
fi harfine tatbika daima ha.zır olduğunu 
bildirmiştir. iki devlet gerek Prag, ııe
rek Berlinde te~ebbüste bulunarak ara
lanndaki meseleleri itidal fikriyle hisle 
eevketmek kararındadırlar. 

iki memleket arasında askeri İ§ birli
ğine gelince elde edilen neticelrin teb
liğde kaydedilenlerden daha mühim ol
duğu muhakkaktır. iki tarafın bu husu•
ta resmen daha fazla tafsilat veremiyc
cekleri bellidir. iki taraf erklinıharbiye
leri arasında temaslar daha ııkı olacak· 
tır . .Şimdilik askeri ittifaktan bahsedile
mcz.se de şimdiye kadar yapı1mış olan 
anlaşmalar daha aarih bir mahiyet l!la
cal:ur. Sulh halinde olduğu gibi tahrik
aiz bir taarruzdan ileri gelecek bir harp 
halinde de Ingiltere ve Fransanın mu .. 
kadderatı arasında bağlılık husule geldi
ği söylenebilir. 

HALIFAKS - GRANDi MOLAKATI 

Roma, 30 (ö.R) - Fransız • lngiliz 
müzakereleri biter bitmez lngiliz harici· 
ye nazın Lord Halifaks İtalyan sefirini 
F ran.,ız başvekil ve hariciye nazın ile 
görüşülen bütün meselelerden haberdar 
etmiştir. Bundan eorıra Alman maolihaı
&Ü.zan davet ec)jlmiş ve ona da ayni "e· 
kilde izahat verilmiıtir. Bo temaslarla in-

sının s yo uy e a ıne ça ı§ma arını ı-

]emeğe karar vermişlerdir. lngilterenin 
Çekoslovak meselesi karıısındaki vaziye· 
ti bay Çemberlaynin 24 mart tarihinde 
Avam kamarasında söylediği nutukla 
tasrih edilmif olup bu oiyaset değiımiye
cektir. 

cDaily T elegraph• gazetcainin bildir
diğine göre İngiltere F ran.1ız tealilıatının 
artmasına doğrudan doğruya yardım et· 
meği kabul edememi~ ise de 9 36 mar· 
hnda yapılan anlaşma dairesinde lngiliz 
ve F raneız erkanıharbiyeleri arasındaki 

temasın sık1aştınlamasını kabul etmiştir. 
FRANSIZLARIN ENDiŞELERi 

PARIS, 30 (ö.R) - lngiliz - Fransız 
konuşmalan üzerinde F ranınz mahafilin
de biraz hayal oukutuna sebep olan biri· 
cik nokta ispanya hakkındaki kararlar
dır. Fransız nazırları İspanyol meselesi 
için lngiliz - ltalyan anlaşmasında tes· 
bit edilen esastan daha müsait bir ha.1 
şekli elde edememi~lerdir. Bununla be
raber ıurası kaydediliyor k.i ispanyadan 
muhariplerle birlikte ecnebi harp malze
mesinin de geri alınması esası kabul edil
miştir. Bu tahliye İspanyol dahili harbi· 
nin sonunda bile olsa harp malzemesinin 
geri alınması şartı F ransanın emniyeti 
için büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Bunun haricinde olarak tetkik edilen 
iki büyük mesele yani Jngiliz - Fransız 

askeri iş birliği ile Çekoslovakya hak· 
kındaki kararlar memnuniyetle karşılan· 
maktadır. Askeri iş birJiği için kararla,. 
tırılan şeyler bazı noktalarda ümidin fev
kinde olmuştur. Fakat Fransız mahafil. 
leri yanlış tefsirlere sebep olmamak için 
çok ihtiyatlı bir lisan kullanmaktadırlar. 
BilAkis bazı endişeleri teskin için şurası 
ehemmiyetle kaydediliyor ki Londrnda
ki kararların ehemmiyet ve genişliğine 
rağmen lngiltere ve Fransa arasındaki 
kar§ılıklı yardım taahhütlerinin esaı mo
hiyeti değişmemiıtir. Elde edilen netice· 
ler F ıanaa ve Jngilteıenin daima mev
cut olduğunu kabul ettikleri Lok•rno 
masına mani deiiildir. 

riyorlar : Şimdilik diplomasiyi yapaca· 
ğı teıebbüsleri sükut içinde baprmakta 
serbest bırakmak icap eder. Bu teıeb 
büslerin gayesi de, hem sulha uygun, 
hem de adilane bir hal ıeldine varmak 
azmidir. Fransa ve Jngilterenin yapacak
lan teşebbüsün mahiyeti üzerinde dur .. 
mak zaittir. Her kes anlamıştır ki Fransa. 
14 martta Blum kabinesi zamanında ha
riciye nazırı bay Pol Bonkur tarafından 
Çekosloyakyaya verilen teminata oadık 
kalmaktadır. lngiliz siyaseti de 24 mart
ta B. Çemberlaynin avam kamarasındaki 
beyanata müstenittir ve değişmemiştir ... 
Yani lngiltere Çekoslovakya hakkında 
hukuki hiç bir taahhüt almamakla bera
ber orta Avrupada bazı dC'Vletlerin cür
etkarane hareketinden dolayı bir ihtilaf 
çıktığı takdirde büyük Britanyanın da 
bu ihtilafa karıımak mecburiyetinde ka
lacağını gizlememiştir. Bu müdahalede 
lngilterenin hangi tarafta olacağı ise le.o .. 
!ayca tahmin edilir. Bu nokta belli oldu
ğundan Fransız mahafilleri memnuniyet· 
lerini gizlememektedirler. Esasen Çekos
lovak gazetelerinin memnuniyetli tef· 
sirleri de en beliğ bir ifadedir.Bu hal bir 
çok memleketlerde derin akisler uyan
dırmı=ı ve tesirleri muazzam olmuştur.Bir 
çok dostlukların ümit ve cesareti yeni· 
den canlanmıştır . 

FRANSIZ HARiCiYE NAZIRININ 
BEYANATI 
PARIS. 30 (ö.R) - Hariciye nazırı 

bay Bonnet clntransigeant> gazetesine 
şu beyanatta bulunmuştur : 
.. cGörüştüğümüz başlıca meseleler Uze
rinde lngiliz hükümet erkaniyle elde et~ 

tiğimiz tam anlaşmayı dün başvekil kay~ 
detti. Bütün bu meseleler sulhun muha· 
fazasına aittir. Müzakerelerimiz tam bir 
İş birliği ve emniyetli dostluk ruhu İçin .. 
de geçmiştir. Bay Çemberlayn ve Lord 
Halifaksta Fransız görüşleri hakkında 

en büyük bir anlayış bulduk. Yaptığı

mız anlaşmaların, geçilen merhalelerden 
sonra yeni bir merhale teıkil ettiğini ve 
iki hükümetin tam tesanüdünü ilin ey

lediğini bu sabahki lngiliz ve F rantız ga
zetelerinin tefairleriode görmüş olmakla 
memnunum. iki hükümet yalnız müıte· 
rck menfaatlerini deiil, ayni -.nanda 

FRANSIZ CAZETELERI NE 
YAZIYORLAR~ 

PARIS, 30 (ö.R) - cTempn ga-
zetesi baş makalesinde ıöyle yazıyor : 

Antant kordialıe manevi ve pratik bir 
kıymet veren umumi anla§madan dola
yı iki hükümet tebrik edilmelidir. lngi
liz - Fransız bloku bir ittifak kadar em-
niyetli bir beynelmilel realite olmuıtur. 
Anlaıma ona her ihtimali karıdıyabile-

Anlaşması alaka ile takip ediliyor 
Londra 30 (Ö.R) - Londranın HAVA KONUŞMALARI 

Vaşingtonla münasebetlerini sıklaş- Londra 30 ( Ö. R) - Nevyorktlım 
tırmak yolundaki gayretleri umumi bildirildiğine göre lngiliz hava heye· 
efkar tarafından alaka ile takip edil- tinin temaslanna devam ettiği Ame
mektedir. Lord Hor bir nutuk söy- rikaya yakında bir Fransız havacılık 
liyerek lngiltere ve Amerika arasın- heyetinin de geleceği söylenmekte· 

cek bir elastikiyet vermiştir. Fransa ve da kuvvetli bir anlaşmanın umumi dir. Londrada dolaşan bir rivayete 
lngiltere arasındaki en sıkı iı birliği ser- yatışmıya ne kadar hizmet edebilece- göre Fransa Amerikanın meşhur av· 
ııüzeıte atılmak temayülünde olacakları ğini göstermiştir. cı tayyareleri tipinde 500 tayyareyi 
düıündürecek mahiyettedir. Alman mat- Ayni zamanda Amerika sefiri de Amerikadan satın almağa karar ver
buatının neıriyatından da bu anla~ılmak- ticaret odaları cemiyetinde demiştir miştir. 
tadır. Dün hücumlu olan neşriyat bugün ki: iki memleket arasında ekonomik Vaşington 30 (Ö.R) - lngiliz· 
yatıımııtır. Nasyonal sosyalist gazeteler işlerde müessir bir işbirliği ümid edi- Fransız müzakerelerinin neticesi mü· 
lngiltere ve Fransa arasındaki askeri it lebilir. kemmel bir tesir yapmıştır. Diploma· 
birliğini inkişaf ettirmek zaruretini inkar «Evening Standard» gazetesi de tik mahfeller henüz raporlarını alma· 
etmekle beraber şöyle diyorlar : cEğer ayni istikamette bir baş makale neş- dıklarından bir şey ifade etmiyorlar· 
lngiliz ve Fransız erkaruharbiyeleri ara.- retmiştir. Bunda lngiliz piyasasının sa da siyasi mahfeller memnuniyet• 

sındaki teması iki memleketin emniyet Am~rikan kapitalistleri için ne kadar !erini açıkça bildirmektedirler. Bun
hissini arttırabilirse, bu psikolojik lesi- imkanlar gösterdiği kaydedildikten ların kanaatince Fransa ve lngiltere
rin yatıştırıcı bir neticesi olabilir. Şu sonra iki Anglooakson devleti ara· nin Avrupanın temini istikbalini aL.~
takdirde Çekoslovakyadaki Alman ekal- sında ekonomik dayanmanın taarruz kadar eden bütün meseleler üzerinde 
liyeti meselesini adalete uygun ıekilde )' b' b' la l d tehlikesine karşı en emniyet ı ır ga- tam ır an şmaya varma an son e-
halletmek teıebbüsü Avrupa sulhu için ranti olduğu ileri sürülmektedir. rece ehemmiyetli bir hadisedir. 
en esaslı bir hizmet teşkil edebilecek- ı ;;~=~==~==::::=:--~ı:::::::::::::::::::-:--.:~::"::" 
tir.> 

Ve c T emps> ili ve ediyor : Bu neşri· 
yat lngiltere ve Fransa arasındaki unıu
mi anlaşmanın beynelmilel vaziyetin in
ki~fı üzerinde yeni bir unsur olduğunu 
Almanların takdir ettiklerini göstermek
tedir. 

cParis • Soir> gazetesi de şöyle ya21· 
yor : 36 saat süren müzakerelerden son .. 
ra lngil\ere ve F ransanın birleştirilmiş 

kuvveti artmış gibi görünmektedir. Bu 
kuvvetin askeri bakımdan imkanları ma
IUmdur. Fakat o bilhassa sulha hizmet 
etmelidir. Bunu orta Avrupada gergin· 
liğin azalmasının takip edeceğini ümit 
etmek mümkündür. istikbali hazırlamak 
için bundan istifade etmelidir. 

cDebats> yazıyor : iki memleketin 
milli müdafaa için askeri kaynak ve 
kuvvetlerini bir1eştirmeleri lng.iliz .. F ran
sız anlaşmasına hakiki bir ittifak mahi· 
yetini vermektedir. Esasen cTimes> te 
dahil olduğu halde bütün lngiliz gazete
leri yeni lngiliz - Fransız mün.uebetleri
ne ad koyarken baımakalelerinde bu it
tifak kelimesini lı:ullanJYorl.ar. 

Gürbüz çocuk mü•abaka•ına iştirak eden çocuklar 
EDiRNE, (Husuıi Muhabirimizden) - Pazar günü yapılan 

Gürbüz çocuk müıabakaıına bir yatından üç yatına kadar yirmi 
ıekiz çocuk, üç yatından altı yatına kadar yirmi çocuk ki ceman 
48 çocuk ittir ak etmittir. 

Birincilere dörder lira, ikincilere üçer lira, üçüncülere ikiter li· 
ra mükafat 't'erİlmif, on sekiz yavruya da lastik top hediye edil· 
~ttir. 
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