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FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cihnhuri11etin ve Cümhuriyet eserinfn behçln, aabahlan çıktı!' dya.!1 gazeıedfr YENi ASIR Matbaumda buılmıtbr 

Başvekil B. Celal Bayar dün Ankaraya döndü 
ve büyük merasimle karşılandı 

Atina seyahQti hakkında . -büyüJI Şef 
Atatürke uzun izahat ·· verdi 

. insanlık Polis PartiK amutaygrubunda 
Salahiyetine da-Sükunet istiyor 

~ 

cBütün yollar Romadan geçer» 
Bu Fransız darbımeseli, aynı he

defe varmak istiyenlerin, hangi 
yoldan giderlerse gitsinler, aynı 
noktada bulu9abileceklerini anla· 

ir nizamname 
meriyete girdi 

Başvekilimizin Atina seyahati hqk
kında izahat vermesi bekleniyor Gençlik günü 

tu. 

---*·---
Hangi hallerde par-
mak izi alınabilir 

hazırlıklar • • 
IÇIQ 

Bu darbı meseli bugünkü siyasi 
hayata tabik edebilir miyiz? --o--

A · ~ 1- k Poliı ıJcuif e ve .alahiyet ni-Roma, vrupayı ıstIKTara a-1 , . . . 
YUfturmak için sarfedilen uzlafma zamnamesi mer ıyete gırmıf-
gayretinde bir «lrait-d'unionıt ro- tir. Bu nizamnamenin birinci 
lü görebilir mi? maddeıi ıöyledir : 

lngiliz siyasi mahfilleri, Ro- cAıayif, amme, ıahıı, ta-

İki binden /azla kız ve erkek atletin 
iştirakile 19 Mayıs tes'it edilecektir 

ma anlatmasından sonra buna ıarrul emniyeti ve meıken 
inanmıtlardır. Bütün Avrupa, he- masuniyetini korumak ve hal-
nüz bu anla,manın müsait intıbaı kın ırz ve can ve malını mu-
altında iken, Bay Hitler gürültü- , halaza ve ammenin iıtiraha-

d R ı tini temin etmekle mükellef Büyük Şef'in Sanuuna ayak bu-
lü bir tantana için e omayı 1 olan polis, bunlara vuku bu- tıklan tarihi günün yıl dönümüne 

Dün stadyumda ilk prova yapıldı. Hareket 
gününe Türkkuşu teşkilatı da iştiak ediyor 

ziyaret ediyor ve ikinci defa ola-
1 rak gözler yine merakla Romaya 

1 

lacak taarruz, tecavüz ve ıar- rastlayan 19 Mayıs Perıembe günü 
kıntılığı men' e ve mütecaıir- Alaancak Stadında İzmir Gençliği ~evriliyor. 

Muıolini. Hitler mülakatından lerini yakalamağa ve hakla- tarafından büyük spor şenlikleri ve 
ne çıkacaktır? rında kanunen yapılması la- gösterileri yapılacaktır. Mektepler 

Dünyayı kutkulandıracak olan zım gelen muameleye başla· hareket gününe bazırlanmıılardır. 
bir sürpriz mi? ı mağa mecburdur.» . . . .. . • Dün genç atletler tarafından ıtad-

Yoksa umumi enditelere cevap Birinci maddenin A lıkra- Btyvek.l!imiz ve Dr. Aras kendılerını selamlıyan kıtayı teltı, edıyor. yumda ille prova yapılmqbr. Prova-
veren daha mutedil bir zihniyet ıında poliu, amme nizamına ANKARA, 3 (Hususi) - Bat- giderek Atatürk tarafından ka· lara devam edilecektir. Gençlik ve 
mi? uygun olmıyan hareketlerin vekil bay Celal Bayar ve hariciye bul edildi. Şefe tazimatını arzet- hareket gününe 2000 den fazla kız 

Herkes fUDa kanidir ki, hu çok iılenmeıinden evvel önünü vekili Dr. Tevfik Rüttü Araı bu tikten sonra Atina seyahati hak- ve erkek atlet ittirak ettirilecektir. 
tatafatlı, çok nümayi9li ziyaret almağa çalıımak ıalahiyeti sah~ 1stanbuldan hususi ~~~~e kında uzun izahat verdi. Bu seneki hareket gününde kız ta-
heynemilel vaziyetin beklenen in- verilmekte, ikinci maddede geldıler. Ankara garmda buyük B k·ı· . . b .. d P ı· •-L - de erkek talebe gibi askeri ni-

1. · h ika yardım edeceg"'i · l k ı d ı afve ı ımızın ugun e ar ı aeue , kitafı üzerinde, müıbet veya men- po ııın a merasım e artı an ı ar. . . . zam üzere halkı selimhyacak ve 
fAı, kuvvetlı· bı·r t-ir yapacaktır. haller talıilatiyle anlatıl- Vekiller mebuslar kor diplo- grubunda Atına zıyaretı ve ah- . .. • _..ı!ı ekt' 

.... Ik • dd • E · ' '. k · l hakk d geç14 ona gore tanzmı euuec ır • Bay Hitlerin Romayı ziyareti, maktadır. incı ma enın matık ve kalabalık hır halle tara- nan ço mesut netice er ın a H k .. .. T" ldnq t ki 
Jngiliz - ltalyan anlatmasının ak- lıkraıı mucibince polia me· fından istikbal edildiler. mühim izahatta bulunmaları muh- are et gunune ur u et -

dinden evvel yapılmıt olsaydı, Ro- 1;;;~~SO~N::;U:;;:::l~Kl~N~C~l~S;AH~l=.:FED::E~~~__;B;.a;;t~v-ek~i...:.:l,:.o=d~o~ğru~.;;;.ca~Ç~a;;nk.;.;.,ay;,a~y:_a...:.,_tem=e .... 1 .. di .. r ... ==::::::::====.=..==;;;-~S;.;;O~N .. U~6=1N;;;;;;;;;;;;;C_I _S_A_H_l_F_E_D""':E;-~ 

::'zaiıü~r~~ar-:ı:hı::t!1da~ab~e;!~ Gu·ıı d.. gece a s Ro a a vardı :;:~:ı.:..~:~r3t'i' bir alika 1 er un y rı 1 m y 
Halbuki timdi ortada bir eser 

vardır. 

ltalyanın bundan sonraki poli- B h _J _J _J • tı•kb l d•l F "h "lt lika11bueaerinya9ayıpya9amıya- renner uauaunaa ıs a e ı en u rer· u ra 
caimı gösterecektir. Roma - Ber-

Tayyare 
---*·---

Şehitleri ihtifali 
15 Mayısta 
yapılacak 

On bef mayua ra.tlıyan pa
:uır günü fehrimizde Tayyare 
ıehitleri için büyük bir ihti
lal yapılacakhr. ihtilal prog
ramı ha.z:ırlanm.,tır. Yurdun 
havalarını korumalı uğrunda 
ve va~le bOfmda can veren 
büyiilı hava luJıramanlarının 
Şehitliğinde toplanacak olan 
1 zmirliler, teıekköUa mii
meuillai yapılacak ihtilalde 
hmrr balaMcalılardır. 
M aaıim propamı aalreri ma
kamlar · laralınclan taauip 
edilmi,ıir. 

~t.;:'~a9..";~y!':,:-d!"~k::;!~u~~ modern iki hususi trenle seyat etmektedir, 
kuvvet nümayiti teklinde kalmayı 
tercih ederse lngilterenin nikbin- -=- ================; ------==~=-
liği kırılacak, ümitleri suya düte· s d Bütün Italyada her taraf Alman ve 

Tayyare ,ehilliği bu HIN 

imar edilmiıtir. Ha te,-lılıi
lün ve müeauıenin miimeaili 
o gün, ,ehitlilıte htuırlanan 
de/teri İmza edecektir. 

cektir. Salahiyetli lngiliz mahfil- oya 1 
lerine göre bu anlatmanın sulh · · 1 J b k) • J J 
bakımmdan verimli olabilmesi ta yan ayra arı 1 e süs enmiştir 
için bir Fransız - ltalyan anlatma-

~;.~·1.,~tl b:i!:~t1:15::.!•k~'::: Başvekciletin Berlinden · hareket çok· hararetli olmuş ve 
ıeransı günlerindeki meaai birliği mu .. hı'm bı'r büyük bir halk kalabalığı Hitlerin trenini havasına dönüleceği umuluyor. 

Diğer taraftan, ortaya çıkarılan . • ( Duçeye selam götür) diyerek uğurlamışlardır 
haberlere bakılırsa, Romayı siyasi tamımı 
ve askeri mü.avirlerile birlikte zi
yaret eden « F ühren in batlıca he- • 
defi ltalya ile bir askeri ittifak ak- Baıvekaletten, aoyadı ifleri 
dıdır. hakkında gelen bir tamimde 

Hitler, Londrada cereyan eden deniliyor ki : 
Fransız - lngiliz görüfmelerinden I c2525 aayılı kanan macibin-
büyük bir infiale kapıldığı. i~in ce her Türk, kanundaki tari-
bu ittifakı zaruri görmekte ımıf·· / lat daireıinde bir ıoyadı al. 

Komünizme kartı cephe almak mağa mecbur olduğu ve ba· 
için kurulan cAntikominter~ ~ak- nun için tayin edilen müddet 
ta bir askeri ittifakın ilivesı kıme te çoktan geçtiği halde efan 
kartı, hangi maksatla vukubula- bazı evrakta adı geçen f'lhll-
hilir? ların ıoyadı yazılmadığı gö-

Parisle Londranın bu ıuale ce- rülmekte ve btıfvekalete ge· 
vap arıyacakları 'üphesizdir. len bu kabil evrak, noklanın 

Almanlara gelince, onlar ltal-
1 

ikmali için gönderen yere ia
ya ile askeri ittifakın bermutat 

1 
de edilmektedir. Muayyen 

dünya sulhunu korumak için bir I müddet zarlında •oyadı al
tedafüi birlik olacağını iddia ede-, mamak cezayi müıtelz:em bir 
ceklerdir. ıuç ve bilhaısa reami muame-

Antakyadan bir görünü' 

Hatay Seçimi 
yarın başla yor 
Delege Roje Garo Ankarada 

temaslarına devam etti. 
Bugün Ha.taya avdet edecektir 

Vaziyet hayli naziktir. Hitler 1 lelerde ıözü geçen ıahııların 
Orta Avrupada tamamen ıerhest ıoyadını yazmamak .ve ara- Berlinde yapdan nümayiılerden biri Ankara 3 (Hususi) - Evvelki ti ummni katibi B. Numan Mene. 
olmak istediğine göre, Bertin - Ro-

1 
mamak ta kanuna aykırı bir ROMA, 3 (ö.!) - B. Hitleri Al- Napolide yapdacak olan bahri ceçit reı- gün ıelmit olan Hataydaki Fransız mencioğlu ile Hatay seçim i4leri el-

ma mihverine en kuvvetli tekli hareket olduğundan bundan manyadan ltalyaya cötüren tren bütün mine alaka cöstenniftir. Saat aeldzde delege.İ B. Roje Garo bükümet ri- rafında uzun müddet görüfmüıtür. 
vererek Italyanın Franıaya yak- ıonra bu cihete · dikkat edil-· ıece her seçtiği yerde h.aUmı beyec:anlı Alman devlet reiainin treni BNmner hu· calimizle temaslarına devam etmek- R • Garo terefine bu gün bir öi-
latma11na mini olmak istemesi meai /iizamunun biitiin ala/uı. ollutluiyle ..ıimlanmqbr. Sabah ...ı dadomu 1_.;,ı;,.. ııaı,..ı.ı.ı ilk;.,... tedir. •0 Je • • • dö-
pek mUhtemeldir. Ayni zamanda, darlara tebliğini oe müıtemi- 4.20 de buauat tren Münib aanndan ıe- yonda F6hrer kralm bir miimeuiJi De Hariciye vekili B. Tevfik Rüttü le zıy~eti venldi. Yarın Hataya 
hu ittifakla küçük Antant devlet· ren takibini lamimen rica çerken ltalya konaoloıa bay Hitlere ltal- bay Muuolini namına fatiat partİli ıe- Ana bu sabah Anbraya pldikten necektir. 
- SONU 2 tNCİ SAYFADA _ 1 ederim.» yada fet'efine yapılacak .-Jideria pros- ae1 .-...... bay sw.c. tarafmdan ... eonra Ro.ie Garo:ru laıha1 iııbalttir. Halayda eeçime 5 Mayısta bilfiil 

SEVK.ET BtLGtN -========;;;;::.;=;;. rumnı tndi etmlıllir. Flllarer WUawa - SONU 6 iNCi SAHiFEDE. - Fnnm cleleseei Mrid7e Yeillle- a..h•ulal•. 



SAYFA :2 --
EAZAN MASAL, BAZAN MiSAL 

- Maziden örnekler -
Hemen, hemen bütün J'CYmi ıazetelerimizin tefrikalarını Oa

manlı paditahlarının hal tercemelerine, saraylardaki rezalet ve 
fazahate dair yazılar tetkil ederler. Maziyi ve fenalıklarını göa
termek Jiipbe yok ki ikaz bakımından iyi bir harekettir. 

Benim böyle tarihi yazılar yazın.ağa kudretim yoksa da genç 
okıırlanma misaller vermelr. üzere o zamanki paditahlara kartı 
tebaasının kullandığı kalem ve lisandan ve gerek cümhuriyet dev
rine ait olaıılardan ömek:ler takdim edebilirim • Mesela: 

Padi,.L.lar denini bu bakımdan tetkik edelim ! 
EVYeli saray haricinde olan kimseler (Sadri.zam, harbiye na

zın müstesna : Fakat onlar da bpkı bir köle gibi) paditabla yüz 
yüze görüfemez; bu sebeple padiplıların fdül ve fC'IDAilİ millet 
tarafmdan bilinemezdi!. .. O umanlar çoğumuz padi.fahı meliike 
kıyafetinde ve biz inunlardan b&fka yaradıhfta sanırdık! .. Gör
ıneden korlaııalc, gıyaben tanımak meYkiinde idik! •• Hatti sad
ri.zam -..e nuırlan Ye bunların muavinlerini dahi gönnelr. her ku

la müyeuer ol•m•zdı! Gelelim yazı bahsine : 
Marmaraya ahlmak, Y emeıı, Fizan, Mekke ııibi uzak Ye sıcak 

yerlere sürülmek. Akki, Sinop, Radoe gibi 1Defhur zındanlan 
olan fdıir Ye kasabalarda kalebent yeya mahpus olmak gibi fe
ce•tleri cöze aldırmak prtiyle Padi.falıa ariza yaznı•k cesaretini 
göaterealer -..eya mutlaka bunları yazınak ıztırannda kalan ferd
ler Yeya topluhıldar : lstiyec:elderi te:rin maddi, mane"ti olUfU1l& 
cöre k•!em kullanm•ğa; (Semame, elkap, bateme) denilen ye 
çeırçİYe tqkil eden teYleri günlerce arayıp bulmağa, daha iyi bi
lenlere wmağa mecburdular!... Bunlarda falso olur1a matlap 
hisıl olmamakla beraber ceza dahi mubakkalrtı !.. O zamanlar 
belediyeler gerçi Yardı amma sadece tekilden ibaretti! Bütün va
ridab (Hazinei hümayun yutardı) bundan dolayı faraza bir te· 
bir Tilj'a kasabada bir çefme yapılmak için padi,.htan para iste
nilecek ise ariza çerçivesi fÖyle ol.urdu!. 

Semame = Zatı Meliik sıfatı Hazreti zillullabi azamiye .. 
Mukaddeme=Cenabıhak Halifei ruyi zemin ve hamii azami di

ni mubia olan padiphım•:ı. efendimiz hazretlerini tahtı alii o •. 
m ·de ilelebet teYket karin buyursun Amin!. 

Hateme = Olbapta ve katıbei ahvalde emrüferman paditahı 
alicabi i.tifet küater ve tehintabı maali iktinabı ,eriatperver efen· 
dimiz buretlerinindir. imza: Abdi abkorları, belediye reisi Meh
met kullan.. 

Zilletin derecesine bakınız.. Bir belediye reisi insanlık hakkı
nı inkar ederek bir köle gibi yalvarırdı. 

NOT : K~ılıklı düzenbazlık olan bu bu1US& dair ikinci yazı 
yarın •• 

H. OK. 

' 

-ŞEHiR HABERLERi 
ilk okullardaki öğretmenlerden 

insanlık 

Sükunet istiyor 
-0---

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
!eri üzerinde nüfuzunu yürütmek 

Palamut 
tüccarları 

D d
-0---d b . . Orta okul imtihanına Fransız. ltalyan görü,meleri 

Ün O . a a ir ıçtıma küçük Antant payitahtlarında d• 

yaptılar kabul edilenlerin listesi ~::: ç':k:t:!t;~ u:ıın~ır:: 

istiyebilir. 

Şehrimizdeki palamut tüccarları miyeti konseyinin kararını beld• 
dün öğleden sonra ticaret odası sa- meden ltalyan imparatorluğunıı 
!onunda toplanarak bazı 1ıarar1ar aı.. Bu öğretmenler müracaat ettikleri gruptan tanımakta istical etmek suretiyl• 

IJllflardır. Toplantıda, hariçten mem- Haziranda imtihan edileceklerdir hu yakınlığa yardım etmek iat& 
leketimize ithal edilmekte olan me- mifli. Bazı Alman gazeteleri 
vaddı İptidaiyenin gümrük resimle- Çekoslovakyanın hu jestini Or· 
rinin tenziline dair bükiimetinıizce Orta okul muallimi olmak iatiyen- okulımdan Lütfü Göksel, ödemif ta Anupa itlerine ltal;rayı ye-
hazırlıınmakta olan kanun layıhuı !er için Kültür balambğmı::a açılank Lübbey okulundan lbrabim, Kay- niden alikaland~ mrz1IMlllA 

mevzuu baha edilmiştir. imtihana aşağıdaki namzedlerin ka· makçi köyünden Nizamettin, Bey· atfetmitlerdi. Hangi cepheden 
Palamut tüccarları deri sanayİİn· bul edileceği yeki.Jetten kültür direk- dağı okulundan Havva Göksel,öde- tedkik edilirse edilsin, Orta AY· 

' f" ı-w" bil.1:..:1-:..tir rupadaki karanızhk, Hitler • Mua-de istimal edilen Teberako Ye emsali or ugune .... _ • mit ciimhuriyet okulundan Hale A&. 
maddelerin gümrük resminin tenzili Karaıa. Musevi olnıLındaı\ Mem- tay, Mensaea Kubiliy olm!mwl.n solini mülibtmın ..ıdet merkezi
takdirinde vuku bulacak fazla itha- nune Karayazıcı, Ayyıldız Italyan Şadiye Aytaç Şehit Kemal okulun- ni tetkil edeceğinden fÜpbe edile-

L_L - ~-- z öd • rt ' mez. Awupada yeni bir çığır açaa littan palamut ve valeksin dahili is- oıı:unmaan eynep, emı' 0 " dan Güzide, Cüzellıisar köyünden iki" fi al • 
tihlikinin azalacağını ileri sürmÜf· okulu beden terbiJ'esi öğretmeni la- Mehmet Gürel, Çamaltı okulundan yürü~~ ı =e:~ia== 
ler ye bu maddelerin gümrük resim- mail T~!"' Kız .lilesi. Fr~sı:ca Fethi Artuk, Torbab Kizım P4. oka- sonra anlatılacaktır. 
)erinin tenzil edilmemesini temenni y~una ogre~en.ı ~elı~a Komur- !undan Şefika Meral, Helvacı köyün- Dünya sulh istiyor. insanlık 
etmişlerdir. Keyfiyetin iktıaad veka- ~lu~rk-;kş~~= ~~z~e Y~~': den Şadiye, Kayq köyünden Şefik sükUnet ve istikrara kaTiatmak 
letine arzına karar verilmi.ıir. ~·~~~- e:ı '! ..,_ "f ~a ali,!•~ Mete, Seferihisar 11 EylUI okuhm- istiyor.. Romada yapılan u-

--=-- .. } ıtmeoı<ı:neN~hı '?<'t "c · ge··· tme ~ dan Sabahat, Beyler köyü öğretmeni keri nümayitler içinde bu fU· 

Ş h• l". ogre nı ı a, azı ogre nı • • . • im 1 e ır mec lSl M 0n1·· .. B .. - .. Bekir erel, Tıre ıkinci olruhmdan ur sesinin duyu ~ o ması, ta· 
uaavver usu, uca uçuncu lar b" k im 

Şehir meclisi bugün saat 16,30 da okulundan Celil, ismet P4. okulun- ~e lrça, ismet, !fani!e Olki~ ~ ;:::ıen:id;;.az su atı ası fayanı 
toplanarak encümenlerden gelen ev- dan Fanık Gürman Necati B. oku- ~met okuldan Avro Dogan, BulNl-
rakı tetkik ederek kararlar alacak- tundan Baki Egem,' Kazım P'" elnı- dere köyünden Enver Behiç, Berga- ....,,...,,,,,,,===Ş=EVKE==--T=B=l=LG~IN

y tdı" meclis iza!ıın bele- lundan Fuat Gözüm, Ç~li okulun- ma Zübeyde olmlundan Kimi! Gü
: ~ İenn; .ı et edecek dan Mustafa özbulut, Kınldar kö- ven, Ali Orhan, Ondört Eylul oku-
ler e --:;.'"' dazı~ e tara= yünden um, lstanbul.lu, Yıldırmı lund~ Şeref, Gazi P,. ~tundan 

' a-. . ~ Kemalden Kizım, O ·· okulundan Fevzı Okan, Kmık okulu öğretmen-
hndan Yerilec:ek Yeda ziyafetinde ha- Feriha Bar, SeydiköJ' okulundan lerinden Saadet, Ane Tiı Muetafa. 
m- bulımacalctır. Veli Hikmet ye Orhan, Şehit Fadıl· Yukanda adlarını yazdıiunız ilk 

cim Mustafa Atalay, Topaltmdan okul öğıetmenleri, Haziranda açıla
Mekteplerin gezintisi kemal Ye Riza, Dumlupınardıın Ka- cak orta öğretmenlikleri imtihanına 

ön.. üzdeki .. .. bri- sun Gürol, Şirince okulımıLuı 8-n müracaat ettikleri gruptan kabul edi· 

...... va·raim ...... 
listesi 

Lira lır~ 
Filibeli Ralami we biraderleri : 

:'m fabrikuı itçileri 20 1 o: 
• ~ pııar gun~ ~ Anrut, Bayındır San Yunl okulun- leceklerdir. imtihana kabulleri hak-

- Böcekçilik kursu Otellerin kontrolu ~ ~ loz mektep~ k_ır ge- dan Abdullah, Alan köyden Meh- kındaki emir Kültür direktörlüğüne 
zıntileri tertip edeceklerdir· Bır gu. met Şinas Karabmun Anbarseki gelmiştir 

ödemi.f te açılan ipek böcekçi- Sıhhat vekaletinden gelen bir rup talebe inciralbna, bir gurup ta _ ı, • 

i Kültür Direktörliiğü mıemm- : • • : lan 16 : 
! Aclliye rüesa ve memurini 234 46: 

liği kur~unda der~l~re dev~ ed~I- y~ıd~.lekeli buma vehumayı Ra- Kızılçullu çamlığında gezinti tertip Son yag" nıurlar Orman fakültesi 
mektedır. Kura iki ay yerme uç cıa gıbı bazı hastalıklann ya,.ıl- etnıi4lir. 

!,.\......,. Yafe S 
Giimriik iKiJerinden istifçi 
Hiioeyin ay deY&111 edecek ve bir devrede mumda büyük amil olması dola- u_ı:_ lan da • •· K 

b .ti. 1 ekti" z· t k"I t" d · 1 b .. ·· tel, h · f" ....... ,e memur aynı gun ı-ı r ec r. ıraa ve a e ın en yısıy e utün o an ve ınısa ır- zılçulluda b" · • tertibin kar 
--- -0---

Pamuk ve bağlara Profesör ve talebeleri Y ddınm Kemal okulu ııml 
1 

dün bu buausta vilayete tebligat hanelerin sıhhi kontrolde bulun· • lerdir ır gezınti e ar 
yapalmıfbr. durulması ve kontrolun sıklqtırıl- vernıq · _ zarar verdi gitti 

4 A.. öfMmea .,. öğrenc:ieri 5 38. 
Şark ııanayi ıirketi İfçİlerİ 31 04: 

--=-- muı, otellerin temizlik ve konfor -----
Tenzilatlı biletler Y~tta~~ ikmil etirilmeai bil: - polis 

EVYelki gün yağan tiddetli yağ· Şehrimiz gelen fakült · Cenap Tutaınlı 2 : 
lngiliz konaoloau beqİreli 12 W. 

• f dirılmlftir. 
Devlet demıryollan tara ından 

talebe Ye muallimlw İçin tatbik ....................................................... ... 
edilen temilath tuifenin Awupa 
talebetm- de tefmil edildiği bil
dirilmiftir. 

Halkevi köşesi 

1 - 1 Mayıs 938 Ç\1lll8 günü saat 
17 de evimiz salonunda sosyal yar· 
dım komitesi terbiye ve tababet gu

' Adliye -..ek.aletine gelen bir ta- rııbandıın Dr. Hatiboğlu B. Esat ta
mimde, orman auçlarmdan dolayı rafından (Andolain guddeleri) bak
tutnJan nakil Y&sıtlannm, bilhasaa kında konferans verilecektir. 
ba.,-..ana~ bakariy-!n ~ı yerler- 2 - lzmire gelecek 8e,..,..blara 
de beledıyel.ere teTdı edılerelı: du- antikiteleri göstermek İ§İnde tercü
"'f"'•nm hitamına kadar günler- manlık etmek üzere evimiz lisan bi
ce hanlarda kaldıkları Ye ba au- len gençlerimize bir kurs açmağa ka
retle hayvanların telef olarak -..e rıır vermiftir. Kurs on iki lmnferan.
ya telef olııcalı: .derecede zaif. dü- br. llteklilerin isimlerini yv.dınnak 
terek kıymeti.erme nokaan tari ol- ·· h ·· 15 d 18 kad hal __ .__._. bulund w "bi b• __ ,_ ah-~ er~ e.n e ar • 
DUU«a ugu gı ır ~ kevıne muracaatlen. 

Adliye vekaletinin 
bir tamimi 

valde de bakım masraflan hay- ~ • • • 
Yanların kıymetini geçmekte ye bu 3 -::-~ ~ s. Mayu pa-
aebeple de belediyeler ve aabcılar- ~· gunu k~y~ulük. tubesile .. ~r 
la baJY&n aalıipleri Ye adliye ara- Kuznuın köyüne bır tenezzüh tertip 
smda ihtil.i.flar huaule gelmekte etmittir. Bu gezİJ'e ittirak etmek ia
oldııiu &nLatılmaktadır. Orman tİyen arlmdqJar nihayet 6 Mayıs CU• 

saçlanndan dolayı tutulan orman ma günü •kpmma bdar evimiz 
mahaılleriyle nakil Y&U.talanndan sekreter1iiine iaimlerini ka:tdettiame
çiriiyecelı: •e bozulacak olanlarla lidirler. 
. ımdı•fazasa müfkül buJımanlaruı 4 - 4/5/938 Çarpmba günü 
llllDa •ahı.-i kararile satılma- saat 18 de 9oeyal yardım ye saat 17 
il '1'e murallar çılmlctan IOlll'a ge- de Halı: denaneleri ye kurslar ko
ri kalaa pannm emaneten bank•· mitd-inin WtaLk toplantıları nr-
ya yabnlman lizımdır. dır ••• , 

DiKKAT ... 
419 Senelik büyük bir tarih ••• ~ 

murların tatıdığı seller mahaulu p f _ e •-•-L.ı.~:la. esı 
kısmen mutazarrır etmittir. Ber- . ro esor ve ~ te_--;:--tı ~ 

Salahiyetine dair ni- gamada sellerden kıtlık mezruat 
61.Y~~~~~~d~-~d~~-~~B-kUmen sular altında kalmıt ve ı ıye ~ "'~""'" ~ • 

zamname meriyete m kenarındaki pamuk tarlatan da Eud Muhlia olmak uzere iki Alman 
• d" zarar gönnüftiir. Zararın bu mın- p~f~. ve 28 ~orman~ 

gır l Mkada yüzde üçe baliğ olduğu an· ~ B. Al R~ Aydm1'.k ile 
• BAŞT~ t INct SAHiFEDE • , latılmı,tır. Bergamada timd.ilik b!lilde.Klll'fl:r°?"ki ~fidan-
marları, ba yer oeya yol aor- pamuk zeriyab durımıftur. lığmı zıyaret ehn'fler, bilibara Ka-
mcık için miiracaat edenlA?re Cwnaovasında yarım aaat de- dife lıaleye ~. 
lôzım gekn maliimatı oere- vam eden fındık büyüklüğündeki Profes&ler K.dife kaleainde 
cek ile yolculara nakil ocuıta- doludan bağlar zarar gönniif, fa- ağaçlanma itini gözden geçimıifler 
sı tedarikinde yardım edecek- kat zarar nisbeti kat'i olarak be- ye ,ehri &eyıetıniflerdir.;. Alman 
tir• nüz teabit edilememi,tir. Mene- Profesörlerden biri lzmirin tabii 

Befinci maddede, salahiyet- mende üç hayvan aulann bücumi- güzeDiğini ye tebrin iman husa-
li makam ve memurların gö• le boğulmuttur. Aydın battı üze- sunda gösterilen ga,.mleri takdir 
terecekleri lüzum üzerine, rine nisbeten az yağmur dütmüt- etmif ve hayranlığını izhar etmqtir. 
hangi hallerde parmak izi 11e tür. Orman fakültesi talebeleri deniz-
lotoğral alınacağı tasrih edil- -=-- den Bodruma, oradan Antalya, Af. 
mektedir. Karakçılık maz- Teşekkür ,_Ye Ank-Y. gidrttklerü. 
nunları, yabancı memleket- --=--
lerden Tiirkiyeye kaçanlar, Geçirdiğim otobüs kaza11 mii- K "ll "k . 
Türlıiyeden teb'itleri icap nuebetiyle muhtelif yerlerden al- l ı ıstasyonu 
edenler, Tiirk ilafandaflığın- dığım sağlık temennisini havi tel- Alatehrile Ufak arasındaki Kin-
dan Jiifiirülenler, hüviyetle- graf ve mekbıplara ayrı ayrı ce- lik iatasyonunım adı, tapu ka:rıt
rini upat edenreyenler, adli- vap veremediğmiden bu zahmeti larına göre Killik olduğu anlatıla-
yece bir meselenin tetkik ile ihtiyar edenlere ve beni yübek bir rak bU11dan aonra ba istasyonun 
tahkiki için parmak izlerinin hazakatle tedaYİ eyliyen memle- adının Killik olarak teamiyesi ta
ile loloğrallannm alınmasına ket hastanesi dahiliye mütehassısı mimen bildirlmittir• 
lüzum gösterilen kimselerin Dr. B. Cevdet Yarkın ile rontken 
parmak izleri ile lotoğra/. mütehassı11 Dr.B. Fahri ltığa kar
lan alınır..... Parmak iz. fi tükran duygularımın sayın ıra· 
leri alJırılmcuuta liaıım gÖ• zeteniz vuıtasiyle iblağını rica 
terilenler bu İfe muhale/et ederim. 

Ormanda 
ederler• ayrıca takip edilir. C.Müddeiumuml muavinlerinden 
ler. Handan 

Hayvan gibi 
yaşıyordu •. 

Kadutro ...... 22 
Alamet Kavukçu s 
Cavide HiiseyUı 
Alımet A
Sic-a bir d ..,.. 

Defunlarbk Merbıı --

1 
l 
5 

lan 251 20: 
Doktor Demir Ali Kunçooilıa s 
p ......... kÖJ" okul. öiı ;ı..n s 
Di "'-ilma tiitüa .._.,._ 

,... 260 

Alwıeak (). • -- K.tolik 
kiliaeoi 
Karp,.ab s- Ete. K.tolilı: 
kilisesi 

s 

6 

Erblı -- ...... 1 -ı 
Erkek lisesi öğrencileri 

& Coa Milıriıiia 

145 2s. 
85 es: 

3 : • 
H•me'L• lbralUm 2 S 
ICwuiqamu Nami Tapaailu 11 E 
Y lllllf Riaa obhı öpeneileri 86 i&: 
Kmlçulla kÖJ" öiıet .w. : 
öiıetmm ..... öiıw:ileri 30 : 
~ ...... ,...w lııatınifettit- : 
liii -ur1an 8 ıs: 
Ha,.mı Şikir 2 : 
Antoni c. Galia 15 : • 
Yıldınm K.....r olmlu öj.-. : 
cileri 17 68: 
Leon Mitraa 1 : • 
Alaçatı ilk olnııla .... öğreb •• : 
JiPı."- l 1 75: 
bmİr De.izbaak dinılı.törli- 500 
iii 
Dıncat ısiımriliW iKileri 37 
Şalom Biradederi bmir ........ 30 
Antımııı Rarinin 6 

F ranaız gazeteleri Mayene bağlı : F.mraa sariye ........... 
küçük bir k•aaba olan Anduyede • •: murlan 7 
orman kenarında dolaşan iki jan- : AJu,.,..ı. oı.uı. öjı ·i1eri ıı 68 
darmanın hayvanlar gibi dört ayale : F. Solari iiziim falırilıaa - : 

Geçen inkılaplar ..• Devrilen saltanatlar ... Yıkılan ve yapılan koskoca bir tarih 

1518 - 1937 tekmil Avrupa tarihini 

üzerine yur" Üyen aarip bir insana • :....:ı....: 21 20: ırt· : mur ft ...,,.-- • : 

rastladıklarını haber veriyorlar. : Hatent .,,.. Emraz enatitüü : 
Jandarmalar ailahlannın tehdidi al- • m_._ 22 : 
tında bir baltalıkta maymunlarla Döyç bank mem.tan SO 25! 
zıplıyarak kof&D herifi yakala- Tmaztepe olwlıa ötre- ...., : 

INGIL TERE TA CiNiN iNCiLERi 
Filminde görmek üı.ere hazırlanınız 

5 MA YlS 938 PERŞEMBE 

TAYYARE SiNEMASINDA 
Verilecek hususi müsamereye siz de teşrif ediniz 

Ayrıca : NA ZAR B ON C U G U Şirley . ............................................................................................................................................................................ 

SONATA 
Muvaffakıyetle devam 

KROOCER - ISPANYOL ÇiÇEKLERi 
Seanslar : SONA TA 2,30 - 5,30 - 9 da ISPANYOL 4 - 7,30 da 

•L .,.• ,-. ' ' 1 . . . . - . . , - . ' . . ' . 

erıca. 

tnı§lardır. Paçavralara bürünmüş n öirencileri 33 73! 
olan bu adam anlaplmaz bir feyler Cümburiyet Merkez bankuı E 
aöylemelr.tedir. Bu hayata ne vakit menuwlan 61 E 
ba9)adığı belli değildir. Hakimiyeti MilliJ'• okula öt- : 

• Jandarmalar adın nedir diye so- renciNrl Z8 31: 
runca: Duatepe obla ölnocilsi 26 stE 

- Matao, Matao cevablııi alml§- cı- tlitiia Pıioed 250 : • 
lardır. - -= • 

- Nereden geldin~ Yel.On 2361 19: 
- Topraktan .•. Yine toprağa gi- Dünkü J"elı:iJııa 12183 14! 

deceğim. .. Umami 7ekiiıa 14544 33: 
KonulJll& tarzİnclan bir çılgın ol- •••••••••••••··~···••••••••••••••••••••••: 

duğu anlatılan Mataonun hakikt hü
viyetini teebit için tahkikat yapıl- Bir ceset bulundu 
maktadır. Dün karat:qda lngiliz bahçesinde 

. Matao ııenelerce ormanda kimseye bir cesed buluaduğu haber ahnnn§
görünmeden hayvanlar gibi ya~mış- tır Bu cesed Sabri isminde birine ait-
tır. tir. Adliye tahkikata el koymuıtur. 
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. Çiftçi 
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TELGRA·F HABERLERi 
. . . . • • : ' -:_, : • .:..: ... , _ : -~"". "": ~~:: _. • • .. : !. • . . • '. ~ . Mallarının 

Korunması Almanyanın niyeti k~tü mü 
Çekoslovak devletini bir (anşlus) la 

kendi hükmüne almak i_stiyormuş 

• 
le Bakanlık müstalı-• 
sil icin cok mühim 

• t 

bir kanun projesi 
hazırladı 
Çiftçi mallarının korunması ve zirai 

asayişin temini ılrai ı;uçlann süratle tah
dit, takip ve muhakemesi işlerinin ka
nunl hltkilmlerle başarılmasını !lağlıyan 
proje.köylümüzUn bilyük bir derdini or
taıdan bldırac-a'k ve yurdda t.iraat emnl· 
yetini tamamen kurtaracaktır. 

Londra 3 ( ö.R) - B. H!tlerin Ro.ma sey.~h~tile 
Fransız • ltalyan müzakerelerı arasındakı kısa sl.Jkmıet 
devresinden istifade ederek gazeteler Çekoslovak me· 
eelcsine karşı lngilterenin vaziyetini tayine çalışıyorlar. 
cDaily T elc@:!aph» g~etesi~in _ba~ ?,la~ale~i bilhassa 
manidardır. Beynelmılel vazıyetın musaıd hır cer7~·~ 
aldığını, bir Mayısın her tarafta süku!1etle g.eçtı~ı~ı 
k.aydettikden sonra muhafazakar partı ekserıyctının 
görüşlerini temsil eden bu gazete şunları ilave ediyor : 

« Berlinin niyetleri ilk görüşde oldukça müphem
C:lir. Bazılannın fikrince Almanya Çekoslovakyanın 
bir kısmı üzerinde Anşlus yaparak Südetleri Alnıan~a: 
ya ilhak etmekten ziyade genç Çekosl<:>va~ deyletını 
kendi hüküm ve nüfuzu altına almak nıyetındedır. Al
manyanın niyetleri hakkında sarih malumat eld~ e~il: 
medikç~ Almanya ve Çekoslovakya arasında ş1md.~kı 
gerginlik lngiltere ve F ransanın bu mesel~ye karşı gos· 
terdikleri ehemmiyeti haklı kılan bir tehlıke unsurunu 
ihtiva etmektedir. Bu mesele Almanya için sadece da· 
hili mahiyette. kendine ait bir iş olarak telakki edile
mez.» 

c Times» gazetesi de vaziyeti ayni istikamette ve bu 
fikirlere uygun olarak tefsir etmektedir. Bu gazete :le 
•imdiki vaziyetin tehlikeleri üzerinde israr ediyor. Ve 
bunlan 1914 senesinin acıklı günlerine- benzetiyor. 
«Sunday Times» ilave ediyor: 

Çekoslovak Reisicümhuru B. Beneş 

Yeni projenin ihtiva ettiği esaslara gö
re çiftçi mallarının korunması ve bunlar
la alakalı suçlann takibi, suçuların mu
hakemesi ve cezalandırllmas1 bu kanım 
hiik.ınPne tabi olacaktır. 

Ormanlar hariç olmak üzere -chir ve 
~asab'.lların imar planlarına göre çi?ilen 
imar hudutları, plan yoksa çiftçi meclis
lerinin tayin edeceği hudut dışmdn ka
lan yerlere zirai saha denecektir. Bu sa
l ha içindeki, ziraat ıc;lerinde kullnnı1ım 

l veya b~ islerle alakası o1an hükmi veya 
hakikt ahı.<;lara ait veya wnumuıı fay
dalanmasına mahsus menkul ve gayri 
menkul nU\Haı-n çif çi malları dencct'ktir. 
Köy merkezleri de zirai s:tha içinde sayı
laraktır. 

BIRER ÇJFTÇI MECLISt 
Her koy ve belediye ı::ınırı içiııdl' bu

lunan zirai saha bir zirai daire addolu-
1 ha<:ak, bu dairede bir 7.irai sicil ve bir 
1 çiftı~i meclisı bulunac~ktır. Nüfu u hE'c: 
vüze kadar olah yerlt:rde çiftçi meclisi

.. ne 2. beş yüzden ıki bine kadar olan yer· 

1 leı'l{]e 4. bundan fazla ntifu.-su olan yerler 
i 6 aza ve bir o kadar yedek az.a serilecek
tir. mecli,ler 4 senelik olacaktır. 

Eğer 1914 de Almanya Belçikayı istila etmekle In
gilterenin müdahalesini tahrik edeceğini · bilseydi çok 
muhtemeldir ki umumi habin önü alınmıs olurdu. Ger
çi lngiltere son zamanlarda Çekoslovakyanın hücuma' 
uğradığı takdirde bu memleketin müdafaası için bazı 
taahhüdleri şimdiden yüklenmeği reddetmiştir. Fakat 
hadisatın zorile, bilhassa ltalya Aki:lenizde karışıklık
lar ihdas ederse, Çekoslovakya lehinde müdahaleye 
mecbur kalmıyacağımızı hiç bir lngiliz temin edemez. 
Fakat en ziyade teessüfle karşılanacak cihet şudur ki 
i't.lmanya Çekoslovakyaya açıkça hücum etmemekle 
beraber bu memleketi ekonomik bakımdan boğmağa 
teşebbüs etmektedir.> 

Paris 3 ( ö.R) - Romadan öğrenildiğine gvre B. 

lat verilmemekle beraber anlaşmanın Mayıs U)'l orta- ~Icrkezcle iç bakanın rebliği altında 
sına d.oğru tahakkuku muh~emel ~~rülüyor. jandarma genci komutam, cmni~et jşle-

Parıs 3 (Ö.R) - Tahmınler hılafına olarak. Fran- . h 11• ·d ı ··d·· ı · 
Hitlerin ItaJyada bulunduğu müddet zarfında da F ran· 
sa sefareti ile ltalyan hariciye nezaretinin daireleri arC'l
•ında temaslar devam edebilecektir. Daha fazla tafsi-

sanın Roma maslahatgüzarı B. Blondel ile ltalya ha· j rı, ına ~ ı ı .are er um~°? n'.~ ur erın
riciye nazırı Kont Ciano arasında yeni hiç bir te den, adlıye, zıraat ve mıllı mudruaa b:ı
olmamıştır. mas kanlıkları delegelerinden müteşekkil bir 

Şimali Çin gümrükleri 
Japonya ile lngiltere arasındaki 

an1aşma hakkında neşredilen tebliğ 

ltalya 
Montröyü kabul 

ediyor 

heyet kurulacaktır. Bu heyet kanunun 
teibik ~ekillerini ve zirai asayişle alaka
lı hususları tetkik ıle müta15a beyan ve 
zirai asayh:e müte<l:ıir nizamname ve ta
limatname esaslarını hazırlıycaktır. 

Çiftsi meclisleri zirai d~irelerin ınev

lkilerlni tes'bit edecek. yaya ve atlı bek· 
çileri tayin ve""De.lcçi ücret1erlni tesbıt) 
bekçilerin teftişini temin edecektir. 

Mmtakalardaki otlakları kiralayan sii-

Londra 3 ("'R) J "lt 'l ük' " l"kl ) k ] kta · ROMA 3---o--(A A) I l ri1 sahiplerinden lazım gelen keİalet ve v. - ngı ere ı e y guç u er e aroı aşma ve çın- , • - ta yanın . . .. . 
J d Ç' " '"ki · )') k .. d J 1 · d · 1 M tr .. b ... 1 k l • • 1 terrunatı alacak bu kanun hıikumlerına 
L~~~yda arasm

1
a ılan gumr

1
u .e1 ~ı ı ekre. darşı m

1 
ucake e ekrın e Jba~lhon ar t" onk ott .... ~aaz ar mub!'l"d~ ~1 ınektıf- uygun §ekilde ittihaz olunan kararlara 

naJUC.Jn a yapı an an oma ngı ız ço ız ırap ar çe me te ve ı assa ıra e ıgı resmen ı ırı me e- . t et . .. .. h" 
1 

• . .. .. 
h~L" • • l b" Şa h · d ·· h' d' rınye mıyen suru sa ıp enne aı• sunı-u..umetının ayn zamanda Tokyo cenu ı ntung cep esın e mut ış ır. 1 . t k 1 d ki t 

1 Ye Hankeu ile temasa girmesine ve- zayiata uğramaktadır. Ancak Italya Milletler cemiye- herkuık md ınka a anı n an ~~t~ aş ırı rna"ı 
• ti' d k'I · ld "' d b a ın a arar ar vereceox. ır. ıilo olacaktır. Evvelki teşebbüslerin Londra 3 (A.A) - Gece yarısı n en çe 1 mıf o ugun an u va- z· . sah d hil" d ki 11 . t"k 1 L'J fı J k . da • t" d ••t il' b •L • " ıraı a a ın e :yo aı a pa ı a a· ı 8 na o ara bu temas ekonomik Londrada ve Tokyoda aynı zaman zıye ın en mu eve ıt azı ıntırazı h d ki 11 .. h 
ali I " h '-- · b" bl'~ e_ d kayıtlard bulu t" ra, en e ere, su yo arına ot, çop ay-ı te ere mun asır &alacak ve lngiliz neşredılen ır te ıg şuoat ayın an a nmut ur. v 1 i 'b" 

1 
. t 1 a v gelip 

mahfellerinin fikrince bu da müsbet beri Tokyodaki lngiliz büyük elçisi -=-- gan e! gı 1
• ~~Y elrın 8 ı mıaım· sı keld 

1 . . . . . . . . . GJ eçmcge manı o an enge erın a ırı -
hır netıceye ırışmesi ihtimalini arh· ile Japonya harıcıye nazır muavını askov Ja ........ hakk da k 1 k" . . .. ah' a~ ••-.'il ın arar ar verece il'. 
racaktır. lngıltere şu iki gayeyi ta- arasında gayrı resmı m ıyette ya- Ç'ft . all k d k 11 k' · 1 •·zak l · · ı çı m arının orunmasın a u a-

j.ıp .e~ektehddır .• 1 - Çhin giimrük re- pdılı~k~kta o alnkmu ereder ~etıcl~s~- 500 otobüs şoförü nılaca'.k ~kçiler, daimi, muvakkat ve 
ımının va etıni mu afaza etmek e ı ı mem e et arasın a şıma ı çın be,- i A • 

1 
. 

1 
k .. ü k 

1 2 · · · " · · ' ·· .. ] J ·hah · d )d d' ·ı " ff • <AÇ ttınır en o ma uzcre ç ısım o a· - Cının hancı ıatıkrazlarmın ec- gumruk mese e erı sın e e e e ı- grev ı an e ı cakt B d d 1 k d k 
nebi dövizlere tahvili mümkün sağ- len anlaşma hakkmda tafsilat ver- Gl k 3 (AA) SOO b da ıfr. 1 unun ışı~ a obarab ohn ~ 8

.:-J • • • as ov . - oto us j n aza meyva ıgı , se ze a cesı, tu-
~ hır para ıle tediyesine devAm m~t~f.1~d . t ed"l h .. k.. l şoforü grev ilan etmiştir. Bu gün 

1 

tün tarlası, 50 dekardan fazla z~ytinliği 
0 unması. . e .. ıg e .ışare 1 

en .. u ';im er Glaskov imparatorluk sergisini aç- bağ ve !iclıınlığı olanlar huı::usi bckçikr 
Havas a1ansının fikrince bu teşeb- gümruk varıdatı karşılık gostenlerek k . . k l b 1 kt' lhti kulla b'l kl ıxr H si b k ·1 . 

büslerden maksad Çinde bir nevi Çin tarafından çıkan1an istikraz tah- ~fa ıçıben b~ab. urafya .. ge.edce ır.k 
1
• 

1 
klana 1 ece c ır . usu e çı crın 

güm "k ·· k . • .11 . • b h "Heri menf t .ıa ın ae ı ır şo orun ış en çı arı - ayı rı 1utanlar tarafından verilecektir. 
rku. vBe .~I a mutareA esı temın vı .e~ın:n ya ancbı amı l . . b . masıdır. Bu hususi beıkçiler l'c~mi bekçi vasıfla-

etme tır. oy ece ecnebı ma1i men- lerını sıyanet ve u suret e çının e- -=- rını hai 1 ·akl rd 
.faatleri korunabilecektir. Bu da belki disini idameye yardım etmek hah- B B-,_ ilz 

0 
ac hala 

1
. ır. k 'k . 

· " b" · k d ·1 • · ld l K f t t:KÇ ere ma ın e onomı - vazıyc-sıyası ır tesvıyeye mu a deme ola- sinde lngı tere ıçın e e o unması • ro a tin"" g·· 25 ı · dan l_ 1 , .. 
k . . ') · k'J " ore ıra yuKarı o mamn.;c uze-ca tır. mümkün en ıyı garantı erı teş ı ey- re çı"ft . 1. 

1 
. . . d . 

1 
k 

H k Ö R . . çı mcc ıı:; ennın tayın e eccgı ay ı 
an eu 3 ( . ) - Asken kon- lemektedır. R •J • bir Jicr t · ı kt" Ati b k · b 

ıeyi bir japon esirinin ifadesini neş- Fransız ve Amerikan hükümetleri oman yaya gı ıyor nun l dı e ;erı lece k 1~· r 1 ~~en? u-
retmi~tir. Buna göre japon ordusu nazarı dikkate alınan tedbirlerin tat· Prag 3 (A.A) _ Hariciye nazırı bedel· şm.1a okat~a B k 1 ~"'.,ya. la .ar kiy~ınk 

hed k. k 1 · · · · · ·· · · 1 f · ki d' ı verı ece ır. e çı amır erme r cep e ı uvvet erm ıaşesı ıçm bu- bıkıne muha e et etmıyece er ır. B. Krofta 4 Mayısta Sinaiada top- lirauı g k .. ·ı t · ı k 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • J ~meme uureıcre wrı~ -
- lanacak olan küçük antant daimf ir. 

Yenı· Italyan zırhlıları k~nseyi içtimaında bulunmak üzere Vazüelennde fevkalade yararlıkları 

Sür' at rekorunu kıracağı söyleniyor 
ROMA, 3 ( ö.R) - Nevyorktan bildirildiğine göre Amerikan 

gazetelerinden bazıları ltalyanın yaptırmakta olduğu 35 bin ton
luk e<Roma» ve «lçero» zırhlılariyle bu nevi harp gemilerinin sür
at rekorunu kıracağını sanıyorlar. Yapılmakta olan büyük Ame
rikan zırhlılarının sür'ati 27 • 28 mil olacak iken bu ltalyan zırh
lılarının kolayca 30 mil yapacağını Italyanlar iddia ediyorlar .. 
Amerikan gazeteleri Almanyada yapılmakta olan en son saffı 
harp gemilerinin de ltalyanınkiler derecesinde hızlı olmasına ih
timal vermektedirler. 

V AŞINGTON, 3 (A.A) - Ayan meclisi batka d~vletlerin 35 
hin tonilatodan yukarı gemi yapmakta olduklarını mufahede et
mekııizin Amerikanın 35 bin tonilatodan fazla gemi yapmaması 
hakkında cümhuriyelçi mebus Vandenbergin takririni kabul et
mittir. 

Vaşingtona intihap hakkı veriliyor 
VAŞiNGTON, 3 (A.A) - Vatington ahalisine intihap hakkı 

verilmesi meselesi reye konulmut ve 6748 muhalif reye mukabil 
87.092 muvafık rey verilmistir. Kanunu esasi mucibince Vating
ton halkınm intihap hakkı ~lmadığı malumdur. Reylerin neticesi 
parlamentonun adliye encümenine bildirilecek encümen de kanu· 
nu esasi metninin değittirilmesi lazım gelip gelmiyeceği ve Va
tington fehrine kendini idare etmek hakkının verilip verilmiye-
ceii h.kkıncla bir karar verecektir. · 

dun akşam Romanyaya hareket et- görülen bekçilerle bekçi amirlerine çiit-
miştir. çi meclisleri kararile bir aylık nisbetinde 

- mükafat verilebilecektir. 

Ş. Karahisarda Kurulacak olan bu teşkilatın masraf-
larını kar~ı1amak için zirat sahalar içinde 

Zehirli gaz hakkında zirai sicille kayıtlı arazinin dekarından 
senede beş kuruş, bağ ve bahçelerin de-

ko n fer an s karından 20 kuruş, mer'aların dekarın-
Sarki Karahisar 3 (A.A) _ Dün dan 3 kuruş, koyun ve keçüerden 2 ku

öğleden sonra orta okulda jandarma ruş, sığır, at, kısrak ve esterlerdea 10 ku

komutanı tarafından zehirli ~az hak- l'U§, develerden yirmi kuruş alınacaktı~ .. 
kında bir konferans verilmiş ve mü- Başıboş bırakılarak yakalanan, sahıbı 
teakıben halkevinde Dikmen spor çık:rnı~an hayvanlar da satılacak ve be
kulübünt"ı" n kontyre · 1 h dellerı bu teşkilatın gelirleri arac;ına ka· ,.. sı yapı mış ve e· t la a.k 
yeti idare seçildikten sonra partı kı- 1 c . tır. . . . . . 
zılay heyetleri de toplanarak bir has· ProJede bundan sonra zıraı sıcıllcrın 
bihalde bulunmuşlardır. t~tulması şekli, zirai ' 'arın tahkik. ta

-=--
Antalya öğretmenle

rinin tetkik seyahatleri 

kıp ve muhakeme usulu zirai cewlar hak 
kında hiikümler vardır. ---·---Polonya da ki Rus 

Antalya 3 (A.A) - Bu gün iJk k ıı· t• 
okul öğretmenleri kültür direktörü· e a 1 ye 1 
nün başkanlığında Antalyanm Per- Varşova 3 (A.A) - Başvekil 
ge ve Aspendos harabelerini incele- Polonyadaki Rus akalliyetlerinin bir 
mek ve coğrafi jeolojik etüdlerde bu- heyetini kabul etmiştir. Heyt başve· 1 

lunmak üzere Manavgad kazasına kile Rusların metalibinc dair bir 
critmitlenür. mvhbra vennittir . 

SON HABER 

Başvekilimiz 
Bugün Parti grubunda 

izahat verecekler 
ANKARA, 3 (Telefonla) - C. H. P. Kamutay grubu bugün 

yapacağı mutat toplantısını yarına tehir etmİftir. 
Grup, yarın Meclisi umumi heyetinden sonra toplanacak ve bat

vekll B. Celil Bayarın son seyahati hakkın<la vereceği izahata din· 
liyecektir. 

Binicilerimizi 
B. Şükrü Kaya Parti 
namına tebrik etti 

"Türk bayrağını şeref direğine 
cektiren süvaTilerimizin muvaf .. 
' 

fakı ve tinden göğsümüz kabardı,, 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Dahiliye vekili ve Parti genel sek

reteri bay Şükrü Kaya, binicilerimizin Romada kazandıkları bü· 
yük muvaffakıyet üzerine Türk ekibi kumandanı albay Cevdete 
Parti adına ~u telgrafı göndermiştir : 

«Büyük ulusumuzun binicilik kudretlerini beynelmilel Roma 
kotularında göstererek Romada Türk bayrağını şeref direğine 
çektiren süvarilerimizin muvaffakıyetlerinden göğsümüz kabardı. 
Tebriklerimi sunar, subay arkadaşlarımın gözlerinden öperim.» 

ISTANBUL, 3 (Gecikmiştir) - Romada Milletler kupası yanş· 
Jarında binicilerimiz birinci gelerek Mussolininin ismini tatıyan 
altın kupayı kazandılar. Ekibimiz, çok kıymetli hayvanlarla yan
ta giren, Alman, ltalyan, lrlanda, Romanya gibi şöhretli rakiple· 
rini mağlup etmittir. Martımız çalınırken teref direğine bayrağı
mız çekilmif, bizzat B. Mussolini, kendi adını taşıyan alhn kupayı 
ekibimize vermİf, kendilerini tebrik etmittir. Binicilerimiz •id
detle alkışlanmı!tır. 

938 Bütçesi tetkikleri 
ANKARA, 3 (Telefonla} - Büyük Milfet Meclisi bütçe cı .:ı • • 

meni 938 bütçe projesi üzerindeki tetkiklerini yarın tamamlıya
caktır. Proje derhal matbaaya verilecek ve Meclis umumi heyeti 
yeni biitçenin görütmesine mayısın on hetinden sonra batlıya. 
caktır. 

KontCiano'nun Harici
ye Vekilimize telgrafı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Montröde imzalanmıs olan Boğaz

lar muahedesine ltalyanın da İftiraki dolayısiyle ltaİyan hariciye 
nazırı kont Ciano hariciye vekilimz doktor Arasa bir telgraf gön~ 
dermit ve bu münaıebetle Türkiye ile Italya arasındaki s:- ~imi 
dostluğu teyit etmittir. 

Çubuk çayı taştı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Pazar günü yağan yağmur ve do· 

ludan Çubuk çayı tattı . Çayın seviyesi bir metreden fazla yüksel· 
di. iki hektar araziyi su bastı. Derhal baraj acılmak suretiyle alı· 
nan tedbir $ayesinde suyun irtifaı 7 santime indi. 

Fransız Başvekili 
Arkadaslarina Londra görüşme

leri etrafında izahat verdi 
PARIS, 3 (ö.R) - Dün aktamki nazırlar meclisinde başvekil 

bay Daladiye ve hariciye nazırı bay Bonnet Londrada lngiliz hü
kümet erkaniyle yaptıkları müzakereler hakkında mufassal ma· 
lumat vermitlerdir. Nazırlar konseyi batvekil ve hariciye nazırına 
elde edilen neticeler hakkında ittifakla memnuniyetini bildir· 
miftir. 

PARIS, 3 (ö.R) - Hükümetin mali tedbirleri milli müdafaa 
ihtiyaçları için bu seneye mahsus olmak üzere bütün vergiler üze. 
rine yüzde sekiz bir munzam resim tatbik etmektedir. Bundan be~ 
buçuk milyar franklık bir hasılat ümit edilmektedir. Diğer taraf. 
tan milli müdafaa için çalışan fabrikaların karlarından yüksek 
mikynsta vergi alınacaktır. 

Fransadaki yabancılar 
Hiikiim~t Vt"nİ hir kararnanıt• ·ıkardı 

~ . 
PARJS, 3 (A.A) - Dün nazırlar meclisi tarafından tasvip edil. 

mit olan ecnebilere ait zabıta kararnamesi ecnebilerin Fransız 
müesıeselerine kartı mutlak bir dürüsti ile hareket etmeleri tak
dirinde Fransanın ananevi misafirperverliğinin asla haleldar ol· 
mıyacağmı hatırlatmaktadır. Ahval ve hareketi uygunsuz ola11 
bütün ecnebiler hakkında ağır cezalar tertip edilecektir. Sakh 
olarak Franaada bulunan bütün ecnebiler bir ay zarfında vazİ• 
yellerini normal tekle sokacaklar ve yahut Fransayı terkedecek· 
lerdir. Memleket haricine çıkarılmalarına karar verilmit olup 
memleketlerine dönmek imkanına malik olmıyanlara kendilerinin 
nezareti albnda bulundurulmalarım mümkün kılacak bir ikamet 
mahalli tahıia edilecektir. 
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Bu Adam ŞAF K Bir ~lldclın 
tali i%liği 

: ................................ . 

Suçlu Değildir! KURŞUNA DİZİLEN Mesleği uğruna 
sevgili ini Aaybetti -

- '/ /./I/./ı#./LZ/ L.;o:lml~ 
s.··'iia·y .. Ük 0bi; .. ~~;~~:· (Mahmure Belkis adını taşıyan bir Talisizliğin p~lerini bırakmadı· 

ğı bazı insanlar vardır, Ye bu tali· 
................................... ~ luk romanından aizlik bu ıibi bahtıkara olanlarua 

Büyük Zabıta Romanı ~ NAKLEDEN : E E. yapraklar lngiliz kadınının esrarengiz hayatı ) hayatında çok büyük bir rol oma-
• • maktadır. Ancak( idam cezasını 

-9- .~E~hi• Orb~~,a·.·~··.··.·.··.·.··.·.··.·.··.··.·.··.·.··.·E··.··.·.··a·~··w~~-~~~~--•-••••••••••••••~' ~~~~~~mm~~-
·' : : 38 Kendi kendini yaralamıfh. dum. Ben yaralandıktan sonra nin yakaıına taliıi:alik yapıfır ve 

•ıaaım.z:ıı::z:z:z::zz:ı12:mı::ı.;m:ıarıı:ıı::ız:ı2l)t"h:. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• - - nehrin öteki tarafına kaçblar. vazifesini yapmasına ensel oluraa 
-HUL,\SA- yardım etmiyeceldir. Cünkii onlar Rudolf gitmek iatemiyorunı. * - Haydi otele danelim. Yara- menle daha büyük bir ehemmiyet 

da benim aleyhimdedir. Burada seninle kalntak isterim. Sillh ıealeri yanlıt latikamette nıza panauman yapmak li.zım.. keıbetmektedir. 
Doktor Jaaon, kendisini okutan - Varsın etmesinler. Biz kendi - Olamaz yavrum... Bu çok dolatan müfrezelerin Henningıin Küçük ıalonda Henninırı Penn- Nitekim uil adı Kail olan -.ki 

velinimeti Amberıonu'.' katili_di)le bafunıza ararız, tehlikeli birfey ... Bundan sonra bulunduiu yere kotmalarmı mu· Yit%le batbata bulunuyordu. Yara Leh celladı Me.cejeYiç de ırünlln 
~ ~lt~datlır. Mü~aeıumum_ı mu· Gözlerinde bir azim parlıyonlu. memleketimde emniyet albnda cip oldu. Henninırı yerde yatıyor aiır deiildi. Panıumandan sonra birinde vazifesini batare.mamak 
avını Vilson onu fıddetle ıtham N 1 .. . dikm" h in bulunamazsın Şu Pennvitz seni ve bekçilere seıleniyordu. Nihayet binhatının ıstırabı biraz sükunet taliıizliii ile kartılatmıttır. 
ediyor. Zabıta tahkikatı da aley· b' dazoktar annı.~zenme .. ;; hal§t, P rahat bırakm~z Sonra tahkikat müfreze kendiıine yaklafb. A.- buldu. Henningı tefinin uzattıiiı idam sehpasına ııetirilen biı 
h · d d" Çünkü Amb.rıonu ölü- ır orun JKDe yap.,.ı s asmm ··· ah · k ı 1 k 'k f 1 • ' • ak · k P • 1 "l"" hk"' Idık ın e ır. harekibn ko tr l etmea' 'b' ·· l • bu ... Ortaya neler çıkar t mın er er e e trı ener erının ıtıırı r ıyı ıçer en ennvıtz 9un arı o um ına umv, aıı tan ıonra 
münden evvel en •on gören Jason- . . .. 1

• dn bo •~~ ıtgı. 1· stakioz ~p edemezsin ... Gideceksin ... Ve beni alhnda yerde yaralı yatan Hen· ıöyliyordu: İp kopmut ve dolay11iyle cezalan. 
d B J b k J v · rmın uzerım e ıraauxı esırı · · d 1 d B' • ' · "l"' d ur. un an a, a aaonun e ın· edi d laviçerede bekliyeceksin. .. ilk me- nuııııı tanı ı ar. - Ailarımızt eyice kuramadık. ıramamıfb. ır an ıçm v um en 
Cle Amberson aaına İmzalamı1 yyor u. b 1 d zuniyeti alınca laviçreye ııeçer se· - Kumandan yaralıya benzi· - lıviçreli avcıyı değil mi? yakaaını ııyırmtf olan ıuçlu, tı... 
olauirı borç senetlerinin )llTtık av~. ya"' cewt u uyor um. ni bulurum Ben ııelinceye k~dar yorsunuz. - Yalnız onu deiil... Kadını yata tekrar kaWfmUf olmak -
parçaları bulunmuf, aynı zaman· Sop ıtır~ ,u? u:. . . . da bana n:sıl, hagni adrese mek- - Evet >'.aralı:ı:ıın. .~uılar da... vinc~yl!' .mi ned~, ı:eU~d1!1 karnı-
da maktulün evinde de lasonun, - Aleyhımdeki delıllerı bılıyor· • b ' ld" •. Al kaçtılar. Jzlerı üzennde yürüyerek Henninıı cevap vermedi. Odada na bır ıkı tekme ındırmıftı. Bu ha. 
Etere balanm'f menaili ele geç· ded" tup yazacaııını ı ırecegım. • b k d l ak" . b d' ed ıı· d tal" . liii 

B l h . . lru sunB.. ilını. h keti" tı !aha tükür sağ salim buluttuk. KurayaK a lar onı· ardı tb lıp ettimk • lr ataiı bir yukarı dolatan Pen· ıı e~.k·?.~~.a. .. ce adın tı"1!._ 
mi,tir. un ar, onu it anı ıçın ti- qı e evet are yap . U .. b' k • b l ara arta ote ın e u unan a• avitz onun kartıaında durdu çorap IO ugunu an ırmıt • _. 
vetli delillerdir. Halbuki doktor H 11· b h · · 1 tt Be zun suren ır a usun sonu ııe • d 1 b' J'k k • b" diki · • ' J d b ' · k t - o ıs ana epamı an a ı. • • . • • h ın a ır ı te ayıııa ın erını _ Zira artık onun hakkında da ar an ırı, onu ço 1«r1mıt ı. 
Jason masumaur. Onun müdafaa· nim ve annemin ~hadetlerimizin se- ~1 • Haydı çabuk kayıga hın .. Te • gördüm. Atet ettim. Mukabele et· tüpheye mahal kalmadı Avcı ile Celladın çıldırasıya ıevdiii bir 
sını OniıJerıite arkadaparından netler meselesinde faydalı olacağını lıke. etrafımızda dolatıyor. tiler. Anlatılan herif ıilahını ka· birlikte kaçmakla ıuçu~u itiraf kadın vardı. Günün birinde, onun 
avukat Nat Holi• üzerine almıJ- söyledi, fakat tuhaf fey •. Babam bu Yıne sarıldılar ve uzun uzun yıkta ıaklamtftı. Bir kurtun omu• ehnif oldu Şu bayan Belkiı rolünü bu 90k aevdiii kadın, terefıi:& bir 
tır. ıenetlerden bize hiç bahsetmemişti. öpüttüler. Uzun geçen yeisli gün· zuma lıabet etti. O kadar vahim yaman bı; muvaffakıyetle ba,a- itle mct~I oldııjunu, iti ııücü, ta. 

Esasen 0 kendi hususi ve mesldi.ek it· lerkdetnt1•onr1~ budkucBaklb8:tmk a odnad birte1:ı: değil .•• Haydi Feldkirtene ran bir c:uusmut meğer.. itiraf bii
1 
~ell~br~.ıedl~eden, bi~ çakı~ * !erine ait bize bi,..ey söylemez ço a ı ge ıyor u. u ır aç a- öne ım.. d • ki ı·· ,. • b' f ae enn o ur unyaya ııtme erıne 

be k'kakl k .L h 1 • • de e enm ro un.ı efaız ı:r muYa • d . •• . " li ek k d' 1 - H~~ var ~~i: Am no- 1 1 .a':" . eyec.~ ar.ı • ıçın Henninırı adamların yardunile fakıyetle ye.ptı. Bütün tüphelerimi yar ım ett~~ı~ı '°"! yer en 11 • 

~ı~m. Gelen, Ambenonun kı- nun ~üvıyetınde sanki iki adam va~- saadetlerı~n ılk gunlerını ya,at- yavat yavat köye döndü. Otelin uyutmayı bildi. Pranklin hakkı ~e kartı b~yülı:. bır nef~t duyma· 
il idı. . . dı. Bıri evde sizinle beraber y114lld1gı tılar. Atetlı dudakları ıo.nuncu de- önünde kaylüler tarafından ihata varmıt·· ga hatladıgını ıli.Ye ett~. . 

- Hayır .. Hayv Man diye .hay- mesut inıan hayah... fa olarak buluttu. !'lennıngs v~•! edilmit olan PennYitzin limoainini Hennlnırı ıuımakta devam edi- Kadını tasaYVUI' edılem.ıyecek 
!ardım. K~ıyı açmıyorum .. Git.. _ öveyi babam olduğu halde kaybetmek iatemıyordu. _Syb•.!• ırördü. Pennvitz uzaklattıktan bir yordu. Kolonel omuzuna pelerini· derecede seven cellat, bu ııteml&-

urar ettı.. onu öz babamm14 gibi seviyordum. kollarından yakaladı. Kayıga go- saat ıonra Henninırsin aelmediil· nl attı. Otomobile binmetine yar· re katlanmıyarak, vakit.iz yolla. 
- ~ç .Bob·:;. Seni garmeden bir Devam ettim: tür.erek içeri at~amaaına yardım ni görünce meraka düterek geri dım etti. dıklarının yanın11; ııitm!'.~e, .fakat. 

yere gıtmiyecegım. _ Evinde .. Sizinle beraber y-.a- ettı. Yabancı küreklere ıanlarak dönmüttü. Arkadatının omuzu Ve otomobil hareket ederken 0 onların yanına bılmedııı hır yoJ. 
Açtım. Kapının eıiğinde ıapaan dığı hayatında 0 mesuttu, fakat ikin- hareket ederken: kanlı olduğunu gördü. Telaşla tunu ıöyliyordu: ~an gitmemek için ih~auı dahi· 

keıilmif yüzü ile yü~e bakıya~?· ci hayatı, evinin haricindeki hayatı -Tetekkür ederim kumandan sordu: _ Henninırı iddia ederim ki lın~e olan va11ta.lara mura~~ e~-
Gözüm karardı. Birden Marınnt onu üzüyordu. Bunu anlıyordum. dedi. Ne oluyoruz. Binbatı yara• aeni yaralıyan da odur... ~ege karar. verdı. ~cıt;k, taliaızlı. 

hayali önümden silindi. Dizlerim Hayatında birfeyler vardı.. Fakat Cereyan çok kuvvetli idi. Kayığı landı mı? Demek ki duyduklarım Şefinin bu aözü bütün vücudu- gın de ezelı ve ebedı hır arkadat 
gev,edi. 00.mek üzere iken kapının ne .• Bilmiyorum. Hele son haftalar ıüratle ırmağın ortasına ıürükledi. doğTıı... nun ürpermeıine aebebiyet verdi. ~i.ye onun yanı. batında yürü~ü~ 
prvazına tutundum. Marinin koluma çok sinirlenmiJti. Birdenbire asabi- Küreklerin suya çarpmasından çı- lsviçreli casusun kaçtığını söy. Pansumanlı kolunun bandını i •ç!n, V artova cıYarında enela bır 
girdiğini ve beni kanepeye kadar gö- yete kapılıyor, fakat kendini çabuk kan ıe~ duyuluyordu. Bir ii.n bile lediler. düzeltti. Bafmı hafifçe kaldıra· agacın d_alı~~ o~da~ .•onra boynu-
türüp oturttuğunu hayal meyal fark teskin ediyordu. tereddüt etmeden tabancasını ıol Heyhat doğru koıonel... Ba- rak: na taktıgı ıpm ılmıgı sıkıtmamıt. 
ettim. Mari bir İp ucu bulm114 ııibi sevi· omuzuna aıktı. Bir kaç el silah da- yan Belkiale birlikte kaçtılar .. Ta. _ Zannetmem kolonel cevabı· ~pey uzun ıürecek olan yolculu. 

Kendime geldiğim zaman onu ya· nerek bağırdı: ~9: botalttı. Kolunun acısı fazla k~ple~ine iki müfreze gönderdim. nı verdi. gun~an. alıkonulm~t~· 
nımda di:a çökmiif bir vaziyette ıör- _ itte ~tırmalarımıza rehber- ıdı. Fırarılerle vurutmağa mecbur ol· _ SON _ t Şımkdı artıbk .. kyük~dbı !h~t' s v.~ ıa1~: düm. lik ed k kt Babam a ına artı u ır ı ıma ... ız ı& 

ece no a.. ın canını b 1· ıı~t, h" b" ti 
Ellerimi eline alinı,h. ıkan b' dı B 'd''J H • • 1 T k ·ı • D T R A , eı ıyen ce • ıç ır ıure e Ye 
. Be • affet Mari dedim Bir- SAnn ır::~ var . eldu .• ~Y ne 

1 
dl . arıcı ye ye ı ı r. • • ras ın Antakya ..la hiç kimseye kartı ihtııasından iıti· 

1 - nı ... em oostona g ıgı zaman a uı f d • tm" ld • 
denbire teessüre kapıldım Aynı za- L~ •• le .. K di. de nneml cıkan ,, y . G. b a e ebnemeıre azme .. o usu-

• DllJl& aoy m14ti. en il a e enı u'n az t . t .. ı k d" 
manda iki gündür ağzıma birtey beraber gelecekti. Fakat son d kika- • ' ' g e estne e yana l nu soy eme te ır. 
koymadım. da bu ıeyahatten birdenbire vazgeç- ----

Ayağa kall~ııı_ıtı. mişveannemiyalnızolarakgönder- Intı·bap serbest olacak Mahkumlar hukuk Dudakları titriyordu. mi,... Niçin.. h '[ ' l 
Ağlamamak için kendini ııüç tutu- _ Hakkın var Mari .. Aramak ve ta sı ı g6rÜyor ar 

yordu. b lm k 1• K d" · "'d f San Franıiıko cİYarında Alkat· 
B b' V' ki ded' u a azım. en ımı mu a a11 e- . 

O ad Z:~ ıraz ıs ver, un. deceğim. Kendim için değil.. Senin raz adli bir ada vardır. Bu ada. 

'va'kıc. içı!f" beni biraz canlandırdı. için mücadele ede<:eiim. ''Ha tayda Türk ekserı·yetı·ne mu·· ste- =~~:ei~: :.:.:e~a:~f;;: 
- Buraya niçin a:eldin, dedim. - BiTMEDi- tan adaau diye tavıif edilmekte-

~~:~e=~:;:f::: Yeni p;;:alarımız ne nid müstakil bir idare kurulacaktır,, ~~:~:~=~~~b1b:.1'e:!kt'ü~ 
ruza kapaclığınızı ve kimse ile göriit- zaman piyasaya Ceza müddetleri bibneden 1aır. 
medi~nizi söyledi. Bir çılgınlık ya- k k Son gelen Yeni Gün gazeteainden: t~lamıyac~l~ı ~lıy~ ~-
pacagınızdan korktum. Çt QCa p hah H l k . kumların bır ÇOl\J, tımdı vakitle-

H K ııdim" "ldü •• B 1 azar oa ı a epten ııeçere anava· sup Hataylı vata1>d~lanyle lıep bir aile Ankarada ııerek Türkiye Fra1>aa ve . • hukuk tah T ·ı irmekt 
.. -:: a~.. e 1 0 rmf1P Ankara 3 rı:elefo.n) .::- azı a· tana dönen sayın hariciye vekili doktor kard.,.!iği içinde mesut, müotakil ve mü- ııerek Türkiye _ Suriya aruuıda derpiJ rını. . 111 1 e ceç .°' 

d!'tu~edim. Bununla beraber he· tanbul gazetelerı yem ~agıt paraları- Tevfik Rüıtü Araı buouol vagonlarında reffeh bir ldaro kurduklarını bir &n ev- edilen muahedeler için ihzari temaslar :er ı::.f· Buna nede? h:vead e~r 
nım _ıçm artık her~y mahvolmuştur mızdan 2.S: 10 ve 1 lıralıkların ha- Hataylı ııazeteeileri kabul etmiı. cYenl vel ııörmekle bahtiyar olacağız. baılamııtır. Bunların da l-latayda bek. e~!ddı ıyor mu! ıunahkuz :· !undan b~r 
Marı. ·ı b' · ld • b ·· v hd ı · · ..ıı· mu et evve , m um ar an ı· "-- k 'b' d" .. Ü sı masının ıtmış o ugunu ve u ııun> ve • • et> ııaı:ete erının ıp· -Seyahatinizden memnun muıunuz) lediğirnlz intihabatın mesut neticesiyle ri bir temyı'z mu"'dafaanamesi ka-

- .....,...u gı 1 u9un yorsun.. 1 d k d ted "! leriYle mümeı•ll · u beyanatta b b' l'k · ' 
E t b d be ok • 1 üz para arımızın a ya ın a avu " ı erme ı u- - Seyahatimden fevkalade memnun ır ı ta iyi neticelere varacafını bekle- leme alıp mahkemeye aöndermi.._ 

ve u ar ç aııır. nunı er. ık 1 • z !ardı Al~kalı lunmuşlardır ı 1· iz • r 
Ezer. Fakat bö le ümitaizli~e dütür- ç an acagını ya m~~ · . .. . olarak dönüyorum. MIAlrda, Beyrutta ve me •Y · Bu müdafaaname neticesinde, hii-
mez. Kendini ~üdafaa edeceksin. ~.akamlardan yaptıgımız tahkıkata - B.eyruttan 11..;.~rken ~uce Ko'."ıser bilha..sa Trabluıta ve bütiln ııeçtiğlm - Hata)'l rlyaret etmlyecek misiniz) küm ,bozulup davanın yeniden ıö-

- Gal'b N ttan ders alı t 1. gore basılması devam etmekte bulu- Kont do Martel ile ııorllştü?üz. Bu gör~ yerlerde Atatürk., memleketime ve - ilk fıraatta kard"f Hatayı ziyaret rülmesine karar verilmit ve ıuçlu 1 a a P a ge · ı· J '-1 •t melerde Hatay meoeleaı mevzuubahıs .. L ' >.• •·b'ld" Bütü'' H 11 b · B ·· d" • din. nan yem on ıra "' arımızın ı v ayıa ..,...sıma kartı gösterilen fevkalade teza· eaece.,ım ~ ı ır. n ata.y ı ara ıe- eraet etmıf. unu ııoren ıger 
_ N tı hakkı Beni vi ayı içinde tedavüle çıkarılması muh- olmuf mudur) hilrat her türlli taaavvurun iiıtilndedir .. lam va ıevgilerimi tebliğ ediniz. suçlular hukuk tahsiline batlamıt-

musun ~~? var. "'., yor temeld ir. iki buçuk l i ralıklarla 1 lira- - ~eyru.~ta. '.üce lı:omi•e.r . Kont Dö Karşuıklı muhabbetlerimiz.in tam bir ma· !ar. Oç ıeneden beri gece ıriindü.ı 
B ki.li bili M . lıkların basılmasına devam olunmak· Martel ıle soruıtilm ve kendmyle muta- kesine ııahit oldum. hak ve adaletin sırrını k~fetmeie 

- Eunubili~ Fyakaonu~ dı;ı"· tadır Bu paralarımızın tedavüle ko· bık kaldım. Canevrede kabul adilen ka· B Yüze/JiJik/er çalıtan bu zavallılardan otuz bet - vet yorum. t •ım ıye · 1 d . .h b b. eyrutta, Hataydan ııelan Hatay Halk . , , , 'b 
kad .. ) • · nulmaaı İçin henü bir karar verilme- rar ar esasın a ıntı a atın tam ır oer• p · · k" . . .. kıtı kendı aralarında ımü an ola· 

ar soy ememıştin. z . . . . artı,. er arunı kabul ve kendilerıyle ııo· { d 'l kl ? , 
S .. ı k beki" mi•tir Salahiyetli makamlar bu pa- beıtt ıçınde cereyan etmeaı emruyet altı· .. .. k f b ld • d a mı e l ece eT rak dıploma almıt ve hemen ken-oy eme zamanını ıyor- v • . , . ruşup tanışma ırıatını u u&"um an d' . , 

d ala ted ") az' 1 ba 1 na alınmııtır. Hıç hır makam ıntihab:ıt ı davalarının tezını hazırlıyarak 
um. . . r . rın . avu e v • ın ~ ~ı manın üzerinde tazyik hakkına malik değildir .. dolayı memnun oldum. Halepte daha Son 6elen «Yeni Gün» 6tuele• ıılii.kalı makama vermi ler Fakat 

- Zamanı geldı ... Ben de aenı bıtmemış olması dolayısıle hır uıman B ak k geniş mikyasta Hataylılarla tanı§tım, te· sinden : b" . . . k.' • k 
seviyorum. Ve bunu sen de biliyor· i~i olduğunu söylemektedirler. unu yapmıyac. ~e yapamıya~a. t'.r. mas ettim ve sevindim. Yüzelliliklerin on betind Cüm. ırl kitıd~n batı ka hıç ımaeye ur-

---- Hatayda genış bıt TUrk ekeerıyetı bu- H 1 . h . I .. b , I ak tu Uf nasıp o mamtf. 
ıun. lunduğuna ve bunun tezahUr edeee" ine a ep hUkiımet erkanının ve halkının, urıyet yı .' munas~ etıy e y ın· Geçen yıllar Lehistan hapisba· 

Heyecanlı bir hareketle perıçere- G6çmen/erin toprak kat'! emniyetim vardır. Her hangi g bir ııeçtiğim esnada ııö•terdikleri doatlulc le· da affe~ılec:eklerı duyulmuftu. .. nelerinden birinde biri ev.ela ba. 
nin önüne gitti. J.11. / ehd. · 1ı: d ık 

1 
zahUrlerinden ayrıca mütehassiaim. Bu haben Halepten geçerken Su· tıralarını ondan ıonra bir roman 

Alnmı cama dayıyarak bir müd- auVa arı t k ıhat bveyla ıa~yı ·' manuın J&a ç darı a· - Anlı:arada cereyan etmekte olan riyeli ııazetecilere vaki olan beya· yazıp ba;tırmıt ve bü..:ıı.. bir töh-
det d du . ca er ere ınanumamuı zım ıt. t d 5 T" k d bak d ,...,.. 

ur • Ankara 3 (Telefon) - Hazıne}e H l l . 1 1 C . . . Türkiye· SuriYe dostluk muahedeoi mü· na ~n a .a~ın ur lf anı a ret kazanmıftı. Bunu glSren diğer 
Sonra tekrar bana döndü. . ld • b' edil akla atay ı arın, Mil et er emıyetının ak 1 . h kk d b" . . b teyıt etmıttir • ._~ 1 d b d 

aıt o ugu tes ıt en topr rın k 1 ald • ü k'I 'd z ere erı a ın a ızı tenvır uyurur • manıcum ar a un an cesaret 
B b d d• E" be • • .. . h . d'lm k arar a tına ıgı m ata ı ı areye ve R•• tii A _ b h k d'l 1 h' - o , e ı. ger nı sevıyor- goçmenlere tevzı ve ta ııa e ı e te T·· k k . . . d'" k- 'I ' ti 

1 
muıunuz> Uf .tVAI u uıuıta en ı e- alarak ça a kalem, roman, ıki.· 

k d . • "daf ed · B ld • • ur e aerıyetının ıger e a.ı ıye er e • 1 I b • . I b" 
aan en mı mu aa eraın. unu o ugu malumdur. . .. - Bir çok asırların ve hatı& O.manlı· rıne soru an ıua e fU ceva ı Yet• ye yazmaga ve her bır ır «töh· 
k d' · · B' • · · ks vatandaşlık ve kardeşlik munasebetlerl mitt'r • 1 t • ti ı ~•-· en m ıçın.. ızım ıçın yapaca ın. Göçmenler kendılerine verilen bu .. d . . .. . lı.ktan daha eski münasebet ve hatırala- 1 • ret» o mağa azme mıt · ....... ın, 
M ıld nd . . , ıçın e ve hep bırlıkte mustakıl Hatay • . . .. . . .. « - Bu · DahT k• I t' 1 b" h d i ti'd •· ır 8 un. . . . toprakları bır çok emek sarfile ımar rın kurdugu ıyı munaaehetlen dıiıunerek • 1t 1 ıye V~ a e ın muayyen ır ıa a a s a .. ız az. 

Geç kaldık Marı .. Artık ı, ı,. 'h tt'kd .. .. . h blikümetini yakında kurınağa muvaffak s n' · ı .. b' lr. ul··'- .. b ti alii.kadar eder. Fakat böyle bir min bir deg" eri olmadıfı er g,... . B . b• , ve ı ya e ı en sonra uçuncu şa ıs- u ye ı e ıyı ır orn§ Wl munaıe e ff b h' ld • b" ..,, 
ten geçtı. eraet bıle etsem ır çol< 1 b 1 .. . d h 1 .dd' olacaklal'ı.ru beklerim. idame d •. . . b ki k 1 b··d· a ın mevzuu a 11 o uıunu ıli· meydana çıkıyor. 
kim ı . . . d . arın u yer er uzerın e AK ı ıa M.. k'I H .d . b·' .. k 1 e eccaımızl e eme a u ır. 

ıe er yıne mııaumıyetım en 4ıip- .. . uata ı atay ı areoıne, utun e a · yorum.» 
heye düsecekler. ederek goçmenler aleyhıne dava aç- Jiyetlerin bu zihniyetle tam ve müsavi ~lı imparatorluğunun dlıter varls-1..,.,..._.,....., ..... ==-==--===-...·•I 

_ B ba hakik" katil' b I • makta oldukları ve göçmenlerin hak- bir va ta ndaşlık hukukuyla itlirak ede- len olan hükümetler hakkında ayni sa· IZXZT/77Z7~-
• mın ı ı u una k 1 d f ed 1 . . 1 • .•. • 'b' S . G •• t d Acele cak olursa kimsenin tüpheye dü,me· !arını layı iy e mü a aa e.meme eri ceklerine ve bu iştiı-akta menfaatlerini mımıyd e temennı ettıgımız il• •• urı- oz epe e 

ye hakkı olm:ız. yÜLÜnden davaların muhacırler aley- hulacaklarma şüphe etmek istemem. Y.e halkı için de büyük saadetler dile-

Satılık - Hakiki katili kim bulacak? hine neticelendirildiği tesbit olun- Hatay hüklimetinde bu eoıuta ve ora· rım. Sa tıltk 
- Sen .. Sen ve ben ve bizimle mustu. daki halkın hakiki vaziyetine tamamiyle M11ır •iyaretinde olduiiu ııibi, .Suriye 

ev ev 
beraber olacak dostlarımız. Nat ba-ı Finans baltanlıP;ı, suçsuz ıı~menle- uygun olarak Tilrk eberiyetine mÜ•tenit için de, !~ istil<lfiline. ~v~: 
na muhakemenin birinci T etrinden rin haklarının korunması için iıkiin bir idare kurule.caiiı ,üpheıizdir. ca orayı ılk zıyareı eden Harıcıye vekilı 
evvel ba.şlıyamıyacağını söyledi. De· I genel direktörlüf!ü tarafından bildi· Hanııi mezhepten olurııa olıun bütün olmak ayrıca emelimdir. Bu •uretle bllf· 
mek önümüzde vaktimiz var. lrildiP;i takdirde bundan böyle bu gibi Türklerin tam bir lr.ar~eşlik .v~deti için· ve~I Cemil Mürdüm.~e~in, iyi hatıruını 

Omuzlarımı silktim. davalara hazine avukatlarının karış· de çalışacaklarına, dıı;er müsluman ker· daıma muhafaza eıtıııımız Ankora ziya-
- Katili bulmak icin oolis bize malannı kararla$tırrnı,tır. 

1 
deııleriyla ve başka ekalliyetler• men· retini iade etmit olacaiiım. 

Göztepede Tramvay caddesi ikinci Kordonda 189 numarıltl 
üzerinde çok havadar ve bütün gayet sağlam ve konforlu bir eY 
konforu haiz 831 numaralı ev !acele aatılıktır. Taliplerin görmek 
~blıktır. fatiyenler (Yeni Aıır) üzere içindekilere, pazarlık için 
matbaasına veya eve müracaat 
!ederek izahat alabilirler. 1 de batmuharrlrlmiz Hakkı Ocak· 

lblıiiıılicimiiıiılimmiiiiiıii'&ıım• .. oiluna mClracaatlerl. 
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T eodora oğlunun ölüsüne kapandı 
-~~-~~~~--;-~~--~~~~~ 

BREZiLYADA 
Yeni ve çok garip bir 
din türemiş ulunuyor 

Dinin ilah1 bir beyaz atmış 

Evvel Zaman 

Madride girmek yasaktır 
Asilerin çok şiddetli bir hücumunu 

Cümhuriyetçiler derhal kırdılar 
Barselon 3 (ö.R) - Dün sabah 

asiler T eruel vilayetinde Alyaga ce-
nubunda yeniden taarruza teşebbüs 
etmişlerdir. Havanın açmasmdan is
tifade ederek asi tayyareler bir çok 
çıkışlar yapmışlardır. Ve topçu kuv-

Paris 3 (Ö.R) - ispanyada uas
yonalistler AJyaga mıntakasıııda 1 O 
kilometrelik bir ileri hareketi iddia 
ediyorlar. Cümhuriyetçiler ise yalnız 
Madridde üniversite mahallesinde 
patlattıkları bir lağım neticesinde 
hatlarını ilerlettiklerini bildirmekte
dirler. 

Salamanka 3 (A.A) - Umum1 
karargahın tebliği: 

Alfambre cephesinde mütemadi 
Tahliye edilen bir İspanyol kasaba.aı..... surette yağan yağmura rağmen 1 O 

kale yolları cümhuriyetçilerin sid- de şimdi arkalannda kesif ve müca- kilometre kadar ilerledik. Ve Mira
detli ateşi alhnda bulunmaktadır. deleye hazır cümhuriyet ordularının bete Villaroye Los Panares ve El P<>
Asi toplannm ateşi tesirsiz kalmıştır. bulunduğu uzun bir cephede az kuv- boyu zaptettik. Düşman mühim za-
Bütün sahil cephesinde cümhuriyet vetlerle kalmışlardır. yiata uP;ratılmıştır. 
kuvvetleri acele istihkamlar ve müs
tahkem hatlar tesis ediyorlar. Madrid 
mıntakasında cümhuriyet topçuları 
bütün gece dfü~man mevzilerini ateş 
altında tutmuşlardır. 

F ransada ekonomik 
kalkınma hareketi 

15. 
14.25 
14.50 
16. 
15.50 
16. 

15.875 

ı 7.25 
17.50 
15.75 
16.SO 
15.50 
16. 

15.875 

6.375 

15.62S 
515. 
ı4, 
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SAYFA : o 

Gençlik günü Bütün ltalyada her taraf Alman ve 
Italyan bayrakları ile süslenmiştir 

Manken kızların 

IZTIRABI • • 
ıçın hazırlıklar Berlinden hareket çok hararetli olmuş ve 

büyük bir halk kalabalığı Hitlerin trenini 
( Duçeye selam götür) diyerek uğurlamışlardır 

İki binden /azla kız 
istirakile 19 Mayıs 

' 

Ve erkek atletin f!.ASTARAFI I. !NCI ŞAHIF_EDŞ çek vermitlerdir. • . 
• lamJanmıf ve hancıye muslefMI ile dı- Tren saat 16.40 ta hareket elmlflir• E" b '" "k b' d J d 1 od ) k l · ) · · b 't" · b"t" . . .. ger uyu ır mo a sa onun a, ve m c ı z ar ı ş er ını ı ırır ı ır· ' 't d ·ı kt • ğer büyük memurlar da bu ilk merasime Hıtler elıyle ıelam vermekte ve halk: . . od k h k d 'I . . h tes l e l ece lr . . . . .. . . ... . . ... .. .. mcvsımın en m aya uygu n, en şı mez emen en ı erını en ra at, en 

, l§tirak ebnl§lerdır. Fubrer maıyeli erka· Heıl Hıtler .. Sel&mlanmızı Duçeye go· lb' I • . . d b" k baba · lb' 1 • · · l d ,._,_ . h • . d 1 .. u· 1 1 e ıse rı ıçın e ır tavus uşu azame- yanı e ıse erın ıçıne atar ar : ı· 
nıru tafıyan uuncı uıusı trerun e ge · tur.. ı:ur ar o sun.. .1 .. .. k 1 · · d k" 1 J • h " Jd J 

Manken olmak kolay bir iş değildir 

•• L-kJ--'· 0 .. . . k d ,__ 0 . ba" akta "d" ti e yuruyen man en ere ımrenıyor- şar a ı tuva et erme ıç a ıımaz ar. 

D • d J "[k [d LJ k t me..,.ı ue ""'en uçenın 1§ ar a llfUUJ ıye gınn ı ı. . . . . • k Un Sfa yum a l prova yapı ı. .nare e lile ııamimi bir tekilde görütmiiftür. lı· ROMA, 3 (ö.R) _Bugünkü ltalyan "'.'nız, ıçınızden A? şu ızın ye- . Modell_'.'rin hepsi fotojenik de.ğ~I· 
• 'r kk kil" J, • "ak d" tasyonda toplanl1llf olan büyük bir kala- gazetelerinin en mühim inamı tabii ola· ' rınde ben olsaydım., dıyorsamz alda- dır. Reklamları da kullanılmak ıçın 

gÜnune 1. Ür UŞU feŞ atı a ışfı e ıyor !balık Alman d l ...• ıı....1 rak b H"tl · · t" tah • -~il 1 nıyoraunuz. Çünkü manken kız ta- resmi çıkartılan mankenler de ayn" ev et reısıru .ua~ &mlfbr. ay ı erm zıyare me 111 eu: • . • . • • • 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE Mayıı gününün tarihi ktymetini ve Yarım aııat aonra Fübreri selamJamap mittir. Gazetelerin bareretli yazılan fÖY·ıbiat ıtıbarıl~ bır me~~k ve kuvvet ıtı- bir sınıf teşkil eder. Bunlar. umumi-
lib menaupları ve modelcileri de iş- sporun bir uhuun beden kabiliyeti gelmİf olan ltalyan tahıiyetleri de ayni lece hülU. edilebilir : barile de bır at degılse bu hayatın· yetle, aralarındaki şiddetle rekabete 
tirak ettirilecektir. ve kar!'kterini yükseltmek busuıun- trende onunla birlikte Romaya hareket ltalya ve Almanya anısındaki dostlu- dan on paralık zevk duymuyor de- rağmen birbirlerile pek kolay arka-

HAREKET GÜNÜ T ALIMA T- da ve yurd ııevgiainde oyruyacağı elmİflerdir. Romaya Vanf geceleyin ola- ğun kuvvetini anlamak için huduttan Ro- mektir · . . daş olan ve iyi geçinen temiz yüzlü 
NAMESi rolü tebarüz ettirecek birer söylev cakbr. Bütün ltalyan garlarında tren ge- maya kadar bay Hitkrin bütiln geçliği Mesela en meşhur bır mankenı ele kızlardır. 

- verecektir. Bu söylevler onar dakika- çerken ahali Alman devlet reisini tevkle yerlerin nud ltalyan n Alman baJTak· ıalalım: Büyü~. bir '.'1~a salon?n~n Moda salonundaki manken kıı 
1 - Büyiik Şef Atatürk'ün Türk yı geçmiyecektir. alkıtlamaktadır. larile donatıldıiuıı ·ve Fülırerin bel' nok- muvakkat degıl daımı olarak ıstıh- ne kadar asabi ve titizse fotoğraf 

•alan •e iatlklilini lrurtarmak üzere GEÇiT RESMl tada ne kadar bararetle kartılandığuu idam _ettiği bir k~z .. B.u ~ızm hayatı rekliımlığ-ı yapan kız 0 kadar neşeli 
Sumun'dan Anadoluya ayak bas- DERUN, 3 (A.A) - Nasyonal aos· ııörınek küidir. Bütün ltalyan milleti 1 ekscrıya herhangı bır ışçı kızın haya- ve sakindir. Aralarındaki bu miza~ 
muiyle milli tarihimizin yeni ve e) Nu.tuklarda.? sonr~ ~ta okul yaliat ve ltalyan bayraldan ve rumuz· Fübreri Alman vatanına yeni hayat Te-,tından daha zor geçer. Onun riayet farkı birinin işinin gayet yorucu, di-
meaut denini açan ve Türk milleti- ta~lerı olmak w:ere butun ·~~u- lariyle ıüalenmit iki ku...vetli lokomotif ren hareketin yaratıcm olarak selamJa- etmek mecburiyetinde olduğu birç?k ğerinin ise niabeten alaylı ve 
nin kurtuhquna, Türkiye Cümhuri- lar toreı;ı bat~ •e balkın onun- tanıhndan cekilen Ultra • Modem ilti maktadır. O Almanyayı bel' zamandan şeyler vardır . Şişmanlamak korkusıle daha kolay oluşundan ileri gelir. 
yetinin kurulutuna kutaal bir bat- den g~ıt res~ yapacaklar~?-.. hususi tren dün Hitler ve kalabalık olan daha büyük yaplnlfbr. Memlekete aoa- ! istediği yemekleri yiyemez. Hayatı~ Fotoğraf modelliğinde en ön safta 
L-- lan 19 Ma ·· ·· d Geçıt reamı, her ıpor kulubü veya maiyetini hiınil oldu"-· halde b- da- yal adalet nmıİf Te ayni zamanda bir vücudunun ölçülerini kaybetmemesı 1 k 1 'k" ·· · · _ .l _..,. o yu gunu, yur un kul •- '-L _ "u -r-· o an ız ar ı ı uç eene ıçın eencue 
'-tildil" ·...:~ııli· •---.I!-' t o un sporcu ve ıaıeue sayısını ve kikalılı: fasılalarla Anhalt istasyonundan büyüklük deYresi açl1llflD' için bir makine kadar muntazam 1400 1 ·ı · ı · L.d k • •e ı ... ~- aenrnome emane uh lif bel . d ı..: •-•-··ı · • ngı ız ıraeına "" ar azanır• 
-·"'-- T"-k ı::::.: • • 5 m te ıpor 4U erm eaı te1U11DU hareket ..._:..tir Yenay muahedesi Milletler cemiyeti- neçmelidir 1 B · t ·· d f 1 1 .......,.. .... genç''ll' ıçın « por ve d . • .. ----•- b" ~...... · " · ar. u ış e uç eene en az a ça ışa-
gençlik bayrama olarak kabul edil- ~ınıv goate~. ır fırsat ver- Hitler aııat 16.40 da hareket eden ni idare edenlerin egoizmoaıı IPn bir Model kızlar eadece güzel ve bi- bilen kız yoktur. Çünkü bu üç sene 
-~- Dllf O~ bütün ~kulların ve ikinci trenin üçüncü aalonlu ""'!:onunda maske idi. Gayesi Almanyayı vual Ta· çimli oldukları İçin ıeçilmezler . On- zarfında her mecmua ve gazetede 

Bayram yurdun her tarafında bu '!'°'" kuluplennın tekmil ı_nevcutla- bulunuyordu. Ayni trende Führerin ya- ziyetinde ve ltalya71 da beynelmilel ha-: lar kadınlar araeında göze çarpan onun okadar çok resmi çıkar ki her
-!!L • .J. _._,.__ -L--'-etin' ey·-- nyle ve en muntazam vesait ve mal- km maiyetini letkil eden zevat n a- lonıdan diğer büylik devletlerden 8faio muayyen tipleri temail etmelidirler. k t k ·· kt b-L .ı _,...._ ...,..,.. ve OCUCIUUU.J' -a le . I . . k ılmalar .. . . . , e• ar ı onu gorme en utar yen.ı 

• .-1..:u_ kut'-----•~- zeme ny e geçıt reımme at ı cümle general Kaitel ile Himmler balan- derecede tutmaktı. Bu muahedeye kartı Kız ne kadar güzel olursa olsun o ti· b" · • ba 1 B la d 
!ID' ~ .........,.ur. ,._., __ -~- G ·ı · 1 · ıd fut mak id" 1 ır aıma aramaga ş ar. un r an 

2 Ba ••• ı:..ı..L: tertibe ·· D<lWI ıı:uer. eçı reaım em en - ta L ilk hareket ltalyadan ıelmı,tir. ltalyan pe gitmiyecek bir elbise ile müsteri- baz 1 k d B" ""dd 
- yram _........ go- bolcular la" ·ı ka ak lar 1 Hitl · b" -''-"' --• nl · Al mill . • • • • 1 ı an urnaz ır. ır mu et or-

kut'---· , es ımcı er, Y ç.ı ve· enn .,...,., ... o u vagon ma-.ı Te man etlen fİmdı aynı idealin lere çıkarsa o elbise veya tuvaletin sa ad k bol 1 h d d ba k re -· L--il L-- •• t ,___ • ___ ,_, b id" ,_. ._ __ . b" . . . . 1 t an ay ur ar, ya u a ş a 
A) y·• Ba rak don tuk- ...,. ner yere gore mevcu ıpor 4u- ve ·-ıun1 ırauuere oyllllttllf L ~·- .. ....-...etiyle arlefllllflir. iki memleketin tılmıyacağı muhakkaktır. Londrada I k ) ı- A "k 

lar ~ orerı « • y ç e, nu beteri temıili tekillerle ve balkın de çay için hıwrlanmq mualar bulunan dayamımaa aulhun dointdan doiruYa 1 model kızlar bila ietisna güzeldir. Pa- ~dem ek et adere, mk ese a merı . aby.a 
• g..,,._ reamı:., lan :ı...:.· • arttı ktı b" k H"tl · b" ........ R • .. __ lin mih • d" 1 gı ere or a te rar ortaya yenı ır 
B) Okullann •. tik h ket ıpora o -~mı raca r. ır yeme vagonu 1 enn vagonuna D' .... -.... oma....... Ten ıp- ı riate ise ekseriya çirkindir. Çünkü . "b" karlar B k"ld . r 

"-•---''---' JlllUllll are intizam ve mükemmeliyete geç- bailanmıt idi. lomatik bakımdan faaliyete geçmeden orada buna kimse ehemmiyet ver- sımalgı. ı. çı la. u şe ı e verım ı 
ye g..,..enıen, ek ' · b lan h edb" ima Alman tb t b"" ·-"' D 1 bil rd G · A ~- ha ı sene erını uzatır r · 3 - ftönci m•ddede azdan bu m ıçm azır ma ' t ır a - . . . ya ma •.... uroıunun ,..., r. eYYe e va ı. ayeaı vrupa... - mez. Pariste yalnız Marcel Rochas . . • . 

__ ... _.__ !, __ 1 ___ .ı_ hdır Ditrih IÇID b111U11 bır vagon ayr.Jm.,br .. •at ..... 1 ___ 1 düzeltmek Bo'--'-' her- p "b" k b"" '"k .. h t" I Bu kızların ışı de pek kolay degıl-kutJama ... DUlll'I ıpor IUIUUanll<141 • , .-~~ • ..... ~ 1ve atov gı ı pe uyu şo re ı o an d" E 1• h "d d k d" 
alan buhmmı lerde C

.. 5 _ Geçit resmi bitince okul ta- Bu vagonda alıcı ve verici modem bir taraf etmelı:tir Fllfİzm ve Nuizm .,... ile" od I k I . .. ır. vve a er stu yo a en ı 
•e yan yer um- . -.. . .. . . _, . ,_, . b --'· d . · ı m a sa onunun man en erı gu- k .1 bo k f • f 
b . dan'--~- ıh An lebelerlnin ıımnaatık goatenlerı bat- teı11z le..,.- tes-tı alun"""'ta ar. ıındaki dayanl§ına Avrupa medeniyeti. il d · ı · t' ma yaı arını zara otogra a W'lyet mey mnIHlll yap r. - ze er en seçı mış ır. calc bamba k b' k . 
__ 1_ :.L •• _.__,__ ümh" • t lar. Bu göıteriler bir aaat bir çeyreği Hitler hareketinden biT kaç dakika ni korumak için en bHyük maneTi kuv- Manken kızların sadece vücutla- uya ş a ır ma yaı yap-
""" - ...........- •eya c unye l"d" el · 1 k · · " -' ·· --"-- k b · · ded" l B - '-...__lann -'--zden .. 1.. geçmeme ı ır. evv vagonun pençeresme ge ere nllıs- vettir. uu reJım ıuw....- arasında olduiu rının nüzelliği de kafi değildir. Üzer- ma mec urıyehn ır er. u maı<· 
meyaıw a geune once orene 6 oı-.11--- •• ik .. ·ı d ld kal bal • ..::ı·· • ib" ili-·· d d dal . ... . k d 'l . . ı· d 1 __ blacak lar kul tal bel - auııarın ıımnaat goıterı e- yonu o uran a ıga ,.-umaıyor, il ı m =er arasm a a a eti gaye )erinde elbisenin iyi durması ve on- yaıı en ı erının yapması azım ır. 
"" sporcu ve o e e- • • lar - '--d b"" .. r . ..ıı d -~· . . Ma --• c·· . ba Hitl . 

• ı: 1 rind k lar ld • rını ıporcu tarnnıı an ulun ıpor e mı ıyor u. ....ınm.,tır. r.,.... onng Y en !arın giydikleri şeyin her tarafına Ve en az yarım saat vakitlerini alır 
n, varsa un e e mızıJ o ugu lanl da 1 ak b k 1 B d . . • lark ded... ib" B . R ı ' 
halde ve martlar söyliyerek ,ebrin a. taki~ed yapı ac spor are ete- un an __ e;:'_~l -Hıdtler trene ~merken ugur B en

1
• .ıgıh ~ '. : • ulamlzıy~ 0

• ı ayrı bir canlılık verecek bir ahenk ile Sonra her fotoğrafçının, her patro• 

belli L--h caddel-...:......l. .. t • n p er. vagonun ......... ıgm a gaybubeti eana· ma . er ın mı venmn aağ ıgıru te- yu"" r""yebilmeleri şarttır Bu cihetten . ak 1 k d 
• • ~ crınoen gos en' .. ge- KOM!SYON smda kendisine vek&Jet edecek olan Gö- yit edecek ve yalnız iki memlelı:etin de- p ~ d il . 1 · ı : od 11 . • nun ~~zacınab u~m . ,dodn' alrı ızHır-

zilen yaparak muayyen saatte cum- "il b"' .. d'" ___ ,L • • • b" ' arıs mo e en ngı ız m e erını mamruı. mec urıyetın e ır er. eı 

h . . I k b . ring ile gÖl"Ü§miiftür. g , ulun unyanın llWllU ıçm yem ır ba 1 "T 1 . .. ll'k J 
urıy~~- anıkb cıvarına afi~e ere u .. 7 - Bayram kutlama komısyon- Göring Alman milleti namına Führe· teminat olacaktır. Bunun içindir ki bü- fstırı~. vkel ?R.' ız1~rf'.nedguze 

1 te o an gün muhtelif atüdyolarda üç, dört 
raya 'iC""nk oyarlar. K le buradan lan qağıdaki tekillerde kurulur: . . ahatl . . d 1.• d"" ··zı • 0 .. b"" le evvu erını te a ı er. saatlik işleri vardır. Bu müddet zar-• • re ıyı ıey er temenni etmif ve e· un unyarun go erı « unyanm en u- En d'd k"" ki b "" .. .. 
doğruca bayram kutlamaaı ve törem a) Viliyetle~de: . mİftir ki : yük iki tabaiyetİnİn• mülikatma sahne ~.a .'. ~ ur . ere . urunm'-'.ş fında on onbeş defa üst ve makyaj 
yapd&ea;k olan spor alan1?a veyahut 8,qkan: Vali ve parti bft4kan~, Alman devletinin reiai ve Führerimiz olan Romaya çevrilmİJIİr. !olarak onun~zden hır kralıçe vekarı- değiştirirler. 
cümhW'lyet meydanına gider. Üyeler: Askeri komutan, kültür dı- 1Jfatiyle d-·• bD'" memlelı:et ..:.ı , 8 le geçen kızış başına sabahın onunda B .. ) od il k ) 

ktö .. Şarba Halk • L--k .,.. e ,. ... ere11 • I . . O · · d d d" u guze m e er ve man en er TÖREN re ru, y, evı ~ anı, M lin" • n_ 1• '""" • ti • BUDAPEŞTE, 3 (ö.R) M ge mıştır. nun ışı, urma an, ın- ba 00. 1 h " ed"I 1 . .. 
•• • •• • , •• • uuo mm oer me yap..,.. zıyare •· - acar I d k I b • k aca y e teş ır ı me erı ve gu-

4 - Toren böyle olacaktır: Spor mumeuili, matbuat mumesaıl· de edeceksiniz Roma • Berlin mihYerİ· mebuılanndan bir delegasyon Fübrerin enme en a şamın a 11 uçuguna a- ll"kl · · d · · k 1 
) r_ı_ı.. k · ind Jeri · ~-- d d O 0··-ı yem•;,.; ze ı erı sayesın e ıyı oca ara ça-a .........,,... oyma merasını en • nin sağlam olduğu teeyyüt edeceiini ve Roma ııi areti nlima ' lerlnl taki et- wu eva~ e er. null g e . '.' · · 

döne büt. ün kul t lebel • rta b) Kazalarda. b . . .~ Y Ylf • P gayet hafif geçer. Karnının ş:şkın tarlar mı~ Bunların ıçınde parlak n o a en «O , • u auretle her iki memlekette n Avru- mek mere Romaya lıareket elmiftİr. Bu • . . . . 
yiikııek, resmi, buauai bütün okullar 8,qkan: Kaymakam, Oyeler:Par- pada ıulba hizmet edilmİf olacağını da Macar unıunU efünnm Hitler-Mua- dur~~maaı l~_mdır: Ona verılen kı- izdıv~ç~r yai>'.'bı~enl~r pek azdır. 
ve ünivenite:. ve sporcular, (köyler- ti başkanı, Şarbay, kültür mümeaıi- ümit ediyoruz. aolini mülakatına Terdiğİ b . eı· sa ıstırahat muddetınde ayaklarını Ekserısı metlıksız bır gence ôşık 
de ilk okul talebeleri) saat 14,30 da ti, Halkevi batkaru, Spor mümessili. Bir lıaç kadm ve genç kız Fübrere çi- göstermektedir. e emmıy 

1 
yüksek bir yere kaldırarak sırtüstü I olurlar ve belki de kendi kazançla-

apor alanlarında (olmıyan yerlerde c) Nahiyelerde: _ _ _ _ _ _ _ ___ yatar. Çünkü kalın halılar üstünde rını ona yedirirler. 
cümhuriyet meydanlarında) topla- 8qkan: Nahiye müdürü, Üyeler: rak ıüılenecektir. 15- Her türlü ıpor müsabakala- uzun topuklu iskarpinlerle saatlerce *·---
nacaklar ve evvelce bazırlanım4 bu- Parti ~kanı, Şarbay (•arsa), kül- 11 - Olan yerlerde 4Cbir ve ka- nnda kazanılacak mükafatların bu poz alarak durmak ve kıvrak adım- p[ . . k . 
lunacak krokiye göre yerlerini ala- tür mümeuili, ıpor mümesıili. sabalar üzerine uçaklarla vecizeler gün tevzi edilmesi için tedbir alına- larla.yü_rümek kadar yorucu dünya- atının ıymetı 
caklardJr. d) Köylerde: atmak üzere tedbir alınacaktır. (Tay- caktır. (Gelecek ııenerlede her mev- da hıçbır şey yoktur. Platin denilen çok kıymetli bir 

b) Saat tam 14,30 da mahallin en Baııkan: Muhtar, Üyeler: Okul yare kıtaları bu buıusta bağh olduk- zudaki b' • 'lild . b .. Bu kısa ietirahatten sonra modeli maden vardır. Bugün altından da• 
bü ""k idare" · ' ında k • k ··- tm · Part" ak L--karu Ş 1 akamdan · 1 cakl d ) spor ırmcı erıne ugun k k · 1 l'd' M"' b k ti" 1 b d b yu amm yan as erı o- ogre enı, ı oc ~ , ar- an m emır a a ar ır. rilm k .. b" Atatü"" k ku ız ma yaıını taze eme ı ır. uşte- a ıyme ı ıayı an uma en un• 

il • L--karu Halk · L-- ba ( ) 12 Tü ı.ı..... bel • 1 ve e uzere ırer r paaı ·ı · · d"" · k" · · ı ·· mutan e parti ""'! , evı ~- Y varsa • - r ...... ..,unun fU en o an t "ba il . d" d im • rı erın yanına gır ıgı va ıt gu eryuz-

1 

dan iki yüz ıene evvel (1735) te 
kanı, Şarbay, Kültür mümessili ol- 8 - 19 Mayıs günü bütün 4ebir- yerlerde, bu bayrama hareketli bir ı::j 11 e •ım) 1 en mqgul 0 aga lü ve muntazam görünmelidir. Kim- ketfedilmittir. O zaman, beyaz bir 
duğu halde toplanb yerine gelecek ler, kasabalar ve köyler bayraklana· ıurette kablmaaı, Türk bava kuru- anmqtır. . • • ee model olarak karşısında hasta au· maden olan platinin neye yarıya
lıazır bulunan talebe ve ıporcuları cak. (Talimabna göre parti bayrağı munclan rica edilmif olduğundan bu .. 1~.- Okul ~alebea~ın kty.afetlen ratlı bir kız görmek istemez. Bütün !cağı bilinmiyordu. Hatta, bakır 
ııelimladıktan sonra törendeki yerini da aaılacakhr.) Resmi binalarla par· gibi yerlerde kutlama komiaycınuna !_{ultu~ bakanbiuıın gondermı, oldu- bu yorgunluğa bir de onun üzerine 1 gibi kullanmak, sahan, tencere 
alacaktır. ti ve balkevi merkezleri; ıpor kulüp- TürkkQ4u mümessili de üye olarak gu talimatta yazıhdır. Sporculann uydurulmak için o ayakta dimdik 'ı yapmak iatiyorlardı. 

c) Bınıdan sonra bütün talebe ve leri ve umumi yerler geceleyin de girecektir. taşıyacağı l_oyafet İçin Türk spor ku- durduğu halde dikilen elbisleri her Fakat bir gün birisi bir ketifte 
ıporcular birlikte ve muzikıı ile (ol- qıkla donatılacaktır. 13 - Meydanlarda ve sahalarda rumu t~ır alacak ve talimat gön- iki günde bir saç tuvaletini değiştir- bulundu: 
mıyan yerlerde ağızdan)iatikliıl mar- 9 - Tören alanlarına ve 4Cbrİn hoparlörlerden istifade edilecektir. derecektir. mek için berberde geçen azap saat- Platin altının içine karıttırılıraa 
•ını söyliycekler. Bu esnada aabaya münaaip yerlerine vecizeler kona- 14-Hertebirde,kaaabaveköy- 17- Halkevi olan yerlerde spor )erini düşünmek; modelliğin ne ka- altının kıymetine halel vermekai-
Türk bayrağı çekilecektir. caktır. de törene bizzat gelemiyecek ihtiyar 4ubeleri tarahndan, olmıyan yerlerde dar tahammülfersa olduğunu anla- zin onu çoğaltmağa yaramaktadır . 

• d) B~ mera:~i ~teakib t?~e-~e I~RŞe~~Sl-E~1:nıaki d"k s~c~:~) (ok.~ ci~~tciİıepebliv~, ;w. spor ~lüpl~.ri tarı:~dan iat~a- ~akbt:ı g~çlü; ç~km~sin~~1T~lii;~.ıı:a- Fakat, bu ketif tatbik edilince 
!!~tarafmt endan7.ll ı e :~_:_ve1 pıu1ılebe-~· •-•- -v ır ~e. I • ") akil u - ad ril~t kı seçı. 4 1ır. yeılt gonk- . ı,dvahe" eg enliğ~~.ı t?p"fadntı 1and~c;clme e- rı!'. ır cedı v.ekslı e. b~r ıste ı derı ~ ısek- bir ıuç halini aldı. Çünkü, 0 zaman 
marn leÇH11.U9 o an ta 1JU111, magaza vıtrın en ı e n vası- e ere saygı zıyaret erı yap aca - ym ı genç m 11ti e en ın e-jyı ıstem ı erı ır zaman a gıyme Anı "k d I I b I 
lerden biri veya sporcu bir genç 19 talan bu günün minaaına uygun ola- tır. ıi temin olunacaktır. mecburyetinde bulunan bu manken d klanerı a a atın arayıcı arı, u • 
- · - - - - -- -- - - u altın madenlerini plitinle 

bir ltalyanca ile: mı ımış.. Bir kurnazlık anyordu. karıttınyorlar ve 100 gram altın . K k E 11 E: - Ekselans, dedi. Sizi uykunuz- - lngiliz avizoau ile giden Dan- Nihayet aevinçle yerinden fırladı. olarak satıyorlardı. 

e S ı• 1• : 19 dan ~!.~dırd~ .. Fakat .~~bi v_ar. kalili ~eh~r SÖY_liyordu. Somalili ve Aradığını bulmuıtu. Bunun üzerine, Amerikan bükü-
V~llrl?'z emırlerden bınm yerıne Ayte ummde bır kadını anyomıuı. ltalyada, ltalyan kanunlarında meti, altına platin karıttıranları A D A M _ getıremıyo~z. . - Peki.. Haydi git.. Onlar bak- ölüm cezası yoktu. Auaba ltalyan 1 cezalandırmağa batladı. 

- Hangı eınrı.. • . . kında yeni emir verinceye kadar bir nüfuzu altında idi. Burada ltalyan Fakat, daha sonra maden alim-
-. Mev"°!Ları ·~. b;~klerwd~'! 4CY yapmayın.. kanunlan cari idi. leri buna itiraz ettiler. Platinin de 

zene~ vur; k eınnı;)b .. ~ :e-ını Artık ltalyan komiserin tüpheıi Binaenaleyh Fareç ve Mahmudun dünyada az bulunur bir maden 
HANRY zencırN:: ~ ;:"~fı L~~ 0 ıa::r· kalmam14tı. Bu adam, Aytenin ko- Aaaab'da idam edilmeleri bu kanuna olduğunu, altına karıttırınakla, bir 

r f •k dıruz e~:- en e ...,... çı a- caaı idi. Ve onu, ertesi günü öldür- göre imkinıızdı Bu vaziyeti lngiliz aahtekirlık yapılmıt olmıyacagyını 
1. e rı a ',(_, DE mı yo_.._.. • k · ti B A d . 

~ .._ . _ . . . mege arar vermq • unu Y•e u- kaptanına bildirecek ve mevkufları ileri sürdüler. 
ıt.1 , 37 ::ı dl - Hayır •• Bılikia kuzu gıbı du- yacak olursa ne demezdi? Şimdi ne tim ed kti •. 
l'IO. - •, Monlre ruyor .. Yalruz,u var ki .. Sag" eli yok. al d ? ona tes ece • Ondan sonra,, platın altın ve 

yapm ıy 1 
• .. '- ··ru· ·· • t Ade d • h " it d dab k ı· b" . . . . . . . .. .. .. Sağ eli bileğinden kesik.. Mahmudu ıerbeıt bırakmak IUllın, go raun, 11 er n e, ıs- atta a ın an a ıyınet ı ır 

Naıp, bu vazıyet kar,111nda qı yı- Herif korsandı. Çoktanberi olumu ita! k . b d ·• ter vapurda, nered iaterııe orada as- maden olarak kaldı. 
me kalk41iğe verdi. A vizonun lngi- hak etmieti. Mahmuda gelince, onu . dyan omdıaer unu uyunca Bu da olamazdı. l4in içinde lngiliz am. Diğer taraftan Naip te avizonun 
._ k t ·ı d 1 k · tm" ti" t d Fak da ki F yenn en sıçra ı: ler d d Bö" 1 b" b k t · • ~~Mı»,.·----u ap anı ı e ost u temın e ış • ammıyor u. at ma m a- Sağ ti • k B"I • . d k e var ı. Y e ır are e sıyası kaptanı ile görüştükten sonra plinı-
l~asavva valisi ile konllfllcak, ve bu rec;le beraberdi, o da ölüme bak ka- ik-. ded~ 7mı yo ·· 1 egın en e- nüfuzunu kırardı. ru d "i tirm" ti. Mahmut ve Fareç IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

f it 1 1 . in ilizl 1 d kti s mı ın. Mah d ··ı·· ·· · · eg ' " B b bh b ·· ııe er a yan ar yerme g er e an- zanmı' eme . E k _ mu un o umu onun ıçın e- öldükten sonra doğruca Kahireye e er metre mura aı e' yuz 
la4acaktı. Naip gecc;yi ~vizoda geçiriyordu. - .vet e selans.. . bemmiyetsizdi. Asıl ehemmiyeti gidecek ve orada Maaavva valiei a- ' kuruttan altı yüz lira bedeli mu-

Bunun için de herşeyden evvel ltalyan komıserı de komiıerlik bina· Ko~~~er b~~-~llerı arasına ala- olan bu ölüm karannın kendift tara- leyhinde harekete geçecekti. bammenli on dokuzuncu adanın 
fareçle Mahmudun ölmeleri lawn- ıında o gün öğle uykusuna yatmı~tı. rak duşunınege ~adı. fından verilmeıi ve tatbiki idi. Eğer B b I "tiz k l d 120 metre murabbaındaki 50 aa-
dı Id b ··1cın·· t . .. .. . ed" A . b tırladı 1n...:r 1 ""ld"" .. 1 d" d b u ususta ngı ma am arı a 1 b k- . l"k . am u u er eaı gunu ıcra ı- Y4CYı a · 11 uız er onu o ururıe er ı a ıı k d" . dun ed ki d" yı ı arsasının satı'ı at atıp ı te-

Onlar sağ kalacak olurlarıa bütün lcekti. Uykuya yatmazdan evvel, A!.4Cnin sözl_e~iı;'i batırla~ı. • çok memnun olacaktır. Çünkü Ay- en ısı.~e yar ece ~; ı. "d ki tartnamesi veçbile 20 - 5 • 938 
plinı altüst olurdu. Çünkü bütün de- usul olduğu üzere mevkufların sağ Guzel Somalılmın anlattıgı bazın 4CYe: O gun Pazardı. Mevku arın 1 a-ıcuma günü saat on atlıda açık 
naet,. ~iyanet ve ihanetini yalnız on- bil~e~erin~e~ zencire vurulmaları maceraaı .gözü. önünde canlandı. • -. N~ 

0

yapayun onlar yapmı,lar. mı ertesi ııi'.°e.~a~ıftı. arttırma ile; i~ale edilecektir. ~tti-
lar bılıyorlardı.. emnnı vennıştı. Bu keıik elli adam acaba Ancnın Diyebilırdi. Ve erteaı gun id~dan sonra da rak etmek ıstıyenler kırk bet lıra-

ltalyan komiser, Mahmut ile Fa- Bir arahk oda kapm vuruldu. kocaaı mıydı? Fakat kendiıinin vereceği bir ka- avizo hareket edecektı. lık muvakkat teminat makbuzu 
rec;in erteıi günü aJılmak suretiyle Komiser, rahatsız edilmif olmak- - Onun adını biliyor musun? di- rarla Mahmudu ölüme ııevketmeaini, Kumandan, son geceleri karada veya banka teminat mektubu ile 

YAZAN 

l>ldürülmelerine karar verınİfti. tan canı ııkılarak haykırdı: ye sordu. kocasını çok seven Ay~ asli affet- gçimıe kararını vermİftİ. Avizo da ıöylenen gün ve ıaatte encümene 
Eaaııen Ayte ona bu Fareç hakkın- - Gir.. - Evet.. Mahmut.. miyecekti. yoktu. gelirler. 

ıla kifi malUnı~tı vennieti. içeri bir yerli asker girdi. ~zuk , - Nereli imif? Kimi lrimıesi var Çok düıiindü. -BiTMEDi- 4-10--13-17 (910) 1460 
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Y ldızlar için Jackiee Coogan rezaletinden sonra 

Holivud haykırıyor: 

• 
-- -
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--·~ 

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

1 RADYO ~ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA RADYOSU: 
öile neıriYatı: 

gibi 

Saa~ 12. 30 da karışık plak neşriyatı, 
12.50 de plak: Türk muŞi.kisi ve halk 
ıarkıları, 13. 1 5 te dahili ve harici ha
berler, 1 7. 30 da halkevinden naklen in· 
kılap dersi (Recep Peker), 

Akpm neşriyatı: 
Saat 18.30 da kan~ık pli\k netriyab, 

~ 19. 15 te türk mıuikisi ve halk tarkılan, 
(Nihal ve arkadaılan), 20.00 de aaaı 

j ayarı ve arapça neJriyat, 20. 15 te türk 
--~ l musikisi ve halk prkılan (Servet Adnan 

ve arkad~lan), 21.00 de Kuartet (Pr. 
Ulvi Cemal Erkin). 2 1. 15 te stüdyo .,.. 
!on orkestrası, 22.00 de ajans haberleri, 
22. 15 te yarınki program. 

ISTANBUL RADYOSU: 
öğle netrlyatı: 

Saat 1,2.30 da pl&!<la tilrk muoildsl, 
12.50 de, havadia, 13.05 te plakla tüık 
musikisi, 14 ta muhtdif plak neıri>'atı. 

Akpm ııCfTiyatı ı 
Saat 18. 30 da F atilı halkavi söeı..rlt 

kolu tarafından bir temail, 19.15 ta plak· 
la dans muoikls~ 19.55 ta boraa haberlarl 
20.00 de Ne:tihe Uyar ve arkadaılan ~· 
rafından türk muaikiııi ve halk tarkılan, 
20.45 t~ hıwa raporu. 20. 46 Ömer Riza 
tarafından, arapça oöylev, 21. 00 de kil· 
ıik türk m'ua~: Nuri Halil ve arkada:ı
ları taraf.;;d~n (saat ayan), 21.45 ıe or· 
keotra, 22.15 te ajans haberleri, 22. 30 
da plakla •ololar, opera ve operet parça· 
ları, 22.50 de ıon haberler vo ertesi ııü· 
nün programı. 

AVRUPA iSTASYONLARI: 
SENFONiLER: 
16.30 Roma kısa dalguı. Senfonik 

konser. 21.30 da Floraruı, Napoli: Sen· 
fonik konser (Mozart, Rota, Vivaldi). 

HAFiF KONSERLER: 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.30 Berlin kısa dalgası, cHer Dan· 

dol o> isimli opera mwıikiai. 1 7. 1 S Ro· 
ma kısa dalgası, Lirik operalardan bir 
perdeai. n.os Prag cStraua> isimli ko· 
ro ve piyanolu radyo piyesi. 

ODA MUSIKISI: 
1 7. 1 5 Berlin lwa dalıp..,: Kuartet 

konseri. 

RESiTALLER: 
10.45 Bcrlin kısa dalgası, Piyano mu· 

sikisi, (Brahma), 14.45 Roma kısa dal-

! 
gaoı, halk şarkılarL 1 5. 15 Beri in kısa 
dalgası. Bralunoın eserlerinden piyano 

1

1 reıitali. 20.45 Bükreş. Şaı:kı resitali, W. 
45 Berlin kıaa dalgası. Şarkılı kon•er, 
22.45 Berlin kısa dalgası. Piyano muoı· 
kisi (Haydn), 2 3. 15 Prag, Piyano kon• 
seri (Ravel), 23.35 Brüno, Viyolonsel· 
Piyano resitali. 

DANS MUSIK1SI: 
22.30 Viyana. 23.30 Florano, Napoli, 

23.40 U.yp.zig. 24.15 Milano, Torino, 
24. 15 Peşte. 

MUHTELiF: 
l 9.1 O Roma kısa dalgası ve Bari: 

Arapça mu.ikili neşriyat 2 O. 3 7 Bari. 
Türkçe haberler ve musiki parçaları, 2 l. 
15 BarL Rumen musikisi neŞ"riyatı. 

sn 

Visalettin Verim 
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ZAFER 
Göt He~imi . 

MITAT OREL 

IZMJR OÇONCO iCRA VE lf'.·ı 
LAS MEMURLUOUNDAN ı 

Gayri Menkul malların •afif 
ilanı 

17 - lzmirin Bulgurca köyün
de Bulgurca • Karapınar yolunda 
on ikinci paftanın birinci adasın- 1 

Adres • Beyler Numan zade da iki parıel numaralı 2037.50 M. 1 

SALI - Ayanaya bakmama ha- On beş yıl süren hır evlilikten sonra aokağı Ahenk matbaası yanın· 2 !ık arsa, Muhammen kıymeti 
et yok. Bir kadın ihtiyarlamağa ha~- ben bile böyle bir şeyi gülünç ve ko- da. Numara: 23 101 lira 88 kurut• 

k Muayene aaatleri ı lG-12, 18 - Bulgurca köyü içinde on adıihnı, hizmetçi kızla kocasının ha- mi buldum. Hodbin idim. Onun 
15 - 17. Telefon : 3434 ikinci paftanın birinci adaıında linden anlamaktadır. Hizmetçı kız, için, kainatı bana verselerdi davam-

on parsel 184 taj. 198 yeni kapı 
ihtiyarlamağa başlıyan kadını, eski- dan vazgeçemezdim. Ya ben rezil 
den gösterdiği itina ile geydirip ku- olurum • Allah saklasın - yahut isin IZMIR SiCiLi TiCARET ME- i:::::~ı ~ı~~~ı: 1~·li=~·3 ~:= şatmaz, csana bu da kafi • der gihi İçinden zaferle çıkarım. MURLUCUNDAN : 
olur. Hele koca .. Oh, ondan hiç hah- PERŞEMBE - Bugüne kadar Neıim Sabah Ticaret unvaniy- rui9 _ Bulgurca köyü içinde on 
sctmemek daha hayırlıdır. Gençliği- kullandığım ilaç hafif geldiği için, edl l~m~rde ye.mit ç~rtıaın.da 34 N~. ikinci paftanın dördüncü adasın· 
ni, güzelliğini, taravetini kendisine daha tesirlisine baş vurmak zorunda a ıncır zeytın yagı, zahıre ve ıaı- d 1 1 216/l · k 

·· · T" k . a parse yenı apı nu-
feda etmiş olduğu erkek, ona şefka:- kaldım. r1 ekuzerıne ıNcar~t vSe bomhıayo?cbU· maralı 687 M2. arsa. Muhammen 
le muamele edecek ve en eski hara- Kocamla beraberken, hazan neşeli ? yapan eTı~m aka ın lfh.~ kıymeti 68 lira 70 kuruf. 
benin bile nasibi olan saygıyı gÖste· oluyordum. Bazan dalgın dalgın dü- tıcaret unvanı ıcaret anunu U• 20 B 1 k" ·· d D •· 
recek yerde, cartık ne gençsin, ne şünüyordum. Hiç bir sebebi olmadan kümlerine göre ıicilin 2272 numa- d- u dgudrc~ doy

1
u
2
n .e . egırf· 

k t .1 d"ld" •.. 1• men ere ca esın e ıncı pa • 
güzelsin, ne ter ve tazesin. Sen be- içimi çekiyordum. Viktor, bu hare- rjsına ayı ve tescı t4~4 ıg(ı~n) tanın betinci adasında 2 parsel 
nim artık hosuma gitmiyorsun'• di-,ketlerime bir mana veremiyordu, fa- 0 unur. 225. 226 taj. 182. 183 yeni kapı 
ye büyük bir kayıtsızlıkla homurdan- kat şunu da, itiraf edeyim ki, ;çimde numaralı 2946.25 M 2. mesahalı 
maktadır. Kadının soluşuyla akıy et- gizlenmiş olan esrarlı isyanı anlamak Paris fakültesinden diplomalı kerpiç ev ve avlusu. Muhammen 
mek için, koca hizmetçi kızld elele teşebbüsünde bile bulunmıyordu.Bu )uymeti 1000 bin lira. 
vrmezse, ona da şükretmeli.. halimi o, mesela, kainatın kuruluşu Dlf tablplerl 21 - Bulgurca köyünde değir-

Acaba kadınlar ihtiyarlamağ" alı- gibi değişmiyen bir hakikat olarak Memleket hastanesı dış tabıbı mendere caddesinde 12 inci paf. 
şabiliyorlar mı, bilmiyorum. Şahsen telakki etti. M 

117
_,a fler Erogw U 1 tanın yedinci adasında 1 parsel 

ben alısamadım. Şakaklarımda ilk Fakat, akşamleyin yatağa ııırince numaralı 575 M 2. arsa. Muham-
buruşuklukları sezdiğim vakit, do!;-•o, gazetesini büyük bir sükunetle VF men kıymeti 86 lira 25 kuru~. 
rusu, mukadderat ve hayata isyan et- okumağa başladı, ben ise uykuya K 1 Ç f d w 22 - Bulgurca köyü içinde on 
tim. Çocuklarım olsaydı, mukadde- daldım. Gı'.'ıya uykuda konu~uvor- f'ma e IO ag ikinci paftanın on hetinci adasın- ! 
ratımızın bir bahar çiçeği gibi açıp muşum gibi, birdenbire: Hastalarını her gün sabah da 3 parsel 66 eski kapı numaralı / 
solmaktan ibaret olduğunu, ya~ama- - Ah Johann .. . Johann ! l8at dokuzdan bqlıyarak 619 M 2. arsa. Muhammen kıyme-
ğa, genç kalmağa devam ettiğimiz Diye seslendim. Yarı açık, yarı ka- Beyler • Numan zade S. 21 ti 61 lira 90 kuru,. 
mevkiimizi, gelen nesillere terket- palı duran gözlerimle onu tetkik et- 23 - Bulgurca köyünde Değir-
mek zorunda bulunduğumuzu, bel- tim. Elinden gazeteyi bıraktı ve ba- numaralı muayenehanelerinde mendere caddeıinde on ikinci paf-
ki daha kolay idrak edecektim. Fa- na hayretle bakmağa başladı. kabul ederler. tanın on altıncı paftasında 1 par. 
kat, arkamda hiç birşey bırakmadı- Tekrar, hafif bir sesle: Telefon : 3921 sel numaralı 294 M 2. araa. Mu-
ğım, yaşlanmak için analıktan hiç - Johann, dedim. hammerı'kıymeti 44 lira 10 kuruş. ' 
bir vesika almadığım, gençlik ve gÜ· Bu zehirin tesirini gösterdiğiııi an- IZM1R MEMLEKET HASTA- 24 - Bulgurca köyü içinde on 
zelliğin haklarına dört elle sarıldığım !adım. NESi DAHIU HASTALIK- ikinci paftanın on altıncı adasın-
bugünkü halimde. zaman, hanııi Kocam hiddetle ışığı söndürdü. LAR MOTAHASSISI da 2 parsel 69 eski kapı numaralı 
hakla gençliğimi, dudaklarımın al- Bir şeyler mırıldandıktan sonra, yor- D O K T O R 231' M.2. lık harap değirmen. Mu-
lığını, gözlerimin parlaklığını ve ni- ganı tepesine kadar çekti, uyumağa hammen kıymeti 35 lira 25 kuru~. 
hayet saçlarımın rengini gasbediyorl çalışıyordu. Fakat, bir türlü uyuy;_ı- CelaA 1 Yar~ın 25 

- Bulgurcada Değirmende-
d b. b' 1 d re caddesinde on ikinci paftanın ve ondan sonra, yerine başka bir~ey ma ı ve ır sağına, ır so una Önı.İp 

vermeden bütün bunları benden al- durdu. Gülüşümle kendimi .ele ver- on altıncı adasında 4 parsel nu-
maralı 168 M 2. arsa. Muhammen mak cüretini gösteriyor> nasıl olu- memek için, yüzümü yaotığa göm-

d · b' k · · b'I mek mecburiyetı'nde kaldım. kıymeti 16 lira 80 kuruş. 
yor a, yerme, ır çocu sevgısı 1 e CUMA __ Kahvaltı yaparken, Muayenehanesi : ikinci Beyler 26 - Bulgurcada Değirmende-
bırakmadan kocamın sevgisini ben- d ( ) 

ıokağmda Fırın kar,ııın a 25 re caddesinde on ikinci paftanın 
den alıyor) bu. adaletsizlik değildir Viktor, acaip acaip bana baktı. Du- l!.umaradadır. on yedinci adasında 3 parsel nu-
de nedir? dağının ucunu bir istifham i•arcti TELEFON : 3956 maralı 250 M 2. arsa. Muhammen 

Fakat ben, yaşlanmak ile mücade- şekline soktuğunu, c]ohann» ı zih- EVi Göztepe Tramvay caddesi kıymeti 12 lira 51 kuru,. 
le ediyorum. Zahiri değil, ruhi va- ninde sımsıkı tuttuğunu gördüm. No. 1018 TELEFON 2545 27 - Bulgurca köyü içinde on 
sıtalarla mücadelemi yapıyorum. Ev- Masadan gözümü ayırmadım, müş- ikinci paftanın 17 inci aduında 4 
vel emirde, hizmetçi kızın işine niha- kül vaziyette olan bir insan tavrı ta- parsel numaralı 212.50 M 2. arsa. 
yet verdim. Ondan sonra gelen kız kındım, arada bir ıı:özümü kaldırın- Yerıı· malı Muhammen kıymeti 21 lira 25 ku-
ise, bir zamanlar benim daha genç ıca kendime, çok ehemmiyetli ve kor- ruş. 
olduğumu biliyordu. Davanın enfkunç birşey ele vermekten ·;ekini- 28 - Bulgurcada 13 üncü paf-
zorlu ve çetin tarafı asıl bundan son· yormuşum süsünü verdim. ÇATAL, BICAK, KAŞIK tanın dokuzuncu adasında 1 par-
ra karşıma dikildi . Kocam 1 Viktor. sormak istediği şeyi belki sel 111 • 112 eski kapı numaralı 

Hizmetçi kızı kolundan tutup ata- on defa yutkundu ve bu arada dur- 1303. 75 M 2. Ana. Muhammen 
bildiğim gibi, kocama da yol vere- madan beni süzdü. O, benim hiyanet kıymeti 130 lira 38 kuruf. 
bilsem ve onun yerine, bir zaman- işlemeğe yetecek derecede genç olup 29 _ Bulgurcada Değirmende-
lar daha genç olduğumu bilmiyen olmadığımı anlamak istiyor, acaba re caddeıinde on üçüncü paftanın 
bir erkek aramak kudretinde olsam! hala erkeklerin hoşuna gidiyor mu- dokuzuncu adasında 5 panel 17 
Lakin buna da imkan yok; cünkü, yum diye düşünüyordu. Acaba ken- eski kapı numaralı 311 M 2. arsa. 
Viktorumu gençliğimdekinden daha idi mi yoksa baskaları mı eyi ıı:örmek Muhammen kıymeti 46 lira 65 ku-
çok seviyorum. Ben onu tekrar feth kabiliyetinde olmadığı hakkında bir ru, . 
.-derek, onun, aptal, kendimin ise türlü karar veremiyordu. Onun ha- 30 _ Bulgurcada Değirmende-
ııüzel olduğumu, gönlümün istecli~ıi na hala yaslı bir kadın ıı:özüyle baktı- re caddesinde on üçüncü paftanın 
kadar güzel kalacağımı ona ispat e- ğını, nihayet gülümsemesinden ve dokuzuncu adasında 8 parsel nu-
deceğim. Johann hakkında izahat istemem<- maralı 8.50 M 2. arsa. Muhammen 

Ancak, başında saç kalmamı-ı , gÖ- sinden anladım. kıymeti 12 lira 80 kuruş. 
beii;i sarkmış birinin sevgisine bu d<.· Görürsün sen! Büyük fedakarlıklarla vücuda ge- 31 - Bulgurcada Değirmende-
ii;er mi> CUMA AK$AMI - Hazırlan· tirilen fabrikamızda yerli malı ola- re caddesinde on üçüncü paftanın 

Aynaya sık sık baktıkça, .;ençlik lmış olan sofrada akşam yemeği bile rak her model çatal bıçak k8'ık dokuzuncu adasında 9 parsel 9/1 
ve taravetimden ne derece kaybet- so;;umu• olduğu halde, ben hald eve ' ' · k ) 290 M 2 " ' . 1 1 ktad A ıo yenı apı numara ı . ıı.rsa. 
tiğimi araştırdıkça, her defasında , dönmemiştim. Odaya girdiğim za- ıma 0 unma. ır. vrupa m~muıa: Muhammen kıymeti 43 lira 50 ku· 
pek az şey kaybettiğimi tesbit etm"k man, kocam, büyük adımlarla, bir tı ayarına faık olan bu emsalaız yerlı rus. 
suretivle kendimi teskin ediyorum. aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Biraz malı fabrikasının mamulitını her '32 _ Bulglırcada on üçüncü 
Kocamı aldatmak için, ufak bir İsa- mürai. biraz kayıtsız bir tavırla ona· yerde arayınız. paftanın dokuzuncu adasında on 
retim kafi gelir. Bunu yapar yapmaz - Biraz geciktim, annemde idim Umumi Satı• Yeri: lstanbul Tah- iki parsel 11/2 yeni kapı numara· 
kocamın bütün arkadasları avaklar.- dedim. 1 933 75 M 2 h takale caddesi No. 51 ı · · arsa mu ammen 
mı öperler, arkadaslarının yarısından - Annende mi? Annen demin (Jak Dekalo ve Şsı.) kıymeti 93 lira 38 kuruf. 
fazlası hala bana a,.,k değiller mi ki? buradan gitti. Şimdiye kadar s.-nı 33 _ Bulgurca köyü içinde on 
Öyle ise ne dive bu bir tek ~damın lbelkedi. üçüncü paftanın onuncu adaıında 
iltifat ve hiirmet <'lmesi İçin ısrar edi-1 Rengim uçtu, geri geri çekilirken Çı•çek 11 parsel 27 - 1 yeni kapı numa· 
vorum?. dik dik yüzüme baktı. Şapkanı ba- ralı 370 M 2. arsa. Muhammen 

Bu kadar yıl ona sadık kaldıktan ı sımda eğri büğrü duruyordu, •aç- kıymeti 37 lira. 
'onra, onun sevgisine ihanet mi ede- )arım karma karışıktı. Bütün bunlar Çiçek güzelliğin canlı tablosudur. 34 _ Bulgurca Değirmendere 
vim? Ve sonra, onun segisine b•ı h- temkinli bir kimseyi aldatamıyacak Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za- caddesinde 13 üçüncü paftanın on 
d~r e~emiy':t verdiğim bir anda, ni- derece~e bir sah~e. ~~kli~i idi. K~- manla~ımız~~ ruhu~uza._neşeler ser• ikinci adasında 1 parsel 58 taj. 28 
çın böyle hır harekette bulunayım? cam, hır kaplan gıbı uzerıme atılıua,;: per. Çıçekçılık de guzellıge ayrı rev· yeni kapı numaralı 37 M 2. Yanan 

Yarabbi aklıma birsev gelse b.ni ! saçlarıma saldırdı ve iJ<.ni tartakh- nak verdiği İçin bedii sanatlar haya· kerpiç dükkan arsası. Muhammen 
ÇARŞAMBA - Sık sık sokai::a mağa başladı. tına girmiştir. Bu sanat şimdiye ka- kıymeti elli lira. 

çıkmaii;a ba~ladıın Kocam, öğ).,.j,. 11 1 - Alçak! itiraf et ... Sen •·~·kın- dar hep Türk olmıyan unsurlara 35 _ Bulgurcada 13 üncü paf-
•onra bütün gün .-vde olmadığımı ldan geliyorsun... mahsus zannedilirdi. Her sahada ze- tanın on üçüncü adasında 5 par-
haber alınca hayretler .için.de kaltlı. -. Aman. r.İca ~ilerim!.. ka v? kabiliyetini gösteren Türk ka- sel 18 taj. 43 yeni kapı numaralı 

Hatta hizmetçi kız, şımdıye kadar Dıyerek hafıf hır protestoda bu- dınlıgı bunda da muvaffak olmuş- 322.50 M 2. arsa. Muhammen kıy-
hcm.-n hemen hiç sokağa çıkmadı- lundum. tur. Tabii ve sun! el ile işlenmiş ve meti 16 lira 13 kurus. 
ii;ım halde, benim dün de öğ!eden Yalan söyleme ... Yalan söyle- süslenmiş paketler, matem çelenkleri Tamamlan 5184 hiHe itibariyle 
sonra evde olmadıihmı k.-ndisine mei(e yeltenme! ben hepsini bilivo- hazırhyan ve belediyenin bahçe fi- 4764 hisaeıi Müflis Avunduk zade 
•Övlenıİ•. ,. rum. danlığı ile Karşıyakada iki çiçek biraderler kollektif tirketi ortak-

Ak.am yemeğıni yemek ıçin sof- - Aman, Viktor benim yaşımd,, bahçesini rekabet edilmiyecek dere- ları Mehmet, Ozeyir, Hamdi, Rem· 
raya oturacağımız sırada, korama. ,bir kadın. · cede ucuz veren bu kanaatkar Türk zi, Şevket ve Hakkı uhdelerinde 
can neme ıı:itmistim • dedim. Buna - Alçaklığın da o nisbette bii- çiçek müessesesini ihtiyacı olanların kayıtlı bulunan yukarıda mevki, 
çok ş.•~mı~tı ama, sinirlenmemisti lyük. bir kere ziyaret etmesi ötedenberi sokak ve numaraları yazılı gayri 
Üçüncü gün, benim evde olmadığı- - Hiç bir ıı:ünah i•lemedim. ~e- bu müessese ile alış veriş etmek su- menkullerin müflislere ait payları 
mı gayet tabii bularak. o da eve uf(- min ederim ki, hiç bir kabahatim retile alakadar olan zatlarca da ma- 6 haziran 938 pazarteıi günü ıaat 
ramam1' olduğundan. yuvamız bom- yok.. IUın olan bu hakikate iştirak edecek- 13.30 dan 16 ya kadar petin para 
bos ve can sıkıcı bir sekil almı>tı. Yalan söyliyorsun.. Kendini lerdir. ve pazarlık yolu ile satılacağın-
0, ner.-ye gidiyorum. n<" vapıyorııın ele verdin .. Ası kının adı Johann ! S.:lediye evlenme dairesinde dan isteklilerin mezkür gün ve ıa· 
diye hiç diişünmiyordu. Kıskançlık Kendimi daha fazla tutamadım. Çiçekçi Sadiye atte lzmir üçüncü İcra ve iflas me· 
hayalinden bile ı>;eçmiyordu. Hıılbuki Kahkahayı kopardım. Gözlerimden murluğu dairesinde haztr buluna· 
benim ııiristiii;im seferin planı onu yaş gelinceye kadar güldüm, güldüm cak olan mezkUr masayı idareye 
kıskandıiı;a sürüklemek g<ıyesiııi ta- durmadan güldüm. yakaladı ve içten gelen bir duyı;ıu memur Istanbul avukatlarından 
•ıyordu. Tabii değil mi ya, bc;nı.rn Kocam alıngan alıngan bana ba- ,ile Öptü. Bir, bir daha öptü. ıEkr~~ Kulene müracaatleri Jüzu. 
l(İbi yaşlı bir kadını mı kı8kamıcaktı? kıvordu. Komt"dyayı anlayınca, beni Nihayet muvaffak oldum. mu ılan olunur: 14Ş8 (908) 
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TURAN rabrikalırı mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, ıraş Hbunu Ye kremi ile gllzellik krem· 

!erini kullanıoır.. Her yerde satılmaktadır. Yaloır. toptan sa· 

tıtlar için lr.mlrde Gar.i Bulvarında 25 numarada umum acın· 

telik Nef'i Akya:r.ılı ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Teefon a•ee 
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BAC VE BAHÇELERiNiZ! - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHtR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Maiotla itler, ıarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo • Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 



lnsan vUcudu diş
lere muhtaçtır.Diş
lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

tJişler niçın çürür? 
Salya dediğimiz ağaz guddelerinin uıareai yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla k.alm~z, a~ı 
zamanda yemek saatleri araıın~a ~ıtle;ı. te~ı~· 
(emeğe de yarar. Fakat bu temızlık kafı degıl
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyorıa
naz ıabah öğle ve aktam RADYOLIN kullana-, . . 
Tak tabiate yardım etmelisınız. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

'Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeai 
Beyler Sokağı kö§esi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
birden götürülecek 

en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

zaa Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
J:>ir müessese olmuş, .kokuculuk 
alemini şaşırtmıf bulu.ruıuıktadır. 
Hilal eu.anesini. eczacı Kemal 

. 

Kau1ih işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıi§eler üzerinde Kemal 
Kimil adını aörmelisiniz. 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem leneri oe dört köp? küçük cep leneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci aınn en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilnıittir· Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte tafmır ve kalem kadar küçüktür. Bayanlann el 
çantalarında lafmır dört köte ampuHu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavıiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : Izmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz demitll .. utanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şıı. 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Küçük Menderes ulihı aahuında yapılacak büyük kavu· 
ıutlar, küçük kavututlar ve fetrek tütleri inpah, kqif bedeli 
«Z75954ıt lira 43 kWUftur· 

2 - Eksiltme 11..s..938 tarihine rastlıyan çartamba günü ıaat 
15 te Nafia vekaleti aular unıum müdürlüğü ıu ekıiltme komis-
yonu odasında kapalı zarf uıuliyle yapılaUkhr. • • 

3 - istekliler: Eksiltme prbıamesi, Dukavele pr?Jesı! BaY!n· 
dırlık itleri genel p.rtnaı::aeıi, fenni tartname ve pro1eleJ:i .13 lıra 
80 kurut mukabilinde aular umum müdürlüğünden alaLılırler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteldile!1n .14 788 lir~ · ıs ~u
rutluk muvakkat teminat venneıi ve 50 bm brahk Nafıa ıu 1f
lerini veya buna muadil Nafia itlerini teahhüt edip .muva!~akı: 
Jetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia itlerini batarmakta kabılıyeti 
?lduiuna dair Nafia vekaletinden alınmıf müteahhitlik ıvesaiki 
ıbraz etnıeıi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne 
ınakp buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

oatada olan gecikmcdel' kabul edilmez. 973 
10--18~26--4 1165 (742) 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 

DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE . 
G. m.b.H. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

Mltlfl5. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. TlBERIUS vapuru eJyevm )imanımız 
ACHA1A vapuru 25 nisanda bek.leni· da olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham 

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen burg limanları için yük almaktadır. 
için yük alacakbr. RHFA vap,ıru 12/ 5/ 938 de beklen· 
SERViCE MARITIME ROUMAINE mekte olup yükünü tahliyeden ıonra 

BUCAREST Burgu, Varna ve Kl:lıtence limanlarını 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle· yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT UNIEN 

niyor. Köatence, C:alatı ve~~ ak· GOTI..AND motörü 19/5/938 dt 
tarmuı c Tuna> lımanlan lç.tn yük ala· 
cak beldenmekte olup Rotterdam. Hambura 

~m COMMERCIALE BULGARE Cdynia, Dan.imark ve Baltık limanlan 
V ARNA için yük alacakbr. 

BULGARIA vapuru 22 m.anda bek· SERVtCE MARmME ROUMAIN 
leniyor. Burgu. Vama fçin yülc alacak- ALBA JULIA vapuru 9/5/936 de 
br. limanımıza gelip Malta. Mal'Bilya ve Ce-
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE nova limanları için yük ve yolcu alır. 

OSLO ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

BAGHDAD vapuru 1 S mayuta bek- lardaki değifikliklerden acenta n'lesuli
leni;yor. lakenderiye, Dieppe ve Nor• yet kabul etmez. Daha fazla tafa.illt için 
veç iç.in yük aiacaktır. lir.inci Kordonda Fratdli Spetco vapuı 

almak lazımdır JONSHON V ARREN UNF.S acentalığına müracaat edilmesi rica olu· 

NEVROZlN Soğuk algınlıiuıın fena akıbetler doğurmuina UVERPOOL nur. 
mani olmakla beraber bütün ııbraplan da dindirir. JESSMORE vapuru s mayuta bekle- Telefon ı 4111/4221/4142/2663 

icabında günde 3 kafe alınabilir nJ;yor. Burgu. Varna. CoMtanza. Suli~ ~~ • -P"' ~ 
~~~--•a~~-~www~~~~~a~-~~~~~g-mm••-••••~~~n&•~~a1~~ Oli~VeŞire. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

fff 
ÔZAQ_ 

En eaki naıırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 
kökflnden çıkarır. 

Umumi depoıu: lngiliz Kanıuk eczanesi her eczanede bulunut. 
Ciddi ve müessir bir naınr ilicıdır. 

~·-""" - \... . . ·. '. ' .. - .,~. ... ... " 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDl:JRAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün İzmirlilerin 

takdirlerini kazanan «Whiz mar
kalı mqhur Amerikan filldi ile bu 
sen«} ye!lİ ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali iliç
lan, taze ve müeuir Naftalin ve pire 
tozlarını, lngiliz markah kimyevi 
gübreleri bağlar için kara l>oya ve 
zaç yağlannı, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ·balhk vesa· 
İr haterab tildüren ve Bumava Zi
raat enstitüsünün raporunu tapyan 
«iCAT AKJLLAıı> tozlanm kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
edebilininiı:. 9 rakkamım istismar 
etmek iatiyenlerin mağazamızla hiç 
atakası yoktur. Bqka yerde de fU-ı mamıza dikkat buyurunuz. 

ı bemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki fir- TELEFON: 3882 

AMERiKAN EXPORT LtNES LıM1TET 
INC. v 

Pire aktarmuı doinı merter . a pur acentası 
EXOCHORDA vapuru 22 nisanda BlRJNCI KORDON REES 

Pireden Boaton ve Nevyorka hareket BiNASI TEL. 24 43 
edecektir. EUerman Lines Ltd. 

EXCALIBUR vapuru 6 mayısta Pi- LONDRA HA'ITI 

reden Boston ve Nevyorka hareket ede- CARLO, vapuru iki nisanda Londn 

cektir. ve Hull' den gelip yük çıkamcak ve a1 
STE ROY ALE HONGROISE ni zamanda Londıa ve Hull lçiıı yüJı, 

DANUBE MARITIME alacakm. 
BUDAPE.ST vapuru 30 nisanda l>ek- POLO vapunı 29 nianda Londra on 

l~~t.~ • Sait ve lsltenderiye için Hullden gelip yük çıkaracak. 
yük a · OPORTO vapuro 28 nisanda Uver-

DUNA vapuru .5 mayısta heldeufyor. l S d eı· ük' -·'-- \ 

T lim 
__ 

1
_ • ..::L _,_ poo ve vansea an g ıp y ._.-araca 

una llllMln lçm ,..~ 1UD.caktır. · d Li ı Gl 
n•-daJd harek ~-"-' ve ayru zaman a verpoo ve oago1 
.l.1öll et WITIJJ..leriyle nav- • • "'- al _ -'-t 

açın YU&. aCAll' ır. 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- LE.SBIAN vapuru ı 7 nıayısta Uver-
suliyet kabul etmez. pool ve Svanseadan gelip yük çaaracd 

Daha fazla tafsilat almak için Birin- OPORTO vapuru 7 mayıs 1938 de 
el Kordonda V. F . Hen.ry Van Der Zee Liverpool için yük a1acakbr. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- THE GENERAL STEAM NAV1GA· 
caat edilmesi rica olunur. TION L TD. 

Tel. No. 2007 ve 2008. ' ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta ' u d 
1 

" Londra için yük. alacaktır. ' m a umum ı DEUTSCH LEV ANTE - LINIE 
tt ACHAtA vapuru lhmnnnnda olup 

d . t ı· "' . yük çıkarmaktadır 
enız acen e ıgı Tarih ve navl~ardald değlşiklikler-

Ltd. den acenta mesuUyet kabul etmez. 

HELENIC UNES L TD. 
HEU.AS vapuru 13/IS ma719 ara-

amda beldeoilmelttedir. Rotterdam, 

· Harnburg ve Anven limanlan için yük 

alacakbr. 

CRJGORJOS C. il vapuru 2.3 ~ 24 ma

yu arasında beklenilmektedir. Rotter

dam. Hamhurg ve Anvera limanları için 

1 yiilc alacaktır. 
LINEA SUD AMERiKANA 

R10 PARDO motörü 22 ın..yıata bek
leniyor ve Nevyork için ~ alacaktu .. 

1 Gerek vapurlarm muvasa.J.At tairhlerl. 
gerek vapur laimlerl ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafBillt almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 3171 - 4072 

ÔllU bir lıw. ıecrGbe ediniz. K.&tıııde yeni 
bir çoı,... r.W.iııilı utta,.._ ~ıiıılz. 

VAUDOl damlca. dallt" ~ 
~ Mır .~. bıılııılur, 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

. 

... 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 aenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miaafüı kalanlar, kendi e-vlerindelri rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde bulutmlar. 

' .,.-,..-oiii;;;~:o::aı;&iii&E&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliillililm 

inşaat Münakasası 
IZMtR iNCiR VE UZOM TARIM SATIŞ KOOPFRATtFLE

RI BIRLlölNDEN : 
&beylide inta edilecek, pavyon, helilar ve diğer müteferrik lf" 

ler kapab zarf uıulü ile ekailbneye konmuftur. 
lnf&&bD muhammen k~if bedeli 10.087 lira olup vahit fiat eauı 

üzennden yaptırtlacak:tır. 
Teminat mikduı olan 760 lira nakit banka mektubu veya devlet 

tahvilleri olarak yatınlır. 
Ekıiltme 13 • 5 • 938 tarihinde cuma günü saat 15 te lzmirde bi

rinci Kordonda it hanında genel direktörlük oduında yapılacakbr. 
•Fenni evrakı görmek iıtiyenlerlzmircle Birinci Kordonda Güm

rük kartııındaki İflebne hanında Birlik fen mütavirliğine veya Ay
dında Aydın Milli Bankasına müracaat etmelidirler. 

Mütemmim izahat yalnız lzmirde Birlik .fen mü,aviri tarafından 
verilecektir. (907) 



!ENi IK 

Cin tazyiki gittikçe artmaktadır 
Japonlar bir türlü ilerlemeğe muvaffak olamadıklarını itiraf ediyorlar 

Nisanın ilk on beşi içinde Ingiliz - Italyan anlaşması 
Çinde 30,000 Japon öldü Çinlilerin Amele partisinin muhalefetine rağ
eline mühim harp malzemesi geçti men Avam kamarasında tasdik edildi 

Londra 3 (Ö.R) - Tao - Şengin çinliler tarafından lstir
<ladı haberi henüz mevsimsizdir. Bu mevkie hlkim olmak 
için muharebeler §İddetle devam etmektedir. Daha şimalde 
çinliler muvafialtiyetli bir mukavemette • bulunmakta ve 
japoiılan ağır zayiata uğratmaktadırlar. Japonlar bir türlü 
llerlemeğe muvafiak olamadıklarından şimdi takviye kuv

LONDRA, 3 ( ö.R) - lngiliz - lıal· men hemen bütün memleketler tarafın-

vetleri bekliyorlar. 
Diğer taraftan askeri vaziyeti bir kat daha kötüleşmekten 

kurtarmak için japoııların dipkıımast yolile bazı teşebbüsler
de bulundukları tekrar haber veriliyor. Londrada iyi haber 
alan mahfeller Japonların tekziplerine rağmen teyit ediyor
lar ki Tokyo lrllklimeti çindeki Alman askeri yardımının 
azaltılmuı için §imali çlnde Almanyaya bazı tavizler vaAd 
etmiştir. 

Şanghay 3 (ö.R) - Di1n bir japon a..kerl kamyonuna kar
f' yapılan hUcu:m Uzerlne Japon askeri kumandanlığı bey
nelmilel imtiyazlı mmtakada bazı noktaları l§gal ettirmiştir. 
Ingiliz otoritelerinin pddetll proteBtosu üzerine japon lmv- ''"""""',. 
vetlerl imtiyazlı ınıntakadan geri alınmıştır. 

ON BEŞ GtlN IÇINDE: 

Nan1dn 2 (A.A) - Resmi çin tebliği: 
Bütün gUn muhtelif noktalarda ezclbnle Talersvanpın_ şar

kında Plhs!enin §imalinde ve Tancerıgiıı garbında devam 
eden muharebelere rağmen Cantugun §imalinde çinlilerin ,fj~! 
vaziyetinde her hangi bir değişildik ohnamışlır. p 

Cansinln ~ en &On mühim §ehlr olan ve Llnlenin 
'enuhi §Ql'klslnde bulunan Yicen i.stil'dad edilmiştir. 

SaJMı.iyettar askeri makamların bildirdiğine göre Niııan fi'>~-~~·~. 
ayının ilk on be§ gUnU zarfında çinde 30,000 japon askeri • 

yan an1agmaıı c!ün ak.tam Avam Kama
raaı tarahndan amele partisinin muhale
fetine rağmen tasvip edilmittir. Söyledi
ği nutukta Fransa hakkında hay Çem· 

lberlayn ıunları söylemiıtir ; 

'$1İ~fj clngiltere ile Fransa araoındaki huau
' si milnasehetler eehebiyle umumt niyet
lerimiz hakk1nda F ranıız hükümetine ta .. 
bil olarak daima malumat verdik. Bu ni· 

' :yetlerirnjz Franaız hük.ümeti tarafından 
_, en hararetli bir ıekilde kabul edilmiıtir. 

·.:.ı.IC*tı· 't~·' Fransız hük!imeti lıalya ile anlaıma eiya• 
'~timizi hem taıvip etmİf, hem de elde 
' , ettiğimiz neticelerden dolayı bizi tebrik 
: ederek bizzat lı.endiol de bizimkine ben
i ziyeceğini limit ettiği bir anlaıma için 
ltalyan hlikümetiy)e müzakereye girif-

INGILIZ BAŞVEKiLiNiN NlJTKU 

LONDRA, 3 (A.A) - Baıvelı.il B. 

1 

Çemberlayn avam kamarasında lngiliz 
ltalyan an1a§maoı hallındakl müzakere• 

']eri bir nutukla açmı~br. 
lngi)iz baıvekili hu nutkunda ezclim

le demittir ki : 
16 niıan anla§masına müncer olan 

blmUş ve 1500 kl§i esir alınmıştır. Düşmandan alınan ganaim 
arasında 4700 tilfenk, 200 makineli tü!cnk ve mUhlm miktar
da cephane vardır. 

Tokyo S (A.A) - Japon hükümeti Diyetin son içtima dev
re.inde kabul edilm.lş olan kanunu imparatorun bir emlma-

~i\i~.:;,l~.;.j~~L.'°"'-.,.,2:f0ı._.l1AJ;&.~i.-,~~~[ı!il:;.:J 1 lngiliz • lıalyan milzakereleri bir harıo 
Bi.r çinli kt: ·ltıaç ht:1ntiresi 

Sanghay 3 (A.A) - Yangzsu nehrinin 
şimalinde ilerleyen japon kuvvetleri 
Uhunun 80 kllomelre şimali garbisinde 
bulunan Caoksienini işgal etmişlerdir. 

ŞANGHAYDA BiR HADiSE: 

Şanghay 3 (A.A) - Şanghay mınla

lı:a.sındald Çin akıncılarırun kumandanı 
Albay Likuang Fransız imtiyazlı mın!a
ka.sıru:la yem.ık yerken öldürülmüştilr. 

Miltecaviz Albayın kafasına bir kaç kur
§UD sıktıktan sonra kaçmağa muvaffak 
olmuştur. Llkuangin üzerinde nskeı1 ve
sikalar bulunuyordu. 
Şanghay 3 (A.A) - Japonya büyilk 

elçisi Tan! bugün buraya gelen Ialya 
ekonomi heyetini harap olan çin mınta
kalarırun imarında teşriki mesaiye davet 
etmi§lir. Bu teşriki mesainin şartları bil
Ahara tesbit olunaca.lctır. 

AnlOJmayı ltalya namına 
innalıyan Kont Ciano 

ve hüsnil niyet zihniyetiyle yapılmıtbr .. 
Karıılıklı itimat olmana aulh ta olmaıı 

Çinliler tarııfnıdan l.ttirdadı beklenen Tcıo Şeng:~ Ju itimat yolu harbin aehebi olan anlat-
mesl ile kımnoo meriyet mevkline koy- servisleri için bir anlaşma hlsıl olduğu ı Ilffi JAPON HABERI: mazlıkların, ıüphelerin, ıiklyetlerin ber• 
mağa karar ve~tlr. Meriyet mevkii- haber verilme!ktedir. Fakat bu anlaşma taraf edilmealyle bulunabilir. Bu. llyle 
ne konulacıilr. olan bu kanunun madde- japon mallarına boykotaj gibi ba7J eko- 1 Pekin 3 (A.A) - Cenubi Şantungda bir defada hapnlabilecek bir it değil
ler! bllhaaa Milll müdafaayı tamamiyle nomJ.k ntlmayişlere mAnl olmamaktadır. harektıtta bulunan jepon kuvvetleri dir. Bununla beraber müıkül&tın izaleely
m\leMir kılmak için biliün vesait ve me- Senenin ilk Uç ayı zarfında japonyanm Kansu vilAyelinin ilk şehirlerine vıırmış- le tehlikenin önline geçilebilir. 
nabiln 1r.orrtrolllnil natık bulunmaktadır. ihracatı yfude 20 azalın)fhr. lpek gibi laıdır. Bilyük ltanal boyunca cenuba Bunun için de hakikah göz önünde 
Bu kanunla balı§edllın.if olan salAhiyetler bazı maddelerde ıwdış yüzde 35 dir. doğru ilerlemekte olan bu kuvvetler Tal- tutmak zaruridir. 
çln meselesinde kullanılınıyacaktır. Gerçi bunun diğer bazı sebepleri de var- ersuvangın seltlz kilometre cenubi gar-- ltalya ile yaphğımız anlqma bütün 

dır: Japonyada maliyet fiatlerinin baha- bL!lnde bulunan Husangı zaptetmlşler- Jngiliz • ltalya münasebetlerine ıamildir. 
lılaşınası, harp Uıtiyaçları dolayısiyle ja- dir. Dünyanın bazı kısımlarında anlatmamız 
pon hlikümetinin bazı ihracatı kendi ar- Japon kararg§lıi umumisi diğer bir ko- müetakhel teıriki mesaiye yol açmakta· 

Gtl'MRtl'K ANLAŞMASI: 

Tokyo 3 (Ö.R) Ing!liz sefirile japonya zusile tahdit etmesi bu sebeplerden bazı- lun da yine Kanru istikametinde ilerle- dır. Bilhasaa Akdenizde, Afrikada ve 
hariciye vekili arasında çindeki muha- larıdır. Fakat japon mallerine karşı tat- mekte olduğunu ilave ediyor. Bu kol yakın Şarkta yalnız lngiliz • lıalyan ıi
oamat müddetince muteber olınak üzere ıb.lk edilen boykotajın da çok müessir ol- Tangcen.kin sekiz kilometre garbinde bu- yasetleri araıında bir ahenk kurmakla 
çin gümrükleri ve beynelmilel istikraz duğu lnkAr edilemez. hınan Mataoseni ele geçirmiştir. kalmıyacak ayni zamanda hu iki mem

·Günün en mühim hadisesi 
leketin ıiyasetiyle diğer devletlerin ıiya .. 
seti arasında da bir lhenk temin ey1iye· 
cektir. 

ÇembeTlayn her iki tarafın Filistin 
hakkında da teminat vernllt olduğunu 

bildinnio ve Büyük Britanya hükümeti~ 
nin ltalyan beyanatından memnun oldu~ 
ğunu kaydetmittir. Hitlerin Romaya yaptığı seyahattir Çemherlayn dahili harbin aonunda 
ltalyan gönüllülerinin Jıpanyadan geri 
ahnacağına ve 1talyanın ispanya toprak.4 
larında gözü olmadığına dair verilen te· 
minatı da lngilterenin aenet ittihaz ey)e .. 
diğini ve ltalyanın verdiği bu söze inan
makta olduğunu söylemiştir. 

PARIS, 3 (ö.R) - B. Hitlerin Ro
ma seyahati bugünlük beynelmilel aah
neyi yalnız başına iggal etmektedir. Bay 
Hitler bütün geçtiği istasyonlarda fevka .. 
li.de tezahürlerle kartılanıyor. Bolıanl) 
istasyonundaki kabul lıalyan gazeteleri
nin tabiriyle plebisit mahiyetinde olmu§
tur. Hat boyunca iki kilometre mesafe
de toplanmış olan işçiler Führeri Roma 
usulü selimlamışlardır. Tren durmadan 
yavaşça geçmiştir. Bundan aonra tren 

yukan Adij vadisine girmiş, T rent ıeh
rini geçmi,, bütün hat boyunca zafer ha
linde selimlanmağa devam etmiştir. Bo· 
lonya §Chrinde 5 O hin kişi üçüncü Ray
hin reisini seJamlamıştır. Floransada bü
tün ahali hay Hitleri alkıtlamışlardır . ., 
Tren buradan saat 15.53 te geçmittir ... 

Tabii en muazzam hazırlıklar Romada 
yapılmıştır. Bay Mussolini böylece misa
firine hiç olmazsa Almanyada kendisine 
yapılmıı olan kabul derecesinde muaz
zam bir kabul hazırlatmak iıtemiıtir .. 
Buııün milli bayram oldulundan .. hah-

tan heri halk yollara dökülmüştür. Bay 
Hitlerin geçeceği yollarda huıuıi hazır
hklar yapılml§tır. Bay Mussolini misafiri
ne zafer alayını andıran bir istikbal yap
mak için Sen Pol kaplSında hususi: bir 
gar yapbrmışhr. Garın kapısında iki mu
azzam heykel faşizm ve naıyonal &o!!lya
lizmin zaf&r yürüyüşlerini temsil etmek.-

tcdir. Cardan bay Hitlerin ikamet ede-
ceği Kirinal sarayına kadar dekorasyon 
hakikaten muazzam bir his uyandırmak
tadır. Siyah faşist bayrakları, kırmızı 

gamalı haç bayrak1an ve Savoya hane
danına ait yeşil - beyaz - kırmızı bayrak
lar birbirine karışmaktadır. 

Bay Hitler devlet reisi olduğundan 
Kral tarafından karoılanacak ve saat 
20.30 da kralın otomobilinde yer ala
rak saraya girecektir. B. Hitler Alman
lar tarafından Heil ve ltalyanlar tarafın
dan viva sesleriyle ee18mlanacktır. 

Siyasi müzakere yarın lllhah V enedik 
sarayında bay MuMolini ile mülakat es
nasında olacaktır. Resmen propamda 

yazılı olan birici1'. ıiyasi mülik.:.t budur. 
Fakat bunun haricinde diğer bir çok gö
rüımelerin de olacağı muhakkakhr. ---·---

Romanya 
Habeş meselesi için 

M. Cemiyetinde 
ilk adımı atacak 

Habeşistan meselesine gelince. Büyük 
Britanya hükümeti vaziyetin tavazzuhu 
için t~ebhüsatta bulunmuştur. Milletler 

, cemiyeti genel sekreterliğinden bu me· 
seleyi konsey ruznamesine koyma:nnı ri· 
ca eylemiştir. Maamafih bu lngilterenin 
bugün Habeşistanda tatbik edilmekte 
olan idare sistemini tasvip eylemekte ol-
duğunu tazammun etmez. 

Bükr_eş 3 ( Ö.R) - .. cKurent_uh 1 Konseyden Haheı harbi esnasında 
gazetesı Cenevre muzakerelerıylc ahnan kararın tadili rica olunacaktır .. ln· 
alakadar olarak şu malumatı veriyor. ııiltere diğer devletlerden taahhütleri hi

Romanya hariciye nazırı B. Kom- lafına tqebhüste bulunmalarını istemek 
men Milletler cemiyeti meclisinde Jikrinde değildir. Konsey karariyle h.iç 
kendi hükümeti gibi iki küçük antant değilse kimse mukayyet olmıyacaktır .• 
devletlerini de temsil edecektir. Bu Çemherlayn lngilz • lıalyan müzake
ic;tima devre•inde Habeş meselesinin relerinin yalnız Dominyonlar ve M11ır 
kat'i olarak tasfiyesi için Romanya tarafından değil, fakat ayni zamanda 
ilk teşebbüsü yapacaktır. Franea ve lı:eza Balkan antantı ve he-

dan memnuniyetle karıılanmıı olduğunu 
ıö}' lemiı ve demi§tİr ki ı 

Gerginliğin iz.a1esine yardım eden ve 
harp tehlikeıinin önüne Seçen bir anlat
maya yalnız lngiliz muhalefet partisj 
vardır. Demokrasilerin otoriter devl~
lerle anlaımalar yapamıyacağı mütali.aıı· 
nı reddettim. lngiliz • lıa\yan anlaıması 
tezinin doğruluğunu ispat eder. Daha iyi 

ve daha makul bir vaziyete doğru ilk 
adımın atılmıı olduğunu gösterir. JngiJ
tere için de ltalya için de yeni birer dev
re açmaktadır. ltalya ile olduğu ııibi ye
ni bir dostluk devresi derpiı olunabilir. 

Diğer taraftan F raneız .. lta1yan müza
kerelerinin de çok ziyade arzuya değer 
olan müabet neticeye varması umum! 
eulh davasına mühim surette h&.dim o]a .. 
caktır. 

Çemberlaynin nutkundan ıonra me
bus Morrison itçi partiai namına hükü .. 
metin ıiyaaetini ve lng.iliz .. ltalyan an
)a~ma~nnı takbih eden bir takrir vermiı· 
tir. 

TEHiR EDiLEN BiR ZIY ARET 

BERLIN, 3 (A.A) - Londradan al
dığı talimat üzerine lngiliz eefiri Neville 
Henderaon Çekoslovakya meselesini gö
rilomek Üzere Von Rihbentropa yapaca~ 
ğı ziyareti tehir etmiıtir. 

Havaa ajansı muhabirinin zannettiği
ne göre bu taahhürün ıebebi Londrada 
cereyen eden Franaız .. lngiliz müzakere .. 
)erinden eonra siyasi Alman mahafille
rlnde h&ııl olan infialdir. 

Ayni muhabire göre lngiltere Çe)coslo
vakya hakkında yeni telkinlerde bulun· 
mak için Hiılerin ve nazırlannın ltalya· 
dan avdetini heklemeği tercih etmekte• 
dir. 

iT AL YAN c.AZETELERI NE 
DiYORLAR 

ROMA, 3 (ö.R) - lta\yan gazete
leri lngiliz • ltalyan anlaıma11 hakkında 
diln akpm Avam kamarasında cereyan 
eden milzak.erelerl ehemmiyetle kaydet
mekte ve hay Çemherlaynin nutkunu 
kaqılıyan sempati nümayiflerini memnu
niyetle bildirmektedir. Anlatmanın 1 1 O 
muhalif reye karıı 300 reyle taııvihi hü· 
)'ilk biı muvaffakıyettir. Gazetelerin fik
rince hay Çemherlaynin nutku ltalyan
lnııiliz anlqmasının tatbiki yolunda hü

;rilk bir adımdır. Anlqma ile )ngiltere ve 
ltalyanın yalnız kendi aralarında değil, 

ayni zamanda diier devletlere karşı da 
münasebetlerinin eaa• prensiplerinin ku
rulmu§ olduğu fıkra11 taavip edilmekte
dir ve nutkun ıu hkralan da ehemmiyet
le teharilz ettirilmektedir. 

cAkdenizde sulh ve mlisalemetin te• 
eisi umumi •ulh ve müaalemete doğru 
bir adımdır. ltalya ile bizim aramızda 
imza edilen anlatma yeni bir devre aç

maktadır.> 

Gazeteler faşizmin ıoıyal vaziyetin 
ıslahı lehindeki mesai.ini takdir için hay 
Çemberlaynin aarfettiği ıöz1eri de bariz 
bir memnuniyetle kayıt, diğer taraftan 
lngiliz mesai partisine hücum ediyorlar. 

ROMA, 3 (ö.R) - lıalya dün Bo
ğazlar halı.kında Lozan muahed .. indeki 
hükümleri tadil eden Montrö mukavele

sine iıtirak ettiğini bi1dirmiıtir. İtalyan 

bükümeti yalnız ltalyanın Milletler cemi· 
yeti izasından olmaması sebebiyle bazı 
ihtiraz kayıtları eerdetmiıtir. ltalyan ga· 

zeteleri lngiliz .. lta]yan müzakerelerinin 
bir neticesi olan bu kararı da beynelmi
lel vaziyetin ve bilhassa Ak.deniz vaziye
tinin normal bir ıekil almasına doğru 
bir adım telakki ediyorlar. 

YENi BiR SULH ADiMi DA 
ATILMIŞ ... 

ROMA. 3 (ö.R) - Londradan bil· 
diriliyor ı Londrada Avrupa ıulhu için 
yeni bir adım daha atılmııtır. Hariciye 
nazırı Lord Halifaks Çekoslovakya ıefi
rini davet ederek nzun ~r mülakatta hu· 
lunmu~tur. Tahmin edildiğine göre Lord 
Halifako Çekoılovakyadaki Alman ekal· 
liyeti meselesinin halli için ]ngiliz hükü
metinin doıtça mlitalblarını hildirmiı 

ve bunları hükümetine haber vermesini 
ıefirden rica etmiııir. Dieer taraftan Çe-

Romada müzakereleri idare etmİf 
olan lngiliz sefiri Perth 

koılovakyanın Pariı sefiri bay Oziıki d6 
BB. Daladiye ve Bonnet ile görüomüıtür. 
Kendisine Londrada lngiliz .. F ransı1. 

müzakerelerinde Alman ekalliyetleri 
meselesi hakkında teati edilen fikirler 

hildirilmi~ ve bu esas dahilinde Fransız 
hükümetinin dostça taveiyeleri tebliğ 

edllmi§tir. Bay Oziski bu tavsiyeleri hü
kümetine bildirmek üz.ere Praga hareket 

etmiıtir. 

lngiltere ve Fransanın Çekoslovakya 
hükümeti nezdindeki hu te§Cbbüsleri Çe

koslovakyadaki Alman ekalliyetleri ihti
lafının doıtça halli makııadiyle Londra• 

da kararla~brılan tedbirlerin bir tarafa. 
dır. Diğer tarafı ise lngiliz hükilmetinill 

Alm•nyayı itidale aevk için Berlindc ya· 
pacağı te§Chbüstür. Fakat hay Hitleri11 

Roma aeyahati aehebiyle hu tetehhüa 
Filhrerin Roma avdetine talik edil
miftir. 

MONAKAŞALAR 

Londra, 3 (ö.R) - Avam Kamara
ıındaki müzakerelerden eonra muhafa

zakar gazeteler bay Çemherlaynin siya• 
H:ti etrafındaki münakapyı bitmit ny

maktadır. cTime., yazıyor : lngiliz-lıal· 
yan anlqmaaına dayanan ümitler tahak
kuk etse de, etmese de şimdiden beliren 
neticelerden memnun o)mamak imki.n .. 

ıızdır. Habeş ilhakının tasdikine gelince, 
emrivakiin tasdiki ltalyan siyasetinin ve,, 
ya Habqüıtanda tatbik ettiği metotların 
aall tasvibi demek değildir. Sadece em
niyetsizliğin devam etmemeai içindir ...• 

Tamir imkinı olmıyan teYİ tamirde ısrar 
etmek beyhudedir. 

cDaily T elegraph> gazeteıine göro 
bay Çemherlaynin yapbğı gibi hareke! 
edilmeseydi, itler kendi haline aürükle

nerek harbe dayanacaktı. İtalya ile an
laoma bağlanan ümitlere uyta da uyma• 
sa da vaziyeti hiuedilecek derecede ıs
lah etti. Filen bir çok şeyleri kurtardı ve 
hiç bir ıeyi tehlikeye atmadı. 

cDaily Mail> hay Çemberlayni azim 
sahihi ve pratik bir devlet adamı olarak 
ıel&m1amakta ve akh selimle hareket et .. 
tiğini yaz.arak Almanya ile müzakerele· 
rinde de ltalya ile olduğu kadar muvaf
fakıyet kazanmasını dllemektedir. 

Sosyalist cDaily Herald> iııe son ya
pılan kısmi intihaplara dayanarak mem~ 
lekctin umumiyetle hükümetin d1ş siya· 
setini tasvip etmediğini iddia etmekte ve 
ıunları yazmaktadır : 

tF atist devletlerle müzakere icap etme. 
diğini kimse iddia etmiyor. Bunu iddiA 

etmek delilik olurdu. Yalnız sokak ada, 
mı ıu düıüncededir ki dünyada bir çolı 
kötülükler yapılırken lngiltere hunlan 
men için kudret ve nüfuzunu kul1anmı

yor ve Bay Çemberlaynin ıiyaeeti lapan· 
yada olduğu aibi bunları ancak uzatıyor. 


