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Ba;muharrlr ve umuml neşriyat mUc!Urü: 

HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'l'l TUrkiye için 

Senelik.. . . . . • .. .. . 1400 
Altı aylık • . . . . . . . . . . . . . . 7 50 

Hariç lçlıı 

2900 
1650 

1 TELEFON: 2697 -------· 

-, 
Genç bir baş 
Ancak dik omuzda 

durur 
Gençlifinde dik duranın 
ihtiyarlıkta beli bükülmez 1 
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Cümhuriyeti1' tıe Cümhu1'1yd esemıı,. l>eJ.çlri, ıııl>ııklan çıkar ıiyuri pazetedir 

=.._,,_ ·---
F ransanın Hatay delegesi dün hariciye 

vekilimizle bir mülakat • .... 
samımı yaptı 

Fransız memurlarının seçim serbes"! 
tisini ihlil etmiyeceği umuluyor 

Milli birlik 1 Antakyada kardeşlerimiz tecavüze 
. uğrıyor, hakaret görüyor. Bu hare-

Davasında IJ_ıl ketlerin durmasını intizar ediyoruz 
birliğinin mühım 

rolü vardır 
-0---

y abancı illerde kalan kardeşleri· 
mizin ana vatana getirilmesi işi bü
yük bir dikkat ve ihtimamla devam 
eylemektedir. 

Her yıl yaz mevsiminde binlerce 
)r.ardeşimizi sinemize basmakta ve 
onları müstahsil bir hale koymak 
için elden gelen yardımlar yapılmak
tadır. Yer yer devam eden muhacir 
evleri inşaatı, devlet bütçesinden mü
bayaa edilerek dağıtılan hayvanlann 
ve tohumlukların mühim yekı'.'inlara 
baliğ oluşu, göçmenlerin iskanı işi
nin salim bir esasa dayatılmış oldu
ğunu ve devletin ana politikası için
d ~bu meselenin esaslı bir yer aldığını 
göstermeğe kafidir. .....,. ı..ııoııdll ...... """'""'';fiU.ııııı>; .. 

Çok az zaman içinde refaha ka- Ankaradan bır bahar manzarası 
vuşacak olan göçmenlerin memleke- Ankara 4 (Huıuıi Muhabirimiz- si Roje Garo ile konuRmalanna bu 
tin iktıaadi inkişafında ve nüfus si- den) - Hariciye vekilimiz Dr. Tev- gün de devam etmişlerdir. Konuşma
rasetinde mühim rolleri olacağı aşi- file Rüştü Araa ve vekalet genel sek- 1ar Hatay intihabatında iki memleket 
k&rdır. releri B. Menemenci oğlu hariciye arasındaki iş birliğine dairdir. Soa 

Yalnız göçmenlerin iskanında dil vekaletinde Franaanın Hatay delege- -SONU VCVNCV SAHIFEDE
meaelesinln !Ayık olduğu ehemmi-
yetle takip edilmediğini gösteren bir ....- '"'"'\' ,,,....,,,..,,,_,,,,,,,...,,.,,...... _..,,.,.,..,,...,-- """"~" 
mektup aldık. ltirnad ettiğimiz bu 
arkadaş biz~ şunları yazıyor: 

cGeçenlerde bir iş zımnında So
ma ilçesine gibniştim. Somadan on 
beş dakikalık bir mesafede bulunan t 
Turgutalp köyüne de uğradım. Gü

Kültürparktan bir görünüf 

' l 

zel bir kahvehanesi vardır. Orada 
biraz istirahat ettim. Bir de ne göre· 
yim} Kendimi Bulgaristanda san· 
dım. Bütün kahve halkı yabancı dille 
konuşuyorlar. Bir kelime Türkçe işit· 
medim. Hayret içinde kalarak sor
dum. Meğer bu köyün halkı Bulga· 
ristandan gelen Pomak muhacirleri 
imiş. Evlerinde çarşıda kahvede ço
luk çocuk daima Bulgarca konuşur· 
!armış. Bilmem buna siz ne der· 
einizh 

Ev,t 'ou hale ne domek lazım gel
diği cidden çok yerinde bir sualdir. 
Büyük şehirlerde bazı vatanda~ları· 

. Sayın Başvekil 
mızın yabancı dille konuşmalan mil- 938 1 • F ı 
li asab'.~etimizi tahrik .. ediyor. Bun- zmır narının açı )• 
larla mucadele etmek )uzumu zaman 

Kahraman 
Binicilerimiz zafer· 
den sonra Şefe min

nt•t duyguların~ 
hild irdiler 

lıtanbula gelmek Wiyen Preeton 

Preston takımı 
-ISTANBUL, 4 (Huaaei) -

Romada birinCilik kaz.anan 
binicilerimiz cuma günü Ro
madan VarfOııaya gidecek
ler, orada yapılacak miUaba
kalara da i,ıirak edecekler
dir. 

Istanbula geliyor 

ANKARA, 4 ( A.A) - Ro-

lngiliz futbol 
ettikleri para 

bir maç 

üstadlarının teklif 
verilirse mükemmel 
seyredilecek tir 

mada yapılan milletler bini
cilik mÜ•abakaeı hakkında 
ekibimize riyaıet eden albay 
Cevdet ba•vekil Celal Baya
ra aıağıdaki telgrafı gönder
miftir I 

• SONU 3 ONCO SAHiFEDE-

lngilterenin en kudretli futbol de bir maç yapmağa talip olmut" 
tak~~!~mdan biri ola~ P~eston tur. Bu takım. lngiliz )ikinde bat
kulubu, yakında yapacagı bır se- ta gelmektedır ve arasında cid· 
yahat esnasında memleketimizde - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

Küçük Antant konferansı 
Dün sabah üç devlet nazırlarının 

huzuruyla i)k toplantı oldu 
BELGRAD, 4 (A.A) - Ba9ve

kil ve hariciye nazırı Stoyadino
viç küçük itilafın daimi konseyi
nin meıaiıine ittirak etmek üzere 
dün aaat 14 te Belgraddan Sinai· 
aya hareket etmittir. 

Hükümet reisinin refakatinde 
nazır muavini Andriç, kabine tefi 
Potiç ve matbuat merkez bürosu 
tefi Bukoviç bulunmaktadır. 

SINAIA, 4 (ö.R) - Yugos
lavya batTekili ve hariciye nazırı 
bay Stoyadinoviç ile Çekoslovak· 
ya hariciye nazırı bay Krofta bu 
ıabah Sinaiaya gelmi9lerdir. Ro
manya hariciye nazın bay Konne· 
nin de iftİrakiyle küçük antant 
daimi konseyi aaat onda açılmıt
tır. Konıey müzakerelerinde gö
riitülecek meseleler tahmine göre 
funlardır : 

Ciano ile 
Dr. Aras arasında 
Boğazlar anlaşması 
münasehetile dosta· 
ne telgraflaı· teati 

edildi 
• 

ANKARA, 4 ( A.A) - ltal
yanın M ontrö boğazlar mu
kavelesine iftiraki münaee
betiyle dün doktor RüftÜ 
Ara.la ltalya hariciye nazırı 
Kont Ciano artuında Qfağı
daki telgraflar teati olunmuf
tur : 
Ekıelıinı Dr. Ara. 

zaman en haretli münakaşa mevzuu d h b ı k 
oluyor.Diğertaraftandabirköyha.1- ŞJfl a azır U unaca 
kı, hem de damarlarında tertemız Romanya kralı KAROL 

. 1 - Milletler cemiyeti konseyi
nın 9 mayıa içtimaında küçük an
- SONU ONUNCU SAHtEFEDE - Türkiye hariciye vekili 

Ankara Türk kanı bulunan bir kütle yabancı -----:::--=-------------·-------------------
dille konuşmakta devam eyliyor. Fuar komitesi bir be- Al 

Yıllarca yabancı idareler altında • man 
yaşayan kardeşlerimizin ana vatana yanname ıle halkı 00• Şefi Romada 
nakillerinde ehemmiyetle nazara .fı d •• t e Jecek 
alınması lii.zım gelen noktalardan biri zı eye a ... e "' 
de onların fena itiyndlarını ortadan --o- D •• •• ..,. ı d 
kaldırtmak, onları sinemizde yaban- Fuar komitesi, 22 ~ıtos • 22 un og e en 
cı bir kütle olarak muhafaza eylemek Eylı'.'il ayı zarfında lzmiri zıyaret ede- · sonra Venedik sarayın

temas vuku buldu değil milli kültürümüze sahip kıl- ceği tahmin edilen bir milyon ki§i: d •ık 
maktır. nin ~irde barırunuı ve eğlenmesi a 1 

Milli birlik ve bütünlük davasın· için ha:zırlıklannı çok genit tutmu.- -;============i 
da dil mevzuunun ehemmiyeti riya· tur. Komite, bir beyanname ile halla 
zi bir katiyet ifade eden hakikatler- vazife batına çağıracak va bili lstis- Hamı·dı·ye 
dendir. na her lzmirlinin lzmir ziyaretçileri
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE - ni iyi karşılamaeını ve ağırlamuını 

HAKKI OCAKOOLU iatiyecektir. 
Oteller, gazinolar ve lokantalar Evvela Köstenceyi 

sonra da Cehelütta· Hava 
casusları 
«Şafakta kur,una dizilen» 
tefrikamız bitmi,tir. Bugün 
onun yerine ondan daha me- 1 

raklı ve heyecanlı olan : 
HAVA CASUSLARINI 
Nefre baflıyoru:z .. 

sıkı bir 4ekilde kontrol altına alına
caktır. lzmiri ziyaret edecek 'l:evat-

tan bir ki,inin bile açıkta kalmaması rıkı ziyaret edecek 
ve hoşa gitıniyen bir muameleye 
maruz kalmaması için her türlü ted
birler alınmaktadır. Tarife fevkinde 
tarifeler kullanmağa tqebbüa eden 
oteller hakkında en ağır cezalar tat
bik edilecek, lokantaların bu it~ bir 
istismar veıileei yapmalarına katiyen 
müsaade edilmiyecektir • 

ISTANBUL, 4 (Hu•u•i) -
Mektep gemi•İ olan Hamidi

ye kruvazörü ayın eonuna 
doğru Karadeniz.e ,ıkarak 
Köatence • Sulina limanlarını 
ziyaret edecektir. Bu ziyaret 
Rumen deni:ııcileriyle deniz
cilerimiz arasında eamimf 

Paria 4 (ö.R) - Romadan bildi
riliyor: Dün alqam saat 20,20 de 
Romada şerefine yapılan yeni gara 
çıkan B. Hitler gardan Kirinal sara
yına kadar geçtiği caddeleri doldu
ran 800 bin ki,i tarahndan alkıflan· 
mqtır. B. Hitler hususi trenden iner 
inmez orkeetra Alman uı.-.ını çal
mağa ba,Jamqtır. Kral Viktor Ama
nuel imparatorluk bat mare,alı üni
fonnasiyle gülümıiyerek Führere 
Yaklatmq ve elini aılmıqtır. Bunu 
müteakip B.Hitler F qiat milislerinin 
fahri onbafıaı ıade üniformaeile hü
kümdann arkaıında durmakta olan 
B. Munolininin elini ıamimiyetle 
sıkmıttır. Alınan devlet reisini kartı· 
hyan resmi ıahaiyetler araeında bir 

24 temmuz. 1923 le Laz.anda 
imzalanan boğazlar mukave
leei yerine kaim olmak üz.ere 
20 temmuz 1936 da Montrö
de boğazlar hakkında i-· 
lanan mukaveleye ltalyan 
hükümeti bugün iftirak et-
mİftir. .. . 

Jtalya ile Turkıye arasında 
- SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

- Dördüncü Sahifemizde -
Mevsuk bir kaynaktan elde etti

ğimiz malumata göre, 938 fuannı 
- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

• SONU 6 iNCi SAHiFEDE • - SONU ONUNCU SAHIEFEDE - Muuolininin B.rlini ziyaretine ait bir intiba 



•• - Ornekler -
-2-

Patliphhk dnriacle ıadri.zam denilen yani bugünkü tabiriyle 
~ olaa zata bir iriza yazılmak icap ettikte : 

Senaıumıe = Hamna &lii sadareti izam iye! .• 
Elbp = Devletli atafetlG efendim hazretleri!. 
Hateme = Olbapta ve her halde emrüfenaan hazreti menle

latilemriadir. Denilirdi. ı.tediiin haltı itliJebilinin ıibi.. 
v-. .......... ~ biriai için elkap yine ....... idi. Dii• 

bü,iilden iae ....... paytdecine ıöre Wtap edilirdi. Bualann bir 
"- ..... elif payedeld ......... bir iman ela yine muhtelif riit
belenleki beylenli! .. BeylalNJi, Minniran, Mateme,7iran ...... 
in .-ı .. 

s...ım. ,...... bir .... Lllri-iyeti karan dimlaari7etimiscle 
•-celili,-~-~-ellra~-ar..M-~hatemeainm 
de '--lva 11 • ....... lriranııi ftl'Clst .. 

Mekina siW t•n•. H• f8Y ... 1r ..... ı .. H• f.-din hak-
la Ez .,....... 

Es ima._ ..... bir rn"tNr ..,.. a...ı .--..c1a b-en 
....... eltili Yali ..,.. 'ftlldle buara clilSrs~ ...... tar
.. ..a.iri ..... 11 - ..,. bir bç ,......_ kticlk ...,. ..,. 
ww\Welri cliier bir itJM' ,.dh ...... • bnlefte halrlrm• ~· 
--~ illır eei ~. 

Be wle 7U1f Wr 1&,....m.k deiil; helsp ,...,.. ayan Ye riya-
..._ -- .... •• • ' bir dilektem iharettir. Şimdi &f&iıp ... 
...... bir cliWsp _.eeini ,. ........... : 

- BAŞVEKALET YOKSEIC. KATINA -
cUzun aenelerdir intizar içinde kıvranan biz ıaJri mübadille

rin de güldGriilmemiz ııra ve zamanının geldiğini sanıyor ve 
Batvekilete ıeçtiiiniz ginden beri bu büyük ümide kalbimizi 
veraif ...._, .... Arbk bu itin bir in enet memlekete ve 
bm ,......h tekt1de Ye bllriimet eliyle onanlmuma emir bUJW'· 
manızı derin MYIİ ve aayplarımızla ıiz S&JID bqTekilimizden 
dileriz... inam: Gayri Miibctılillcr 

Ne-bltll, - •-i-' ihdeli bir dilekçe .-eti cleiil mi? .. 
H.OK. 

Şehir meclisi toplandı 
ikinci Kordon işinde Denizbankın 
yaptığı sulh teklifi kabul edildi 

Belediye şehrin inıarı için arsa satışlarında birinci 
derecede ipotek hakkını emlak bankasına bıraktı 

Milli birlik 
Davasında Dil 
birliğinin mühim 

rolii vardır 
BASTARAFI 1 INa SAHiFEDE 

Kanımızdan olan kardeşlerimizin 
dil ayrılığı yüzünden yunl içinde 
yer yer yabanca kütleler halinde ya
şahlmaaını yalnız doğru bulmamak
la kalmayız. Bu vaziyeti milli birlik 
bakunmdan tehlikeli aayanz. 

Ta ':-i!yetl -:ri Türk olan ·:azı va
tandaşlann yabanaıııdille konuşmala· 
n ~izim milli asa -:-iyetimizi tahrik 
eder. Fakat kan brdeolerimizin dil 
aynbiı yalruz milli aeabiyed tahrik 
eylemekle kalmaz. Biraz da bizleri 

Şehir meclisi, dün aqam saat makta, bu yüzden fe)ırin imarı it- rin bu kıımımn bir türlü ne tamir, haklı bir endişeye düşürebilir. Son-
on yedide reiı Dr. B. Behçet Uzun leri bati sitmeldıedir. ne de 1eniden inta edilemediği ra da göçmen politibnınzmn iıtih
batb•lıimda • toplanarak ıeçen Riyasetin teklifi üwine bu meyclandadD'. Rdabm flrbd sa- claf eylediğimi. .. ,..,lerin bir kısmını 
cel.aecle blaul edilen batçelere ait menu üzerinde uzun madıJa tet- ma•mda birinei kordonan oldaia çürütebilir . 
kararnameleri tuclik etmittir. Te- kikatta bulunan tehir mecliıi en- gibi ikinci kordonun da tamir ve Binaenaleyh iskan ~rinde bu 
lefon fİl'ketİDİD hllriimetimizce cümenleri halkın ihtiyacını Ve öte İnfUI bu tfrket tarafından ~&pt! .. noktaya büyük bir ehemm~t ver• 
sabn alma mukavelenamesini tal- taraftan da ,ehrin iman ıayeaiııi makta idi. Bu İf ~e vekaleti .. mek lazundır. Dil aJl'lhiım ortadan 
dik için riyuete aalilüyet veril- temin için belediyenin bir feda- ne, bilihara da Denızbanka dev .. kaldıracak tedbirler ahnmah Türk
mittir• kirlık yaparak arsalar üzerinde redilince alikadar dai_reler lkiad çeden gayri dillerle konu~ göç-

Ruznamenin en f&J&DI dikkat birinci ~ereeede ipotek hakkının kordonun belediyec;e 1~ •• • ~- menler, muhtelif köylere bir aile ha
meTZUU, belediyenin Emliık ban- E~l~ b~~~ma devrini v~ bele- miri lizım ıeldiği ıddıumda ıdı· linde dağıblarak dil aynhğı ortadan 
kası lehine birinci derecede ipo- dıyenm ikıncı derecede ıpotek ler Te bu yüzden Şu~yı devlete kaldırılmalıdır. 
teklerden feragat karan idi. Ma- hakkını kull•nmumı muvafık müracaat mecburiyet biaıl 0 baut- Milli >::-irlik m~an~tlerinden biri dil 
lum olduğu üzere belediy!:Ce em- bulmuttur· ta. b" rw•dir Bun • . . 
lik sah•larmdan mütevellit L--.. Enc6men karan dünkil Şehir • Bu it Şln11 

0

deTlette ikma De- ır ıgı · u temın lıÇlD mevcut 
...,. UVS'!r -L- • bel-..1.! L .• def köyleri dahi dağıtmakta tereddüt lar i,.in birinci derecede ipotek mecliainde mun uzadıya mlnak• n•v-ns, 1CU1Y979 ull' &J& ·· elidir" 

T • -'--L _.__ b" I!- goıtennem . muamel•i yapılmaktadır. Beledi- fa Ye misak_.. edilmit. bir nok- ma•191 o-.: _.. vw. m ura HAKICI OCAKOOUJ 
ye bu muameleyi Japmakla bera- tanın taahihi,le eneir m karan ...... _eti,le ..a. lılldifinde -i5iiliöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

.,_, ....... bir an aace iman ba- kabul eclilwiftir. buln11••••· .. •t•• ~iade ........................................ .. 
lmnmdan m..mde .. "' amame- lltlNa ~ORDON bir çm ı.ı... • .,._i,ıutlir. Yardım 
leei yapbiı analar Gzerinde bir MalWa oldaia lzere bmirin Wr Neticecle otm bin liranm bllall 

m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I sene içinde U..-ta batla11111ası lldaci kordon meıeleai nidD' " için riyaaete salahiyet ~. 1 
M hk . k ı haldnnda alibdarlardan bir ta- ama umandan beri esaah bir ... Banclan IODl'a ,._,,.ha, ıc.,ı.. ı· stesı· Ag"' ırceza a emesı arar arı a1a1ı1tna .... •'-ktad.... • ..... -. mlnuiflnfih bahmd .. yaka 1ram .. ,.ıan .. -.... .._e 

Emlik bankası iıe, yine tehrin iu için tamir edilmemektedir. kararnameleri lrabal eclllwit Ye Ka,ehir .. YOllpl hlikeaedeleft 
imarına yanyan bu sibi muamele- Bu da•a berinde beledi19 le- toplanbya nihayet ftll"ilmittir. Y •· -. Iİlteli. .. 

B 1 A M t f d. b uk leri yapmak üzere mutlaka birinci hine tezahfir edeaelmekte olan nn akpm saat OD yedide IOD e a us a a ye 1 uç derecetle ipotek tesisini tart kot- hak meselesi bertaraf ediline teh- toplanb yapılacaktır. Lira .... 
Joaf Hoduo 3 : • -----

yıla mahkôm ·edildi 
Avalrat Nmi Feöala Elen IS : • 

• Vili.yet D..._e mmmr1an 41 t3E 
Duatepe okul ölrencilm ı US 
Türkofia .......-lan 17 &s; 

Et fiati Maskeli 
Bucada Hamidi öldürmekten suçlu 
fırıncı Demir Ali de mahkum oldu 

istiklal okulu öireucieıi 1 O ». 
Fuar gazinosunda Üç şahıs bir çadır Nasıl ucuzlar? ~:::.== 10 ~ 
Arjantin balosu basmışlar Bu haaaata bir rapor ~~~cilen :! .i 

hazırlandı lzmir Polis memm1an. ikinci i 
Aiırceza mahkemeıi, uzun za-lrmcı Abbas oğlu Demir Alinin V8T Kupdean"n ~ nahiJeainde etin w ..mde et flat- .,..ti ıı ıS: 

mandan beri pyam dikkat safha- muhakemesi neticelenmit ve ka- bir pat, vakuı obnuttur. Selçaiun ~~lek "I' : F. A. Primi ıo : 
lar ıeçiren bazı mühim cina1et ran dün tefhim eclilmiftir. Karara Edvar Biyankonun çok neteli or- Kozçınar mevkiinde Kara tekeli qi- !111m ucuf~a:l~ko:ıJ:'°~: S Meninli obla öjr..aleri 4 7E 
clanlan lwldrwcla kararlar abmt- göre saçhman ba cinayeti iflediii keatr .. ile bu alqam Fuar gazino- retinden Ymuf ~ ~ ~ :0:: :J. d~·~ netle&- ! 176 a ~ .........,. 19 7S: 
tır. Bunları nraaiyle yazıyonız ı sabit olmuf, ancak eıbabı mubaf· 1 ıunda Arjantin baloau verilecektir. dll'IDI pce vakti 8tirhanh &liretin- I • b h ta Mmrlanan ra- • Fatma tad1e1 SO: 

ı _ Menemenin Kumtepo meY· fefeden istifade ettirilerek 18 ao- Siyah elbile mecburidir. lzmirin bu den Ze7nel oilu Mustafa " bedel- enm~r ~ ,anct.il- Sdıbat mBdirliiiii ......ı.. ıo ıs: 
kiinde Mehmet Emini öld•=•· ~ .. bedel 12 rıl aiu' h_apıine ·~ g6n hHH+llllf aileleri hu baloy:ı da- leri Ha6l "Salla ~~~st :"ftir. IJ9 c.ı tfltla...... 200 s 
ten suçlu Bel& Muatafanm Aiır· olun~ vereseame 600 l~ra .~•- ftt edilmqlentir. Neteli ve sürprizli dır. Suçlular~ ow y- btanbul vilayetinin ba bahis - ~ 
cezada den.m etmekte olan mu- nat ıtuma mahkem eclilmiftir. bir :...:ı--.-!:.! lualdra~ ........ - manm çadiıı:lbıl p•ek pualumı .---.!_..ı_u dA.t!L· 1 • • Baslakl reüa 412 34i 
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ve albay ai1r hapme mahkUm Ziya iaminde bir zat pzino ahi- Şehrimizde bulunmakta olan b· derhal faabele ...m &c wçln7a rllem-nifti. Şellrimiscleld ali• 1 Tı •h 
edil•iıflir. bi bar Mwat Ta.•' MFDihma ta· mir .. laYJ ba Saadettin E ik- vb".,... T~ denm edil- dar nwlra..ı.na tıeddkleri netice- az ı raeah 

2 - Bersamama Y enipde kö- banca ile alet etmlftL Suçla bera· men ,!n.. AnL...ya gideck. mektedir. Sacla"• adliJeJe v..0.- aincle et fiatleriaia acmlabm..._ C.maltı hızluuvhn m•..,,.f 
.rflnden AH, handan bir mflddet et etmittlr. . . celdenlr. na ap.jıclald noktalar ._iade memlelrell.e tuz Sacalı ..._ et-
enel Çaltı denka,iaclm aiuı 5 - Lçedlenle Ahmet oila T• * Polis dıYanı toplanmlf Ye ba- • • == • tnple'D'tlarcbr 1 mektedir. Bu cGnl.de Wr lnsiliz n-
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auçlu yedi yal bapme mahkUm edil- oila Hamdallahm ainmda de- ı,tcilib kadro.unda bazı mühim Kültür babnhimm im enatit'"le- ile ucazluk temin edilebilir. --ı====--
mittir. vam etmeldıe olan maltak ... i deiiflldild- ppdacaiı iirenil- . okullarmdaki u .. 2-DeTlet demirJollan trenle- Menemende bir kaza 

3 - Bucada, 937 11lmda Girit- netiadenmit. mçla alb yal 'ftt 1• miftir. AYrUpada bulunan inhisar- tedrile erbk ~ • .._,_. mu- rinde ha,.... nakliyatı tarifesinin M • "'%...1.... baB • _.._ 
li Hamidi ildünnekten saçla fı- di ay hapme mahldbn edilmiflir. lar amam mtidirii bay Mitat da. alevi ~~::u ~~~~ hacldi uprbe temlli l&mEMlır. a_1-.ı ~H~ "":ı__ ~ 

nünce Jelli 1rac1ro1ar taaclik edn .. ;:aiıTtencM: hbd ..... ~- -:. JeCli; =.:~ 
/f teklifleri Paket talimatnamesi cektir. Bay Mitat Londrada bu- Maliye vekiletinden g:.en °ı!ir ~- .KESILE~.HAYV~LAR ~ çoca1a ~,.: 

Japonyacla bir firma erkek, ka· yeni polta paket t•limalnameli, l'°!makta ve ~il müzakerelere mimde bu atölyelerin ticari mebad- Nıaan ayı ıçmde lzmır beledi~ ............. wbehiJet ftl'lniftir. ~la 
cim ve çocuk f&pkaları, çorap ye • • Mıld • ı lftirak etmeldedır. la la.ulmacl.il, anaık talehenin mllf- mezbahumcla 1789 kı· Okuzu,JUD. on
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bar
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W••acla iMi.ta hqlanmıfbr. 

bclm konuı sabfl için Tiirk tiic:- ba. ıün IDtlll)ete ıaııueı:lir. Yem *Emniyet müdürü bay Sali- redat proiramma göre, görecekleri b~n iki yüz kırk J~l :wı-
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==========· 
carlariyle temasa gelmek iıtecliii- talimatnenw, ......., ~ ~ 1 bettin Anlan Korkut ödemit. Ur- temrinlere anan oı.nk alman ıi- ~l-\:6 ~d~ lakva, 

2
-. dev•-

ni odaya bilclirmiftir. mwJ.n fayaftl ctildrattir Ye -~ la ve Kemalpqa emni1et itlerini .,.,.... ....... tarafından den ola- u.-. .. _., .. -y Halkevi köfeBi 
Risada bir firma Tiirk ihracat imli •• pehdmila mensime tabi tu- teftit ederek avdet etmi,ıir.. Ba1 rak :ppılmalrta olduiu. bu itibarla 0~ ~~ 15227 bat hayvan ke-

tacirlerirle temasa selmek üzere •lmaclen ...._. ..tüplerine tevziini SaWıettin diier kazalarda teftit- vergiye tahi ı-almamen icap etti- sbılmı8.::· ~~-ayına da et sarfira· .. _________ .. 
od • · • l ıer1n d ..ı ___ ,..&!- _ .. _ JIÜ •:rma .;.. 1 - 6 Ma,. 938 ~ .-aat 

anan taftllatana iatemıftir. temin etmektedir. e evam eu.;caÜr. betle yizde üç fulacl1r. Hutalık: 17,30 da ewimill •lar 
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.. TAYYARE SiNEMASINDA 
1518 - 1931 Avrupa tarihini muıavoer 

INGILTERE TACININ 
Şerefine Büyük Gala 

MÜKEMMEL ORKF.sTRA FEVKALADE MÜSAMERE 
419 Senelik bir maziyi ihJa eden bu filmi sayın müdavimlerimize tavsiye ederiz 

............................................................................................................................................................................ 

GÜNDÜZ 
SONATA 

VALiNiZ 2,30 

KROOCER 

Filimleri gdrdlecektir 

VE 5,50 SEANSLARINDA 
- ISPANYOL ÇiÇEKLERi 

lıraattan iatilade ediniz 
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• ._, ~ JraJGne Wr tem +M tertip 
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ı== - IÜDi •ktamma kadar nimia 
iki delikanlı bir kaı ......._teı•Wlm,detlinue

liclirler • 



Alman Devlet Reisi 
Beraberinde B. Mussolini olduğu hal
de Faşist abidesine bir çelenk koydu 

PARIS, .f {ö.R) - Romadlln bildi· 
riliyor : 

S.bllh faıiot ölüleri •bidesine çelenk 
koyduktan eonra bay Hitler, bay 
Muuolini ile birlikte, faıist parti.i mer• 
lr.uine gitmiı ve genel sekreter bay Sta
'8ccİ tarafından kabul edilmiıtir. Kralın 

ili!• ziyafetinden evvel BB. Hitler ve 
M .... olini arasında ilk ıiyasi mülakat ya· 
PJlmıı ve bir saatten fazla devam etmiı· 

tir. Bu görüımelerin hangi mevzuları ku
cakladıiı malt\m değildir ve çok muhte• 
nıeldir ki uzun zaman da ma1Um olmıya· 
calr.tır. Zira iki hükümet reisinin teati 
•ttiklerl görüıler hakkında hiç bir tebliğ 
-redilmiyeeektir. 

Bununla beraber cHavaı> ajansı mu· 
habirinin objektif bir telgrafından anla• 
11ldıima göre her iki tarsfıan ıiyasi gö
tilpnelerin ehemmiyeti küçültülmekte ve 
ılaha ziyade lıalya ve Almanya arasın
daki tuanüdün zahiri ifaretleri üzerinde 
.durulmaktadır. Bunun bir ihtiyat eoeri 
Jflİ, yokta bir manevra mı olduğunu İs· 
tikbal göıterecektir. 

Bu ilk temastan sonra Alman delegas· 
yon" mahafiJJcrJ çok memnun ve cmni· 
yetil görünmektedir. ltalyada memnuni-

yetle müşahede edilmiıtir ki bay Hitler Diğer taraftan Alman mahlllilleri Fran
«Gamalı haç> işaretinin üzerinde Faıist arz .. ltalyan müzakerelerini iyi bir göz
milislerinin onbaşı işaretini ve bunu ta .. le görmektedirler. Hatt& tu fikirdedir .. 
mamlıyan kamayı ısııyordlL Karşılıklı ler ki Fraruıanın Ruaya ile paktına oadık 
olar1tk Düçcye Alman hücum kıt'alan kalması Franaa • Alman miiza.k.erelerine 
onba§ılıiı tevcih edilerek aradaki te1a- de mB.ni olmıyacaktır. Fakat bu rnüza
nüt belirtilecek.Lir. l..erelerin faydah olmaeı için daha Önce 

Alman mahafillerinde ltalya ve Al· lnı:iliz - Alman müzakerelerinin yapıl· 
manya arasında yeni bir anlaıma akdi ması münaıip görülüyor. 
gayesinin takip edilmediği kaydedilmek· Çekoslovak meıclesine gelince tımdi
tcdir. iki devlet arasındaki dayf.OI§ma ki görüşmelere hikim bir rol oynıyacak 
Londra ve Paris araıındaki eon anlat" olan tBbi bir mesele ıayılmaktadır. Bu .. 
madan ıonra da ayni derecede kuvvetli.. nunla beraber Alman mahafili aizlemi· 
dir. Şurası kaydediliyor ki ltslyll ve Al· yor ki Çekoslov;okyadalci Alman ekalli· 
manya ile lngiltere ve Fransa arasın'da yeti mesclcıinin ıür' atle halline Alman· 
müstemleke mescleainden başlca muallak ya büyük bir ehemmiyet vermektedir .. 
hiç bir dava yoktur. Bu meselenin hal• Avusturyaya karıı anşlusa muhalefet el
linde de büyük müıkülô.ta tesadüf edil• memiı olan ltalyanın Südet meselesinin 
miyeceği ümit edilmektedir. Her ne ka· de Almanya lehinde halline muhalefet 
dar Mussolini - 1-litler mülakatı hakkın· etmesi için hiç bir sebep görülmemekte· 
da ıarih hiç bir h!lber yokıa da müstem- dir. 
leke meıelesinin konuımaların ilk oafı- Romada bay Hitlere yapılan kabulün 
nı işgal ettiği hissi vardır. Eğer bu meae .. mahiyetine gelince c:Paris .. Soiı> gazc .. 
Je üzerinde Roma .. Bcrlin mihveriyle teıinin Roma muhabiri bunun cNaziki .. 
Paria · Londra mihveri araaında bir lln· ne> olduiunu kaydetmekle iktifa edi
laşma mümkün oluna bir dörtler paktı- yor. B. Hitler sallt 16 da Hkerlik huır
nın akdine ciddi hiç bir m8nja lcaJmıya- Irk tctk..ilitını tefti~ etmiş ve dahil sonra 
cağı kanaati vardır. Alman 1'oloniıini kabul etmiştir. 

Fransanın Hatay 
delegesi Büyük Şefle 

Alman şefi ve Japon im
paratoru arasında tel
graflar teati edilmiştir 

BASTARAF/ 1 iNCI SAHiFEDE 
zamanlarda Parise gitmİ4 olan Roje 
Garo bükümetinden bu hususta kat'i 
talimat almış bulunuyordu. Konu,. 
malar, çok samimi bir hava içinde ce
reyan etmi,tir. 

Ankara 4 (Hususi) - Bay Roje 
Garo alqam T oroa ekapreaile Hataya 

Binicilerimiz zafer
den sonra Şefe min

nt•t duygularını 
bildirdiler 
--0-

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
Roma 2 Mayıs 1938 
Batvekil Celal Bayar 

AnkGTa 
Bugün milletler lrupaıı mÜ· 

•abaka•ında Mu .. olini altın 
kupaıını ekibimiz ka:ıandı ... 
Kendi namını ta,ıyan kupayı 
bü:ıat ekibe verdi. Alman
IGT ikinci, lrlandalılGT üçün
cü, ltalyanlGT dördüncü, Ro
manyalılar befinci oldular .. 
Zaler direğine çekilen •anca
ğımız istiklal marfımızla •e
lam/andı. 

Atatürke minnet, sayın bii· 
yük/erimize JÜluanlar. 

CEVDET 
Ba,vekilimiz ,u cevabı gön

dermiılerdir : 
Albay Cevdet Bilgiıin. 

Roma 
Milletler müıabakasında 

Mu .. olini altın kupasını ka
:umdrğınızı bildiren telgrafı
nızı sevinçle aldım. Parlak 
muvallakıyetinizi ve minnet 
duygularınızı Atatürke ar
zettim. 
$elimiz hepinizden mem

nun oldu. Tebıir ederim. Ben 
de ekibimizi hararetle tebrik 
ederim. Ayni muvallakıyetin 
bundan ıonraki mÜ•abaka
larda da tecelliaini diler, ay
rı ayrı hepinizin gözlerinden 
öperim. 

Bafvekil 
CE.LA.L BAYAR 

- --*---

Mecliste 
Dünkü 
müzakereler 

hareket etmi,tir. Ankarada yapılan ANKARA, 4 (A.A) - B. Mil· 

Ankara 4 (A.A) _Japonya im- Ankara 4 (A.A) _Alman Milli g~el~rin iyi bir netice ver~ı::~i, let Mecli~i bu,Un Refet Canıtezin 
paratorunun doğumunun yıl dönii- bayrnrm dolayısile reisicümhur Ata· ~ataydakı Fransız memurlarının ın· batkanlıgı.~~a t~planarak devlet 
mil münaae'!:ıetiyls reisicümhur Ata- türk ile Alman Führeri arasında aşa- tihabat aerbeıtiaini ihlal edecek ha- ~~t-:oroloJı ~tlerı umum müdürlü
türk ih imparator Hirohito arasmda ğıdaki telgraflar teati olunmuştur. reketlerde bulunmıyacaklan umulu- i'U hizmetlerınde kull'."1ılmak üze· 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur. Ekselans B. Adolf Hitler yor. re sdıı:tın1 alın~1c:ak telı.ıbz muha~e 

M • H' h. 1 F"h · o·· ve ın eme a at ve cı azları ıçın 
aıeıte . ıro ıto A manya u rerı ve başvekili • ortyol 4 (A.A) - Anadolu 300 bin liralık taahh .. d · . ·ı. 

Japonya ımparatoru Berlin aJanamm hususi muhabiri bildiriyor: meai hakkındakı· k u 1: ~hırı~ı 
T k Al ·11 · · ·11· ha B .. Antaky- _, . . anun ayı aaıy-

. . . • o yo.. .. man '."ı etının • mı ı yramı U gun.. .. aua m_!ilıa~ ~~pa· le sıhhat ve içtimai muavenet ve-
Ma1estenızın dogumunun yıl do- munaseb!tıyle Ekselansınıza en ha- gandası yuzunden oldugu bildınfon kaleti tetkilat ve memurin kanu 

nümü münasebotiyle en hararetli rar•?tli tebrikhrimlo birlikto şahsi aa- iki vaka olmuttur. Harbiye nahiye- nuna ek kanun ı· 'h ikinc; 
tebriklerimi arza müsaraat eder ve adetleri ve Almanyanın refahı hak- •İnden Eti türklerinden Alevi teYh,müzakerelerini y:~:,.~ın;~ kabul 
majostenizin şahsi saadetleri ve ja- kında samimi dil!klerimi arzetmekle Mahmut Antakyanın Saray bükü- etmi,tir. 
J>?nyamn refahı hakkında samimi '1ilhassa bahtiyarım. met. caddesinde türk aleyhtarı bazı Yine bugünkü toplantıda Ke-
dıleklerimin kabulünü rica eylerim. K. Atatürk alevıler tarafından sopa ile ba,ından maliye ve Tercan kazalarının Er-

K. Atatürk Ekselans Kemal Atatürk yanı!anmıştır. zincan vilayetine ve Agin nahiye. 
Türkiye reisicümhuru Yme Antakyanın Orhaniye ma- •inin de Elazığ vilayetinin Keban Kemal Atatürk 

Türkiy~ reisicümhuru Ankara hallesinden Eti türlderinden Mehmet kazasına bağlanmalar h kk d • 
·11 · · Alm · · D • Ed' • d · · · ik k · k 

1 
a ın a Ankara Alman mı elının ve an re•••· e_rvı4 ıp propagan a ıçın gıtt - ı anunun da birinci müzakeresi 

Lütüfkar talgraflarından dolayı nin milli l::ayramı münaseSetiyle va- lerı ve Antakyaya on kilometre me- yapılmı,tır. 
eks dansınıza harar~tle t·~şekkür ed~r ki tebriklerinizden ve hakkımdaki sa- ıafede bulunan Karamurt nahiyesine Kamutay cuma günü toplana-
ve şahsi saadetleri ile milletinin re- adet dileklerinizden dolayı Ekselan- bağlı Tavla köyünde köyün Eti 4eyhi caktır. 
fahı hakkında samimi dileklerde bu- sınıza içtan t ~şekkürlorimi arzed?- tarafından kabul edildikten sonra M d 
lunurum. rim. türk aleyhtarı alevilerin taarruzuna ısır r a 

Hirohito Adolf Hitler uğnyarak başlarından ve muhtelif Kahire 4 (ÖR) F b 
--------------------------.... ----• I yerlerinden yaralanın !ardır sa . . . - ransız me u-Yanlar d b 1 1§ "'-ki· K Mn reısı .B. Edouard Herriot Fransız-

ispanya Cephelerinde Durum 

Cumhuriyetçilerin mu
kabil taarruzu çok müsait 

ın a u unan .<..e asım, 1 ısır M L .. k ı · · · ı Abdullah F • M h s' k . • ısyon aı ısesının açı ısına 
' evzı, e met ma ve rıyaset •imiştir B . d k 1 

şeyh Muıtaf r _ t d .. M · u merasım e ra 1 
. • a ı:.aa a tecavuze ve ahir pasa temsil et kt• 'd' • b' tahkire ugraml§I d k · me • ı ı v_ ır 

YaraWardan :~_.ır: .. d" V lçod Mısır nazırları da bulunuyor-uwmu gor um. a- ar ı 

kayı nahiye müdürü Köse ihsanın . F . 1, ' , d 
tertip ettiği kanaatindedirler. J ıstı n e 

Bunun üzerine Türkler adına bir L d 4 Ö 
h . on ra ( R) K d ·· · ·ı 
~y~t rmlletler cemiyeti komisyonu dirili . ·• - .. ~. u~~en ' 1 

• 

reısıne müracaat etmiıtir. Heyet 8.za- Ar Yor· . Akka_y~ surulmuş olan 
Asiler v k sile görüıtüm. Reis k dil . k ap .şahsıy:t1mnın sorbest bırakıl-

a gır zayiata uğrıyara misyonu yann saat 10e~a t:~lı;~ M~·s; .'Çin tahrikat d!vam ediyor. 

ge • çekı"Jmı'şJerdı'r •ikiyetlerini dinliyeceğini bildirm~· ri: rı~ Araplar bu maksadla Tal,e-
rı tir. Bu toplantıyı müt aki .. kü' y tüccarları arasında ~ıir prot.!sto 

e p mum n ı:ırevi tah 'k t k . . 1 d 

S _ON ·I-IAB:·ER 
, . 

Y ozgadda zelzeleler 
14 ev yıkıldı, Fırat yükseldi, 

17 köy arazisi sular altında kaldı 
ISTANBUL, 4 (Telefonla) - Yozgattan gelen haberlere ııöre 

kısa faıılalarla bir iki zelzele olmuttur. Bu aon sarsıntıdan Sela'. 
met ve Salmanti köylerinde on dört ev yıkılmıfhr. Divrik kazıuı· 
nın Sa~cak nahiyesine bağlı Akbaba köyünde de bir kuım arazi 
• 0 n ya~murlardan heyelan etmittir. Akbaba köyü bu heyelan 
dolayısıyle tehlikeli bir vaziyet gösterdiğinden köylüler köyü 
botalbnıflar ve bafka bir yere nakletmitlerdir. 

F~a! nehri de aon yağmurlardan yühelmi,tir. On yedi köy 
ara~ası sular altında kalmıftır. Maddi zarar büyüktür. Nüfusça 
zayıat olup olmadığı tetkik edilmektedir. 

Başvekil parti grubun
da seyahatini anlattı 

ISTANBUL, 4 (Telefonla) - C H p • ....: ..,..,b b .. b 
k'I b Cel"I ' . ~" •·- u ugun AfVC-

ı ay. a Bal'.:arın riyaaeti.nde toplanmı,tır. Bu toplantıda 
batvekıl Bay Celal Bayar, Atına seyahati hakkında ııruba iza. 
hatta bulunmu,, intibalarını anlatmıftır. 

Grup, ha,vekilin izahatını alkıtlarla tasvip etmi.tir. 

Boğazlar hakkında bir 
rapor hazırlandı 

ISTANBUL, 4 (Telefonla) - Boğazlar idaresine ait vazifeler 
o~ bet ağustos 936 tarihinden itibaren hükümetimize intikal et· 
mıt. bul~ınuyordu. ltilafname ahkamına tevfikan Türkiye hükü. 
~etı, mılletler cemiyeti ve itilafnameyi imza eden devletlere Bo
gazlardan. geçe~ek yabancı harp sefineleriyle ticaret deniz ve 
hava faalıyetlerıne ait bütün malümatı bildirecektir 

Hiikümet~miz, bu husuata yıllık raporunu hazırla~nıs ve ala· 
kadarlara bıldirmiftir. Rapor dört kısma ayrılmı.tır. · 

Istanbulda yağmurdan 
iki katlı bir ev cöktü 

~ 

~STANBUL, 4 (Hususi) - lki gündür devam eden şiddetli 
yagmurlar Kaaı~pafa civarında bazı hasarlar yapmıf, evleri su· 
lar basmıttır. Y agmurlardan Bebekte Alipafa sokağında iki katlı 
14 numaralı ev çökmü,tür. insanca zayiat yoktur. 

Kırşehir f elaketzedele
rine yardım devamda 
Mu~.la, 4 (A.A) - Kırtehir felaketzedelerine yapılmakta olan 

t~~er~uat hararetle devam etmektedir. Evvelce gönderilen yedi 
yuz lırıı:da':' ~atka bugüne kadar bin yirmi lira 95 kurut teberrü 
kaydedılmıttır. Bu teberrüat yalnız Muğla ,ehrine aittir. ilçe ve 
kamu~.larda da yardım komisyonları kurulmuttur. Her tarafta 
teberru kaydına devam edilmektedir. 
. .s~MS_UN, 4 (A.A) - Kır,ehir felaketzedeleri için toplanan 
ıkı hın !ıra Kızılay merkezine gönderildi. Halkın yardımı hara
retle devam ediyor. 

Fransız Nazırlar meclisi 

Dün sabah mühim bir 
toplantı akdetmiştir 

PARIS, 4 (ö.R) - Nazırlar meclisi bu sabah Elize sarayında 
evvelce hiç bir tebliğle haber verilmi• olmıyan bir içtima yapmış· 
tır. Saat 8.30 da batlıyan toplantı ıaat 9.30 da bitmistir. Başve· 
kil bay Daladiye bu aktam radyo ile Fransız milletine' bir tebliğ
de bulunacaktır. Bu beyanat hükümet ba,ına geçtiği sırada rad
yo ile ye.ptığ! beyanatı tamamlıyacaktır. Bay Daladiye timdi 
gelecek hafta ne,redilecek yeni kanun emirnamelerini tetkik ile 
metguldür. Bunlar, bütün vergilere yapılmı• olan yüzde aekiz 
zam haricinde yeni hiç bir vergi teais etmiyecek ve daha ziyade 
ekonomik kalkınma için icap eden tedbirleri ihtiva edecektir .. 
Milli İstihsal arttıkça hiç bir mali tedbirin müessir olmıyacağı 
kanaatinde olan hükümet bütün dikkatini bu noktaya çevirmit 
bulunmaktadır. 

Tuna Komisyonu Toplanıyor 

T unadan Karadenize Barselon 4 (ö.R) - Milli nıüda- tahrip etrniştı'r. olursa komisyon reisinden beyanat m ff 1 rı e me ıstemış erse ' alacağım uva a · olamamışlardır. 

:~~~:~i1:~~~l~~7=~~~:~:1:~:ı~,:~ ~:n:t:~;~:~l:::;;::7~;r~~~~~~~~ ajaK!:~1huk!ud\!~liribit:~~:!ı: Londr~40(~.~)radaB B tali bir. kana.ı açılacak 
d d" k . d ı.. h ·ı· ayıt • en erun mı takasırıd "- . ve n. a himaye edilerek baZJ u~:nan etın e~ a sedı ıyor. salı .... b l .• n a 'r<'mberlain dün Dovningde 10 nu- BükMş 4 (A.A) -Avrupa funalteabt edecektır 
grupları Leridanın cenubunda S!grt! Madrıd 4 (A.A) - Franko kuv- d ı!.;i'u a: ı;~· Diğer m~t~aJaı:- marada Am'fikanın yeni sefiri B. komisyonu ilkbahar içtimaı d~vre•i MACAR NAZIRININ BEYANAT 
n.ehr.ini g~çmi~lerse d., .ciim~uriye~- v~tleri gece Mad~idi şiddetle bom- ıe:ektir~a a 1 sonradan ılan edı- Ken . .!'dy şer~fine bir ziyafet vermiş- 10 Mayısta Kalas ~ehrinde açılaıak- , Bdgrad 4 (A.A) - \'reme ga 
çıbrın mukabıl taarruzıle agır zayı- bardıman etmege başlamışlardır. - ~ - _ ~ lerdir. hr. Müzakerelerin baslıca me.-zuu zetesı Budapestedeki hn•usi muha 
ata uğrıyarak nehri g -.risin geri g<'<;· Bir çok obüsler şehrin muhtelif ma· A be d 1 • Sulina kanalı aeyrüsef~r ihtiyaçlarına J:.irine hariciy • nazırı B. Dö Kany. 
?'eğ· ve hare~et .noktalarına dönm •· hafürİn.! düşmüştür. 1 e erın tamı·r· e e kifayet V! tekabül etmemekte oldu· tarafından yapıJmıs olan bf'y,11ıal 
ı:ı~ mecbur ~dılmışlerdir. MADRID, 4 {ö.R) - Nasyonali•t ı JÇJD - d T d K d ·ze ıa·ı 1· ı.. 1· 1 nesretmekt,,dır 

Ş gun an una an ara enı 1 o·· K .1 · 
ark cephesind~ muhar .be ş;ddet- bataryalarının dün akşam Madride karşı 400 b• 

1 
k I . d o anya bı hassa Avusturvo ıl< 

1 d 
• ld ana ınşası ır. Al b' ) . . ld e evam etmektedir. Tank, topÇ'J ve yaptıkları bombardıman kurbanları on ı n ır Ek 1 d .. kk . b' k manyanın . ır esmesının 'V\'C ~I 

tayyare kuvvetl?rinin himayesı al- üç ölü ve 28 yaralıdır. Obüslerin 446 SU· a ayrı 1 . spebr er ~nl mdure.h ep. ır . o- tahmin ~il·bılir hir keyfiy .. t oldu 
tı 1 k k b

. dil . . B .. mısyon u gun er e ı zarı mesaıvc - .. 1 . . B b' l 'd 
na a ara asilerin Alyagada yaptık- ut noktası tes ıt e mıştır. ugun cep· ISTANBUL 4 (T 1 f I ) . • , . . gunu soy emı<tır. u ır eşme cı 

ları taarruz Alp0 L 0 civarında durdu- helerd• ancak bazı ehemmiyetsiz hare- tamiri için vakıflar :r:u: ;;.üdür)~~.'!'lekett~kı ~b~d~lerı~ ea!'alı başlıyac~k ve raporunu komı•~ona di Mac:ır mahafi~inde bi~ guna en~i 
rulmustur. Mukabil taarruzlarla. ketler olmu~. hatlar ehemmiyetli hiçbir lık tahıiaatın kafi ııelmedi•i anla urne verı~en ıkı yüz bın lı~a- verecektır-,dAvrkpa !Tu~a ko;n_ıs~o- •e tevlıd .,ım~mıştır. Zıra Macarı• 
cümhuriyetçiler düşmana ağır zayi- ıebeddüle uğramamııtır. Nuyonaliıtle· yüz bin liraya çıkarılmall :a • f~. ~:· ~ld.?gundan bunun dort ~un~n varı. atı ana ın. ınşası ıçın ıh- tan Alma~y~ ile samimi dostluk mü· 
at verdirmiolerdir. rin Segre nehrini geçmek teşebbüsü Leri· rurı..;.oru mu.tür. tıyarı zarurı olan ta~ıbe!' 50? mıl- nas.ebetlerı ıdame etmektedir. M" 

Merkez ceph~ıi: Oniv!raite nıa· dada olduğu gibi Tremp dvonndo d,. Vakıf paralar idaresinden fai . l ak . ed'l k .
1 

yon l~y masrafın ta.sfiy.,,~ıne kafı ol- carıstan Almanyaya çok eski zaman· 
lııılltsinde dün patlattığımız "ir la- püskürtülmüııür. Depi> cophesinde de 20 bin lira earfederelı: nkıflar~dız 0 ~. 1tem_ınfu 1 ec:de b~ra 1 e madıgından bu husus İçın e<.nebi !ardan beri çok kuvvt!tli dostluk~ 
L- K · ı .. • d ı aresının zmır arın a ır pav· Tun k · L • t'k t lan J ı B d 1 k h' L· """ anaer enatitüıünü tamamı! t keza ıukUnet vor ır. yon İntUı da mu•afık ııörUlm"·ttir , a ?~ıa~onu .,u ıs.' razın şar - y e mer ~uttur_ u ost u ıç:;,ıı 

,.. · ,lannı !:ıır ıc:tımıı devruı eanaaında zaman tekzı~ ugramamı•tır . 
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Bu Adam Roma anlaşm 1 avaCa si arı 
c s 1 D ~ ·ıd· ' Necaşi ve r~egrin ne uç u egı ır. A ·f d d. ? 

Yazan : A. Maşar 
2 ?36 1 

Büyük Zabıta Roınanı 
-10-

r77J7'LAO.L7.Z7.7Z/JZZ7///.Y.j mana ı a e e ıyor. 
f'"";;~L.'E6~~·;•""'~1 Londra 4 (ö.R) - Nen Chro. idam kararıdır. iki buçuk ıene ~-

Vidal Tayyarecilik aleminde inkıla 
yapacak bir cıhaz keşfetmifti ••. 

: ) S nicle Ingiliz • ltaJyan anlatmasının vel lngiltere hükümetinin ıebepai:ı 
E Nahide Orbay ~ l avam. kamare.ıında tasdiki müna- ~a•iiı:hareketl~rinek~'ıkollek· - l 

lil•••••ami!ıı!••r~,..•~~ : ................................. :
1
sebetiyle fU satırları yazıyor: tıf m~ve~et goı~e;ı-ecegı ha~~~· Vidıll adını tqıyan genç müben-

-HUUSA- _ Gazeteleri okumadım, dedim. ~Bu ~ lapan.ya meaelesı ~,..ı. d~ bır lngılız har~~yc ve~ılinın 1 dis, dünya ha...alıimda muamm 
· Fakat gazetecilerin bana ka11ı \Iedı~edıkçe merıye.te geçmıy~ • agzınd-:n çıkan ıozlere ınan~ bir inkılap yaratacak o!an bir ketifte 

Doktor J<Uon, kendi.U.i olıatan cephe almalarının sebebini anlı· ı c~tir. ltalyan nİJd;&•. n~~na go. H~~eı ımpar~!~ Mill"tetinı bulunmu4tu. 
velinineeti AmbeT1onun katili diye yorum. Çünkü muhabirlere kapımı 1re

1 
•r~ mese ~;nı~ d 1 gkn.e- m~ a. a~ya rıntti ~e 

1 
ııı ~~ Gizli tutulan bu keıfe göt'e, «A. 

zan altındaJır. MiiJdeiumami ma- kapadım. Derin bir ümitsizlik i- , rl~-• raJ onundzaber• .. _._~me tır. b~ıyetırdn en bet.maki md.ıyBe . g jT. Z.ıt adı verilen yepyeni bir c1haz 
avini Vil•on onu ıiddetle itham çinde idim. ~ya apanya a uguJUlu teca- ır ya ımı e 1• unun yerme • d t- eli ıit -·' 
~divor. Zabıta tahkikatı da aley- - Fakat timdi azımh görünii· ı vüzkar hareki.bna devam ettikçe eneli Hoare-1.a•al anlqmuı, da· aatyeamt'ke .mot'aloril L~k tpartm~ktannıed. n " ı ·ı· ·ıı · · ı ı L.L'ki h b" t edd"t d · k o oma ı lf ı e nare e e e ır. hinJ«lir Çiinlrii Ambeuomı ölü- yoraunuz. 1 ngı ız mı etimn ta yaya PAKi a sonra ır er u enı, aan ~ V'dal'" ld w fab ika, 
müıtlen ~v~l en .an BÖren JaMJn- _ Evet.. ilk gev,ekliğim geçti. bir dost nazariyle baknıaıına im· ıiyonlann kaldırılması ve nihayet 1b 

1 ühim .. ın ~~Dlf' upt 
0 b'!P--~ı~--· 

d w• s kA kt ı 'it F it l b "k b t ba idi. B .. um ~ ın am ır t~uoeaı· 'dur Bundan baıka Jaıonun evin- Kendimi müdafaa e ecegım. a· an yo ur. ngı ere, ranaa, a • u a ı e tına ge usun 1 " ak . . ühendia" P 
'-'e ·Amber'°" aJına imsalamıf dece beraetim için değil. hakiki ya ve Almanya arasında bir dört Haile Selaıiyenin gördüğü lngil- 1 ~ 1Y•Kpm JÇmdııebn~ mh ahaı ~
fA' ' d l __ 1, d w • b" t h"kü" ı· d t ahh'' na e ap arum a ır ava aey ti· oldafa borç ımctlmnin yuttk katili bulmak için de çalışacağım. ev et ı--abna ogru yenı ır ce- ere u me ı vaa ını •e a u-l . . Vid l 1 __ fi • 

aJar b l * ı reyan bafladığı için demokrasinin dünü unutmuf ve muzaffer müto- ne memw etmııtır. ı a ıu::.f mm 
~ar!._ _L '-•~!~ u~nJUf, aJynıJ zaman- p k t - ı... - 'd" 

1 bu hususta müteyakkiz davranma- caviz ile anla•mıtbr. • l akıllara hayret veren neticesini bir 
"" UKUCtuu.ın evı e e cuonan, ar eilllA ı ı. , T 1... el ld tmek · tediiind 
Eter• balanmlJ mendili ele geç- Otomobilimi bir kena. ·d~ stop &ı icap eder. Fatist devletlerle Gazete üçüncü ,ahtı olarak Bar-

1 
~vv ıJın ehe 1:a kabul en~-

mı,tir. Banlar~ onu itham için kuv- ettim. 
1 dos~.luk, ~~cak bu devletlerin te: selc_n.da lap.a~ya hükmeti~.in ba!" 

1 
P te ete;:'° etmıı, 

vetli delillerdir. Halbuki doktor Birer sigara yaktık. cavuz polıtikasından vazgeçmelen vekıh Negnnı alıyor ve toJle dı-,~lıklara ~b!zzat!ıbr. ed ek lan 
'Jcuon maııundar. Onan miiJalaa- Etel: ile mümkün olabilir. Binaenaleyh yor: .. ayy~eyı aro ec. o 

· · ı · ·-· ·· d d" A b "nk .. 1 ·ı· Ja.-J I ı ·ı· it 1 ı muhend~uzunbavaıeyahatieana-11nı Onıverııte arkadaşlarından - şıttıgıme gore, e ı. m- ugu u ~gı ız - l.A !an an a~- « ngı ız - . ~. y~n an a!maaını I . . . . . 
ıııxdtat N at H oli• Ü%aine almıf- benonun kızı Mari Bostondan gel- , ması tam bır sulhtan zıyade hır radyoda verdıgı hır nutuk ıle pro- ı •!'1'1• bır ma~ıatin. refakat e~esı 
trr. mi,. Onu gördünüz mü? ı ~.ütarekedir. Ancak Jtalyan~n ~ü: test? ~den Negrin lng~~tere ~Ü~· ~· F~m bır~k.makinist-

Jaıon kefaletle tahliye edilmif· - Evet.. . ~t ha~e~~tte devamı. suretıle ıyı ~etıı~!n de ispanya Cumhurı>:_eti· ı leri bu fer~ paylqmak IÇI;D ~ ab-
tir. Ambenonun ltı.zı Mmi i~ ~ - Bu feci badisede ... n ~onra size myetl.~ını ııpat e~eaınden ıonra n~n-~utmanl~rı arasına ka_tıl~!gını yorlardı. Vic;lal ~ liıtea.ınden 
vi,mektedir.. Mari ona, maıa- kartı olan atkmda hala sadat:at ~u. mutaı:eJce ta~ bır dostluk tek· goruror. lngılt~re lt~lya. ı~tilaım· Novayı MJÇtı.. • 
miyetini upat etmek ve hakiki ha- gösteriyor mu? ı lım alabılecektır.» da hır auç ortagı vazıfesını almıt- Nova_, te~ ~kan, anlaY11b, 
fili ve mücrimi bulmak haııuunda . - Evet.. ltçi partisinin organı «Daily tır. Anla,mada ispanya meselesi· ceaur bir delikanlı idi. Ea çok bo§a 
yırrdım va.ad eJ.iyor. - A,k olsun.. Herald» gazetesi lngiliz • ltalyan nin halli asilerin ıüratle zafere u- giden tarafı çocuk kadar muum bir 

Batını öbür tarafa çevirerek içi- anlatmasını tenkit eden batmaka- latması ~eklinde beklendiği ltl· çehre tqıdığı halde azimki• olU§u, * ni çekti. ltesinde bu paktın dört adam için kardır. Demek bu zafer Muaaolini- dürüstlüğü idi. Böyle bayati bir tec-
y anındaki odadan telefon çal- - Ne oldun Etel? f ne mana ifade ettiğini sıralıyor. yi olduğu kadar Chamberlaini de riibe yapılırken ancak fedakirlığma 

dı. - Hiç .. Ben sizin meaut olma·! Bu dört adamdan birincisi olarak memnun edecektir. B.Negrin bunu yüzde yüz itimad edilen biT arkadq-
T elefona kottum. nızı görmek isterim Bob.. Muaaoliniyi alıyor ve fÖyle diyor: protesto ediyor ve ispanya halkına la yola çıkılabilirdi. 
Döndüğüm zaman Mari sordu: Mariyi sevdiğinizi biliyorum. I «Mussolini hayatının en gururlu hitap ederek mukavemetlerini ar· Seyahat sabahı Vidale yeni bir 
- Kimdi telefon eden? Bundan dolayı size gücenmiyo· gününü yatıyor. Bu onun için hü· tırmaları tavıiyeıinde bulunuyor. namzedden daha bahsettiler. 
- Memleket hastanesinin hem- rum. Sevgi öyle birtcY ki .. içten 

1 
yük bir tahsi zaferdir. lngiliz- ltal- Binnetice harp devam ediyor.» Bu aabah nzife batında bulun-

tireal Etel Stergis. doğar .. Zorla olmaz.. ı yan gerginliği lta1yanın Habef se- Gazetenin ıon olarak ele aldığı 
1 
mak İçin emir aldığını iddia ediyor-

Mari, gayri ihtiyari bir teeaaüre Cebinden bir kağıt çıkardı. feri ile meydana çıkmıftı. Bugün tahıs lngiltere batvekili Chamber· muf. .. 
kapıldı. - V aklimizi bof yere geçirmi- lngiltere hükümeti ltalyanm Ha- laindir. Gazete diyor ki: cCham· l Vidal kendialnl nezabtle kabul 

- Bir rakibem olduğunu bili- yelim, dedi. Size söyliyecek çok betiıtan zaferini resmen tanımak berlain yaphğı itten tamamiyle ederek böyle birıeyden haberi olma-
)' ordum ama .• Bunun haatabakıcı mühim feylerim var. Ben timdi suretiyle ltalyan dostluğunu yeni- memnun görünüyor. Habetistanı cfıiını ıöyledL mak istiyor gibi oaa solrulayorc 
olduğunu bilmiyordum. Bari ıizi hastanenin alt katında 6 numaralı den kazanmak tetebbüaünde bulu- feda eden ve ispanyanın feda edil· Biri~ kalplerinin cO!kun telini c 
ıeviyor mu? koğutunda nöbetçiyim. Oç hafta nuyor. Bundan batka lngiltere hü- mesini de ihzar eden vesikayı lm· SAKIN BiR BAHAR SABAHI ha iyi duymak için başba,ta veren 

- Belki.. Fakat kendisini .be- evvel bize bir yaralı getirdiler. kümeli ltalyanın ispanyadaki za- zalamıt ve ltalyan gazetelerinin iki eeııç cazip bir qk tablosu t 
pim aevmediiimi biliyor. Hatta Çenesi parçalanmıftı. Y ar&lının ferini de tanımağa hazırlanıyor, tebarüz ettirdiği gibi milletler ce- ediyordu. Bu kabil manzaralara ıı 
ıizi aevdiğimi de biliyor. Bunu ona ifadesine nazaran bir otomobil ltalyan müdahalesinin mahiyeti miyetine yeni bir darbe daha vur• $afak benüa .alm.Uftii. Gök yil- diitkün olmıyan Vidal bile gözlerı 
ben söyledim. çarpmıf.. Ben buna inanmadım. hakkında hiç bir protestoda bu- muttur. Buna mukabil Chamber· , zü lekeli% ve berraktı. Tayyare İltaa· onlara çevirerek : 

- Beni aevdiğinizi batkalarma Muhakkak bir kavga ' esnasında lunmıyor ve Üpanyada harp ni- lain ne kazanıyor? Gerek anlat" ı yonu üzerinde cıvıldatarak UÇUflUl - Kumrular eibi aevİfİyorlar. 
söylediğiniz halde bana söyleme- yaralanmıftı. Çünkü otomobil bir ha yete erdikten sonra oradaki mada ve gerekse ilavelerinde sarf· ı kutlar ıabahm seuiz tazeliiine tatlı te büyÜk bir aık ulıneai diye diif 
mittiniz... adama çarparsa yalnız çeneaini ltalyan kıtaatını geri çekmeai tar- edilen kağıda muadil bir kıymet bir ahenk ilive etmitlerdi. mekten kendini alamadı. 

Kahkaha ile ıüldiim. yara1amaz. Halbuki onun vücu- tiyle ltalyaya timdiki halde tam dahi yoktur. Giritilen taahhütler·' Ruad merkezi havanın güzel ve Bu ıD'ada kendine doğru ilerli 
·Sonra, bu kahkahamdan ken- dunda hi~ bir yara eseri yoktu. bir harekat aerbestisi Teriyor.Mua- haddi zatında pek az bir t•Y ol- ..ıon olacağım haber vermifti. Jan fabrika direktörüne elini uzalb. 

dim de hayrete düttüm. Daha bir Onu ~aat~nede doktor ~benon aolin~nin iste~~ği de bundan bat· malda beraber • o kadar mahirane ) VidaJ müıait bir havada aeyahate çı- Direktör Dumyenle aralannda 
u evv~l ~eğil cülmek, gülümse- t~davı edıyord~. ~dı Cam Fr~- ~a bırşey ~egıl.. Bu an~':11anın bir ihtiyatla üade edilmittir ki hlçjkacaimdan memnundu. sa bir muhavere oldu: 
mek bıle ıstemiyordum. dı. Ona «kokaıncı Fred» de dı· ımzaaını muteakıp Muuolinı kara bir mana •e kıymetleri kalmıyor. lata.yon amelıelıen, mühendisin _ HerteY hazır mı dOltum? 

Mari aordu: yo.~lard!. ~ü~kü koka_~ ~e mor?? 
1 
gömleldilerine .b~r :zafer nümayiti B~enaleyh ~~ kazanç ~tarak 

1 
nezareti •ltmda olarak sizli tayyareyi _ Herıey hazır ... 

- Telefonda ne istiyordu? muptelası ımıt:· Geldıgı andan ıtı·ıY9:Pmaları emrını vermekte tama- Benıto Muaaolınının d01tlugu ka·ıbanpnndan pkardıJar. «A. T. z.,. _ Muvaffakiyetinize gi!Yeniy 
- Beni görmek iıtediğini söy- haren bu derdınden dolayı da onu mıyle haklıdır.» lıyor. Halbuki bu zatın kendi mak· cı1ıazı deriden bir kllıEla örtülmütlü. musunuz? 

ledi. Söyliyecek çok mühim fey- tedaviye ~atladı~ .. Fakat kanına Gazete ikinci fahıı olarak Haile sat ve emellerine faydalı ıördüğtl ltçiler arasında bugünkü seyahate -Tamamen. .. 
feri varmıt ve bunları telefonda kada~ zehll'l~ttı. Hay~utlarla Seliaiyeyi alıyor Te diyor ki: zaman bütün doatlarıw Te taah- iftirak için buraya gelen vo bir em· Dumiyen Vidal kucUl.fhll 
aöylemek imkanıızmıf.. da munaseb~tınd~n ?ahıedıy~~la~: cHabefi~'! imparatoru için b.u hütlerini feda ettiğini birçok defa· rivaki yaratJDaia ça1ı,an makinist Direktör : 

- Şu halde derhal cit.. dı. Bunları sıze soylıyorum, çu,,.nkü anlatma politika bakımmdan bır lar aördilk.» namzedi de vardı. Nova deri lsıombi- - Yolunw: açık olaun... T 
imkansız •• Onun timdi vazi- anlatacaklarımla yakından alaka- • • luk benzinde __ ..ı '---- Müf-'-'---

f 
. nezonunu gıymlf, ao yaruuncımz oıauıı... t:KMll'e 

esı var .. Gece on birde iften çı· sı var... ..- . ispanya dış bakanı gizli bir tebeuüm tafıyan gözleri dal- ıizinle beraberdir. Dedi. 
kıyor.Ş? z~an bulutacağız. Bukgulemln oglekd_e~ s?nrad.CaMınkkar- gın wtaumn manevralarma yardım Bir cıvata somunu uzattı: 

. - ım~ı aut bq buçuk .. Hay- tun a e agıt 11te ı. e tup, ediyord.. - Bunu alınız. Bu benim ilk 
dı Bob .. Bır banyo al.. Geyin .• Eve yazacakmıt- A ·ı AI d affaki t bla 1m •1 s· 'd ı· AL ı t d'kl • · b' fL b L. v ye ımım o u~ur. ıze ıı e ım.. K:,_m yemeğini beraber s e 1 erını ır zar Ul erauc:r Si er manya an HAVA NAZIRIN1N SELAMLARI dun ede • 
yeyelim. verdim. Mektubunu yazdı. Zarfı yarV'd 1 r. ald T--L.L::. 

- Peki .. Yirmi dakika k d bana verdi. Ve postaya atmamı ri· 1 a cıvatayı ı. ~-
h ya a ar · z f ··m1 W• • b' d •• •• d• Sua bava nazın namına genç mı 
azır olurum.. Belde beni.. ca eth. ar 1 go egımın ce ıne yar ım goruyor ıyor A - obil ___ L_! .ı.. uld bend'. ~ la w le K-•-- ..! 

D. • k d B" • • • b' • m,wgrn Otom ~ uuy U. lll te~m_maga ge D U1V11C1 uanyo daıresine ıeçtim. Yıka· oy um. ıraz sonra lftmı ıfü·· od I...!__ •• ak' .• 
nlr._ Et ı· ·· ı · · d·· ·· .. mittim Zarfı elime alarak adresi- Uç ultram em maıruıa plltı t ıp celnııttt: 

lılen e ın aoz erım Ufunuyor- · ederek yyanc1 uz.kta Na güzel, bali 
dum. Telefonda bana (Bob demit- ne baktım. Adres, doktor Amber· BARSELON, 4 (ö.R) - Hariciye nazırı bay Del Vayo bey· ta e~ ?".metre . - . ~.' ~ .. en w ~et 
ti') .. 1• • 1 ·· k • t" sonun adresı' ı'dı'. M-1-tup doktor ım·ı 1 b .. .11 . b b I durdular. Nova, birmcı otomobilden menıulerını aaze bildirmeğe benı m • ~ı ace e swme ıa ıyorum. e.& ' ne ı e mat uat mumeuı erıne tU eyanatta u unmuttur: ık b' kızın k ilan • S aha· . . ..ı ___ ..ı 
Haatanenin önünde saat 11 de b&- Ambersona yazılmıftı. , depanyol milleti milli gurur ve istiklil hiuine hararetle bağlı ~ak U: ~en~- V~alin ar= i:ur = w~y B"tI_?ızı a::i kı~ 1.: 

ni bekleyin. Simd' · hi b" - Ohalde bilmiyordu demek? kalmaktadır. Hakiki lspanyollarm hepsi bizimledirler. Son altı ıçın _,,bı. P eeız. utün m e etın 11 

.;,:ylı'vemem y' l 
1 aızek dç dl~fCY - Evet .. Bilmı'yordu.. '"'·-ete- h dostları, çalı,hğı fabrikanm direktö- yüksek keıfinize gösterdiği Te g' 

..... .1 anız fU a ar ıve- u.z afta içinde AJmanyanın Frankoya yardıma artmlftıi' .• Yüksek 
Yim kı" , ...... :um. tin" • • d " leri okumamısh Bob... Kendimi rii, hava nezaretinin mühim bir kaç termekte devam edeceği alikayı b1 , ---. ıye 1%1 mey ana . rütbeli Alman aubayları ve teknisiyenleri Franko tarafına mü- . otomobillerden indiler rada tekrar lüzum .. . ı 
çıkaracak belki bir ip ucu buldum. tutamadım ve zarfı açtım. ı,te temadiyen gelmektedir. Bunların bilhassa Bilbaoda ve Katalon· aunuı . ..' • .. a . . go~~Ol'Ull 
demifti. melrtup.. . 1 

' ya cephesinde faaliyete geçmeleri de bir tesadüf eseri değildir.• Mühendiım etrafından golge gı"bı Umdugumm neticeyı alabilineni 
Etelin elinden mektubu aldım. Iki buçuk ay evvel nasyonalist umumi taarruzu batlarken ••· ayrılmıyan cür'etkil' bir y•bancJ, aa- havacıhk aleminde yüksek bir • 

Otomobilin küçük elektrik ampu- zetedlere bugün için randevu verdiiini hatırlatan hariciye nazın bahki emrivaki manevrasının sökme- kazanacak, memlekete milli mü 
lüne yr.klatarak okumaia bafla- demittir ki : ~ olmuma rajmen, amzca müda- faa belamından en büytik hizme 
dım. cAldanmamıııın.. Madrid mucizeıi tekrar edildi. Katalonya halelerde buluıunaia fırsat gözetli- yapm!J olacakaınız. yolunuz ve b 

Tahkikat 
1 1 

-BITMEDI- ile merkezi lapanya arasında münakalenin kesilmesi asilerin yordu. Bir aralık: lüniz açık olaan ... 
Hastanenin arka kapıaı önün- ---= ümit ettikleri neticeyi vermemittir. Hükümetin memurları her - Bay Vidal cıbuı örten kılıfı Vidal birbirini takip eden ııcak t 

de Ye otomobilimin içinde Eldi Bir muahede gün Barıelondao v alansa ve Valanıtan Madride gidip .elebili- kaldıra}'Ull mı dedi. mennilerden heyecanlanmqb. 
bekliyordum. imzalandı yorlar. Aıilerin hareketleri d11rdurulmUfhır. Gerçi onun daima Mühendis bu yapaflcan .da.mı da- nı eierek bazırunu aeli.mladı. 

On biri bir kaç dakika f~ ko- ' ayni malzeme üstünlüğünü harekete getiriyorlar. Fakat cümhu· ha dikbtle aüzdü. - Kolonel lütfen haYa nuinn 
•arak •eldi Paris 4 ( ö.R} - Cen ~vred.!n hil· · k --'-- ku ·· le • • lüm" ad) li -•--· , __ ; • · rıyet uvvetlerinin mWUlvemet dreti bir daha kendini söster- - Sakın elini aürme emrini Terdi. aoy yınız. arma yaaat acı 

Arkaıında beyaz J.utabalacı diriliyor: Merk:zi Amerikanın San mi,tir.ıt O geri çekilirken : betmeğe çalıtacağım. Biricik emel' 
römleji vardı. Salvador cümhuriy.~ti Cuat:mal:ı BARSELON, 4 ( ö.R) - Aran vadisinin garbinde Smika JU· - Peki möayö Vidal, peki. •. aöz- ~erimi tam bir muvaffakiyet kuaı1 
--Deiitmeğe vaktim yoktu, de- cümhuriy7ti ile ~ir iyi münasel .et kan vadisinde kırk üçüncü fırka milda.fauına kuvvetle deT&m lerini bu-iz bir infialle telaar ediyor- dıktan sonra memleketimin hi7.meti 

di. Bu kıyafetle geldim. Nereye İı· muahcd~sı imza ettiğini- milletler c~- etmekte ve asilerin geçmek istedikleri vadi ve ııeçitlere bikinı du. ne tahıia etmektir. 
tenen oraya gidelim. Yeter ki se- miyeti genel sekreterliğine ~ildinniş olan eevkülcen tepeleri elinde tutmaktadır .. Aailerin te,ebbüsü - DEVAM EDECEK --
limetle rörüfebileceğimiz bir yer ve sekret~rlik ~u tebliği memnurıi- akim kalmı,tır. BlR AŞK TABLOSU NASll. 
olaun. yetle kayd:tmistir. YARATILIR? .......................................... 

Ha.taneden bir kilometre kadar /ngiliz kabinesi 
uzakta bulunan Morsan parka git. / d 
tik. top an ı 

Etel otomobilde bana tevkiflıu Londra 4 (Ö.R) - Kabin:nin 
laakkında bir aürii aual aordu.Bü· sabahki :haftalık toplantısında b;ıo,·e
tün bildikleri ıazete haTadislerin- kil B. Çem~.erlain Fran9lz - lngiliz 
den ibaretti. müzak ~r·lc.ri haldcmda izahat ver· 

. - ~etelerin ... hepai, dedi. ~- miştir. Kal-.üne c~ncv.r.!'de lngiliz dc
aın mucrım olduıunuz kanaatin- legasyonunun alacağı vaziyeti ve 
~el.er. ~en ı~in .muum olmanız tayyare İl\f8Ab m~lesini de tetkik 
ıhtımalınden hıç bahıetmiyorlar. ,.tmietir. 

lsveç Milli müdafaasını takviye 
için 70 milyon tahsisat istenildi 
STOKHOLM, 4 (ö.R) - Hilkümet parlamentodan milll mü

dafaayı acele kuvvetlendirmek için yetmit milyon kuron (yirmi 
bet milyon lira) tahıiaat iıtemiftir. Bu paranın 13 milyon kuro
nu orduya, 19 buçuk milyon• doıa•nmaya, 24 milyonu tanareci· 
liie ve on üç buçuk milyonu da ~ ıilih arumdald müfterek lh· 
tiyaçlara sarfedilecektir. 

Göz tepede 
satılık ev 

Nova, bu bahar sabahının bütün 
tazeliğini mütebeuim çehresinin ae
Yiınli hatlarında belirten genç kızın 
yanında idi. Sahayı doldwanlarl\ biç ~~ b!~=a~e c: 
ehemmiyet vermeden birbirlerine so- konforu haiz 831 !MlllMrala eY 
lmlmutlardı. Nova'nın nifanhıı çok 
atetli aöriinüyordu. Elindeki beyaz PLtlbllltR'. bti,.der (Y eai Aaır) 

matbe•AI" Yeya ne miracut 
ıandları sinirli aioirli ıılayor, "'"'m k izllMt ·•·NJirler. 
uçlarile delilrenhnm çehresini okta- zm J 



i , 

• s ısı --"· .-.--------llllİraı!~----·----------------------, 
~:~~~~~:::~] 1 PiÇ KURUSU ~ 
l'12PZ711@ &t'@ p,ipi Z W ~ z:t? ilf1'!Zt7P!?"°~~,Q"~~/J27J-Zz:z:2:2>..:zzızzr..utl~ 

- 183 - Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•.-.••w•••••••w••••••••••••••••••••••••••• 

Artık yapacak şey kalmadı 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

ığruca saraya gideceksin ve orada ortaksız olarak 
Bizans imparatorluk tahtına oturacak, Bizansın 

tek ve müstakil hakimi olacaksın 

Preston takımı 
Istanbula geliyor 

lngiliz futbol 
ettikleri para 

bir maç 

üstadlarının teklif 
verilirse mükemmel 
seyredilecektir 

Pariste ağır 
kem esine 

±z: E! 

Ciano ile 
Dr. Aras arasında 
Boğazlar anlaşınası 
müoaseheti)e dosta• 
ne telgraflar teati 

edildi 
• 

• BA.ŞTARA.Fl 1 lNCt SAHiFEDE 

"14WCQt ıamimi dostluk hisle. 
rintlen mülhem olan bu kara. 
rı ekselan•ınıza arzetmek ve 
bu miintıaebetten fah&i duy. 
gularunın ifadesini yenile
mekle bahtiymun. 

ClANO 

Ek.elam Kont Ciano 
Majeste ltalya kralı ve Ha
bef"tan imparatorunun ha
riciye nazırı 

Roma 

ltalyanın M ontrö mukave
le.ine iştirakini ve krallık ve 
İmparatorluk hiikümetin&1 
ba jeatini ilham eden memle
ketim hakkındaki duyguları 
bildirmek üzere ekaelansını
zın liitlen gönderdikleri tel
gTa/tan dolayı en hararetli 
tepJıkiülerirr.i arzederim. 
G&terilen bu nazikane alii

katlan leokalade mütehaaia 
olarak cümhwiyet hiikiimeti
rrin Je bu iştirake büyük kom
'" oe dod memlekete karfı 
Tiirlıiyede beslenen duygula
ra tamamiyle tevalak eden 
bir muhabbet ve do&tlak ni
,ane.i gördüğünü eluelôıuı
nıza temin etmek isterim. 
Ba münasebetle en aamimi 

fQl..ı duygrılarımm iladesi
ni kabul buyurmanızı rica 
eylerim. 

ceza mah
veriliyor 



Yeni Japon tecav'iizü karşısında 
......................................... 

i RADYO ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çan -Kay -Şek söylüyor: 
ANKARA RAOYOSUı 
öğle neırİyah ı 

Saat 12.30 da karııık plak neıriyatı, 
12.50 de plak: Türk musikisi ve halk 
ııarkıları, 1 3. 15 te dahili ve harict haber· 
ler. 

Sabaha karşı 

"Çinin manevi, siyasi maddi vahdeti 
artık bir emrivaki halini almıştır,, 

Akıam neoriyatı: 

Maria Mihailovna bir türlü uyuya- bütün gün didinip koştuktan sonra, 
madı. Yataktan kalkb. Kocasıııın üs- gece yarısı bu biçint bir azara arhk 
tünden aşarak terliklerini giydi ve tahammül edemem. 
pencere önüne geldi. Avlu karanlık- - Canım şimdi ağız yapmayı hı· 

Saat 18.30 da Plakla dans musikisi, b. Yalnız ağaçlarla parmaklıkların rak 1 
19. 15 te Türk musikisi ve halk ıarkılan bir kısmı belli oluyordu. Her taraf Ağlamaya başlayan ahçı kadın, 
(Makbule Çakar ve arkadaılan) • 20.00 derin bir sessizlik içinde idi. Maria - Utanınız beyefendi, utanınız 1 
de Saat ayarı ve arapça negriyat, 20. 15 Mihailovna, avluya baktı ve birden- Yazıklar olsun size 1 Bu zor hayatın 
le Radyofonik lem8il, 21.00 de konfe· bire haykırdı. Ona, sanki bahçede bir acılığı yetmiyormuş gibi bir de ... 
rans: (Selim Sırrı Tarcan), 21.15 le adam eve yaklaşıyormuş gibi geldi. Tabii, bizleri aşağılayabilirsiniz ... 
stüdyo salon orkestrası, 22.00 de aj~ns Filhakika bir insanın mutfak pence· Çünkü, bizim kimsemiz yok da onun 
haberleri, 22. 15 le yarınki program. resi önünde tereddütle durakladığı- için ... Diyebildi. Kadın hıçkırarak aiı· 

·······································ı 

Japonlar i 
---· 1 

Çin mukavemeti 
karşısında hayrete 
düşerek taktikleri
ni değiştirmişler
dir. Şimdi seri bir 
netice almak isti
yorlar. 
Şang - Kay - Şek 

diyor ki: 

• 

Japonları biryıp
! ranma harbine mecJ 
• 
~ bur edecek fekilde 
~ muannidane bir . 

mukavemet göste-
recek, harbin neti
cesinde muzaffer 

JSTANBUL RADYOSU: 
öğle neıriyatı: 

Saat 12.30 da pliıkla türk muoikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak neıri-

yah. 

Akıam neıriyah: 

nı ve ondan sonra pencerenin kene- lıyordu. 
nna basarak gene pencerenin karan- - Peki, peki; fakat niçin ağlıyor· 
lığında kaybolduğunu gördü. sun) Beni hanımefendi gönderdi. 

Maria Mihailovna, Bana göre hava hoş, İstersen iblisin 
- Vasya 1 oğlunu odana al. Sen dün benim rob-
Diye haykırarak kocasını sarstı. döşarnbnmı temizlemek için aldın, 

-Vasiliyi Vasiliyi Uyansana:Gö- nereye koydun ) 
zünü açsana! Mutfağa hırsız girdi! - Eyvah, koltuğun Uıtüne koy• 
Ben pencere önünde duruyordum. mağa unuttum; ıobanın yanındaki 
Onun mutfak penceresinden İçeri çivide asılı duruyor. 

Saat 17.00 de inkılap tarihi Clerai: girdiğini gördüm. Şimdi nerede ioe Atrn ~lire ~raştırarak robdö
yorlar. Japon taktiğinin mütema-

1 
Oniversiteden naklen: Yusuf Hikmet yemek odası~ girecek ... G.üınüş ta- l8l1I nnı u ~~ g!,ydikte_n eo~ ya· 

diyen değitmeıi de Çinin mukave- Bayur, 16.30 da plakla dana musik.ial, lamları~ hepsı orada ... Vasıll Geçen tak odasına dondu. M~ ~ı~ılov
MILLI MODAF AADA iŞTiRAK metinden ne kadar tatkın bir hale ı 19.15 te spor musahabeleri: E,ref Şefik. ~ M~ . J~gerovnalara da hırsız na bu ara~ tekrar yataga ~ırm~ ko-

- Milli müdafaa için komüniıt geldiklerini, zamanla bizi yenmek 20.00 de Sadi Hopes ve ulr.adqlan ta· böyle gırmıştı. casını beklıyordu. Üç dakika bekle-

ayrılık ve rekabet kalmamıttır. 

partisiyle hükümeti merkeziye üm~tlerini ka~bettilf:lerini g~ster- ı rafından türk musikisi ve halk warkılan -.- Gire.r~e, girsin .. Allahın em~inl dikten sonra, yeniden ıinirlen.meğe 
araıında meaai ittiraki var mıdır? mege yeter. Bıze gelince tabu kay- 20.-45 te hava ıaporu, 20.48 de ömer yerme getırıyor. Mana Jegerovna ya baıladı. cNe kadar uzadı) Ban itfa

- Mütterek dütman kartıaın- naklarımızın zenginliği ve büyük 1 Riza tarafından arapça eöylev; 21.00 de her halde Pelegoyanın itfaiye neferi iye neferinden başka bir kimMı olma-
da hükümet bütiin partilerle meaai inıan kaynaklanna malikiyetimiz! Radife Neydik ve aıkadaılan tarafından gelmiştir. aa ya başka biri ioe h Diye düti}nU-
ittirakini kabul etmektedir. Fakat saye.inde nihayete kadar mukave- 1 türk musikisi ve t.alk ııarlr.ıları (oaat aya- Maria Mihailovna, yordu. Halinde en korkunç manzara· 
bu ittiri.k Sunyataen ana yaaaaı- mete muktedir olacağımıza emi- 1 rı). 21.45 te orkeıtra, 22.15 te aianıı - Ne, ne) Kim diyoraun) itfaiye lar canlanıyordu: Karanlık bir mut• 
nın prensiplerinden ayrılmamak niz. haberleri, 22.3 Oda plakla ıololar, opeu neferi mi) Aman yarabbi namusu- fak .. balta ... kocası çöküpdevriliyar .. 
fU1iyle vukubulmaktadır. Şuna ve operet parçalan, 22.50 de son haber· muz berbad oldu. Hır11z olsaydı, bel- yerler kan içinde ... hC§ dakika ... aiti 
kaniiz ki bütün cihan vatansever BiR AVRUPA HARBi !er ve yarınki program. ki bu kadar feci olmazdı! Benim dakika ..• alnından aoğulc ter dölcülü-
Çin milletinin büyük ekaeriyetle iHTiMALi evimde böyle bir ,eyin olmasına ta- yor .. 
mili hükümetia arkaaında yer al- - Bir Avrupa harbı Japonya- AVRUPA iSTASYONLAR!: hammülüm yoktur! diye bağırdı. - Vasi) 1 Vasi! 1 

"'''"'"''"'""""'""''""'"''- dığına kani olacaktır. nın mevkiini zaafa mı dütürür, SENFONiLER: - Canım efendim, dünya kurul- Diye haykırdı. 
Hong-Konı 29 Niıan takviye mi eder? du kurulalı itfaiye neferinin gecele- - Avazın çıkbğı kadar ne l:iağı-

olacağız.,, 

------- MECBURi ASKERUK HiZMETi - Bir Avrupa barbı, Japonya- ı 20.45 Bükreı: Senfoni (Dvoralt}, 22. yin pencereden dalarak yavuklusu- nyorsun) Seni boğuyorlar mı) Ne• 
Çin ordularının bafkumandanı - .. ~~kü~et mecb~ri ~ıkerli~ ~ın lehi~de~ir. Zira bu memleke-

1

10 Viyana: Senfonik konser (Pfiızmer). na gitmesi adettir... dir) Ne oluyorsun) Yanındayım gör· 
Maretal Çan-kay-Şek bugün Han· ~ulunu ı~daa etmek myetınd.e mı· tın bugunkü zorlukları~ı azalt~= _ Hayır, ben, evimde böyle bir müyormusun ) 
Jı:eudaki VUf8ng konağında beni ~ır? Yem ~rduların barba gı~~ cak, ona ~ah!' fazla hı~ ıerbeatiı HAFiF KONSERLER: şeye tahammül edemem. Lfitfen, Adam yatağın kenarına oturdu. 
labul etti. Harbin batlangıcından ge muktedır. olacak a~rett~ kafı h!'re~et curetı verecektır. Fak.atı derhal mutfağa git ve herifi defet! _Mutfakta kimse yok. Sana ga• 
beri Japonlar tarafından yapılan derecede tealıh ve techız edılecek· hız bır Avrupa barbı olmıyacagı- 7.1 O Berlin kısa dalgası, Sabah kon· R" d · d h 1 "t 1 y d liba gene kabus çöktü. Beyhude ye· 
en mühim ve en büyük' tecavüze 1 • d .. ·· ··ı bT "? n ka ·· Mode ')ahi ··t · (8 15 d ) 9 45 Beli k ıca e erım, er 8 gı arın a 

erı j\':'.~ e ı ır mıh • k r·· h!' h11.~ k rn il d ~ınAu -1;7 . H lkevam\'.. . B rl"n kısa böyle bir halt yapmamasını Pelaga- re sinirlenme. Uslu, alr.ılh bir kızdır 
eeaaret ve muvaffakıyetle muka- 'hd• ~ mkt mİ urı aa er ı.gı ıt ~a ~ı atı .. ar'J'1.:'·ı a kr .. V!u- 1 da gası: H ~·f mu~~- ısı. 

4
1.3 

5 
ker ın) '"; yaya söyliyeceğim ... Haydi, sana ça- Pelagaya; tıpkı hanımı gibi de fazl-

Yemet eden timal orduaunu teftit- ı. ba_s
1 

e Ş~n d" a
1
_nkun arı1 n.ef~)~~mıt-1 pa arh mı .gobz~ a a

1 
ı m

1 
~ dı~~n ın- 12a5Jg8a .. k: a ıp1:':usı ı -~ 1. . 1 

5 
ez
5
a B' 1

1 
. buk diyorum 1 Jetli .. y ann hekime git, sinirlerini bir 

ten gelmekte idi. Marctal ıorulan tır ı e.. ım ı ı genç erı aı ana • aanın unnz ır çı gın ıga Ufme- ü reı: a.. mwıiıusi. 1 .1 er in Ad k k l y tt' 
ıuallere bilyük bir nezaketle ce- tına alarak kendilerini birkaç ay si lazımdır. Şimdiye kadar böyle 

0

luoa dalgası: Küçük eğlenceler. 14.30 bb" amı~J.0 , ca~ sı ı mı1~tı, ~ a- mK~ne e ır. 
:'fap Yerdi: talim ettirmekteyiz. Yeni harp bir çılgınlığı yalnız Japon milita- 1 Bükreı: Mandolin orkestrası. 17.30 O... ra l"~lseı_ı . ~~s.'.~ yekkn ı.:~ ı ke E~fı d b' ğ k k ka 

- Çinin vahdeti ikmal edilmit kuvvetlerimiz hep yirmi ile otuz ristleri yapabilmitlerdir. 
1
1 ırava : Hafif musiki konseri. 15.-4'> Ber- : ~ erınk aurh yere f ~ t k or a ) dl ded' a ır ' 0 

an ° usu P-
midir? En uzak vilayetlere kadar araaındaki genç ve dinç eleman- MiLLETLER CEMiYETi lin kısa dalgası if sonu konseri. (16.50 a an_çı b; er tara zı r aran- a ı ı, 
temadi ediyor mu? !ardan terekküp etmektedir. Or- - Milletler cemiyeti, maddi keza}, 16 P<Jte: Radyo orkestra11. 16. lıktı. Elıyle kapıyı ar~şbrmak zorun- -Evet, hakkın var, odada acayip 

- Çindeki geziniz ıuallerini- dularımızın kafi derecede levazı- veya platonik aahada Çine yar-1 ıo Braıislava :Çocuk musikisi 16.2'> Peı· da kaldı .. Evvel ~mırd~ çocuklann bir koku peyda. old~. Naaıl olsa uy-
zin cevabını verebilirler. Bizzat "!1 vardır. Şantungun cenu~unda dım içi~ ne yapab~lir?. . . lı~ ~~ro. 1902 Bükr<J: Kanıık plak mu· odasına gıderek hızmetçı kızı uyan- kum Jc_açb. ~ı, ~-~gı a?8;ınm·. 
ıördünü:ıı ki bütün memlekette hır çok yem kıtalar barba gırerek - Mılletler cemıyetı cıdden Çı- sikisı. 19.20: Prag: Kahvehane m111ikisi dırdı. . . . . Vasıl elektrik dugmesını çevırdl ve 
merkezi bükümetin harp kanunla- dütman kartısında temayüz etmit- ne yardım etmek isterse pakh ta- 20 Berlin kısa dalgası, Askeri bando.20- • - V~~lısa, temızlemek lçm be- arkasından bir feryad lıitti: 
n icrayı hükmetmektedir. Bütün !erdir. mamen tatbik etmesi kafidir. 30 Peıte: Çigan orkestrası. 21 Uypzigı nım robdoşambrımı almıştın, nereye Dönünce, ona hayret, korlr.u '\le 
Yiliyetler dahili iatikrazı, .• milJj Bariton, Soprano, Keman, Piyano. 22 koydun) . , . hiddetle bakan karıeının fırlamıı 
borçları ve mecburi aakerlıgi ka· JAPONLARA KARŞI BOYKOT S b k•J Bratislava: Slovak musikisi. 22.-45 Bük- -.T~mızlesın dıye Pelagayaya gözlerini gördü. 
J,ulyetmifler~bİ!'·Ç~pngsi, Çketuen Jal!°I!' maed?'luliktınb~ kbartık d~- ayın 3ŞVe ). ıe~:Loka~k~a~a2n3k2o0nae•. nakli. 23 Peote: vermıNşbmb'I' . tir" b lam _Mutfakta robdöf8Jllhrini cılcar· 
Ye unnan gı ı ının en uza eya- yaca ı an ı ece ır oy otaıın S PJ..,. musı ısı. . Vıyanaı Hafü mu· - e ıçım ıı u, an ıyorum dı ) 
letlerinden gelen kuvvetler müt- teıirli olacağını zanneder miıiniz? BA TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE siki. 23.30 Uiypzigı Halk musikiai. vesselam. Temizlemek için alınan n mNı . . d , 

k d k h k • .. k D-- kilim' ızm' • ----1-- kuvv tle b. b" dah . . ilın' - ıçın sor un ' teft Üfmana artı yanyana arp - Boy otaı mutearrıza artı ....,.ve • °"" ........ ı e u şey ır a yerıne getır ıyor; , . . 
ediyorlar. Bu eyaletler bize çok zecir vasıtaaı olarak müeaair ola- muhtemeldir. Fuarın açılacağı gün ODA MUSJKISlı ondan 80nra ben de böyle zınl zıbıl- - Bır dela kendıne l:iak. 
aaker temin edebilirler. Ve etmek- bilir. Büyük bir vüaatte tutulduğu İçin yakında. h~lıklar yapılaca!<tır· dak dolaııyorum değil mi) 1 A~ aynaya .~b ~e afal~. 
tedirler. Hükümeti merkeziyenin takdirde büyük neticeler alınabi- Resmen ı.ıirak eden Yunımu.tan l 1.15 Berlin kıaa dalgaoı. Oda musi· Vasi!, mutfakta doğruca Pelaga- Robdoşamb~ı y~rıı_ıe ıtfaiye nefennln 
Klareai altında garp, timali garp leceğini zannediyorlardı. ikinci- adına meydana getirilen paviyonun kisi konseri. ( 12 keza). yanın her zaman yatağını ııerdiği ye- kaputunu gıymıftı. 
Ye cenup garp vilayetlerinde ta· sinde seri bir netice almayı iıtih- İnfa&tı ikmal ediJmqtir. Yakında tez- re gitti. Eliyle kadının omuzlarını 
nayi ve münakalat inkif&f etmek- daf ettiler. Sonuncu tetkikleri u- )'İnine bqlanacaktır. lngiltere pavi- RESITAILER: bularak onu sarstı. 
tedir. zun zaman sürecek bir harp ibti- yonu da geçen seneki paviyondım 16.30 Berlin kıaa dalgası. Brahmı'ın - Pelagaya 1 Pelagaya 1 Neden Hamidiye 

Çinin vahdeti tamdır. Japon ta- malini nazarı dikkate alıyordu. daha güzel bir eter halinde yükse-,§4rkılarından. 17 Berlin kıaa dalguı. Ea- böyle uyuklar gibi görünmek istiyor- BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE. 
arruzu bu vahdeti bir in evvel ik· Biz bir yıpranma barbına atıldık. lecektir. ki güzel havalar. 18. 30 Berlin kıaa dal- sun)) Biraz evvel pencereden senin lıarde,ıiii iJıara ve.ile ola-
mil etmemize yardım etmİftir. Japonlar bu yolda bizi takip et- Yugoılavyarun fuanmıza ittirak edip gası: Piyano konseri. 19.15 Berlin kısa yanına kim girdi~ calıtrr. 
Bütün partiler memleketin ıela- mekiatediler.Fakatıonzamanlar- ctmiyeceği henüz ımta.ilam~tır. jdalııaaı: Ziınbal fıletile ıüı. 20.15 Bilk- - Hım) ... Hangi pencereden) Hamidiye Karadeni:ıı ıtni· 
metine ve ihyaaına yardım ıçın da Tokyonun siyaai mahfilleri yi- Paviyon aab§lan büyük bir hızla reı: Plak. 22.30 Berlin kısa dalgaaL Ma- - Masum rolünü bırak da kaval- sinden sonra Aluleni:ıı uya. 
Komintangın aancağı altında toP- ne fikirlerini değittirdiler. Şimdi devam etmektedir. Yeniden tesisine 1 Y•• ııarkılan. yene boynunu kırıp hemen d~folma- hatine çılıacalı, Girit - lalıen-
laumıtlardır. Ba,kumandanlığın bir dakika evvel kat'i neticeye karar verilen paviyonlar da satılmak- aını aöylel Anladın mı ) deriye • Cebeliittarılı liman-
emirlerine itaat etmektedirler. varmak emeliyle çok büyük çapta tadır. Bu ııene latanbuldım fuara itti- DANS MUSiKiSi: - Beyefendi, beni siz ne aaruyor- larını H sair bir çolı limanla• 
Böylece partiler arasında hiç bir aakeri harekat yapmayı dütünü- rak edenler çoktur. 20. 10 Lfıypzigı ıunuz) Tabanlarım fi§İnceye kadar rı ~yaret edecektir. ---- - -· -~· --- . - ---· - --. - } 

· da da Aytenin Yakur bakıtlan, mitlerdi.--- -··· ' Harem aiaaı: ıkurdÜ-ıirmitti. Şüphe, ıeçtiii yer• 
:-------~--------_ _... ___ .__ ciddi vaziyeti kartıaında mağlup Sokaklar ölülerle dolu idi. - Eminenin tilii VarmJt.. dedi. de daima bir :ııehir bırakır. BunUD 

K • k · E ı ı • : • oluyordu· Katliamdan kırlara, tehir dıtı- ıOnu haydutların relıi kurtardı. için iftira daima tehlikeli ye fena-e S) ) - Bir fırtına neticeıi genç kadının na kaçarak kurtulmaia muvaffak,Keaik elli bir Mahmut var. Naibin dır. iftira .. Şüphe uyandırır. Ve 

A D A M 
= kulübesi yıkılmıttı. Komiser ona olan birkaç kiti ölüleri ıömmekle dütmanıdır. bu fÜphenin üzerinden zam•D De 

fefrika 
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DE 

Montredl 

kaaabada bir ev tuttu. Onunla ar- lllCfltıldular • AyfC heyecan içinde harem ağa- kadar ıeçae yine bir iz kalır. 
tık ıık aık bulutuyor ve konutabi- Ay,e doğruca Naibin evine kot- ıının sözünü keati: AYte•• Kanaat getirmek lıtiyor-
liyordu. tu. Bu hücumda Mahmudun bulu- - Biliyorum, biliyorum.. De- du. 

itte bu ıırada Naibin yeni bir nup bulunmadıiını öirenmek la- vam et.. Sonra bu kesik elli Mah- Bunun için de Masavvaya sft· 
mektubu ıeldi. tiyordu. mut Emineye ne yaptı?. meai lizımdı. 

Ayte bu mektuptan komiıer Naibin evi, yarı yanmıt bir bal- -O Benim hakkımdır, kimae Derhal yola çıktı. 
tarafından haberdar edildi. O ay- de Ye bombottu. · ona elini sürmeain, dedi. EYe girdi. - Mahmut niçin böyle yapb 7 
nı zamanda Mahmudun Naipten Avlunun bir kötealnde yere çö- Emineyi kucakladı. Beraber bir Diye dilfünerek yol alıyordu. 
intikam almak üzere Ayd kaaaba- melmit ve iki büklüm olmut bir ih- ata bindiler ve Muavva yolunu Durmadan, dinlenmeden sfdl-

Eaaaen daha evvel Jtalyan komi- kartı olan itimach devam etti. ıına taarruz hazırlığında bulundu- tiyar vardı. tuttular. yordu. 
teri ile göriipnii4ler, Aaaab'da idam Onun Ay,eye :ralnı:ıı itimadı de- ğunu da biliyordu. Ayte tanıdı. Aytenin sözleri karardı. Oç gün ıonra Arkikoya ıeldi. 
cezaaı tatbik edilemiyeceği hususun- ğil, aynı zamanda bu ıenç ve ırü- Komiııer, Naibin mektubu üze- O, Naibin emektar ve ihtiyar Kulakları uğuldadı. Buruı Masavva valiıinin aayfiye 
da mutabık kal1DJ§lardı. Mevkuflann zel Somalili kadında ıözü de var- rine Ayd kasabasına ıözde kaaa- harem ağaaı idi. Bacakları tutmaz oldu. yeri idi. Vali de timdi orada bulu-
Avizoya nakilleri için de emir veril- dı. haya muhafız fakat hakikatte ida- Ona yaklattı. Demel!; kocaıı .. Uğrunda haya- nuyordu. 
mitti. Ayfe, kafaaına koyduğu planda reıini ltalya namına itral için aa- Olan fCyleri ondan öğrenmek la- bm bile fedayı göze aldığı kocaaı Sırtlarında odun tafıyan kadın-

Karanlık bastığı zamım Fueç ve muvaffak olmak için ltalyan ko- ker gönderdi. tedi. Harem ağaaı, Habetlerin hü- Naibin karmnı kendi için almıt- !ara sordu. 
Mahmut hapsedildikleri yerden çı- misere kartı çok mültefit hare- AyfC bunu öğrenince hemen or- cumlarını, sokaklarda yapılan tı. Eminenin bir gün evvel bir Dan· 
lr.anldılar ve avizoya nakledildiler. ket ediyor, ona ceaaret verici mi- tadan kayboldu. katliimları bir bir anlattı. Hayır .. Hayır .. Bunun imkanı kali refakatinde geldiğini öğrendi. 

ŞOPHE nalı tavırlar takuııyor, fakat ken· Nereye gitmitti? - Naip nereye gitti? yoktu. Kadınların Dankalili hakkında· 
Şimdi biraz geriye dönelim. diai için tehlikeli olacak anlarda Komlıerin yolladığı kuvvetle - Fareçin gemiıi ile kaçtı. Bu itin içinde her halde batka ki tarifleri Mahmuda uymıyordu. 
Aytenin, ltalyan komiserinin da vekarım henıen elde ediyordu. birlikte Ayda gltmitti. - Ya karıaı Emine? sebepler bulunmalıydı. Mahmut Şu halde onu buraya Mahmut 

maauı üzerinden Naibin mektu- Komiseri çıldırtan da eauen bu ltalya namına hareket eden A.. Ayte ,Naibin ıenç karııı Eml- bu kadar vlcdanaı:ıı ve ahlakaız de- getirmemittl demek? Fakat bu bir 
bunu alarak Mahmuda gönderdi- idi. Her defasında kendi kendineı sablılar Ayda geldikleri zaman nenin enelce kendiılne yapmlf ifldi. delikanlı olamazdı. Mahmut, Ar· 
iini biliyoruz. Komiıer bu mektu- - Bu aefer bu kadını elde ede- kaaabayı bot buldular. oldt!ju eyillği unutmamıf, bu Yah-1 Mahmut bafkaamı aevmez, ıe- kikoya ıirerken kendiıini belli et
bun nasıl olup ta kaybolduğunu ceğim. Habefler her tarafı yalına ei- ti hUcum kartıaında omuı ne o)-ıy~dl. Bana emindi. 'lmemek için Emineyi b&fka birine •ir türlü öğrenemedi ve Ayteye Kararını Teri~ ye lııer defaaın- mitler Ye bir sün ene) çeldUp slt- duiunu öirenmek lıtemiftl. Fakat bfuına bir kerre fÜphe emanet ede- mi idi? 
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ve hububat işlerinde 
bariz bir durgunluk vardır 

Son ekonomi haftamızı teıkil eden val bakla vadeli olarak satılmış ve geçen mevcut olup gerek hazır ve gerek vadeli 
,7.4-938 tarihinden 3-5-938 tarihine senenin bu haftasında hazır olarak 8 çu- 1,işlerde hararet görülmemekle beraber 
~dar tehdmb: ticaret ve !anayi borsası val bakla 4.25 kuru~tan muamele .. gö~- fiatl.er~e tereffü meyill~ri hasıl olmakta 
)aralından her gün netredilmlş olan müştü. Geçen hafta pıyasada bakla uzert- ve ınkışaf ta etmektedır. Mayu teslimi 
gündelik ıabf liıtelerin• cöre borsada ne başlıyan alivreler bu hafta da oldukça 1 kaydiyle kilosu 36 kuruştan tahminen 
alarup u.tılmıt olan tlcuet qyuuıın cin&, hararetli devam etmiştir. Temmuz ve 15 00- f 700 balya miktarında. pamuğun 
)niktar ve hafta zarfındaki aqarl ve aza• AğU1t01 tes~imi yapılan vadeli satışlar i~~ müh~. ticaretha~e · ~~araftndan aon 

i flatleri ap.ğıdald •urette toplanm~ için bugün pıyasada 4.375 kuruştan ahcı gunde mubayaa edildıgı haber ahnmıı 
=r& vardır. Maamafih bu kayıtlı 18tı;,lar için ise de formalitesi henüz ikınAJ eclilme-
Cinal Miktarı Çuval Az Çok satıcılar 4.4375 kuruş fiat talep eylemek· miı olmasından bu muamelenin borsa 
Juiday 6744 :t 5.8375 6.37S tedirler. Yeni mahsul baklalar için alivre neıriyatında kaydına tesadüf edilememi~· 
~a 331 _. 3.875 4.187S muamelatta verilen fiatler hali hazır Av· tir. Piyasa bugün için sağlam telakki edi-
Bakla 3397 • 4.312S 4.375 rupa fiati olarak kabul edilmektedir. liyor. 
,Mısır dara 21 :t ,,25 S.25 Bu cihet henüz meçhul bulunmakla bera-. 
Jllobut 25 -. 6, 125 6.125 ber bak.la piyasasının bugünkü vaziyeti i PAMUK ÇE.KIRDECI: 
~am 1 O • 15.625 15.625 ati için ümit verici bir mahiyettedir. Eski ı 
.Pamuk 946balya30.50 40.50 mallar üzerine Almanya için 4. 75 kuru1-j Uzun zamandanberi 2.60 kuruota kuv• 
p. Çekirdeil 46 ·ton 2.65 2.65 tan muamele imkanlan mevcut ise de,vetli bir istikrar arzeden pamuk çekir-
.Palamut 520 f kerıtal 24.0.00 515.00 piyasada ve dahilde mal kalmamış ol- deği piyasa8ı geçen hafta sonlarına doğ. 
z. yıığı 20000 kilo 31.00 31.00 duğundan bittabi utış yapılamamakta- 1 ru tereffü meyli göstermiş ve son hafta 
Çek.irdelui.z 3070 çuval 8.SO t 7.50 dır. Bakla mahsulünün bugünkü ıekli ı iÇinde ce"reyan eden muamelatın heyeti 

Haftalık borsa muamelahnı bu ıu- hakkında iktısadi mıntaka dahilinden umu.miyesi 2.65 kuruş üzerinden yapıl· 
)'etle topladıktan ıonra isimleıi yuka,nda alınan haberlerin memnuniyetbahş oldu- nuştır. Bu 0Hab tereffüünün stokların ted-
yazılı muamele görmüı olan• qy~ nevi ğu söyleniyor. ricen azalması karşısında izhar edilrnekte 
il.zerinden muamele miktar ve &tleriyle oları talebin fazlalığından neşet eylediği 
~afta zaıfınd~i piyasa vµiyetleri hak- MISIRDARI: ve bu itibarla fiatlerin biraz daha fazla 
kında edindiğimiz malUınab , ve itlerin yükselmesi Jhtimali kuvvetli hulundu~u 
~eçen hahaki ve ~eçen. s~~enin bu. haf- lşler dahili ihtiyaca münhasır olup söylenmektedir. 
taıındakl muamelel~rl hakkında borsa• fiat müstakardır. Bu hafta satılan 2 1 çu-
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272666 
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550 kilo > 14. 

35.50 

14. 
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125 çuval Buğday 

29 çuval Nohut 

258 çuval Susam 15.50 

100 ton bakla 
400 kental Palamut 

12 O 7 balya Pamuk 34.25 
23200 kilo P. Çekirdeği 

14.50 

15.00 

15.SO 

16.SO 
18.00 

6.625 

6.37S 

u.1;. 
4.375 

.f20. 
36. 
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DOKTOR 
Faik Ibrahi.m Ökte 

Operatör 
Muayenehanemi ikinci Beyler·so

kağında Halk fırkası sırasında 65 
numaralı evin birinci katma naklet· 
tim. Fraı;ısız hastanesile alakam yok
tur. Sal>ahdan akŞama kadar müra
caat kabul olunur. 

jun o tarihlere ait netrlyabndan iltihai.I vala mukabil geçen hafta 124 çuval mal PALAMUT:• 
;ttiğimiz malu~lı' aşağıya , ayn ayrı İp· ~)mı fiatle yani 5.25 kuruş üzerinden Hafta içindeki borsa neşriyatında te- 1937 sene~! mahsulü üzümlerden işbu 
retliyoruz. aatİlrnış ve geçen senenin bu h~ftasında sadüf olunan palamut satışlan nevi ve fi- ôeŞriyatımız tarihine kadar borsada 

ise 4.5 kuruı fiatle 53 çuv&l ·Mısırdarı at itibariyle aşağıdaki tekilde icmal edil- 272492 çuval ç~kir~eksil: üzüm satıl· 

BUôDAY: satıldığı borsa Jistelerinde görülmüştür. miştir: mış olduğu anlaşılmıştır. . 
l~tok azdır. Bu itibarla fiatlerin tereffü Nevi Kental Az Çok Geçen hafta borsada' 2597 ve geçen 

Son hafta içinde borsada satıldığını ihtimalleri kuvvetlidir. Tırnak mallat 2041 410 515 senenin bu haftasında ise 1043 çuval 
)'Ukanda i§aretlecJiğimiz 6744 çuval huğ ıKaba · · · ·» 2811 250 270 çekirdeksiz üzüm satılmak suretiyle mev· 
~ayın nevi üzerinden ııabf miktar' ve fiat- NOHUT: Rofuz » 169 "240 2 70 sim başından 0 tarihe kadııtlti sah§' ye· 
Jeri ıu aurette tasnif edilmiıtin Yekun . 5 021 kunu umumisi 4 3 l 000 çuvalı tecavüz 
Nevi Çuval Az. Çok Hafta içinde borsada muamele görmüş Geçen hafta ise yine aynı nevilerden ettiği hesaplanmaktadır. O:ı:üm fiatleri 
~umuıak mallar 5540 5.8375 6.37> olan nohut miktan yukarıda işaretlediği· 2537 kental palamut satılmış ve geçeni son hafta içinde de oldukça kuvvetli 
f!:antık • . J 2 04 6.00 6. 125 rniz gibi 25 çuvaldan ibaret olup kilosu yılın bu haftası içinde satılan palamtıtun ! hamlelerle ilerlemiştir. Hafta başlarında 

Yekc'.ln 6744 · 6.125 kuruştan satılmıştır. Geçen hafta 5250 k entaldan ibaret olduğu anlaşıl_lbaş gösteren yeni terekld meyilleri tedri· 
Sert mallar üzerine hafta zarfında mu- 16 çuval nohudun 6.5 kuruştan ve geçen mıştır . cen inkişaf etmiş ve geçen haftaya naza· 

.,nel• olmadığı anlatılmııtır. senenin hu' haftasında da 220 çuval no· Palamut piycuıası geçen ·hafta ar:tetti· tan daha fazlaca da üzüm alışverişi ya-
Bundan bir hafta evvel ise yalnız yu- hudun 5-6 kuruş ar:sında fiatlerle satıl- ğimiz gibi kuvvetli bir istikrar arzetmek- pı\mıştır. 

lllutU mallar iizerine m~mele olmuı 'Ve dığı o tarihlere ait borsa listelerinde gö- te ve oldukça kuvvetli işler de olmakta- işbu tereffüün sebepleri havaların se· 
j875-6.2S kurut arasında fiatlerle 3298 rülmUştlir. Bu mahsUlün de piyuada ve dır. Son iki hafta fiatler•nde evvelce de rin gitmekte 6lması dolayısiyle yeni mah
çuval huiday .atılmıttı. dahilde halen ıtok.Jarı azıılrİ:uştır. ihracat 1 old.uğu gibi esaslı ve göze çarpar bir te- 1 sulün geçen seneden. dana geç idrak edi· 

~eçen 1enenin bu haftaı~da muhtelif içhı. piyasadaki mübay~atta fiatlet .6-6.5 beddül yoktur. lıeceği tahmininden ileri wgeldiği g_ibi s~n 
nevilerden S901 · çuval. bugday S,9375 kuruı arasında tehııvvul etmelttedır. Pi- Son ve geçen yılm bu haftaı;ına ait zamanlarda arz noksanlıgı da bu ışe saik 
1, kul'U§ araeında aatılmıştı. Bualardan yasa. ~ağlamdır. · palamut·. fiat1erini ise mukayese 'tıttilmek ~teşkil eylemektedir. 
2 3 39 çuvafı yumutak roallardan olup SUSAM: üzere karŞtlıklı olaralc aşağıya dercediyo· ı 29-4-9 38 ~arihindeki çekirdeksiz üzüm 

· S.937S - 6.375 kunq arasında fiatlerl., . ·r ruz: . . • fiatleri ise aşoığıdaki surette hulunmakta 
muamele göidilğü anlqılİnlftır. Şu heaa· Son hafta içinde satılan 1 S çuval mal I Nevi 19 3 7N.isan .sonu 19 38 Ni.ıan sonu idi: 
lul göre •on ' iki hafta fiatlerinde küçük 15.625 kuru§tan muame.le görmüştür. Az Çok Az . Çok Numara Fiatı 
bi.rtereffümevcutiıedeikiseneninaynt Cf!ÇCn hafta 258 çuval susam 15.5 ku· Tıtmı.k 380 470 410 515 7 10.25 
)laftalarında1d yumU§ak buğday fiatlerin· rnştan ve geçen senenin bu haftasında Kaba 280 3 75 250 425 8 1 l.2S 
~e göze çarpar bir fark yoktur. ise J.71 . çuval mal 14.5-15 kuru§ arasın· Rofuz · '240 270 240 270 9 12.875 

Son hafta piyuasına gelince, mevru- da ıatılmı,tı. Mahsut günden güne azal· Şu ralu11rtılara nazaran bilhassa tırnak 1 O 16.50 
:dat piyasa ihtiyacını karşılıyabilecek makta olduğundan fiatlerde tereffü mey• palamutlarda geçen sene lehine olarak 1 l Mal yoktur 
ıniktarda olmadı.imdan fiatletde terek.ki )j mevcut ise de işler aşağı yukarı pera· kuvvetli bir fütl"fa'2llıilığı mevcut olup ka- Bu hes'aba gÖre son hafta fiatleri ge· 

:: nıeylf mü,abede edilmit ve . ekmek fiati kende mahiyetini tecavüz etmediginden ha palamutlarda da kısmen bu keyfiyet çen senenin bu haftasına ait fiatlerin be
jlzerinde mUeair olacağı pek tabii bulu· fiat vaziyeti in~işaf etmemektedir. M•· mevcuttu,-. Rofuz mallar ise en adi mal- yeti urnumiyesinden daha müterekkt bir 
ilan bu halin 8nüne geçilmit olmak için amafih vaki olacak talepler karşısında lan te§kil etmekte olduğundan satı§ mik· vaziyet göstermektedir ki stokların ge
Ziraat bankan •toklarmdan bir ktsmını fiatlerin tereffü eyliyeceği kuvvetle tab- tan noktasından azlığı da fiat hususunda çen seneden fazla bulunmasına karşı bu 
•tıta an:etmiıtir. Ziraat bankasının haf- rnin edfüyor. ıbir. tesir. icrasından halidir. Esas kalite• vaziyet memnuniyetle kayde pyandır. 
ta •onunda yetmiş ton mik.tannda buğ- len teııkil eden tırnak ve kaba mallarda- inhisar idaresi bu hafta mal mübayaa 
Clay sattıiı ve piyaaayı aıkıtık vaziyete PAMUK: k.i fiatler bı.ı aene memnuniyetbahşdiT ve etmemiş, üzüm kurumu da ancak 50-55 
JOlunanuo olmak için ıabşa devam et· halen piyo.sada kuvvetli bir istikrar var· !çuval çekirdeksiz üzüm satın almıştır. 
pıek IUletiyle fiatlerin tereffüüne mani Borsa ne~iyabnda te&adüf eyl~~iğimiz ~ır. Altcılar iştihalıdır. Piyawe.da bugün . için biraz daha te· 

1 • ... d1 k' olacaiı anlqılnıı§tır. 1 i · " pamuk muame elıerinı aşaıı a t surette 1 ı : reffü meyilleri varsa da bu halin tavaz-
T ahmir.e göre lzmirin ye\.mi buğday icmalen arzediyoruz : ZE.YTlNY ACI: zuhu piyasaya fazla miktarda mal uz· 

ihtiyacı 1S00 çuval raddesindedir. ·Bu Nevi sah~ şekli Miktan · Az Çok edilmesine mütevakkıf bulunduğu ıöy-
ltibarla yeni mahsulün idrakine kadar pi· Akala 1 nci hazır 12 40.00 40.50 Son hafta satışı yukarıda kaydeyledi- lenmektedir. Şimdilik işler ve fiatler 
yasada darlık oJmıyacağı kanaati vardır. Yerli > > f08 34.00 35.001 ğirniz gibi kilosu 31 kuru§tan yirmi ton memnuniyetbahştir. 

> • vadeli 678 34.25 36.00 sıra malından ibarettir. Başkaca mu· 
> ikinci hazır 148 30.50 32.0() amele olmamıştır. Geçen hafla muhtelif 
YekQn 946 nevilerden hazır ve vadeli olar~ 422 

ARPA: UMUM! VAZIYET: 

Hafta eabfı tamarniyle beyaz; mallar Geçen hafta yalnız yerli birinci nevi ton zeytinyağı muamelesi olmuo ve geçen Mevsim münasebetiyle piyasada za. 
Uzerine yapılmı~tır. Fiatlerjn beyazlar pamuklar üzerine muamele olmu§, 183 senenin bu hafta11nda zeytinyağı satıl- hire ve hububat işleri azamı bir durııun
lçin .4. 125-4.25, çakır mallar İçin iae balya hazır ve 616 balya vadeli olarak madığı borsa neşriyatından anlaşılmı§· luk göstermekte ise de fiatlerde kısmen 
3.8 7S-.ıf kuruş ara•ında ve malın kalite- ceman 801 balya pamuk satılmıştL Hazır J tı. istikrar ve kısmen de tereffü meyilleri 
aİn• göre olduğu anlaıılmıobr .. Şu mallar 34-34.2.5 vadeJiier ise 34.25- Zeytinyağı piyqa11nda geçen bafta- vardır. 
kadar ki arzolunan fiatleri ihracat ta- 34. S k.uruı fiatJerle muamele gönnü~tü. ki neşriyatımıza ilave edebilecek yeni 30.4. 9 38 tuihinde borsaya dahil qya 
cirleri tarafından teklif olunan fiatlerdir. Geçen aene Nisanın ıon haftasına ait bir tebeddül yoktur. işler gayet bati bir üzerine simsarlar cemiyeti tarafından 
Maamafih piyasada fazla mik.~arda mev- boraa listesinde gördüğümüz pamuk mu-ıtckilde yapılmaktadır. Yeni muamelat mü,tereken tesbit edilmiş olan piyasa 
cudu olmadığı gibi dahilde de •toklar arnelatına dair maJUınatı aynen aşağıya yoktur. ihracatçılar, ellerindeki stokları vaziyeti ıöyledir! 
eyiden eyiye azalmıştır. Ceç~n hafta bor- dere ediyoruz: 1 ihraç ile meşguldurlar. lstihlAk piyaeaları Aşağı ciruı neviler 
tada yine beyq mallardan 1814 çuval Nevi. v~ ... ?, teldi balya Az Çok piyasamızdan daha mütenezzil bir vazi· Buğday Anadolu sert 
arpa dört kuruı f,iatle ytı.lmııtır. G!çen Yerlı bmncı hazır 216 44.E>O 45.00 yette bulunduğundan •imdilik kuvvetli • • yumuşak 

Az Çolc 
5. 75 6.00 
6.00 

1enenin bu haltuında 109 çuval beyaz » • > 25 45.00 45.00 :işlere intizar edilmemekte ve stokların :. » ekstra 
ve 180 çuval çakır arpa muamdeıri ya- • ikinci vadeli25 43.00 ·H.00 !fazlalığı karŞ11ında bu vaziyetin fiatleri- Arpa » beyaz 

6,25 
6.00 6.625 

4.125 
pıldığı beyaz mallann 4,25, çalmlarm Y ekG.n . . 2.66 miz üzerinde müessir olacağı kanaatini • > çakır 
İse 3. 125.4.125 kuruı arasında olduğu Pamuk ~ı~aaası ıç~n yerli birinci ~al-~gösterme~tedir. Bugün zeytinyağı piya- Çavdar 

4.00 
3. 75 3.875 

o zamana ait borsa listelerinde görülmüş- lann esas ıttıhaz edılmekte olduguna saaında ıukQnet hakimdir. Bakla 
tür. göre son hafta fiatJerinde geçen hafta ÇEKiRDEKSiZ OZOM: Yulaf 

Bugün ıçın piyatadan ihraç edilmek fiatlerine nisbetle vasati hesapla bir ku- Borsa neşriyatına göre 2 7 .4.9 38 tari· Burçak 
üzere arpa talep edilmekte ise de mev· ruş kadar tereffü mevcut ise de geçen hinden 3-5-9 38 akşamına kadar bor.ada Akdarı 
cudu olmadığından kuvvetli işler yok· ve bu senenin aynı haftaları fiatlerinde her gün satılan üzümlerin miktarı ve gün- Mısırdan 
tur. Piyasa şimdilik sağlamdır. geçen seneye nazaran bu kalitedeki lıa-ıdelik asgari ve azami fiatleri şöyledir : Kum.dan beyaz 

zır mallarında 1 O kuruş, vadelilerinde iıe Tarihi miktan Az Çok Kumdan san 
BAKLA: 

Geçen hafta olduğu gibi son hafta 
içinde de hazır mallar üzerine muamele 
~imam~ ve vadeli olaralc 4.3125-4.375 
~uruı aı-aaında fiatlerle 3397 çuval balda 
lnuamelesi olmu~tur. Geçen hafta 4.2>
~.625 kuruş arasınd" fiatlerle 3918 çu-

9-10.75 kuruş arasında değişen ehemmi· 27-4-938 495 13.75 17.50 Nohut 
yetli bir tenezzüJ mevcuttur. 28 > > 773 f 2.25 16.50 Fasulye 

Geçen hafta sonunda pamuk piyasası 29 • > 796 14.00 17.50 Börülce 
yerli birinci mallar için 34.25-34.5 ku- 30 ~ > 169 8.50 17.00 Susıım sarı mal 
ruşta kapanmış olmasına rağmen son haf- 2-5-938 250 14.00 17.00 Kaim kepek 
ta piyasa11 34.5-35 kuru§ta kapanmııtır. 3 > > 587 14.25 17.50 ince > 

iki haftadan beri pamuk piyasasında Yekun 3070 Nohut 
daha evvelki haftalara nisbetle sükunet Jııbu yekun da dahil olduiu halde 

4.75 4.95 
4.25 4.25 
4.00 4.00 
4.25 4.25 

mal yok 
5.25 5.25 

mal yok 
3.50 3.50 
6.00 6.12> 
8.00 8.2S 

mal yok 
15.50 15.75 

3.00 3.00 
2.75 2.75 

6.00 6.125 
ABDISOKULLU 

:•.__..!!_ • . ...-.:;:: 

Depoau : MAZHAR öNGöR .. lzıiıir Kemeralb Karakol 
kartısında No. 80 

•• • a 
ş·ARL PRIMUS 

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

Bayanlar! Baylar! 
Mevsim gelmi~tir. Elbiselerinizin kirlenmİ§ veya lekelenmi~ olmasından 

endi§e etmeyiniz 1 . 
En müşkülpesent gustoluları bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRJMUS 
müessesesinde bu ihtiyacınızı temin edebilirsiniz 1 

tzmir ve civarı aaym balkının gösterdiği büyük rağbet dolaywyle bu sene 
fiatler rekabet kabul etmiyecdc derecede tenzil ~dilırıittir. 

NOT: : • • • • . 
• MUessesenln hiç bir : 

,ubesl yoktur. Yanh• : 
yere mUracaat olun- • 
masın ... 

Adres: BUyUk Kar-
dlçall hi n alllnda 
•z-a Numarada. 

Şarl Primus Telefon No. 3449 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

M enmcat makinaları ve tezgalılaTı bilumum .anayi. ~akina
ları, Tornalar1 Malıkaplar, Frezeler ve.aire .. 
«PLA TT» markalı pamuk çıknklan \1e yedek parçaları. 
Pamtik preseleri. 
BABCOCK VE WlLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve bonılar. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları İnfaat malzemeleri •• 
MARA THON markalı her cinı torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve.. 
TfT ANIT sert maden takımları. 
Bu ih.tiyaçlannız1 &fağtdaki adresten temin edebilirsiniz 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) 

f ,_ICllll __________ lmlll _______________ ı 

~ ........................................ ... 
61J ................................... , 

ODEON 
YENt ÇIKAN PLAKLAR 

BAYANIFAKAT 

No. 270206 - Hüzam şarkı - Sakın üziilme ıevgili kız 
- Rast ~rkı - Şu seven kalbirn 

·BAYAN SAFtYE TOKAY 

No. 270207 - Hicaz ıarkı - Şen kız balkondan bakar 
- Kara Ferdi Velez ciğar ~rkı. - Yüri.ık kızı 

BAY AN NADiRE 

No. 270208 - Hicaz şarkı - Bir rakı ver al bardaktan 
- Hüzam şarkı - Sana baktıkça 

BAY AN MAHMURE ŞENSES 
- Rumba - Usandım erkeklerden 
Kaynana şarkısı - (Bayan Perihan iştirakile) No. 270209 



1 

. . . 
KEMALPAŞA ICRAMEMUR-

LUöUNDAN: 935-589 
Mehmet Azmiye borçlu Yukan j 

Kızılcadan Gul Veli oğlu Alinin 
14/4/938 tarihli 18 numaralı tapu
ya müstenit Çukur Bağlar mevkiin
de ,arkan dere, garben Dere köylü , 
Mehmet, 4imalen kör Panayot ,imdi 
Selinildi Mustafa, cenuben yol ile 
mahdut kayden 10 adımla yapılan öl
çüye göre 18 dönüm genişli;pnde 
kıımen köklenmİJ tarla ve kıımen 
çekirdekıiz üzüm bağı tarla ve bağ 
kıaımları nazara alınmak ıuretile 
630 lira kıymetindeki gayri menkul· 
de borçlu Alinin üçte bir niıbetinde-

1 

CilJlnbln ıaltrq e/liJ. 
memeıini iıt.,.Hnls 1. 
Dünyanın her tarafın
da seve seve kullan., 
lan ve cildi irattan 

aonra pamuk gibi 
yumu.-tan 

POKER 
TrQf b~aklarını 

kullanınuı. 

Umum satış yeri : lstanbul T ahtakale caddesi ( 51) numara 
ki iştirak halinde mülkiyet hiııesi ve __ 1191: _____________ .,. _______________________ _ 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESl DAHJLI HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
OOKTOR 

Celaı Yartın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fmn ~ııında (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesı 
No. 1018 TELEFON 2545 

....................................................................................... 

SiZi (1\) Tatmin edebilir 
Y ALINIZ~~V 10,000 Kişi memnuniyetle kullanı· 

yor sizde muhakkak tecrübe ediniz. 
~ lNKIBAZI 

O~ HAZIMSIZUöl 
~~111 M l DE EKŞiLiK, ŞiŞKiNLiK "'1JS)oll 

11~~~ 
VE YANMALARINI GiDERiR ~fı ''% 

AClZDAKI TATSIZLIK VE ~ 
KOKUYU DEFEDER ~ ~ 

Mide ve barsakları alıştırmaz. ~o,y~t-: 
lştihanızı ve sıhhatınızı düzeltir. 

ayni mevkide ayni tarih 23 numaralı 
tapuya müatenit p.rkan Kor Pana-

1 
yot oğlu Atanaş garben Ali ve Ayte 
,imalen Ananoat oğlu Niko cenu
ben Kor panayot oğlu Atanaş ile 
mahdut kayden iki dönüm adımla 
yapılan ölçüye göre 8 dönüm geni,. 
liğinde tamamı 600 lira değerinde 
çekirdeksiz üzüm bağındaki üçte bir 
nisbetine itlirak halinde mülkiyet 
hissesi ayni tarihli 19 numaralı ta
puya müıtenit köy civarında tarkan 
lbrahim garben yol, ,imalen Ahmet 
c:enuben hüaeyin kızı Rabia ile mah
dut bir dönüm genişliğinde 12 bü
yijk 100 kadar ufak kavak fidanları 
bir ceviz elli kadar vitne, altı nar a· 

MAZON isim Horoz markasına dikkat müşabih isimleri ve taklit· 
leri reddediniz. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ğacını .-mil 25 lira değerli üçte bir 1 iNCi MINT AKA TAPU SiCiL 
hiue bahçedeki üçte bir nisbetinde MUHAFIZLlöINDAN: 
ı,tirak halinde mülkiyet hiıaesi ve 

al Değirmendere nahiyesinin Gü-
köy içinde ayni tarihli 20 numar ı ""ld"" k"" .. d Ara · k'" ·· "t k · 1 mu ur oyune pyenve oy tapuya muıtenı ,ar an ve ıınıa en .. . 
yol garben Manacı Yuauf ,imdi Nu- altı me_vkiinde aarka? yo} ve bahçı
ri vereaeai cenuben sahibi mülk evile van Alı garben lbrahım ••malen Ha
mahdut tamamı 50 lira değerindeki aan Fehmi ve lbrahim cenuben deli 
üçte bir hine arsada üçte bir niabet· Halil kızı Halimenin arazisi ile çev· 
te i,tirak halinde mülkiyet hiaıesi, rili 150 ağaç zeytini havi tarla Meh
ayni tarih 21 numaralı tapuya mü~- medin ıenetaiz olarak tasarrufunda 
tenit Dogolcalı mevkiinde 4arkan iken 14 aene evvel ölmeıile veraseti 
teyzesi Ay4e timdi veresesi, garben bir oğlu Sadettin küçüğe intikal ey
yol, timalen anneı~ A~te c~nuben !ediği ve mumaileyh Sadettin de 
T urkucu Mustafa fundı Nebı dede- mezkUr tarlayı senetsiz olarak tasar· 
nin Mustafa ile mahdut kayden 7 • 
d .. ·· · !iği"' d 9 bad - rufunda bulundurdugu mıntakamıza onum genıt n e em agacı- . .. . 
nı tamil bağ halen tarla ve kıamen vaki muracaatten anlqılmı, olup ıs· 
deli çubuğunu havi 75 lira değerli bu tarlanın tasarruf sebepleri hak
gayri menkuldeki üçte bir nisbelte kında 15/ 5/938 mahallinde tahki
iştirak halinde mülkiyet hiaaesi, ve kat yapılacağından bu gayri menku~ 
borçlu Ali ile birlikte borçlu bulu- memleketinde veya ıınırmda bir hak ı 
nan karısı Aneye ait 8/12/37 la· iddia eden varsa muayyen günde 
rihli be, numaralı tapuya müstenit mahallindeki memura veyahut on 
yukarı kızılcanın fındık yeri nam di· gün müddet içinde mıntakamıza mü
ğer evran gölü mevkiinde ,arkan racaatleri bildirilir. 
Çank oğlu veresesi, garben Gülsüm 1476 (913) 

vereaeıi, ,imalen ve cenuben yol ile •••••••••••••• 

Çiçek 
mahdut •imalde 21 dönüm mahalli 
ormanlık olmak üzere tamamen kay
den 10 hektar 1090 M. M. ve adım
la yapılan ölçüye göre 120 dönüm 
ııenişliğinde ve 874 lira değerindeki Çiçek ııüzelliji;in canlı tablosudur. 
tarlanın yarısında 80 hiaae itibarile 1 Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za· 
17 hiuei ,ayiaaı ve ayni tarih 6 nu- manlarımızda ruhumuza neseler ser
marah tapuya ait savanda mevkiinde per. Çiçekçilik de ııüzelliğe ayrı rev· 
,arkan yol garben Molla lbrahim ye- nak verdiği için bedii sanatlar haya
limleri ,imdi lzmirli Hamdi, ,imalen tına ıı:irmistir. Bu sanat simdiye ka-I 
Sakızlı Y orgİ timdi Nuri veresesi, dar hep Türk olmıyan unsurlara 1 
cenuben metruke ile mahdut bir hek- h d'l' d' H h d 1 

MM 165 
bü .. k . ma sus zanne ı ır ı. er sa a a ze· 

tar 8380 . . yu zeytin k' k b"l' . . .. T" k k 1 
32 del. t' · 'l 250 ı· d - li a ve a ı ıyetını ıı:osteren ur · a-

ı zey ını ~mı ıra eger • I 
· l'"" L--t 'k' h" · 40 h' dınlııı:ı bunda da muvaffak o mus· ı 

zeytın ıgın ueo e ı ı ıuesı ısse .. • . . . ı 
itibarile 6 hissei ,ayiası satılmak tur. Tabu ve sunı el ıle ışlenmıs ve 1 
üzere müzayedeye verilmiştir. 6/6/ süslenmi• paketler, matem çelenkleri 
938 tarihine müsadif pazartesi günü hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi-1 
saat 11-12 de Kemalpa~ icra daire- danlığı ile Kar51yakada iki çiçek! 
ıinde yapılacak birinci artırmasında bahçesini rekabet edilmiyecek dere-, 
teklif eqilecek bedel muhammen kıy- cede ucuz veren bu kanaatkar Türk 
metin yüzde yetmiş be,ini bulduğu çiçek müessesesini ihtiyacı olanların 1 
takdirde ~a!e ed'.lecekti~: No~s~n bir bir kere ziyaret etmesi öteden beri il 

bedel teklıfi halinde muşterının le- bu müessese ile alı• veriş etmek su-, 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma retile alakadar olan. zatlarca da ma-1 
15 gün uzatılır. 21 /6/938 salı günii 1• I b h k'k · · k d k 

· 
1 

ıl k 'k' · art um o an u a ı ate ıştıra e ece • 
aynı saat e yap aca ı ıncı ırma- I d. 
da da teklif edilecek en son bedel er ır. 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş Belediye ~vlen'.1'e d.airesinde 
b~ini bulniadığı takdirde 2280 nu· Cıçekçı Sadıye 
maralı kanun mucibince satış durdu- 4 

•· 

rularak salla beş sene taksite ba~la - IZMIR SULH HUKUK MAH-. 
nacaktır. Satış pesin para ile olup KEMESINDEN: 1 

yüzde iki buçuk dellilive müşteriye I · 1 h" 1 "dar · kil" 1 · · Alın k . . 1 . uh zmır n ıaar arı eaı ve ı avu- 1 aıttır. a ıstıyen erın m am· k l S" tar f d ki ahk 
kı .. .. d ed' b k a ureyya a ın an es m e-ı men ymele gore yuz e y ı U<"U • 

· sbetinde teminat akçesi le ihale va- me önünde 229 No. lu dükkanda tü- 1 
~;tlerinde hazır bulunmaları ve fazla tün bayii iken halen ikametgahı' 
izah'lt istiyenlerin bu günden itiba- '.1'eç~ul Tacettin aleyhine tüt?? bey·! 
•~ açık bulunan şartnameyi gorüp ıyesınden 288 kuruşun tahsılı hak-

1 t"lkik eylemeleri ve bu mülklet üze- kında açılan davadan dolayı Tacettin 
rinde bir gima hak ve alacak iddia- namına tastir kılınıın davetiye varıı
l!nda bulunanlann 20 gün içinde da- kasının ikametgahının meçhul bu
ıreye müracaala vesikalannı göster- lunduqundan bahsile bili tebliğ iade 
meleri aksi halde hakları tapu sicilile edilmesi ve müttehaz karar üzerine ı 
sabit olmıyanların paylaşmad:m ha- gazele ile ilana raV,men muayyen 1 

riç kalacakları ilin olunur. Dosya .. d · b h ·· t l d .•. d 
No. 935 _ 589 du•. gun e 11 a vucu e me . ıg~ en 

1465 
(
915

) hakkında gıyap kararı verılmış ve 
hazır bulunan davacı vekilinin ifa-

. desi dinlendikten sonra mahkeme 
KASABALI HA YRl iFLAS !DA- . . M 938 t ih' ad' f 

RESi MEMURLUGUNDAN: ıçın 14 ayıa. . ... ar ıne. tes u 

26/ 8 / 937 "h' de 'A• I . eden cumartesı gunune tayın kılın-
tarı ın ı aıına zmır • . k. d 

ticaret mahkemesince karar verilen mış oldugundan yevmı mez ur ııı 
Kasabalı HRyrinin ahiren teklif etli- saat onda mahkemeye gelmediği ve
ği konkordato alacaklıları t11rafından 1 ya bir vekil gönde~~iği takdirde 
kabul ve keyfiyet ayni mahkemenin hakkında ı;ııyaben hukum aadır ola-
6/4/938 tarih ve 334 No.lu kararile cağından tebliğ makamına kaim ol· 
tasdik edild~inden ilin olunur. lmak üzere ilin olunur. 

1477. (9~2) 1475 (914) 

D .. \IMON 

No. 926S No. 936S 

DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Yapılıt itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
aarın harikulade icadı olduğu ,Uphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi bef yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
ödemiıli 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyuduır 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası ı lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuöunden At, Tayyar.,, Ktipekba,, 

Değirmen, Geyik Ye Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot beıi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tip 
nıensucatına faıktir. 

'f~leton 

'J'ı·lgraf 

No. 2211 ve 3097 
adrf>Sİ : Bay~ak lzmir 

, 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhi dişler her insanı zlyao 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza elmt'~ 
isterseniz siz de emsalstz olan 

"PERLODENT" 
dl' macununu kullanınız Bundan eld ~ 
edeceljlnlz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksıntz 
~ .,.. ~~. ,~. ~ .............. • e- ""''1""4 
~ trc. ~.o<..- ,,~. c 1 ~ Jw.aA.t "'"il..U..4\. . 

TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fraş aabunu ve kremi ile gllıellik krem• 

!erini lıuUanınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

tıtlar için lımlrde Gaıi Bulvuında 25 numarada umum acen· 

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Teefon 349• 

ll/IR .................................... . 

BAö VE BAHÇELERINlZI ·PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayı,aız, ayni kaide üzerinde 

DlESEL MOTöRONE ai ••. ple edilmit POMPALARDAN i.tifade 
ediniz. ŞEHlR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDI 

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



in.san vUcudu dif
lere muhtaçtır.Diş
lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

·Dişler niçin ç~rür ~ 
Sal1a dediğimiz ağız guddelermın uaareaı 1al: 
nız 7emekleri hazma hazırlamakla ~~ a~ı 
zamanda yemek saatleri aruınd.a ~ıtl~. tem~~ 
lemeie de yarar. Fakat bu temızlık k~fı. de11l
dir. Ditlerinizi çürümekten kur.tarmak 11tiyona· 
nız sabah, öğle ve ak~ ~YOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelısınız. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

• Fenni S!Özlük için --. 

KE~ıAL KAMiL A 'f AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cim ve Çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe sif erik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla albn, nikel, pilatin, bu baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

~·-------------------------------· 
··e:::-=L=~ 

Ditleri içinden dıtından temizliyen her kesin beğendiği ve 
doktorlann tavıiye ettikleri en ıert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Dit Fırçaııdır ..... . 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

lzmir ziraat mektebi müdürlüğün
den: 

öile ve aktam yemekleri dahil olmak üzere mektebimizde 70 
lira ücretli bir demirci ustalığı ile 50 lira ücretli marangoz uatalı
iı m~ldir. A,.ğıda yazılı evıafı haiz olanlarm 7 mayu 938 
cumarteai günü öjleye kadar mektep müdürlüğüne müracaatleri 
ilin olunur. 

Demirciden aranan vasıflar : 
1 - iyi bir demirci ustası olmaıı. 
11 - Elektrikten anlaması. 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. TtBERlUS vapuru clycvm limanımız-
ACHAIA vapuru 2S nisanda bcklcni- da olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham 

Baş, ~. adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit bUtlin ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhas.sa milesslr

dir. 

· yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen burg limanları için yük almaktadır. 

için yük alacaktır. RHEA vapuru 12/S/9.38 de beklen· 
SERViCE MARl11ME ROUMAINE mckte olup yükünü tahliyeden sonra 

BUCAREST Burgas, Yama ve Köatence limanlarına 
DUROSTOR vapuru .3 mayısta belde- yük alacaktır. 

niyor. Köatencc, Calatz ve Galatz ak- SVENSKA ORIENT UNIEN 

tarma.sı cTuna> limanlara için yük ala- GOTLAND motörü 19/5/938 dı 
caktır. R d H b SOCIETE COMMERCIALE BULGARE beklenmekte ~lup otter am, .am ura 

V ARNA Gdynia, Danımark ve Balhk lımanlan 

BULCARIA 22 . d b '- için yük alacaktır. vapuru nısan a e~-

lenİyor. Burgu, Yama için yük alacak- SERViCE MARITIME ROUMAIN 
br. ALBA JULIA vapuru 9/S/938 de 

DEN NORSKE MlDDELHA VSUMJE limanımıza gelip Malta, Marailya ve Ce-
OSLO nova limanlan için yük ve yolcu alır. 

BACHDAD vapuru 1 S mayısta belt- Ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
leniyor. t.kenderiye, Dieppe ve Nor- lardaki değişikliklerden accnta mcsuli-

·nç İçin y6k alacakm. yet kabul ebnez. Daha fazla tafaillt içia 
GRIPIN 

KULLANINIZ. JONSHON VAR.REN UNES lkinci Kordonda F ratelli Sperco vapur 

iCABINDA GONDE VÇ KAŞE ALINABIUR. Jc:'ccMoRE UVERPOOL acentalığma müracaat edilmem rica olu-
lıim ve markaya dikkat •• Taklitlerinden aakınmız.. ~ vapuru S mayıeta bekle- nur. 

~-----m-------------------·~B~V~~~~~ ~~:4lll~lMUn~ .,. na, Galatz ve Braila için yük alacaltbr. 

\ 
) 

......, 

Saç Eksiri 
Saçlann dökillmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

aaçlann köklerini kuvve>:tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdaudır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayiba11 vardır. 

Komojen Kanzuk aaç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

nnda bulunur. 

_.._ . \ . - - .. . . . . 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLA 

=== -;=a 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

--~!lll'l:ı:.mlllm ................................ ~ 

"Um dal 
" OPORTO vapuru 7 mayıs 1938 de ,, umum 1 Liverpool için yük alacaktır. 

deniz acenteliği 
Ltd. 

THE GENERAL STEAM NAVlGA· 
TION LTD. 

ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta 
Londra için yük alacakbr, 

DEUTSCH LEVANrE • LINJE HELENIC LINES L TD. 
HELLAS vapuru 13/ IS mayıa ara• yükA~.':'8 limannnnda olap 

anda beklenilmektedir. Rotterdam, lh l l kJ'L' 
. . . .. Tar ve nav un ardaki değişi iıue. 

Hamburg ve Anvora limanlan açın yult den acenta mesuliyet kabul etmez. 
alacakbr. 

GRJCORIOS C. il vapura 23 - 24 ma· 

yıa aruanda beklenilmektedir. Rotter-

dam, Hamburg ve Anvers limanlan için 

yük alacaktır. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RIO PARDO mot6ril 22 mayıata bek

leniyor ve Nevyorlr. için yük alacaktır .• 

Gerek vapurların muvasallt tairhleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla ta&lllt almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

umumi deniz acentahlı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 3171 - 4072 

Paris faknlteainden diplomah 
oı, tablplerl 

Memleket hastanest dış tablhl 

Muzalter Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gfuı sabah 

saat dokuzdan batbyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
mı Alnı.-

111 - Motör ve teıviyecilik bilmesi. 
Marangozdan aranan vasıflar : H ti .. del ld. 
I - Marangoz ve ayni zamanda dülger itlerini yapması. aşara a muca e zamanı ge 1 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. il - Duvar ve Beton itlerini yapabilmesi. Geçen sene bütün lzmirlilerin 

3 - S 1443 (895) takdirlerini kazanan cWbiz mar· 
1!!!!!!!!!!!!=9!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!91!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1'!!!9~!9 kah methur Amerikan filidi ile bu 

a 
D oyçe Or iyant bank 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiB 

MERKEZi : BERLlN 
Aimangada 176 Şubeal Meocutiur 

Sermaye ve ıbtiyıt akçeei 
166,000.000 RRyhemıuk 

aen-: yeni ve çok kuYVetli bir for· 
mülle çıkan FAYDA ve emsali İliç· 
lan, taze ve müeuir Naftaliiı ve pire 
tozlarını, lngiliz markah kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki balhk vesa· 
ir bqerab öldüren ve Bumava Zi
raat enstitüsünün raporunu tapyan 
cKA T AKlU.Aıt tozlanıu kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
edebilirsiniz. 9 nkkamım istismar 
etmek istiyenlerin mağuamızla biç 

' ' 

.~ ) ·~, 

~ ... 
.j,I ..-.:~.., , ·~. _. '. 

Tftrkiyede ~nbeleri: lSTANBUL ve lZMfR 
:P.hınrcla Şubeleri: I\AIJlUK ve JSKKNDERIYE 

Her tiirlö hanka mnaıoAIAtnı iffl \"O kahul eder alikuı yoktur. Ba§ka yerde de fU-ı mamız;a dikkat buyurunuz. 
bemiz voktur. Lütfen yukandaki fir- TELEFON ı 3882 

Birçok huauıiyetlerine iliveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
ı - Elde mevcut numuneaine ve f&rlnamesinde yazılı vasıflan 

daU.inde zabıta memurları için 1500 adet mu,tamba kapab 
zarfla 6-5-938 tarihinde saat 15 te münakasaya konulmuttur. 

2 - Beherinde 17 lira 50 (kurut kıymet biçilen bu mUf&IDba 
lara ait f&l'blame;J'İ almak Te numuneıini görmek iıtiyenlerin em 
niyet umum müdürlüğü sabn alma komisyonuna müracaatları 

a - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin 1968 lira 50 kunıtluk t&' 
minat makbuzu veya banka mektubunu mubtm teklif mektupla
nnı Ye 2490 sayılı kanununun 2,3 ncü maddelerindi! yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü ıaat 14 de kadar komisyona teslim 
etmeleri. c 1130• 

'?0-2S--30-S 1295 (824) 



" CD 'S 

Japonlar ,Cin mukavemeti karşısında 
Cesaretsizliğe düştüler. Kendilerini seri bir zafer kurtarcibilir 

- !221 

JAPON JANDARMASI Katolik üniversitelerine 
Amerikan vapurunda araştırma yaptı Neşredilen mektupla Rasist nazariye

alıkoymak istediler si hakkında kilisenin fikri bildirildi Bir lngiliz kamyonunu da yolundan 
~-

PARJS, .f (ö.R) - B. Hitler Roma-
daki coşgun tezahürat arasında Papa na· 
mına kongregasyon1ar nazırı monsenyör 
Roıısini tarafından neoredilen bir mek
tupla da karıılaomıştır. Bu mektup bü
tün kato]ik üniversitelerine Hitlerci na· 
zarlyelerin tehlikeli mahiyetini hatırlat· 
maktadır. Mektupta Rasist (Irkçı) naza-

ŞANGHA Y, .f ( ö.R) - Hareket et· 
mekte olan bir Amerikan vapuruna çı· 

itan Japon jandarmaları vapurun hare• 
ketini menetmifler ve içinde gizlice yük
Jenmio albn külçeleri olduğunu iddia 
ederek araobrmalar yapml§lardır. Ara,. 
turnalardan bir netice çıkmayınca vapu
run büyük bir teahhürle hareketine mü
.aade edilmiotir. Vapura yük verenler' 
Amerikan konM>loshanesine müracaat· 
Je hadisenin resmen protesto edilmesini 
lltcmiolerdir. 

Diğer bir h&dise de bir Jngiliz kam-· 
yonuna karıı olmuotur. Kamyon, ıofö
rün yanında bir lngiliz çavuou olduğu 

'•alde, Fransız imtiyazlı mıntakasından 

Jıkarak Japon işgali altındaki Çin mın· 
takasına girmifti. Bir Japon nöbetçisi 
bunun Hankeu'ye mühimmat taııyan bir 
ukeri kamyon oldufunu ileri eürerek 
yoldan alıkoymak lstemiftir. lngiliz ça· 
vuou Hankeu'ye gitmediklerini, bilakis 
Hankeu'den geldiklerini ve kamyon için
de mühimmat olmadıfını eöy}emio ve 
toföre yoluna devam emrini vermi~tir. 
Japon nöbetçiııi kamyonu durdurmak 
için ateş etmişse de lngiliz çavuou buna 
ehemmiyet vermemio ve kamyon yoluna 

· ı riyesinin ucubeliği karşısında papanın 

mütehayyir ve mütecasir olduğu kayde
dilmektedir. Sen Siyej mutadı veçhile 
Hitlerizmin esasını teşkil eden -tezi ıekiz 
maddeJik bir formül halinde hülasa ede
rek bunların ahlak kaidelerine muhalif 
olduğunu iddia etmektedir. 

devam etmi§tir. • 
LONDRA, 4 ( ö.R) - Tokyodan 

Reuter ajanaına bildiriliyor ı Japon hü

Japon kuvveileri 
V AŞINGTON, 4 (A.A) - Çin güm- Zira diğer cephelerden otuz binden faz· 

rükleri hakkındaki lngiliz - Japon itilafı la kuvvet ayırmalan imkansızdır. 
hakkında hariciye nazın Hull nezaretin Şanghay varoolarında eeyyar Çin kol
müzakerelerden haberdar. edilmio oldu- lan gittikçe daha fazla faaliyet gösteri. 
ğunu ıöylemekle iktifa etmiştir. yorlar. Longhay cephesine gönderilen 

JAPONLARIN GA YRETl 

LONDRA, .f (ö.R) - Hankeu'dan 
bildiriliyor ı Japonların Longhoy hat
tında büyük bir gayret sarfına daha ha
zırlandıkları anlaşılmaktadır. Fakat Çin 

kuvvetler aebebiyle Pekin garnizonu 
kuvvetten düomü§tÜr. Bundan istifade 
eden Çin kollan Pekin • Hankeu demir 
yolunu Pekin kapılarında kcsmiolerdir .• 
Diğer Çin seyyar konan Nankinc yaklaı· 
mışlardır ve şimdi bu şehrin yirmi kilo
metre cenubunda bulunuyorlar. 

~ümeti bu hafta içinde geçenlerde kabul mukavemetini kırmak için lüzumlu olan 
edilen milli aeferberlik kanununun bir kı- unsurlara malik değillerdir. Çin erkanı- 800 B1N Ç1NL1 
ııım hÜkümlerini tatbik mevkiine koyan haıbiye,inin Lir mümessili şu beyanatta HANKEU, 4 (ö.R) - 800 bin ki~i-
bir imparator emirname1i neoredecektir. bulunmuştur : lik bir Çin kuvveti cenubi Şantung cep· 
Bilhassa gıda maddeleri eanayie ait mad- - Japonlar ordularının maneviyat heainde umumi taarruza geçmi§ ve Ja
delcrin kontrolüne ait hükümlerler bazı kınldığını durdurmak için sür'atli bir pon ordusunun merkezine oiddetli bir 
endüstrilerin aeferbcrliği, fabrikaların zafer kazanmak ihtiyacındadırlar. Çünkii darbe indirmiıtir. 24 saat içinde Çin or· 
kontrolü hakkındaki hükümler tatbik askerlerine Çin aeferinin bir askeri ge· dusunun ileri hareketi 11 kilometreyi 
edilecektir. Bu karar hayret uyandırmış· zinti olacağını vaadctmişlerdi. Japon as· bulmuştur. Haftalardan beri yapdmakta 
tır. Çünkü milli seferberlik kanununun kerleri oimdi Çin mul:avemeti karşısın- olan Japon umumi taarruzunun yava§1a
ıimdiki ihtilifta tAtbilıc edilmiyeceği aa- da cesaretsizli~e düşmüşlerdir. Onların ması üzerine bu mukabil Çin hareketi 
nılıyordu. Bunun hilafına hareket edil- malzemece üstünlüğü Çin ordusunun ıa- bekleniyordu. 
meainden Çin aeferinl.o Tokyoda beklen· yı üstünlüğüyle bol bol telafi edilmiştir. Reıımt Çin tebliği Liyen - Yi ile Tang 
mi;t olan muvaffakıyete erifemedifi ne- Japonlar takviye kuvvetleri istiyorlar... Çeng araııında Japon cephesinin yarıldı-
ticeai ietidJll ediliyor. Fakat kafi derecede adamları yoktur ..• ğını bildirmektedir. 

Küçük Antant konf er an sn 
Dün sabah üç devlet nazırlarının 

~oplantı oldu huzuruyla ilk 

Birinci maddedeki hata aryen olmi· 
yan ırklan hayvanlık hududuna kadar 
dü,ürmektedir. Bu nokta ile Papa, kato· 
likler nazarında, yahudi aleyhtarlığına 
ağır bir darbe indirmektedir. 

2, 3 ve altıncı maddelerde Hitlerlzmin 
kan eaflığı hak.kındaki iddialarına cevap 
veriliyor : Bu maddiyetçi bir telakkidir., 
Cemiyetin temeli kan değildir. Bütün İn· 
sanlar arasında mÜ§terek olan ruh ve 
kardeşliktir. 

Bunun bir neticesi olarak dördüncü ve 
bqincl maddeler insanın bütün oahsıru 
ve dini emellerini >Barbar bir ırk putpe· 
reatliğine> tabi kılmak iııtiyen Hitler na· 
zariyelerini reddetmektedir. 

Fakat en ıiddetli tenkit devlete ilaht 
bir mahiyet veren ve insanları devlet ma• 
lünasında son derece ehemmiyetsiz bir 
çark dereccııine indiren, ıahsı devletle ve 
devlet için yaııyan bir mevcudiyet ya
pan yedi ve sekizinci maddelere karşı
dır. Papa c.Devlet ahtapotunun hadden 
aoırı inlı:ioafını> reddetmektedir r 

PARIS • .f (ö.R) - Almanyada Ro-
tenburg etathalteri bu vilayet peeloposu Papa PY 
monsenyör Prol aleyhinde ıiddet1i bir tudik etmesi lazımdır. O belki ıehit çe· )erden protestanlar da istisna edilmi9 
makale ne§retmiotir. Bunda bu baı rahi- lengiyle elini kuşatmak iatemiftir. Bu değildir. Protestan kilisesi namına neşre· 
bin plebisitte reye iştirak etmemeııi dola- oeref kendi.ine reddedilecektir. Vazife· dilen bir beyannamede bir çok pastorla
yıeiyle kendiai itham edilmektedir: ane muhalif hareket ettiği için bunun nn tahoit karargahlannda toplandık.lan 

c.Moneenyör Prol mebusa.n }istcainde neticesine katlanmalıdır.> bildirilerek dindarlar cdini müdafaaya!> 
bir çok kilise düşmanları olduğu için Bu ıuretle vali peskoposu istifaya da- davet edilmektedir. 
reye iştirak etmediğini mazeret malc.a- vet etmektedir. Bu hareket kiliseye kar- Diğer taraftan Avuııturyada Hitlerizm 
mında ileri ıüremez. Cenabı hak.kın Füh- fi hükümetin aldığı tavni hareketi göııte- nazariyelerine muhalif olan bütün kitap· 
rere tevdi ettiği vazifenin büyüklüğünü riyor. Katolikler aleyhindeki bu tazyik- lar toplanmakta ve yakılmaktadır. 

Alman Şefi Romada 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE baklanda tek bir kelime yoktur. dikilen ibide önünde tekrar edilmit 
çok sefirler ve ba4<I& Japonya, lapan- B. Hitler bu sabah Venedik sara- tir. 
ya ve Macariatan sefirleri göze çarp- ymda Düçe ile ilk mülakatını yap- V enedik meydanına · dönen Füh
makta idi. mqtır. Fakat bu ziyaret pek kısa ol- rer burada toplanm1' olan Roma gar

Şanaölye yapılan kabulün geniıli- m\14 ve Führer sadece Düçe tarafın- nizonu ile krabn ail~leri ve kara 
ğinden ve tenviratın güzelliğinden dan Kirinal aaraymda kendisine ya- gömlekliler milisi tarafından selir-ı
aon derece mütehassis olmu4tur. pılan protokol ziyaretini iade elmi•- lanmıt ve halkın hararetli alkı4larile 
Roma valisi Prens Kolona B. Hitlere tir. iki bükümet reisinin mülakatı hrlılanmı•tır. 
yaklqarak fU hitabeyi olrum\14tur: saat 9,30 dan 10,5 e kadar sünnüf- Roma 4 (ö.R) - Alman gaze.. 
cRomanın haşmetli namına Alman tür. Bunu öğleyin kralın sarayında teleri Roma muhabirlerinin telgraf· 
milletinin tefi olan size Alman mil- saat 12,45 de verilen ziyafetteki larile Führerin Roma seyahatini a
letinin en büyük adamı taraf ır.dan umumi görüşmeler takip etmİ4tİr. dım adım takip ediyorlar. « Lokal 
medeniyete karşı beslenilen derin Fakat önümüzdeki günlerde diğer Anzeİger » gazetesine göre B. Hit
hayranlığı asla unutmıyan Romanın mülikatların yapılacağı muhakkak- lere yapılan kabul Romada biç bir 
gür selamını takdim ederim. Roma tır. devlet reisine şimdiye kadar müyea-
halkı sizi Romanın toprağı üzerinde Venedik sarayında B. Hitler B. ser olmam14 derecede muazzamcbr. 
~ılamakla mesuttur.» Muaaolini ile 9,5 da görü4ürken di- Siyasi bakımdan bütün dünya bu 

Gardan Kirinal sarayına kadar B. ğer taraftan ltalyan nazırlarından B. ziyaretle Roma - Berlin mihverinin 
Hitlerin geçİ4İ son derece hararetli B. Ciano, Staracci, Alfieri de Alman kuvvetini görmektedir. Roma göriif-

Küçük Antant konleran•ına İJfİralr edenler tezahürata vesile olmu4 ve her köte nazırlarından BB. Ribentropp, Hes melerinden Anupa devletleri ara-
- BAŞT ARAFI 1 ıNCt SAHtFEDE - 1 tekli verilmesinin icap ettiğini ı noviç tarafından açıkça Bertin ve batma yerleştirilmiş olan opikerleı ve Göbelale birlikte diğer bir odaya siridaki münuehetlerin aulh ve me
tan~ devletleri namına alınacak 1 aöylemittir. ı Roma ile sıkı bir samimiyet mec- Führe"? !"~ birlikte ~ul~uğu ~erek kendi aralarında göriitm~- saleme~ dairesine ircaı yohmda müı-
vazıyet . f PARIS 4 (Ö. R.) _Küçük an- rası verilmittir. Bu sebeple müza· otomobıl ıçmden bu nUD!.,aY)flere lerdır. Bundan sonra alay Venedik bet netıceler çıbcakbr. 

2 - Habet imparatorluğunun tantın Si~aiada toplanan senelik kerelerden merak uyandırıcı bir mukabelesini saniyesi saniyesine sarayından çıkm14 ve B. Hitler balkın cDaily T eleııraPh» gazete1i dün 
tasdiki. (Malum olduğu üzere üç konferansından hiç bir sürpriz fey beklenemez. radyo ile yayllll§lardır. tezahüratına mukabele edebihnek alqam Romada cereyan eden emsaJ. 
devlet filen imparatorluğu tanı- çıkması beklenmemektedir. Ha- Fakat konferansın Milletler ce· Dikkate değeri olan bir bidiae de için kendi arzuaile açık bir otomobil- siz tezahürlerden mihverin her za· 
mıt bulunuyorlar.) bet meselesinde üç devlet zaten miyeti konseyinin 9 mayıs İçtima- ıudur: Papanın resmi gazetesi sa- de yer alımttır. Alay ilk önce Pante- mandan daha kuvvetli olduğu neti-

~ - E~alliyetlere kartı takip aleni vaziyet almı,Iar ve impara- ında ekalliyetler meselesi hak- yılan «Uuarvatore Romana» gaı.t!!- on meydanına geçmi4 ve Führer ltal- ceaini çıkanyor. Ve Avrupa devlet-
edılecek sıyaset. torluğu tanımıtlardır. Cenevrede kında üç devlet arasında mÜfte- lesinde B. Hitlerin Roma ziyareti ya krallarile ıimdiki kralın babası leri anamda münasebetlerin normal-

4 - Avrupa siyasi vaziyetinin Habet ilhakını tasdik hususunda rek .. bir. siyasete karar . ve~esi detlerin Çekoılovakyadaki kay- kral H~'!_onun mezarlanna nazi te.t~lmeai yolu~a bu ... ~~d!en İ~ 
inkitafına ait tetkikler. Milletler cemiyeti azalarının ~e~- - mumluin olursa - ehemmıyetlı bir natmalariyle Romanyada Demir renklenle baglanmıt ~.ele~er koy- netıceler beklenebılecegını umıd edi-
5- Küçük antant devletlerinin best bırakılmasına matuf lngılız hadise olur. Bu müzakere Roman· muhafızların Alman taraftarı tah- m\14tur. Bu çelenkler uzerınde sade- yor. 

Macaristanla münasebetleri. tetebbüsüne müzaheret edecek- yada eski Goga kabinesi tarafın- rikleri arasında münasebet görül- ce. •'! iki kelime yazılı idi: Adolf Paris 4 <>:--.A>. - .. Stefani Ajan-
. .. .. lerdir. dan yahudiler aleyhinde yapılan düğünden Çekoslovakya Roman- Hitler. . • sının mubahın bıldırı!.~~: 

PARI~'. 4 ( ö.R) - Kuçuk an- Konferansın Çekoalovakyaya tazyik üzerine yahudi ekalliyeti- yayı bugün bir kaç ay evveline Halkın hararetli muhabbet te:za- . Bu sabah çıkan b~t~n gazeteler 
tant harıcı~~ nazırları a~asında kartı Alman meselesini tetkik et- nin müracaatiyle tahrik edilmit nisbetle bu meselede kendisine hürleri üzerine B. Hitler dönerek, ılk sayfalarını Muasohnı Romasınm 
bat~ıyan mu~~kere dolayısıle Ma- meai beklenemez. Zira küçük an- bulunmaktadır. Fakat muhakkak- daha yakın bulmaktadır. Romaya gelişinde olduğu gibi, kolu- Almanyanın büyük ıefine yaptığı 
carıstan harıcıye nazırı bay Kan·jtantm en parlak günlerinde bile tır ki Cenevrede bu müzakere ge- Fransa ve lngilterenin orta Av- nu uzabnak suretile halkı selimla- muazzam resmi kabule tahsis etmek
y~ taraf.ından ~ Vre~e. » g~zete-1 bu tetekkülün yalnız Macaristana nitliyecek, Çekoslovakya Alman rupa memleketlerine ekonomik mqtır. Buradan Alman devlet reisi tedirler. 
ııne verılen hır mulakat dıkkat f kartı kartıhklı yardım taahhüdü- ekalliyetinin çalkantısı Romanya- yardım ihtimali küçük antant dev- meçhul ltalyan askerinin abidesine Londra 4 (A.A) - Havas Aian· 
uyandırı:n~ttır. Bu mülakatta Ma-,nü ihtiva ettiği tasrih edilmit ve da Macar ve Yugoslavyada Al- letleri arasında it birliğini kuv- gİtmi4 ve burada harpden sonra ya- sının muhabiri bildiriyor: 
car harıcıye nazırı hükümetinin üç devletten her hangi birine kar- man ekalliyetlerinin vaziyeti de vetlendirecek mahiyettedir. Niha- pılan merasimin en heyecanlısı cere- Emin bir ltalyan menbaından öğ. 
küçük antant devletleriyle bir ya·•tı bir Alman tehdidi meselesi da- bahis mevzuu olacaktır. Bu mese- yet Macaristanla uyutmak arzusu yan ebniştir. B. Hitler büyük harbe renildiğine göre Musaolini .-bsi nü· 
kınlık tesisi fikrine kartı son de-1 ima sükutla geçittirilmittir. Bu lede üç küçük antant devletinin bugün her zamandan daha kuv- iştirak ebniş bir Alman muharibi 11- fuzunu kullanarak Südet akalliyetl 
rece iyi temayüller beslediğini ve vaziyetin değittirilmesine bugün mütterek bir vaziyet almaları mü- vetlidir. Bu sebeplerle Sinaia mü- fatile harpde ölen bütün ltalyan as- meaeleaini Fransa ve lngilterenin ar
fakat bunun tahakkuku için ekal- hiç ihtimal yoktur. Zira Yugoslav- nakataların faydalı olmasına hiz- zakereleri alaka ile takibe değerli kerlerini selimlamıttır. Ayni mera- zusuna tevfikan halletmesini Hitler-
liyetler meaeleıine müabet bir hal ya harici siyasetine bay Stoyadi- met edebilir. Diier taraftan Sü- •örülmektedir. aim fqiat inkılibınm ölüleri namına den iat.ivecektir. 


