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Montrö 
Ve Türk - Italyan 
dostluğu 

-0-- . 

ltalya, Montrö boğazlar ı;nuka
veleıini tasdik etti. 

1923 senesinde Lozanda yapı
)an «Birinci Boğazlar» mukavele
si, Türkiyenin en tabii bir hakimi
yet hakkını takyidata tabi bulun
durmak ıuretiyle, emniyet \"e mü
dafaamızı sürprizlere açık bırak
mıştı. 

istiklalini \"e milli mevcudiyeti
ni temin azmile girittiği amansız 

Montrönün tasdiki Türk - ltalyan dostlu
ğunun yeni bir tezahürüdür 

lıkendenından güzel bir manzara 
savattan muzaffer çıkan Tür- Antakya 4 (A.A) - Anadolu nun reiıi mesaiyi saat 19 a kadar de-
kiye, münhasıran dünya aul- Ajansının husuai muhabiri bildiri- vam ettirmeğe aalihiyettar olacaktır. 
hunun menfaatine olarak o yor: Komisyon kayıt muamelesinin tea-
gün ıçm müıaadekar bulun- Seçim komisyonu lakenderun ıeh- rii İçin her köy ahalisine mümkün ol-
muttur. Fakat dünyanın emni· rile Jakenderuna bağlı lakenderun ve duğu kadar toplu bir tekilde muh-
yet ve istikrardan uzak olan vazi- Arıur nahiyelerinde kayıt muamele- tarlanrun idaresinde müracaati tav-
y~ti, birb~rİ?İ takip .. ed~n ':ahi~ BQfvekil ve hariciye vekilimiz bir arada ıine ve Kınkhan tehriyle Beylan siye ebnektedir. 
bır çok badıaeler, Turkıyenın cı· kar ,. . ... ... . . Akt Orh · ahi 1 · 
hana en eyi aulb örneklerini ver- An a 5 (Hususı) - Başvekil dogdugu evı zıyaret ettiler. Gazete- ve epe ve an~ye n ye et'l!'-
mit bulunmaaına rağmen endite· B. Celil Bayar Belgrada gitmek üze- ciler yarın (Bugün) Belgrada hare- ~ 4~5.de başlanacagmı resmen bıl- TORK HEYETININ 
•iz kalmaama müaait değildi. re yann alqam (Bugün) Ankara- ket edecekler ve Başvekilin Belgrad dirmittir. • • SlKA YETLERI: 

Boğazları tahkim etmeğe mec- dan hareket edecektir. ziyaretinde hazır bulunacaklardır. A:?takya .~ında ~lama t~ı 
burduk. Selinik 5 (Hususi) - Bmada Ankara 5 (J\:.:A) - C. H. Partisi benuz tesbıt edilmeDUftir. Günde Antakya 4 (A.A} - Anadolu 

Kendi emniyetimiz gibi dünya bulunan gazetecilerimiz Atatiirkün kamutay grubu bu güJı ( 4/5/938) her tarafta 200 - 300 kitinin kaydına Ajanamm huauai muhabiri bildiri-
ıulbunun emniyeti de bunu icap çUpmba saat 15,30da Trabzen aay- ça--caktır. Bürolar saat 8 elen 18e )'or: 
ettiriyordu. - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - kadar açık bulunacaktır. Fakat büro- - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

Türkiye beJDelmiıeı bütün fzmı·r 
meselelerde büyük doıtluldan, 
ıenit 'Ye mütekabil anlatmaların 
ruhu içinde yqatnlak azminde ol
duğu için Lozan muahedesini~ 
Bojazlara ait olan hükümlerini 
o muahedede 'Yaziiülimza olan 
deTletlerin muvafakati ile tadil et
tirmek yolunu tuttu. 

Montra konferanaı, böyle hüa
nüniyetli ve azimkir bir ıiyaaetin 
mahıulüdilr. 

Orada cereyan eden ıörütme
leri, muahedenin ne kadar büyiik 
bir himmet mahsulü olduğunu, 
Türkiyenin zıd menfaatleri birlet
tirmek için ne kadar büyük 
aayretler sarf ettiğini burada tek
rar edecek deiiliz. 

Montrö muahedesi, Akdenizde 
bir «Emniyet unsuru» olarak vü- ~ 
cut bulduğuna göre, kendiai ile aa- t 
mimi ve dostane münaaebetler 1 
idame ettiğimiz ltalyanın bu mu-.j 
abedede imzaaı olmaması bir ek- ~ 
aildikti. 

Felaketzede yurt· 
taşlara yardımda 
ön safta bulunuyor 

o 
Kır,ebir ve bavaliai f eliket

zedelerine kartı yurdun her 
tarafında aösterilen ,efkat ve 
bauuiyet bütün hararetiyle 
devam eylemektedir. 

lzmir merkezi ve memurla
nn maqlarından terkeyledik
leri yüzde ikiler hariç olmak 
üzere lzmir vilayeti kazala
rında doğrudan doğruya halk 
tarafından yapılan teberrüa
bn yekUnu ıekiz bin kırk dört 
lira elli yedi kuruta baliğ ol
muttur. 

Merkezde ve kazalarda Kı
zılaya yardım hareketleri 
kuvvetle devam eylemekte
dir. 

Bitlerin ltalya seyahati 
90 tahtelbahirin de iştirak ettiği 
büyük bir deniz hareketi yapıldı 

ROMA, (ö.R) - Dün ak9am huıuıi trenle Romadan hareket 
eden bay Hitler ve maiyeti bu sabah ıaat onda Napolinin Santa 
Sicilia garına gelmitler ve daha önce gelmit olan kral ve B. Mua
aolini · tarafından ıelamlanmı!lardır. Bütün bu zatlar heman Ka. 
vur zırhlısına çıkmı~lar ve cAmerika Veapuci• ve cK.riıtof Ko
loumb~ mektep gemilerinin mürettebatının alkıtlariyle kartılan· 
mıtlardır. B~y Hi.tler bura~~ t~•!zle idare edilen bir aemiye 
kartı atıf telamlerınde ve bırıncı fılonun geçit resminde hazır bu-
lunmuftur.Geçit resmine ittirak eden harp gemileri ikinci filoya 
ve muazzam ıaffı harp gemilerine iltihak etmitlerdir. 90 tabtel· 
bahir de bu geçit resmine ittirak etmiftİr. Deniz hareketlerinin 
birinci kıımı böylece bitmi9tir. 

• 

Binicilerimiz 
yeni bir zafer 

daha kazandılar 
• 

Italya Krah 
süvarilerimizi 

tebrik tı.tti 
---·---

ANKARA, 5 (A.A) - Dün 
Romcula ltalya kralının ha
zuru ile yapılan kral enter
ncuyonal Pankar müabaka
ltıTına iıtirak eden muhtelif 
milletlere mensup subaylar
dan yalnız ikisi müsabakayı 
hatcuız oltıTak bitirmiılertlir. 
Birinciliği ilcin edilen ba iki 

mbaydan birisi ekibimiden 
yüzbtıf1 Cevat Kula diğeri de 
bir Alman aıbayıdır. Ba mi-
aaba.lıada •on tcunilte ancalı 
bef sa bay girebilmiftİr. Ban
lorclan ilri.i elribimiden ,ls
bafı Cevat Kula ve ~ 
Cevat Girlıan diğer iltiai Al
man ve biri de lrlantlalı ..,.. 
baydır. 

ltal70 lrralı yiizbap Cevol 
Kala ile Cevat Giirluının el
lmni nlıaralı miilıôlatlanni 
vermiıtir. 
Siioarilmmis on binlere. 

ltallı taraluulan COfPft H 
meldi allıaflarla a1,,....., 
ta. Binicilerimisin ba yeni 
muvallalııyetleri burada bi
yiilı bir •evinç uyanJınlı. 

Türkiye • ltalya arasında halle
dilmemit hiç bir mesele yoktu .• 
iki milleti ayıran hiç bir ihtilaf 
mevcut değildi. Türkiye, Akdeniz 
komıuau ltalya ile daima sa
mimi münue6etler idame etmek 
iıtemittir. Zira iktıaadi menfaat
lerimizin genifliii bu münaaebet
Jere hız verecek mahiyettedir. 

lzmir merkezinde tebeiriat 
belediyenin 2000 liraıı hariç 
olmak üzere fU birkaç sin 
zarfında yirmi bin lirayı bu
lacağı ümit edilmektedir. 

Öğleden ıonra deıtroyer filolariyle deniz tayyare filolarının 
bombardunan talimleri aeyreclilmittir. B. Hitler ınin,,atiir ltt.p •.....,.,; ~e tetlıilıler yapıyor 

Habet harbının uyandırdığı 
anormal vaziyet olmasaydı mu
hakkak ki ltalya timdiye kadar 
bu mukaveleyi imza etmif olacak
tı. 

* Kutadaıında hamiyetli yurt-
tatlann Kır9ehir felaketzede
lerine yardımlan 455 lira 75 
kurutu bulmuftur. Bu mebliğ 
Kuıadaıı Kızılay 9ubeıine ya
tırılmıttır. 

Dr. B. Uz 

20 Temmuz 1936 da yapılması -=-==-==:============;;;, 
lazımgelen bir hareketi, dostu-

Dört yıllık seçim 
devresinde ne 
işler gördü? 

muz ltalya ancak timdi yapmıt 
bulunuyor. 

Bundan yine memnunuz. 
Zira ltalyamn boğazlar muahe

desini taıdik etmesi, Akdenizin 
farkında sulha bir garanti daha 

1 
ilave etmiştir. 

Son lngiliz • ltalyan anlaşmaıı- 1 nın Akdenizde sulhun istikrarı için 
yarathğı emniyet havası yanında 
hu sonuncu jest, fÜphe edilemez 
ki bizim kadar müttefiklerimizi 
ve ıulh dostlarını da memnun ede-
cektir. ı 

Akdeniz sulJlUnda alakadar 
1 

elan bütün memleketler, dünya 
•ulhunun bekçileri arasında yer 

- SONU ı ·ı .. ıı SAYFADA -
c:cı,,v.r-r nn ,. w-.Y 

Vali ver belediye reüi 

Şef' in 
..... 

ANNELERiNiN 
Kabiri etrafında 
yapılacak park 

• 
Büyük Şelin viılitlelainin 

Kar,ıyalıa, Soialılmya tram
vay cculdesintlelıi Osman,,,,.. 
fa camii avlamntlalıi kabir
lerinin bir parlı içinde, 
gençliğin %iyaretgahı haline 
getirilme•İnin talıarriir etti
ğini biltlirmiftik. 

O.sman paşa camii avlaıun
da bulunan Büyük Ananın 
mezarının bulunduğu yer et
ralı bir parkla tev.si edilecek, 
oraya bir de heykeli dikile
cektir. 
Civardaki ar•aların i•tim

lak maamelekri yapılmıı, 
hatta Büyük Ananın mezarı
nın etralında yapılacalı par
kın temeli de 23 ni.antla me
ra.imle atılmlflı. Belediye ve 
Vilayet blit~el..u.Jen ayrı
lan lalaaİMılla 6cı ,,..,, Uınuıl . 

Küçük Antant 
konferansın da 

Müzakere edilecek olan mühim 
meseleler hangileridir? 

PARIS, S (ö.R) - Fransız ma
bafillerinin kanaatine göre Sina· 
ya küçük antant konferanıında 
müzakere edilen meseleler iki 
gruptur. Bunların bir kısmı bu hü
kümetlerin vaziyetlerini önceden 
tanımıt oldwdan meselelerdir ki 
bunlar hakkında, Habef ilhakı 
meıeleıinde olduğu gibi, mütte
rek bir hareket takip etmeğe ka
rar vermeleri kimaeyi hayrete dil
tilrmiyecektir. Diğerleri iae üç hü
kUmetin mütterek ve damtıklı bir 
hareket battı takip etmeleri muh
temel göriilmiyen meselelerdir. 

Ekalliyetler meaeleai sibi, ni
ha1et hiç bir hal tam bnlnnm11a-
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ŞEHiR HABER -ERi ~~~~;/erim ... 
Nı·sanda yüzde üç i ç· d 

Türk - Alman ticareti 

Dört yıllık Secim devresınde ın e ve 

noksan kaydedilmiştir J • b } d• . . . b 1!f;!~~a!aanıamam, haz Zmlr e e ıyeslnln aşar etmemamaÇine"l'elspanyayaait 

nı~~=t~ğ;rı!tkraı;::~ö:N:l1me~e ~:;s:ı~;eı:~==de:·ı • fı:Z:~~a';';~:=i ~~ ~::.aı: 
aan ayında Türkiye • Almanya ti- / konııervelerimize büyük bir alaka d ~ e ı • • d e • ıd e son sahifesi beni bu bahisler üae-
caretinde yüzde üç bir nokaanlılı: göstermeğe müaaittir. Almanlar ıgı iŞ er goz en geçırı 1 rinde tatmin eder. ille öne~ bu aa· 
~a!.ded~lmittirJ~isan ayınd": kuru lkuru kaysılarımızı beğ~n.~itlerd.ir. hifeyi gözden geçirir, 'bilfthara 
üzum pıyaıaaı durgun geçmıt, ya- Ancak yat kayısı sevkı ıtı üzerın· diğer sahifeleri o~m. 
pıl~ itler mahdut olmuttur. Ek- de durulması fayda verecektir. 
ıenyetle Hamb~ga, d~ e~el Türkiyenin hemen her tarafından Belediye reiaimiz Dr. B. Behçet VtA DORA: ı geliyordu. Fakat belediye ne baba.- * 
"l'armlf olan ~e:"• yanı '!ı'.onsm- bilhassa orta Anadoluda yeti,en \Uz, dört yıllık seçim devresi içinde sına olursa olsun bu iti de ba4Utm.· . . 
yaslyoln mkallard uzd'lmer~n~ dahılı mua- kayı11larımızın taze olarak Al- belediyenin batardığı şehir hizmetle- Kadife kalesine doğru tırmanırken ğı kararlaştınmt ve genif tesisat b"d~ır vd°'bt~m -~~r. bendı~ .. ~~ 
me e er ay e ı tftir. k' üta" le d'lm . rini -bir mümeJSillerine göst_,..i.. Be'--''-e reisimü: Bahri baba --'-- lı:urm•n L..-lamı...._ ı ır. e ır t ...... ııyen ır. ~ 

Stok k 1 _ . 1 8 manyaya sev ı m a e ı esı ,.... ----,, """Y poınu -..- """' .,.... .. •• b' . . L--ı 
a. ma~u~ ~~e .. v~ "l'e brma ihracat tacirlerimiz tara- olmak için, dün bir davet yapmqb. nın kadife kalesi ıırtlanna kadar uza- Su kaynaklan beton kanallarla "'.e •emme ~s~z ır ıtimat _. • 

n~arah l:ı:mır uzumlerı uze~ıne fından t ebbüs edilmesi l&zım- Şehir mecliai ftzala.nrun hazır bulun- hlacağını ve bu suretle parkın çok muhafaza alhna alınDllf ve üstü de rım ... Denenmıttır de ond.an .. 
teklıf yapılmanufbr. Alman .. P~!a· dır. Ka "!ııann bir de konııerve duldan bu davette belediye ve ,ehir genifliyerek 4dırin bu kıaımdaki çir- kapanmıştır. Buradaki kaynaklardan Dun o.nunla ara1D1Zda bır ~onut
slal~. ~alent 9-ih12 ~tmaraklıt uzumd' 1 - halinde ~ı mümkündür. Kon- müesseseleri gezildi. Bqarilan işler kin manzanımu ortadan kaldıraca- ,., .. da, yubn lıuundaıı gelen üç mal ıeçti. Bu.tkonoldUf~~ Ç~ dve 
enlDIZl ere an ıı eme e ır er. ..::ı ••• 1 .. 1 .. d - 1 h rd d fu ,_ d ıpanyaya aı ugu ıçın ııze e 

Fi ti - ledir• ıerve halinde getirilen kayısılara ve y.....,.. en mueaese er goz en ge- gını ana yo u. ıu an en maru ..,.. ıuyu ur ve tat- 1 tmak _ _._ d _ 
a er fOY • . ·ıd· BafUl)mu k . le .. F ik pa§adan batlı arak - hd an a tan z....,... uyacagım, 

7 numara 17.75 lira (yi.z kilosu Almanyada uAprikosenpulba adı ~··dur~ ı~ere ~d;: r uze- d - a . 1 . . ~ v~J!a ~ d tirilm kte la • Aramızdaki muhavere töyledir: 
aif Hamburg olmak üzere), 8 nıı- verilmektedir. Bu tekil gayet basit D"rt ·-"·'~ ve. °';ı\lf . . li t o~ ın~I zm~ m l ıa im~ satla e!..L~a.!e•-- e • indo ':._~~~ O - Çindeki harp ıizi nedeıı 
mara 18.25 lira, 9 numara 19.25 ve nisbeten masrafsızdır. Şöyle ki . 0 

.YtimUUA' seçd ımka e':ıC:S,,:. '?ecb - .~smedıy~ B en 
1 

ihi~lnu açı. ha !t";' ... ed'I """lik Vay ~ eo. ...... Y"" alakadar eder? 
li 10 .2S 1. t" k 1 t 1 d 1 sın son ıç aın a p&n<UK• ıçın u uzer ır. u yo, tar ymeti - IU temın e ı ece , ezır ve mana- B H h d ra, numara 21 ıra, 12 nu- aze ay111 ar or a arın an yarı a· • . _ --·'·-- . . ..L:. .. izd' y akınd ı1acak b fri tla _ larınd • ifad edeni • .h en - er cep e en .. 
mara 23 liradır. Geçen senenin ay- ra.k çekirdekleri çıkarıldıktan son· g~::.,=b~":::~reısın _... mu: --•~~-'- .a ya~•-=- a Y,a . ~ ıulan an ist e. ed"~~- - O - Şüphesiz insanca bir dü· 

d 1 
_ _ .. • • . . meoo ır ,..,..P sonu Termesı ~-Çil& ve zıyaret,....,...,. gezmeıer., tiyaç tamamen teının .._.....,... - ·ı ç· 1 · 

nı ayın a muame e goren uzum- ra ıderi mükemmelen temiz1erunit gib' bir di. Şehir eclio' . ka- taba' edilecektir Bililuıra 20 000 liralık b' muraf funce ı e ın7 ~e ıpanyaya aıl 
lerle bu ıeneki üzümler araıında fıçılAra konmakta ve üzerl&rine, :....... ~JI kiin mko mınl, ne 11 

• • • • ır - harp haberlerını takip edersiniz? 
kalite farkı bulunmamakla bera- bozulmamalannı temin için hafif rar .•cra me~ e yan e ar- la y7m ~~da ya~ıl~~- Ben - Hayır, yalnız bu kadar 
ber yüzde yirmi niıbetinde daha bir hamız dökülmektedir. Bundan kac!q~. evveli ;A ~ ATORK hey- KADlFE KALESiNDE: tır ki bu ılende dUfUDulecek bır qtir. değil, batka bir sebep te var. 
müsaitti. L ıln b' k hl keline gitti. Meclio izalan orada, O - Öğrenmek isterim bu se-

. • . ıonra nçı 1 ır IUl'ette apa !'" ATATORK heykeline bir çelenk bı- Şimdi ·· 1 lzmir nazb b' !in BELFDIYE FtDANUölNl>Aı b b' 
Alman pıyuaları son ay ıçınde ra.k se"l'kolunmaktadır. Elde edil- raktılar • tlerin' ifade ettiler • . guze • ır ge e '·· 

Iran üzümlerine rağbet göatermit- mesi bu kadar zahmetsiz olan ve ve mınne 1 · gibı ayaldanmıza kapanmtfhr. Ka- Ben - Meydandadır bu ıebep .. 
lerdir. Nisan ayında incir üzerine memleketimizin de kolayca iatih- Buradan, yeni belediye sarayının dife kaleainin en yüksek yerindm Belediye fidanlıimda elde ettiği- lapanyada bir millet ıavatıyor, 
ıtok mevcut olmadığından mua- sil edilebilecek bulunan bu cim yapılacağı sahaya gidildi. Belediye tehri gönnek cidden güzel bir teY· miz malumat cidden loymetljdir. Bu hür yatamak ve fikir sahasında bu 
mele olmllllllfbr. k.a)'llllara Almanya mütteridir. reisi, meclis arkadqlarma belediye dir. Ve İmam bialendirmektedir. fidanlık tehrin n belediye mü- çenberi parçalamak için.. Geni, 
ıı;;;;;;;iiiiiiii==----===================• waymın yapılacağı yeri gösterdi Ye Dört sene içinde yübelen mües- selerinin itlerini temin etmekle be- Çin ülkesinde de iki millet çarpı-

Ba zı mülklerin Kara sularımızda plinlan Weıinde izahat Terdi. seoeleri, hapnlan itleri bir bamJede raber hali zengindir. Ve büyük bir ftyor .. Biri emperyalist emellerini 
Filhaln'ka 4dırin artan fuliyetle, gÖrmek için kadife kalesine çıkmak ihtimam görmektedir. En nadide a- tahakkuk ettirmek, öteki varlığı. 

t h } Dün Çetmenin Koraka buru· belediyenin °artan vazifelerile şimdi- kifi geliyor. Kültürpark "l'e lzmir fu.. iaçlar burada ünıti1melı:tedi. nı korumak için .. 
apU arç art nunda, kara sularımızda sandalla ki belediye binası ihtiyaca cevap ve- arı, tehrin ortasında cidden genif bir Belediye fidanLimdıuı soma Kül- O- Siz bunlardan hangisini il-

h kk d balık aYlanmakta olan Yunan te- remiyecek bir haldedir. Bilhaua fen sahayı kaplamakta ve ~idli müeo- türparka gidilmit; Küllürpark "l'e fu. tizam edeniniz? 
a 10 a baaı~~d~ Sakızlı latefan '!'t;. Kos-lheyeti kısmı çok dar bir daire içinde seoel~ heybetli bir mannra arzoet. ar gezilm~; burada ö~ümüzdeld ~ Ben - iltizam mı, böyle birteJ 

fcare ve mukataaların tapu harç- ta, gumrük '?.~af aza tetkıla~_ın j faaliyet göstermek mecburiyetinde mektedir. . . . . ne!en!e yüksel~. mu~ etüd d~tünemem.. Dütünemem ama, 
lan, kanunu mucibince kıymetleri 41 .. •arı:~• moltoru tard allfın~aln bg~rulikl· ,,bulunuyor. Belediyenin evlenme da· B~~difr_eısıkalesd~y~-: la edbalilmit; bel ledileriy~-~ gara) ~iln~, hısoen ve fikren birine kartı sem-
.. . d tahakkuk . il ,_ ed" muf, ı auç u ıan a arıy e ır • ireoi belediyeden ayndır. Mülhak - «""' e ının agaç nması santra yer gozaen geçır mıı· pati duyarım. bpanyadaki harp, 
uzerın en ettır mel'.t ır. t ak ) t 1 t f K . . · • --1:!::..!-• h · k b" tir' "--·'· h • be'-~' • ç· d k" · . . Halbuki • h. . ah e Y a anmıt ır · s e an ve osta 1 bütçelerle idare edilen hava gazı oto- ıtıne ve.<UKuulZ e emmıyet ço u- • .....,..ua astanesı, ıeaıyenm en ın e ı harp bırbırlerıne çok ya-

.amme. ızmetine m .•us, Sakızdan sandallariyle ayrılarak büa, mezbaha işleri, yamanlar 'suyu yüktür. Şu gördüğünüz ağaçlar ge- sıcak mevzulan arasında olduğu İçin kın feylerdir. 
devlete aıd gayrı ~enk~er vergıden kara sularımıza sokulmutla~dı. Ve 1ı için belediyede ancak birer masa tah- çen sene ve bu sene dikilmiştir.Şehre büyük bir alaka ile bu İ• üzerinde ve- Ecdadımu; genİf ülkesi üzerin. 
muaf bulunması ıtibariyle bunların balık avlıyorlardı. Halbukı kara sis edilmiştir. Bu müesseseleri bütün giren bir yabancmm gözüne batan rilen izahat dinlenmiştir. de at oynattığı ve asırlarca Yllf&' 
vergi kıymetleri takdir ve tesbit edi- sularımızda balık avlama!~.'·. ka- I te11kilatlarile bir bina içine toplamak çıplaklık kısa bir zaman içinde orta- Belediyenin dört yıl içinde b-.aı-- dıiı Çin bugün bir istiklal ıav&fl 
lememittir. Finans bakanlığı bu gibi nunen me~nu~ur. J:ler. ıkis~ dejelbette ki lüzumludur. Ve yakın bir dan kalkacaktır. Bu ağaçlar büyü· dığı itlere burulan sonraki yıllarda yapıyor. Bizim gibi iıtiklii.lini bin 
mallardan icare va mukataaya bağlı Çetme adlıyesıne verılmıtlerdır. !zaruret haline gelmiıtir. yünce Kadife kalesi lzmirin en gilzel bataracağı i,ler arasında büyük bir bir mücadele içinde kazanmıt bir 
olan1arın vergi esaaı üzerinden tadi- Reis bu zarureti arkadaşlanna an- bir ziyaret yeri halini alacaktır. ehemmiyet ifade edemez. Ancak, millet için Japonya-Çin harbı kar· 
ıat komisyonlarınca kıymet 1ı:onu1- Elim bir zıya 1atır1cen güzel bir müjde de verdi: Şu gördüğünüz kısımda bir gazi- •imdiye kadar faaliyet gösteren be- ,.sın~a hanııisinin iltizama layık 
maaı uzun süreceğinden icare ve mu- _ «Öyle ümid ederim ki yeni be- no İnşası mutasavverdir. Bu gazino lediye heyetleri arasında en mesudu, oldu~unu ıorm~, ıual önünde te-
kataa ve taviz bedellerince esas ola- Yaslı bir ailenin 1ediye sarayını en kısa bir zaman İnşa edilince, bittabi Kadife kalesine en çok ~~fam~ da timdiki mecliı ve reddut e.tme~ bıle .hata~ır. _ 
cak k ti · takd' ini h t b' • · d b .. · d ..::ı. l çıkan yollar da yapılacak ve belki de onun reısı oldugu muhakkakbr. Ben bır Cümhurıyetçı oldugum 

ıyme erın ır usus ır teşekku~ ru- ıçın e u arsanın uzerın e :r .... ıe - iti ,,,.,,,.,,,. için lap d Cümh' • . ._. ha" • . .. .. tec - · ıo ufa anacaktir.a anya a urıyetin ya.-
ıeıue glamaga ihtiyaç gormuş ve Halkapınar pamuk m-·u· egız. R . b , __ L_~ • ke A d fam&llDI iıterim. Netekim emper• 
b h bir '- . . haz l ~·~ eıs u 1Za1t1U1 "l'ertr n aza an 

u ususta ... anun proıesı ıra- cat fabrikası makine ve elek- MAL DERESiNDE: biri anlahyordu: Hava şehitJerİ yaliat bir hedefin çürümesi baha· 
mışbr. trik mühendisi bay Fahri - Evvelki gün orman fakültesin- ~·~a ~i! _Çin milletinin u".anaı;ü 

Projeye göre bina vergisi kanunu Taylanlar tedavi edilmekte deki Alman profesörler Kadife kale- ihtifal programı ııtiklalını korumaılDI da ıatenın. 
mucibinc:b vergiden müstesna olan bulundnan bay Mithat Bara- Cümh' • et danmd ot sini ziyarete gelml•lerdi. Kendileri Hem de bütün kalbimle isterim. 

-.- urıy mey an omo- ~ h l d B' • 'b' · .,.___ d 
gayri menkullere Finans bakanlığı ranın hastanesinde •efat et· billerle a tarak beledi enin cidden burada dikilen "l'e büyümeğe batlı- azır an ı ızım gı .' ıa~UUllll ~-"iDi u. 
ile Vakıflar gc=I direktörlüğü tara· mitti. Genç yatında değerli yn ' Y - l " " b t yarak çekmıt mılletler ıçm bu t& 

mühim bir iş olarak ele aldığı maide- yan hçam agt adç'~lergorunce ayre - Onbeı Mayıs pazar günü yapıla- menniyi fazla bul-···ınız sanı 
Eından tayı. 1 cak b' hl' h'~ bir memleket evladının ha- •~"-- ld te a ...,, • cak ha •• L: '--'- • ~ • n o una ırer e ı m- resi .;.ıiuu yerine gidi i, bilfthara yu· n yre e u~·~ • "l'a ~t-U.I anma töreni nm 
re tarafından kıymet takdir olunacak yata gözlerini yumma11 teeo- kan çıkarak yapılmakta olan liğım - Nasıl olur, dediler. Buruı her proğrann bazırlanmıttır. Tcirmıe it- · NERiMAN GtJRSA 
ve l:ıu kıymetler mukataanın hesabı- sürü mucip bir hadisedir. Ai- tesisatı gözden geçirildi. Burada be- nevi rüzgara kartıdır. Bu ağaçlar na- tirak edecek heyetler o günün ııaba- ============-
na esas olacaktır. llı:i ehli hib~ kıy- lesinden dün fU mektubu al- lediyenin yaptırmakta olduğu tesi- ııl tut~ • _ hı dokuzda Cümhuriyet meydamnda 
met takdirinde ittifak edemedilderi dık: sat cidden 4ebrin büyük bir ihtiyacı- Hakikaten burada agaçlarin tut- toplanacaklardır. Tören alayı saat 
takdirde latanbulda Emlak ve Eytam «Genç yqında hayata CÖZ- na, daha doğrusu büyük bir derdine ~'1' ~lmuı, nefVÜDema~ ~~11 dokuz buçukta hareketle Kadife ka-
bankanndan ve batb. vilayetlerde !erini J1DDllD ze"l'cim pamuk cenp Terecektir. hır bankadır ve ıulama ıtleri mut" lesinde tesia edilen yeni tehitliie ci-
beled mensucat fabrikası makine lzmirde en basit bir y•O...ur ..:ı..ü külitla temin edilmektedir. decektir. iye idarelerinden alınacak birer mühendisi bay Fahri Taylan- .... - ,. ..... 
muhammin de j~'-"'- ettirilmek su- I ek ed 4dırİn a1tmı üstüne getirmekte ve Şehitlikteki merasime saat 11 de 

~.,,..... arın ger t a"l'iıi eaııum- liğımları patlamakta, münakalita VEZiR - OSMANAöA SULARI istiklal martile batlanacak, martdan 
retiyl" lı:urulacalt heyetin karanna da ve gerek cenaze merui- mini olmaktadır. sonra merasim komutanı hazır bu-
ittiba olunacalı:br. minde liitüfkar alaka ve tef· Seylibın ı.... • ., Bahri baba lnoının- ll"·-•-·Uu civarında Vezir ve Os- lunanlan hava ~tleriııi aelimlama-

Burnava 
mezbahaaında 

katleri ile derin elemlerimize - ""'"""!ıi .. 
ittirftk eden fabrika müdür da malderesile batlıyor. Belediye manağa ıuları menbalanna gittik. ğa davet edecektir. 
ve memurları ile bütün mesai malderesini yukandan ele alarak Buradaki faaliyet ve çalı§malar reisi Selam durumunda tebirdeki bii
arkadqlanna ve bütün dost- meydana getirilen tesisatla kıtladan daha ziyade alftkadar ediyor ve şehir tün vasıtalar bir dakika barekebiz 
lanmıza minnet ve tetekJdir· denize indirecektir. Bu it büyük mas- mümesıillerine uzun uzadıya iza- kalacaktir. 

Nisan ayı içinde Bumava bele
diye mezbahasında 20 koyun, 6 
keçi, 567 kuzu, 352 oğlak, 20 öküz 
21 inek, 57 dana keıilmittir. 

!erimin iblağına gazetenizin raf istilzam etmekte ise de bayati za- bat veriyordu. Merasimde bava kuvvetleri nami-
tavaaautunu rica ederim. nıretlerden biri olduğu için derhal Şimdiye kadar açıkta bulunan su na bir aubay, bava kurumu ve halk 

Merhumun ailesi faaliyete g~ilmittir. Bu IUl'etle aey· kaynakları balkın ziyade.ile rağbet partisi adına vali B. Fazli Güleç ta-
SENiHA lftp tehlikesinin önü almmıt olacak- gösterdiği bu suyun ne kadar zavallı rahndan birer söylev verilecektir. 

ımı----r•• tır. vaziyette olduğunu göstermeğe kifi Söylevler sonunda muzika matem 

2 Büyük Filim ••• 2 
1 

Büyük 

Cidden 

sanatkar • • • 

temaşaya değer iki eser 

INGIL TERE TACININ iNCiLERi 
419 senelik maziyi ihya eden büydk eaer 1518 - 1937 Avrupa 

Aynı zamanda Ş 1 R L E Y T E M P L E 
Tarafından Yaratılan 

NAZAR BONCUGU 
/ldveten : PARAMOUNT JURNAL 

tarihini 

TAYYARE SiNEMASINDA Bugün 
111111111111111 

Seanslar : INGIL TERE 
CUMARTESi, 

TACI 4,30 ve 
PAZAR 12,15 

8,45 de ŞIRLEY TEMPLE 2,40 ve 7 
de INGILTERE TACI ile başlarr 

. ' ~ . 
de 

marşım çal•aık "l'e bir manga asker 
tarafından havaya üç defa •tef edile
cektir. Törende .µel lntalar, poliı 
müfnızea~izcilervemekteplilerve 
knrumlar miimesailleri hazır buhına· 
caklardır. -
Alaçatıda 

Bir boğulma ha

disesi olmuştur 
ETelki cün Çetmenia Alaçab 

nahi1elli ci"l'annda bir boiufma 
Wiaeai olmufbll'. Alaç&tmm Yeni 
Mecidiye mahallesinde oturan on 
dört YAfmda Zi)'ll Kapa iominde 
bir çocıık, Alııçab ciTanndald B ... 
catepede ha)"'l'UI «latırbn J'lbn
mak fizere bu tepe ü.atündelı:i röle 
cirmittir. Yüzmek bilmeyen bu 
ceoç, her fCYden bihaber ııçıbnca 
nasd bir İf yaphimm pek seç far· 
lana "l'artDlf ve boiulmufhır. Ad
liye tahkikata el koymuf "l'e bldi
ıenin kazadan ibaret olduğunu 
teobit ebni•tir. 

r ..... Yarai·m ...... 
• • • • • • • • • listesi 
~ IWfebir ve Y oopt feliketredeleri
S ... yarclmı mtai.. 

Lira Kr •• 
Kar,ıyaka Orta oka! öiret- E 
menleri 23 68: 
Uya eeı.ntin 25 
M. Heller 2 
Doktor C"'1lt Elli S 
Kızalçullu Köy E'.Pmealer 
kmıu müdavimleri 14 30, 
bmİI' ııümriilderi --... 91 21: 
tikin müdürlliiü -1an 18 25! 
ffiikümet pootaneoİ .........-. 4 ss: 
Pınarı..,. köy ııha1ioi 30 43 : 
Hava pzı Fabrikaoo mem• : 
ve itçileri 13 ss: 
Karata,, Manav s.Iİ1l 1 ! 
Nafta yol ameleai S S 1: 
Çolabade halı Limitet Pi<eti 50 
Sadi Saracoilu 2 
Jozef Denuaz 
bak M. F....ı.o 

lnhisarlar b.tmüdiiriiiii 

2 
10 

ifçileri 138 70. 
inhisarlar batmüclürliijü : 
memurlan 11 sal 
Naha miidiirlüiü -ıan 45 3zl 
T'-.et liseoi öiıetıw ve : 
öirenciJeri 45 : 
Buca Kızılay ıubeoi 1116 60: 
Sak..,.. olaıhı öiı• cil..ı 10 98l 
Aı...t Etem S.dd••laoil- 10 : 
laöail oblu öiı iri 35 63: 
Kijııçı Melımet F.aıia ve : • 
opll.n 110 : 
Habip DaJ'I 1 : • • --• 
y ekim 857 26J 
Dünkü yeüa 14996 67~ 
Umumi yekin 15853 93~ . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



• 
Montrö 

Bitler Berline dönmeden 
Ve Türk - ltalyan 
dostluğu 

Vekiller 

Çin Hava kuvvetleri 

T eruel civarında muharebeler 

Hükümetçiler taarruza 
mukavemet ediyorlar 

ISTANBUL, S (Telefonla) - Dün Praıda Türk aiiretçilerile 
Çek aüretçileri aruında müsabakalar yapılmıtbr. Müsabakaları 
Türk ekibi Jrazanm•fbr. 

Güretçilerimizden bay Y&f&I', Mersinli Ahmet, Kenan Hıue. 
yin Galip ıelaaielftir. Coban M@met mailap olmuttur.' 

SON HABER 

Şef Atatürk 
Orman çiftliğinde 

ANKARA, 5 (A.A) - Reisicümhur Atatürk bugün öğleden 
~?c.e oto.mobille tehir içinde bir ıezintiden sonra Orman çiftli· 
gını tetrıf buyurmutlar ve öile yemeiini orada yemitlerdir. 

Atatürk yemekten sonra çiftliğin muhtelif müesseselerini ge
zerek aktama kadar vakit geçirmit ve ıeç vakit kötklerine av
det buyurmutlardır. 

Delege Garo'nun ka-
nında Türk kanı varmış 

. ISTAN~U~, 5 (Telefonla) - Hatayda Fransız delegesi olup 
b~~ kaç gundur Ank~r~da bulunmakta olan bay Roje Garo bu· 
gun Adanadan geçmıftır. Bay Garo gazetecilere fU beyanatta bu
lunmu,tur : 

- Ben bir Türk dostuyum. Ayni zamanda kanımda Türk ka
nı vardır. Meşhur Gallerin kralı Turyanın Franaanın cenubuna 
Kırımdan getirdiği ve Vanda ayaletine yerlettirdiği Kmm Türk· 
leri arasında benim de ecdadım vardır. 

Ailemiz bu kökten geliyor. 
Ankaradaki temaslarımdan memnunum ve hüsnü kabulden de 

mütehaaaisim. 
~ Hataydaki İntihabatı şükimetle sona erdirmek için çalıpca
ıım. 

Hamidiyemiz Japonya-
ya kadar gidecektir 
lST~N~UL, 5 (Telefonla), - Hamidiye mektep gemisi, bu 

aym yırmı altıncı cumartesi günü limanımızdan hareket ederek 
lakenderiye, Pire, Napoli ve Marsi)ya ile diğer Akdeniz limanla
rını ziyaret edecektir. 

Hamidiye bundan sonra Jngiltere ve Almanyaya uğrıyacak, ora
dan da Amerikaya gidecektir. Havalar müsait gittiği takdirde 
~indistana ve Japonyaya kadar gidecek olan Hmidiye zırhlımız, 
uç buçuk y eeyahatte bulunduktan aonra eylulde limanımıza dö
necektir. 

Başvekil ve Ha. vekili 
Sofyaya da u.ğrayacak 

ISTANBUL, 5 (Telefonla) - Batvekil bay Celil Bayar, ya
rın aktam saat 19.10 da Belgrad seyahatine baflamak üzere An
karadan hareket buyuracaklardır. 

Bat vekil, pazu gününe kadar Istanbulda kalacak, pazar günü 
Semplon ekspresiyle lııtanbuldan Belgrada hareket edecektir. 
Batvekil Bay Celil Bayara Hariciye vekili Tevfik Rüttü Araı 
refakat edecektir. 

Bafvekil Semplonla Yugoslavya hududuna kadar gidecek ve 
oradan hususi trenle Belgrada gidecektir. Belgradda üç gün 
kaldıktan sonra dönü~te Sofyay1 ziyaret edeceklerdir. 

Büyük Ziraat Kongresi 
hazırlığı bitmek Üzere 
ANKARA, 5 (Hususi) - Mayısın on sekizinde toplanacak 

olan büyük Ziraat kongresi hazırlıkları bir hayli ilerlemi,tir. Ha
zırlanen raporlar kongrede görüşülecek, vekalete arzedildikten 
sonra hazırlanacak be' senelik zirai kalkınma planı Büyük Mil
let Meclisine sevkedilecektir. Planda Ankara civarı ile orta Ana. 
dolunun ağaçlanniası yapılacak işler arasında yer almalctadır. 

Istan bul - Edirne 
Arasında büyük bir bisiklet koşusu 

ANKARA, 5 (A.A) - Haber aldığımıza göre bisiklet fede
rasyonu latanbul ve Edirne arasında memleketimizde ilk defa 
olmak üzere büyük bir tehirler araaı kotusu hazırlamaktadır. Bu 
yarıt sidit ve gelit olmak üzere iki etapta yapılacak ve katedile
cek ~esafe takriben 500 kilometreyi bulacaktır. Bu yarıta mem· 
leketın her tarafından bölgelerin en iyi bisikletçileri ittirak ede
ceii ıibi istiyen her kotucu da girebilecektir. 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
l\IARKASİ GİBİ TANITİLMİS DUNYADA l:OKTUR 

ENO "MEYVA TUZU,, sondcrece teksif cdilmis 
bir toz olub, ~üle şeklindeki mümasil mi.ıstahzarlar
dan daha katı bir tesır icra eder. lviukayeseden sonra 
ENO "MEYVA TUZU" almakda isr"'c.r ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 



r:~v~~-~=~=~:~ IBu 
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r NkZEE 

Suçlu 
Büyük Zabıta Romanı 

-11-

, il 

Adam 
Kuşadası gittikçe güzelleşiyor 

Belediye çalışıyor, fakat 
zaiftir 

Hava Ca usları 
Yazan: A. Maşar 

2-

Fransayı, Akdenizi, Cezayiri geçmiş· 
ler, Büyük Sahra çölüne girmişlerdi 

Halkevi köşesi 



, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • PiÇ KURUSU Tabanca ve dina

mitle oynıyanlar 
Denizlide • • • • 

: TARiHi TEFRiKA E 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biaiklet yarışlarının 
sekizincisi Pazar 

günü yapıldı 
- - TT3 

-184- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ficiası 
Kanun harı·cı·ne çıka- Denizli 4 <Hususi) - Seri bi-

siklet Jar&fının aelrizinciai olan 
125 kilometrelik Yant 1-5-938 Pa. Senmamas sarayı rılmış bulunuyorlar :.::.:ı==.~ıı.:: 

V l metrelik mesafede gelip sime .... Bizans tarihi içinde bir ahlak lekesi ve asi için nti,te yapdmqbr. Haftlllll flrtı. 
b d,. b• •• k J k k Jd Bükrot (M.H) - Guetel. de-lnnı bize ~. Bin•..,.. nalı ft yollana bonk OleePna e e 1 il yuz araSJ O.ara 3 I mir muhafızların leh •eya aleyh- le,lı badin, en aon mertebesiae n.im- Mehmet Göbel ba -•· 

lerinde yuı 1azmaktadırlar Yal- kad ötiiriilmelid" r::-L:: b f · dakik d b. • -•-~--ilki bfiyük bir kurnazlık- nabnı devirdi ve yerine kendi sal- torunu yedinci Konstantin &JDI za- l"L __ l .... ....:.· "v··t ali9::_!_ d la ır. ~ ... a - eyı 3 saat 50 a a ıtilw..-
.ruagç ' 1 d b• Ü _-!Lti• s-..::L b nız lUCC& .--..-1 orsanı « il 0- V aazıra O JUİJle 1.-..:-tekİ birillCİ ffJ.:.-·ll r ___ I! _.'2 ..J_l-!1-a 

la, ADld ölfim plinını h&ZU' ıyan- tanabnı kurdu. man a ~ m ·~ • U7~ a- rul» ( azetesi) bir . hakkında .. ol .. • ~~ - ' •• ~71 s:.ua~ ._ ıııımua .. • 
lar arasında kendi de varmıt gibi Valide imparatoriçenin de de- basının Bıyo~afı~ını y~dıgı •.ıra- ağır b~ makale n~ittir. du~~ ;ir· ·~.~~d u- f~ •kmc:i " ~adır Berkay u· 
Vasilin 8hl«ini ,öyle tamamladı: diği çıkmıfb. da üçüncü Mıtelın fecı tekılde . z~~ • ısı tu ........ :ı;-t a- çiaci celm•tlerdir· Bu k:Of'IJ& u-

- Muhafız kumandanı, yalnı- Vasili ilk gördüiü zaman bi .. ölümünü sakhyamamıt Ye faciayı .. G~et~ demır muha~ızlar, te- bıld~ tehlikelere kartı muaama- brliktea terhiı ..tllip relea De-
bulduğu imparator hazretlerine settiii korku ve endite içinde: fU tekilde anlatmıtbr: ror, gızlı anlayna ve cınayet ~ hakir davranılmamalıdır. nizli etki birinciai Halit te Iİfmİ• 
T&hticesine hücum etti 't'e mukad- _ Bu adam bizim sülalemiz 1 cBizaıu büyi/Jai ve BQaıu •• vasıdar) b9!lııı alb~da n~~etti~ı - Buıün efkirı umumi:re tba&mİ· iee de bincliil blaikletin k..dine 
d• imparatonmıuzu öldürdü. im- için mefWD olacak.. demitti. nato.u, imparator üçüncü Mifeli bu ~akalesınde ezcumle fOyle da- le teaenür ebDİftİt. stire küçük olmumdan ve eber
paratol' hazretlerinin iıtimdatla.. T eodoranın petİn gördüğU bu Senmama.t .-ayında muhafız ... yor. . • O, tabancalı apostollaran, sizli aminin nok-.ı bulunmuınclu do
nna lr0f8nlar maalesef geç kaldı- 1 tenaet olmUf ye koca bir saltanat lıerlerinden bir kaçına öldürttüla. A «MüJsa demı~ muhafızlar tefkı- ve zalimane faaliyetlerin teYlit et- layı Jartfı tamamlıyamamıfbt. 
lar 't'e derhal oracıkta katil ku- bir in içinde devrilmit ve yerine lm~at~, lala içkid~ ~~ndine latuıın doayelennde yapılan.~ ti!i korkuları '!'iidrik olarak hi- Sayın llbayımm Ye bölıe bafka-
manclanı parçaladılar. Vasilin saltanab kurulmuttu. malılı bu halde olmadıgı ıçın utı- ~on arattırnu~lar, . ~u tetekkülu kümetçe devletı korumak üzere nımı• Ekrem Eng\ir, belediye ve 

Vuil eDİfteaine plerek bakı- Vasil, kendisine cMakedonya- rap duymadan can verdi.• jıdare. ed.enlerın mıllı ruhumuzu mülıa demir muhafızlar aleyhine halkevi bafkanlarımız bölge ajan-
Jordu. lı• süaü verdiği için kurduiu sal- Paris Oniversitesinde Bizans ta- kendılenne mal ederek yapbkları I alınan bilcümle tedabire ittirlk lan ve yüzlerce halk yarıtı biiyük 

- . T•mam : . d~i. Y ~~~ tanata da c~~edonyalılar• sal- ribi ~ocu.ı olan tarib5i .~ar! Dil. de ıah.tekarlıkl~rı~ı efka~ı umumiye- 1 edecektir. bi~ mer.ak ve heyecanla takip et· 
ve ilin edecegınız resmı tebligm tanab adı verıldı. esennde ımparator uçuncu Mıte- ye ııpat etınıttir. Hakikaten, uzun mıtlerdır. Yarı,ı "müteakip müsa-
ruhu bu olacak. • Babadan evli.da intikal sure- lin anlatbğımız tekilde olan katli 1 bir devre ait tarihimizin hiç bir 1 p • t bıklar terefine bir çay töleni ter· 

- Bu reami tebliği imparator tiyle tam iki asır devam eden bu faciasını yazdıktan sonra diyor !tarafında karanlık gizli faaliyete, arıs e tip edilmif, derece alan kotucula· 
namına siz imza edeceksiniz değil saltanabn Bizans tarihinde çok ki: j teröre ve Rumenler tarafından fa- ra bölıece tensip edilen hediyeler 
mi?.. parlak bir yeri de yardır. 23 Eyliil 861 gecui i,Ienen bu ,aliyet sahasına konan siyaai cina- alkıtlarla verilmif, eyi ve neteli 

- EYet.. Bununla beraber tarih, bu devrin cinayetin en iğrenç tmalı, Vaail yetlere tesadüf edilemez. yeni bir Arsen saatler geçirilmittir. Bu tölende 
- Bea cenaze töreni ile met- parlaklığını kaydederken Vasi- taralından V aail emri oe mavala- Ekstremist bir si1uet takip et.. kotulara ittir&k edenlerin feda-

sul iken aara,.a c1a yeni muhafız un de zeka.ı yanında iptidailiğini, 1ıa11 il• yapılmlf o1mcmnt1ada. o mek üzere mevcudiyeti zaruri gö- Lü pen tu·· remı·ş ki.rııkıan öğülmüt. ıençliiin daha 
lnanetı..i söaderecejim. Tama- iradesi yanında vahti ve ihtirasını Vaail lıi iiçüneii l!irel tar~rndan rülmüt olan bu te,ekkül - millici- eyi yetitmit olması için çahtılaca-
mea miisterib olabilininiz Majea- ve bilhaua kendiaine büyük eyi- hif ilıen biiyi/ı bir meolıie getir- ı lik namma - milli ananelerimize Paris 30 Nisan iı büyüklerimiz tarafından söz ve-
te.. likler yapmıt olan velinimeti üçün- tilmifti. ~aailin ~~aia aaltanat külliyen yabancı olan metodları rilmittir. Bu meyanda bisiklet aja· 

cü Mifele kartı, onun hayabna pafGCUC Bımn. tanhi.nJe ne lıad., getirerek tatbik sahasına koydu. Gazryeler Parisin Otöy mahal- nı Riza Akan önümüzdeki yaz * kıymak suretiyle göster~iii ~n- parlıyacalua onan ba_~ijii.- Son aünlerde nqreclilen vesika· lesinde Givru sokağında zarif bir 1deresinde yapılacak büyük biıik· 
Tekla.. kardqi üçüncü Mitelin körl6ğ6 yazmaktan çekinmemıt- niin lıara.tı da bu tanlaı 0 lıailar lar, tabanca, dinamit hatta mit- villada vukubulan harsızbjın da !et turunun .ana ha~!arı hakkı~da 

ilümünü haber alınca birdenbire tir. • . lıarartacalıta.• ralyöz sibi alit ve edevatla onla· cArsen Lüpenıt adını verdikleri ız~1tat vermıt gençlıge ve bu ugur· 
teeuüre kapılmıt ve bu ini haber Bizans imparatoru olan Vasılın -BiTMEDi- nn milleti idare etmek gayesini tık ve zarif geyinmit bir hırsız ta- 1de. ça_lıf&?lara muvaffakıy~ te-
üzerine dilfüp bayılmıtb. Etkari- •• •• A kafi derecede meydana çıkarmıt- ! rafından yapıldığını iddia ediyor- me?t°' ·e~ılerek toplanhya nıhayet 
na iae bütün rüyalarının hakikat K k t t tır. Bu noktainazar, bu tetekkü- lar. Şahitlerin ifadesine göre ye- 1 verı.~ıtbr: . . . . 
olduğunu görmenin sevinci içinde uçu n an lün inkipf etmit olan faaliyetinde 1ni Araen Lüpen cüretkarlıkta çok Bı~·=b?.e:ıa kahıbHı v1~ Denızls idi. . tesadüf edilen bir aksidan değil- ileri gitmittir. Villada i•ini bitirin- ı~r . !1 .u . •t a~ı .. a •. 11 Bckta, 

Valide imparatoriçe Teodora- d d. B ·· l k b · tahakkuk ce kendisini bir çok kimselerin bırmcı, ıkancı ve uçuncuye para. 
nm saravdan uzaklatbrılmasm- k f ır: ·ıu, ~berce ad~lmd·- · 1 oönnelerine ehemmiyet vermiye.. sız birer ıinema pasoıu vermek su-" . . . on eransın a ettırı ecegı eyan e ı ıgı sıra ar- e t• 1 1 takd. . dan sonra sarayın ımparatorıçelen da terörün muvaffakıyeti için 00• ,rek duvardan atlamıf ve isticale re ıy .e. yarıtçı an ır etmıf v~ 
hususi dairesi kapalı kalmıt idi. • ıar' tarafından teıbit edilen bir yol- lüzum görmeden aheate aheste ha- :u. gıbıh~eragatle çal~~n g~nçlerı 
Çünkü Mitel resmen evli ·değildi. dur diıe mahallinden uzaklaşmıttır. 1 ~~· ım~ye edecegıne soz ver· 
Sar d r b. • t · . . . . ... · • . oı·· ah il · b ·· 1 d mıttır. Halıl Bekt&fın bu alikaaım ay a esmen ır ımpara orıçe BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 'novıç maıyetlen ve dıger bazı Memleketın mukadderatı ıle oy m a esı u ıon gun er e r-· . . 
yoktu. cak olan bazı meseleler vardır diplo:ııatik tahsiyetler hazır bulu- alakadar olup devlet hizmetine 

1
Araen Lüpenin sık aık ziyaretleri- 1 ve ~rselek ıgmlı memnunıyetle 

Şimdi İse Etkarina artık İmpa- Bunların batında Çek~lo-lnacaklardır. Ziyafeti takip ede- dahil bulunan zevat, evvelce ka- ı ne ve hıraızhklarına.sahne olmak- ive J. · ~ ;0 :;•ı arız. k d 
ratoriçe idi. Vaail onu kendi eliyle vakyaya k&rf1 Alman tehdidi gel- cek Gala ehemmiyet verilen blr tara bailanmlf olan kabir yeka- tadır.Baron Nöfizenin villasından k.•~ın':ı125 k~lometre k OfU karı 
Claır· esm· e •ötür" .. d" O k •- -'- lanm 1 bi ·1 600 b" f ki k ·· j se ızıncı 1 ometre Of uya a. • u. resmen •- mektedir. ço& görütmelere imkin verilec ... nunun t•mam ası zımnında, r mı yon ın ran 1 mu- d M h G""k 1 d . b. . . 
rısı idi. ROMAt S (ö.R) - Sinayada tir. zaruri birer materiyal telakki edil- cevherat sirkat ettikten sonra Ar- H~~ ~ mEet I'? .'k~ ~ıma Nırındc.ı , 

On kar b--L ti h ._ t . ... k . . BOK.REŞ ek • le b"'~ k L·· V'kt H"" dd · uaeyın nse ı ı ıncı ve a ır a fi -TA• sure e are&e küçük antant daımı onseyının , S (A.A) _ Rador m auretıy ım aydüprt mah .. sen upen ı or ugo ca esın- B k d .. .. .. l . l d" 
etmesi imk&.nıızdı. Teoaya da va- müzakerelerinde bu devletlerle ajansı bildiriyor : idim eclilmi9lerdir. de Kontes Bebamenin evinden Uer a>:_ ı: ~i~ncb"tt t~ bıt er. ır. 
~ılan bu neticeden memnundu. O Macaristan araımda yakınlqma Dün öğle üzeri küçük antant Bu gizli tedhitçiler devletin mü· kıymettar bir çok ,eyler almıf, sa- 1 .m~mtı ınkıt d~ 1 a 1 u netice· 
'..Ja ••• dan •••let d ta 1 b l. kt d' k · · ·lk · • ·· d f ·f · · d---L 1 ~ 1 · · · •tın "'I 1 • yı gos erme e ır. a -.ay ' -- amgası fi• lehinde if&l'et er e ırme e ır.. onseyının ı ıçtimamı mutea- a aaaı vazı eaını ııı::runte eden- gar ar ıçın ıfı e a et erı satan Eld d"l f d 
yan Bizam büyüklerinden bu SU• Çekoslovakyadan son gelen ha- kip bay Komnen Palu otelinde leri, ilk kurban addetmitlerdir. 1 Degrenin evinden de bir çok ci- 'en b .. e ··İc ı er· ne ıced :. vaaıta~tn 

. retle intikamını almıttı. herler de iyidir. Anlatılıyor ki Çek Yugoalavya ve Çekoslovakya ha· Kabn, yegine tedbir ve piıtolu bazlar çalmıthr. Bu sonuncu sir· fena u~·k{otlu loyna ıgınta gorle 
B b • d• 1 - . l . • 1 h "b' . dh" "'I . 1 ak ku k t k d'kk t , 1 ı e ere yarası a mo.m I · a asının ız ıvacını, a acagı hükümeti bir ekallıyet er senatoau ncıye nazır arına ususı ır zıya- te ıt a etı o ar llananların a ço f&Yam ı a oımuttur. yan genç yarışçıla ·1 ek 

kadın asil değildi diye tasdik et- yapmaktan vaz geçerek Çekoslo- fet vermit ve bu ziyafette batve- bizzat kendileri kanun haricine Madam Degre seyahate gider- i mükemmel va.sıtal:r~e d~ sene: 
miyen bu~·>: değil m.i idi ki .onu vakya için bir milletler statüsü ha: kil Patrik Miron Kristina da bu- çıkmaktadır~ar. ken elm~slarını yanına aldığından . neticeler alacaklardır. a eyı 
hayatta bır cpıç• ve hır cfabıte• zırbyacaktır. Çekoalovakyadakı lunmuttur. Devlet, nızamın, emniyetin ve Anen Lupen burada bir kaç rönar j H lk • k • . . d" d 
:yapmıfb. umurlann her birini Çek milletiy- Saat 15/30 da nihayete eren hürriyetin bu dütmanlarma kartı arjanteden ba,ka çalınacak bir ' . a . evı spo~ • omı!esı şım ı en 

Daha o zaman içtiği andı yerine le tam müsavi mevkie çıkaracak yemekten sonra Küçük antant da· kendi mevcudiyetini korumak teY bulamamıttır. Şimdi Paria za. ı Yb~~ıkbl ır. ya~kı!lbıs~kle.tı ~aha alarıth 
ti. • • • tik I bö 1 b. tatil s··d t Alma-- imi konsevi izuı bir ikinci irtima h-1-'-ıd B d.. I .. 1 b ~-- .. tk"' b ı ısı etı ı ı eştırm1"hr. yrıc, ce rmıf, ıtte ın amını a mıfb. olan 'ye ır s u e ...... ,,. • . 7 a&& ır. u UfmaD arın ıo ıe- lu:yl cure ar ırsızı ele geçir- b··ı . d . b" b" .1 Vasilin de intikamı almmıtb. lannı olduğu gibi diğer milliyetle- daha yapmıt v~ bu ıçtima .,.m de s:alıtbklarma, terör ve gizli ni- mek İçin fevkalade tertibat almıt 11 ~. g~mızce - e yenı _ •r. ya~ı' h ~ t· 
Onu ortada aç bırakan Si.zam.. ri de memnun edecektir. saat 19.45 t~ nib~yete ermittır. yetleri ile bir mistik yarattıkları- bulunuyor. 1 e ı a ınacagı memnun·yet e a eı 

lalar değil miydi? Elindeki bir lok- SINAYAt 5 (ö.R) - Sinaya .B.: Stoyadmovıç ~e ~~ dün na, katil ile icraata geçtiklerine ve * a.l.ın•m•ı•'•tr_ ................ --....;m.;;; ...... __ 

m• ekmeği bile alarak· kü ük antant konferansmd• top- küçük antanbn banııennı zıyaret son zamanlarda tiddetıerini artır B . I . . r· . . . · 
- Sen Bizamb deiiı.m. Sa- 1.:an muhtelif ,ahaiyetler ,erefi· etmitler ve çelenkler koymutlar- dıklaruıa, menfur maloatıanıu: eŞJZ erJD babası ~ız ıgın vaı:t olma.t~ını 1 ~e.vdao 

na it ve Y&f"mak hakkı yo~ ne bu akf&ID delegaayonlann bu- dır. hidiın olabilmesi için ruhlara da- D d~y~uş.: .. an~ ~1 
lay.et ~rı~ı 8'g'~ 

Diyenlere kartı o zaman ~- lundukları Palas otelinde bir balo Matbuat ve propaganda genel li.lete ve karıatahia sevkettilderi- avasını kazanamadı uşurkmulştur. 60es0,zb~rıdn I a ası ı-
rukl ıkın • . . Bu •. betle te- direktörü B. Dimancesko da ne dair k"' f d "'. onne ız arının ın o ara vnrnn 

armı s •t ve. verılecektir. müDUe d 1 d"" K t r d kü ük d a 1 erececle delaıl var- New-York 30 Nisan serveti israf edildiğini iddia e trni ti 
- Kabbe Bizans •. Senin albnı birde alıtalmamıf bir hava var ır. ' un araman ° e ın e ç an- ır. B 'dd" d · b ı t 

üıtüne getireceğim demitti. Tali Romanya hariciye nazın 8. Kom- tant lionseyinin içtimaı dolayısiy- Bugün ınemleketin huzunuıda Ontario me r . . M' 1 H y ul ı ı: . f . yersız u u~m~ ur 
ona yar oldu ve o zaman dediğini nen tarafından verilecek ziyafette le burada bulunan Rumen ve ya- rüyet edilecek olan dava, hıristi- bum L-...:-ı hcakıskıreıdsı ışlae tahep- b a ~ız k şdız erlınOOadna I ve 1 k::ı sı~I~ 
· d. kT trik Miron hancı gazeteciler terefine bir öi- yanlığı v ·lr "li ... ... • UCiJIZ er n a yapt n - ugune a ar o ar ay ı verı -
tıK ı yba!>~ d k B• l KriRo~>:al bBaBtveKroı ıftapa St d". ' le ziyafeti vermittir • ne büyak ~ı ıehcılikgı ahazlet edenlerm kikat beşizleri nezareti altmda bulun- ı diği halde şikayetten sonra bu aylık 

, ısa ıran a oca ızans sa ta- stea ı e • ve oya 1 
• _ · ~ ~ t e ırladılda- duran Dr. Dafeo'ye atfedilen dikkat- 300 dolara çıkarılmıştır. 

- - - - -- '1 Cevyap v~.d~!erd: lmed" birPkafd.~k-;yacalum.. ı kutu y;i;did;;-;:ıd;:-Ve kafesi°iken kanarya ıilkindi, hoca kendi 

HALK MASALLARI - er yuzu ar se ı ama a ıy.um •-lb ·· h ı tak od ki" · d" 
cli--1.. kan b'" 1 • te • 8 ·· d ,_... sarayının o- , anım su tanın ya asına te ıne gır ı. 

pa .,....ın sı oy e 11 mıf.. u nun en seçecek ve beni 0 f k clu. ı K d -
ı saraya padif&htan batka kimle Iİ· satmaiaaffak k aara1a oy ı a ıncagızı saçlarından tuta-
ı remez. Kapgmda padiphm lalası' Yahudi':1uv olaca sın. Padifahın karı~ı tüplıelenmedi. r~ :'e sürükliyerek yata_1<tan in-

E 1 Z ile iki arılan nöbet bekler - P k" deci Hattl memnun bale oldu. l dırdı. vve aman Hoca biraz daha •On&f~ tin ~I ama.. i Paraları pe- Aqam paditala ta geldi. o da Saray kapısından dıtarıya doğ· 
paditahm karumm bundan bir j Hoea yahudiye bir a albn kanaryamn süzel ötütlerine bay- ! ru çekti. Götürüyordu. 

1 • d ımüddet evvel buradan seçen bir verdi. vuç ran kaldı. Lalasına: ' Bu sırada kadın kapının önün· 

Ç } n e , kirvan tarafından cariye olarak Yahudi bu itin çok güç olduğu- - Ne eyi etin de bu kutu aldıtı. deki arslanlara bağırdı: 
aaraya ~tılmıt olan ıüzel bir ka- nu biliyordu. Fakat parayı pefiD Aferin. sana.. ı - Yetitin beni kurtarın. Eğer 

Yazan : METiN ORBAY dm oldugunu anladı. •lmıtb. Eğer muvaffak olamazsa Dedı. kurtarmazsanız size verdiğim ye. 

, __ , ___ _ 
P 

Şimdi artık intikamını almak i· bir zararı olmayacak, bilakis yine Gece padif&hla karısı yataklan- ,1 mek ve emekler haram olsun. 

Bı•t ostekı·sı· çin paditahın bu yeralb sarayına kirlı çıkacakb. in• yattılar. Bunun üzerine arslanlar zencir-
girme yollarını diifünmeie bat" . Hoca, kanarya kutu teldine eir· PaditaJı, yatar Jatmaz uyudu. ı lerini kopardılar. Hocaya hücum 

la~L tr fmd b" h ı· d dı.Yah d" Çünkü kut teldine airmit olan ho-,
1
ederek oracıkta parçaladılar. Sa· 

, __ ,..arİ!'~Jee ~-:..ı·nır !_!la~-.:: Kafeaı·u 1
1
• on~l~~Lb.feaeal koyda. ca daha onlar yatmazdan önce ya• bahlerin paditab uykudan uyanın--4-

ak l 1 ak ... ~ 7 --~ un&..... e ıne 11& yer b Nra- ta"' ölü .. ·..: ı k ı · · Saraya padif&htan bqb kimse 

1 

tında f at can ı o ar Jqadııı lığını anladı. yanın etrafında dol .. a batla- ga . topra11 aerpau,.... . ca . aras~ o~~ o ~ ıtlen anlattı. 
giremiyordu. çıkıyordu. • Bafka bir kurnazlık düthdl. dı. qmag • P~ıf&hın .~IDJD da ~~e Padıtab ılk once ınanmadı. Fakat 

Kapumda, pacliphın lalası ni- Hoca eora ~ nihayet ka- O memlekette bir yahudi buldu. Bir taraftan da baiırıyordu 1 ~ır agırlık çöktiL ~ ~JTI ih- bot kafes ve arslanların parçala· 
bet bekliyordu. Diğer taraftan ho- naının bulundugu memlekete ıel- Yabudiye: _ C" 1 öt kanary L..- tiyari kafesteki kuta ptti. dıldan bocanın cesedini görünce 
ca, karısından intikam almaia ka- di. - Sana, dedi. istediğin kadar! var. Yai:ı~laradert rta '!. d~ Kanaryanın sözleri karanlıkta inandı. 
rar vermitti• Onu bulmak için yo- Bir kahveye girdi. para vereceğim, bana bir yardım Paditabm lalaa :.. f .ır. bu kıpkırmızı yanıyor ve fıldır fıldır Artık kadın da yeraltı sarayın· 
la çıktı. Konutmalar arasında padif&hm yapacaksın. sesini duydu. 

1 1 u ınm dönüyordu. da J&f&lllak mecburiyetinde do-
Her tarafı aradı. yeraltında bir saray yaphrdıiını Para sözünü duyan yahudinin - Bizim hanım sultan sara ela Bu sizleri tamdı. ğı1di. 
Her ıittiği 1erde sorutturdu. ititti. gözleri fal tatı gibi açıldı. tek b&fına Y&f•Y• Y&flJ& canı :ı1o. , Hocanın gözleri ldL iti anladı. Yen iden düiün ve demek yaptı-

.. Remi atıyor. Kansının yer JÜ- Merak ederek sordu: - Nasıl bir yardım? lıyor, fU kutu alsalar da ocluına •Padiplu uyandırmak iıtedL Fa- lar ve güzel pzel korkusuz keder-
zunde olmadığını görüyor ve hay- - Neden yeralbnda saray yap- Diye sordu. Hoca: koysalar .. Cilzel ötmeainden belkilkat paclitah öUl uyku111D& yabnıfb. siz yatadılar. ' 
rete diitlyordu. tardı. Yer yüzü dar mı geldi san- - Ben, dedi. Şimdi bir kanar- . teselli olur. Bir tiirl6 uyanmıyordu. Onlar eninler muratlarına darı-

Attaiı remillerde onun yeral- ki.. J& kutu fekline gireceğim. Beni l Diye düftindfl. Pazarlık ederek Yerinden bUap k9'm•k üzere 
1 
sı dostlar ve bizim batımızL. 



. 

8. C. Bayar Yugoslavya ve Romanya Küçük Antant konseyinde Çinliler 
seyahati hakkında grupta izahat verdi Beynelmilel işbirliği ide- Yeni hücumlar 

1 . . J } k yapı yarlar 
BASTARAFI J iNCI SAHIF~DE deher~.~veher.yerdenecib~u- ~veki~bu~yımabpaıtideha- 1 a i JÇJfl ça JŞJ aca Hankeu5_(ö.R)-~~-~-
lavı Haaan Sakanın ~kanlıgında n~ 1?1lletının .~endı .tah~~da !u_ı:k raretli ve sureklı a&ı.larla kar,ılan·ı • ~ı neşredilen ren_ıi çın teblııtm 
toplanm14tır. mılletme ve Turk mılletinın buyuk m14tır. PARIS S (ö R) s· d R h . . ıaponlara hücum edıyorlar. Bunlarm 

Söz alan ~vekil Celil Bayar be- ..ınne kar•• gösterdiği faıılaaız seve} Bunu müteakip Sqvekil 9 Mayıs-·k .. ük" ' k. -. k ınayla a mıfnad omanyla arbıcıye nbazınrubta· son günlerdeki zayiatı 5bindir. Hom-
.L-J . d d · 1 ·bak D • 1 ah" 1 . . . bn' d Dr .. __ la b' )"~ Bel-dd b uç antant onseyı ar atın- ra ın an yapı an eyana n u "-li eph ind b' k lru •'--
rıwer enn e lf ıt enanımız r. tuğyan an tez ur ennı tasvır e ••- a • ftm ır uae 'IS'" a u- d . . . b't' · t' S hah d h"l' d kb 1 L _ ne c es e ır ço vveuer 
~ fik R" tü Ar da b lund " . 1 ak.. .. .... d ki .. a mesaııını ı ırmış ır. a a ı ın e pa n eıası o an uey- .,__ b _,_._~·ıa.·· d 

bald
ev y u' • t as bklanu du~ hr.S... kil b h LL.•. ~Ankuzadere onhumukz teedercumekaYgu- celaesinden sonra kral Karo! Çe- nelmilel İf birliği ideali için çalıf- b..-ntdanung' c~f ud uneda n~lilı ıg'!' enli 

e unanıs ana yap ve un ve u mu aouc< asarının §e- nu ar ım are e u- k I ak h . . b • d k k un ıstı a en ...., er cıma os ov ya arıcıye nazırı ay maga evam etme arannı ver- ,,_. ' 
sabah avdet ettikleri seyahatten ve fimizin bütün Türk milletinin ve goalavya ba§vekilinin iyi hatıratı he- Kroft ile y I k'I · 1 d' B d T çinde Garilla harbini 4iddetlendir-

lannı d ha 1 ak · ı Cümh' · h"kü' · · kard • • • .. "il · d ahfu b 1 \ a ugos avya Hqve ı ve mıt er ır. un an sonra una me- . ler P • H-- 1_ kin T' 
~ . a hr atın suretıy e urıY_et . u metının . '.;' pım~ gonu. ~~ e m z .u u- hariciye nazırı bay Stoyadinoviçi ıelesi tetkik edilmit ve Tuna sahi- 11114 • • kin - 11111<~u, Pe . - ~-
Atmada ımzaladı~ murızam mu- Y~ milletine on'?,' ~q~etli. ~u- nan zıyar~!1e"?' .'~e etmek v~ sıma! kabul etmittir. Hariciye nazırları li olan devletler arasında ekono- ~ istasyon~ tahrip etmqlerdır. 
~ename muhtevıyabndan bah- kümdarına, .. ~llık .hükumetı reıı~e Balkan ~utt~fikim,':2 o~ n~ı~ Yu- öğle yemeğini birlikte yemitler- mik it birliği arzusu teyit olun• Şanglıay ~ı garp v~larına ka
~ı. . • ve.~h.ükümetınekar4ıbes.l~~- ı:oalav milletine Tu~k. ~hnın ~ dir. Öğleden sonra aktama doğru muştur. Küçük antant ekonomik dar~ıaponlarımüdafaabat-

.. ~vekil Ce!il B:'l'.ar. Y ~anlılar I~ ~ı duyguların tam hır ını: lim ve m~tl~ı gotümıek .~e yeni bir içtima yapılmıt ve tU teb- konseyinin 9 • 18 mart arasında larını teaıame bırakmıılardır. 
h~~an Ma:ıeat~ il?8cı Jorıun be- kiaı oldugunu ve bu sureti~. tecellı mes~t ~lacagım ve dıger balkan mut- liğ netredilmittir : Bükrefte yaptığı içtimaın netice-! -
yetimızı nasıl aamımıyetle kabul et- etmekte bulunan ve hep böyle de tefikimız Romımyaya karşı bu hah- cKüçük antant daimi konıeyi lerini gözden geçiren konsey kü- Süveyş kanalının faa-
~~i-~e Şef~kaize ~tı ded'~ .bir.!'1leu- detezahva~ edecbn ek oBalklan bu T~'rktt-Yfikunan tiyar~1-~_an.~u1 if~yıt·. sonbaharda Sinayada mutat i~t!maını yapmıt- ç~ ~nt,akntındahekon~m~ kokn~1 yı1'- liyeti hakkında Tapot 
OllUDCl ve a... gos er ıgmı soy - ura m an mu e ve yapac;aJUarllll soy emı§ ır. tır. Romanya harıcıye nazırı bay nın gıtti çe a faal hır te ı a -
dikten sonra Atatürkün Selirıilde dostları arasında YllfllYan münaaeba- Sonra sözü ıtünün diğer hidiaele- Komnen riyuet etmi.tir. Yugoıı- dığını memnuniyetle görmüttür• Londra 5 (A.A) - Süven kana
içinde doğdukları evi ziyaretinden hn iyi bir timsali· olduğunu ıırasile rine naklederek ltalyanm lıoğular lavyayı batvekil ve hariciye nazı- Küçük antant konseyinin gelecek hnda 1937 aeneai :ııarfmdaki faaliyet 
lıebwderken Selinlıl §&l'hayhğının anlabnıfbr. mukavelesine iltihakının Türk - ltal- n bay Stoyadinoviç, Çekoslovak. içtimaı ağustoı nihayetinde Bled hakkında dün ne:pedilen rapora gc 
ilınz etmekte olduğu çok dostane Bqvekil Celil Bayar Atinada im- yan dostane münasebetlerinin yeni yayı da hariciye nazırı bay Krofta tehrinde yapılaeaktır. ı re 1 am içinde 167 ltalyan Ye 78 1 
alakayı memnuniyetle kaydetmi, ve zalanan mımum muahedenmnenin bir tezahürti ve minuı üzerinde bil.- temıil etmittir. Oç hariciye natırı Paris mahafilinin fikrince bu lnsiliz olmalı: Ü%ere 268 harp gemiai 
Yunan devlet reiai ve hükümet fe- kamutaya ıunulacağmı ve partimi- hassa tevakkuf etmi4tir. küçük antant konseyinin geçen tebliğ çok ehemmiyetsizdir. Çün- Ye uker nakliye ııemiai P9"ittir. 
lince izhar ve teyid edilmi§ olan sa- zin tamamen tasvibine mazhar ola- Grup izaaı bu haber üzerindeki devreıinden beri beynelmilel Ya· kü AYUsturyanın ilhakı ye bunu Yeldin olarak bir am zarfında Sü
mimi tqriki mesai kanaat ve karar- cağmdan da 4üpbeai olmadığım ilive memnuniyetlerini de alkıfla götter- ziyette ortaya çıkan muhtelif ha- takiben Almanyanın Tuna vadi- ven lıanalmı ııeçen gmnilerin ade
lannı ve dost Yunan hudutlan için- ebn;.tir. mitlerdir. diıeleri gözden geçirmitler ve kü- sindeki faaliyeti hakkında tebliğ- eli 50747183 tonilito lıeaniıwle6635 

çük antantı bilhaaaa alakadar de tek bir kelime yoktur. Bununla dir. 
eden meseleler hakkında fikir te- beraber L"-ük antanbn kendi 

. ' 1 d' H . · 1 .. ..,.. o • k• ati etmıt er ır. arıcı ye nazır an canlılığını ve milletler cemiyeti-
b!r ~~~iınet ve anlatma rubuyl~ i,t ne bağlılığını teyit etmesi -- zıs ı 
bırhgıne devam liizumunda ıttı- niyetle görülmÜftÜJ'. 
fak etmitlerdir. Son ltalyan ·in- _ Paria 5 (ö.R) - Almanyanm ta· 

Hatayda seçim başladı öldü 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE rin tercünıeaine mahauatur. Ve ko- LAGRANGENIN BEYANATI: giliz anlatmasına hususi bir ala- 1 1 d nınmıt eümhuriyet 48DIPİYona olan 
daha olm114 Ye halk partisinin huauıi misyonu yolsuzluklardan haberdar ka ııöıterilmittir. Bu anlatma çok r an a B. Kari Oziz.ki 48 y&flDda oldağu 
memurlarından Yuauf mahalle ara- etmek içindir. Antakya 4 (A.A) - Anadolu mühim g?r"ülmekte ve devamlı bir halde yefat etmi§tir. Bu :ııat Anti-Mi-

Dü -'···- .. • ühim' • b' -•-- A' h • uhab' · b'u· · sulh temın ve muhafazasına ya- l!a--'-• mticadelesinden dola.... B n _... uzen m ır v...... .ıansınm uswı m m uom- . .. .. . -- ,. • 
ımda ayağından kur4unla vurulm114- SEÇiM NASIL YAPILIYOR? yor: rıyacak .~ahırett~ ~orulınektedır. C h • • Hiderin ildidar meYkiine geçmesin-
tur. 1.agrange bana beyÜıatmda yalnız 

1
Bu

1
nu. m1utMeakıp ~uk antant ddekv: Um UrreJSJ den evvel mahkOm olm~u. Hitler-

T" k he • bu sabah k · ka ele h und et erıy e acanatan arasın a ı iler • bqma gelince mevkufiyet 
;ır_ ~ dyetinJenı • k b oakmısyodn Antak ( A A) 1 _,zıt ve reykavelannnl ';. alealitaztlak- münasebetler gözden geçirilmit Doblin 5 ( ö.R) - lrlanda cüm- ~---'-~· .:;,.ı __ .__,.lar ve B 0-

tarannuım ır en u v ayı a ya 4 . - Anado u 7 ... e nuıruz arın T d' · d k' d I ti huriyet riyasetine 78 yqmda bir ib- _. ..... uu __ _... ... ..,. ' 
kaydemn.tir. Ajansının huswi muhabiri bildiri- bu itlerde evelcede bir tazyike maruz ve d ub~ va ıs~n : 1 evi e er ara- tiyar olan Dr. Pai getirilecektir. Bü- ~yi ~ir ıürgün ~P~ gÖl.ıder-

Komiayon Türk heyetine 4ikiyet- yor· kalanların heyetin nazarı itibara ala- ~!n .at ~r.emnh~ye vte. ~atma re- tün partiler lrlandanın bu en yüluek m1'1erdi. Fakat kendıamm ııhhı va· 
leri dokum ed k ahk B. 1 k d da ka rak __ ..ı..L.. bulund • b'ldi Jımı esısıne ızme ıçın cereyan • ti b • .. .. 1ar :..:..ı.. Yebamet 

ante ere m emeye u gün s en erun yıt büro- t~uate ugunu ı r- ebnekte olan müzakerelerin de- mevkü ;,.in intihap yapılmaksızın :ııye .~.agır ....... '°"u""" 
·· t tm · • " 1 · t' d • · ·· ad · ı iki' t d' "" kesbettiğinden nihayet serbest btra-muracaa e eaını soy em14 ır. sun a reısın musa esıy e aaa '· Tamına karar verilmistir. Küçük bu zatın seçilmesi huswımda anlq- • · Ozialô 
Komisyon genel sekreteri B. An- kadar huır bulundum. Müracaat Bu beyanat dün genel sekreter B. antant devletleri milletİer cemiye· ..... !ardır. Reiaicümhur hazıran ~ kılm;ışb .. Jk! ~enbe~. B. 

k · • t tt" Çok ''- b' Ank t hnd la be tu ......, ,,..... Berlin kliniklerinden birinde tedaen zıyare e ım. nuU< ır •e- edenin evveli nüfus kağıdı göriilü- er ara an yapı n yana 1 tine bağlılıklarım teyit etmi,ler dasında vazifesine ~byacak v lr- • • . . • . I 
kilde kabul etti. Komisyonun bu va- yor. Sonra reis tercüman vasıtaaile tersine olarak komiayo'!~ her ne ve Milletler cemiyeti konseyinin landa ana yaıasına sadakat yemini vıde id.~· _1936 ilk teşrınmde Nobe 
kalar karşısındaki filcri ve battı hare- kendisine hangi camiaya mensup ol- suretle olursa olsun ıeçımm serbesti son içtimaında küçük antant na- verecektir. s~ muküa~n~~b.;.ı~mr.-
lı:eti hakkında Ajansımı tenvire ya- d • be k • ed'"' . yapılmasına mini olabilecek hare- - Y a vatan ı te n ır 
ra acak malumat iatemekl'"' üze- ugunu yan ebne ıat .. ıgını ao- kellere müdahaleye mütemayil ol- B • k 1 t k tahaın bu suretle taltifi bu memlelcet-
n:e komisyonun aec;imin .'!ı:ıetini ruyor. Ve alınan ~ev_~ gore kaydı duğunu göstermiştir. JfÇO sermaye er e - te büyijk bir kızgınlık uyandınn14 ve 

, , • • tiha • • d . yapılarak her camıa ıçın ayn renkte B l..agrange afiz "azadandır B. Hitler bir emirname neşrederek 
temın ıc;ın m p nızamnamesı aı- b' · · ka eril' · n · lan-

inde 'f , • bü mevcut ır aec;ıcı rtı v ıyor. * F d •• •• bundan sonra Alman vatandaf 
~hüı::::e~= çaİ1'hğı: •. Tercüman suali aı:-pç.~ya çevirdi- Polonyanın ita/ya rar ransaya onuyor nm NobeJ müküabm kabul etmele-

• . ..l-"-·d d • gmden bunun evveli Turkçe yapıl- f. . rini menet1Dİ4tİr. 
ru ve nlZlllll;name!1111. ""il'" an og- ması için Türkler tarafmdan müra- se l Tl 
~ya 4ilm'!1üne gırmıy~ ~ve va- caat hazırlanmlŞbr. Roma 5 (ö.R) - Leh hükümti PARIS, 5 (ö.R) - B. Daladiy tarafından Fransız milletine Fransa - /tal ya 
zıyetlerde ıae doıtane hır tekilde ma- K · • d · " H-L-- • to nezdine aefir yapılan hitap tesirini ııöatermittir. Bugün Frank borsada hükü· 
hallimakamatınnazandikkatinicel- f .0~~on azaalanm' ~-~ımbanamu- ~e---~~a !".':_. 1 lya kral ticaret anla•ması L~-•.. . d • .. etlitıogme ayn ~ ... ,ge ucnenu LIUl'"""ovı ... yı ta ı met tarafından tayin edilen hududun alhna dütmemittir. Maliye l" 

ledi~1e1uen gen unnıyacagını soy- bunu temin edeceğini söyledi. tayin etrnİ4tİr. nazırı bay Martando gazetecilere demittir ki : Roma 5 (ö.R) - Resmi gazete 
cMaksadımız frangın kanuni kıymet istikrarını hazırlamaktır. F Jtal tıcar' et anL·--·-mı· Dünkü vakalar doğrudan doğruya · ranaız - yan -~ /ngilterede muhalifler Roma Bundan sonra frank lngiliz lirasına kartı 179 frank haddini ge- neıeretrnİ4tir. Tıcaret nazırı beyana· 

komisyonun nizamnamesinin 3 üncü çemiyecektir. Fakat muvaffakıyeti ıslah etmesi mümkündür ve tında Fransa Ye ltalya arasında amlC 
maddeainde mwarrah aalihiyetleri J t k 'f d • l batt' etmesi beklenebilir. Zira bükümet bu gayeye eğilmez bir klearing siateminin kalmııdıimı ye 
kine girmemektedir. Filhakika bu an aşmasını en l e l yor ar azimle yürümekte devam edecektir. Fransız parasının böylece ı...-ılıklı edi be lm'l I • 
Dllldde Yalnız kendini kaydet.:-•k kü ekti -~ t yatın yne ı e tica---- ..... ,,., ıpe "laıyona kartı himayesi ekonomiye iatikrar Yerec 'r.• ret mm-betlerinde usul olan ~-
ye rey vermek haklarından mahrum LONDRA, 5 (ö.R) - Bridge - Hill intihap dairesinde mühim Maliye nazırı tunu da ilave ebnittir : cResmi mahafilde bildi- killer göre yapılacağını biJdinni4tir. 
edilenlerin müracaatini derpi, et- bir kısmi intihap yapılacaktır. 1935 intibababnda buradan milli rildiğine göre bir gün içinde yığın halinde sermayeler Framaya 
melde fakat meşru propaganda hak- itçi partisine mensup bir mebus çıkmıt ve muhalif itçi namzedi- avdet etmittir. Blr tek gün içinde memlekete dönen sermayeler 
kından mahrum edilmek busuıunu nin 20191 reye kartı 23489 reyle zafer kaz•nmıttı. Fakat timdiki bir çok milyardır. Kat'i bir rakkaın henüz söylenemez. Salihiyet- B. Mussolini memnun 
derpİ4 eylememektedir. intihabın bir hususiyeti bu daireden 1935 ten beri müntehipler li daireler bu hususta tekikler yapıyorlar.• Ronuı 5 (ö.R) - B. Mwaolinl 

mikdarının on bin kadar artmıf olmaııdır. Bu sebeple neticeleri Borsa da maliye nazırının bu nikbinliğini teyit etmit, hülrilmet cDaily Maib gazetesinin muhabiri 
cYENI GON,,ON FRANSIZCA 
NEŞRiYATI: 

Antakya 4 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: 

Antakyımın yeni gÜn guetesi bu 
günden itibaren dördüncü sayfasını 
Fransızca neşre ~ianı1'tır. Bu say
fa intihap i4leriyle alakadar haberle-

evvelki seçimle mukayese etmek biraz güç olacaktır. tahvilatında ve Fransız kıymetlerinde mühim yükaelitler görül- B. Vard Rice'a beyanabnda B. Cem-
Bundan evvelki iki kısmi intihaptan olduğu gibi bunda da mü- müttür. 178,90 frank bir ıterlin ye 35.95 frank bir dolar hesabiy- berlain'in avam kamaruındaki nut· 

cadele bilhassa harici ıiyaset üzerinde cereyan etmittir. Muhalif le muamele görülmüt ve böylece frank hükümetçe tayin edilen kundan dolayı memnuniyetini bildir-
parti ltalya ile konutma esasını reddetmemekle beraber bu ko- aıgari haddin, yani 179 frank bir lngiliz lirası haddinin üstünde JDİ4 ve sulh yolunda beyıMimilel İ4-
nutmaların yapılmıt tarzını tenkit etmekte ve 16 nisan anlatma- sörmüftür. birliği için mühim bir müdafaa ma-
ıının çok cılız neticeler verdiği iddiasında bulunmaktadır. Fakat Dahiliye nazırı valilere bir emir göndererek mal fiatlerinin biyetinde olan bu nutku bütün ltal· 
bir kaç günden beri muhalif itçi namzedi iç meıeleler üzerinde yüluelmeaine ulak müsaade edilmemesini Ye muhalif hareketle· yan milletitıin takdir ettiğini bildir· 
de ehemmiyetle durmakta ve hükümeti irad vergisiyle çay re•- rin tiddetl tecziyesini emretmittir. Borsada vadeli muamelelerde JDİ4tİr. 
minin artbrılmasından dolayı tiddetle tenkit etmektedir. ltçi repor kalmamıf, bilakiı hafif bir depor kaydedilmittir ki bu da 
partisi 935 senesine nisbetle mevkiini ıılah edeceğini ve batta frangın artık dütmiyeceiine, bilakis belki yükseleceğine ıpekü-
belki bu mebu)uğu kazanacağını ümit etmektedir. laayoncuların da kani olduklarını ııöateıımektedir. 

gidiyor 
luyum .. Beni Ayd katlia~ından - Beni Maaavvaya kadar ge- - Gel .. dedi. Babamı ııörelim. • • 

B. Bek Stokholma * 

Kesik Elli 
ADAM 

• 
kurtaran odur. Fakat sen nereden tiren adam söyledi. O, alçak ko- Belki bir çaresini bulur. • Varşova 5 (A.A) - ~!e -· 
l'eliyoraun iri bunlan bilmiyorıan? cam Naibin kaçmak için iltica et- * m'l B. Bek ineç lıtildimetinin ı::.: 

- Ayd~an geliy~m:. Oraya tiii Fareçin ııemiaine .g~tmit. Vali 0 aabah 'Yiliyet mecliainl "'~ üzrine 25 Mayıata S~ 
ancak katlıamdan bır ııun ıonra - Fakat Fareç Naıbın adamı- topl lı: zınm ifadeleri tize. ııidecek ye orada laveç bük_oM!llnln 
yetifehildim. dır? · • aN'·b-e il..net ıuçunu tel>. miaafiri olarak ikl..gün .!'.::!"=,,._· 
. - Şu halde orada bir g6ıı ev- - Hayır .. O artık Naibin ada- ~e .aı !n un hakkında mec- • b ~l L b "k 

vel olan itleri nereden, kimden mı değil .. Dütmanıdır. Naipten in- ruı· ztee~ı·· ,konan al b Bır otomo ı ~a rı a-
d d ? .,L__ imale · · Mah utla 1 1 ıı n o am ar mıt • 

uy un • ~ a. ıçın • ~ e e e Emine, Ay,eyi babasına ııötür- aında yangın 
Ayfe, naaıl hır kııkançlılda vermıttır. Onunla bırlik hareket d" 

YAZAN 
I ~ 

HANRY 
DE 

Monfrectl 

Ayddan Masavvaya ııeldiiini ıöy- etmektedir. uAyte yaziyeti olduğu ııibi an- Parit 5 (ö.~) - Sünca ot-*! 
liyemezdi. Sadece ihtiyar harem Ayte bir· çılııın gibi haykırdı: latb. fabribamda büyük bir YUll'İn çık
aiasının Mahmudu ıon defa Emi- - O halde Mahmut . mahvol- Emine de kendiaini kurtaran 11114 ye bir çok gayretlerle tahdit ecS
neyi kolları aruına alarak ve o- mut demektir. Ah .. Onu ben mah- adamı kurtarması için babasına mİflÜ'.Atet bir depoda ha§ l'OOsmİl-

Habrına ilk gelen teY valininjkarken görecekti. nunla birlikte bir ata binerek Ma· vettim. Eyvahlar olsun .. Fareçin yalvardı. dir. 10 yarah vardır. 
ikametgahına ııitmek, Emineyi Filhakika biraz sonra valinin kı- savva yolunu tuttuğunu anlatbğmı bir konan olduğunu ve bu gemide Vali bunun üzerine Aasab'dald 
sörmek ve ondan kal~ini kemiren zı, Y_anında babasının bir kölesi aöyle~i. • ~ulunanları~ hep•~.nin ~e alça~ ltalyan komiserine resmi bir mek- Bı·r muallı·m 
fÜphe hakkında malumat almak oldugu halde kapıdan çıktı. Emınenın dudaklarında çok acı ınaan oldugunu ıoyledım. Gemı- tup yazdı. 
iıtedi. Biraz hava almak üzere deniz bir tebeuüm yer buldu. içini de- nin takibine çıkblar. Naip te ge- Bu mektupta ihaneti tahakkuk 

Fakat buna cesaret edemedi. kenarına gidiyordu. rin deri.n çekti. • . .. • . mide .. Ta~ii yakalıyacaklar ve o eden Naibin ölüme mahktim ~~il- HUSUSİ ders 
Oç günlük yolcukluk esnasında Ayte onun önüne atıldı: Sankı (Ah .. Katkı oyle olsa ıdı) zaman Naıp hem Fareç hem de diğini ve onun derhal kendıaıne 

liatü başı yırtılmı,, peritan bir hal Eğilerek İpek eteklerinden öp- demek istiyor ııibiydi. • •• Mahmut hakkında iftiralarını tek- teslimi lhımgeldiğini bil~~rdi. verecektir 
almıttı. tü. Ve so~a Mah~u.dun kendısını rar kusac~ .. Eyvah .. Eyv~ .. '!-a- Mektubun altını da Mısır h~e-

Böyle sefil bir kıyafetle kosko- - Ya Emine, dedi. Sen ki bir nasıl fecı tartlar ıçınde kurtardı- vallı fedakar kocamı ben bılmıye- ti namına resmi mühürle mühür- Değerli bir muallim busuai derı 
ca bir vali evine nasıl girebilirdi? zamanlar bana merhamet ebnit- ğını anlatb. rek ölüme sevketmit oluyorum. ledi. Yerecektir. 

Cesaret ve ümidi elinden bırak- tin .. Şimdi de bana acı. Söyle bana Mahmuttan bahsederken öyle Emine de derin bir teessür ve Sonra ltalyan komlıerine husu- ilk Ye orta mektep tahailinde 
madı. kocam .. Kesik elli adam ne oldu? hararetli konutuyordu ki Ay,e eleme kapılmıttı. al bir mektup yazdı. Bu mektupta, bulunan ç~uklarını , h~uai derıı-

Karnı aç olduğu halde valinin e- Emine Ay,eyi tanımıttı. onun yüzüne kıskanç bir hayretle Hayatını kurtarmıt olan adamın kızını ölilme terkedlp kaçan Nal- lerle takvı7e ~ek ihtiyacını du-
Yinin bahçe kapısı önünde bekle- - Kalk zavallı kadın, dedl.Se- bakıyordu. ne kadar büyijk bir tehlikede ol- bin alçaklıiını uzmı uzadıya izah yan ~ Yelılerl •Etrefpaf& 
meie, buradan ayrılmamağa ka- nin yerin ayaklarımın ucunda de- Nihayet -duı dujunu anlıyordu. ediyor, onun hayatını kurtaran )I09tan.ınde Pwt Restant •Ak· 
rar Yerdi. ğil, kollarımın arasındadır. Çünktt - Peki .. Şimdi Malunut -• Birden biiyGk bir azımla Ayf8- Mahmndun faslletlerini aayıp dl- ~· adrealne tahriren mirac:aat-

Her halde Emineyi buradan çı- ben hayabmı aenİD IRıcaDo_a borç. de? ilin .Had•-~ı ldbcırda. ~· 
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!Arnavutluk Kralı Zogo 'nundüğ ... n-;; Her, GünBi~ ili~~ 
:·, • • - • • 1_. ·. • ' • • ..~: .. 

ilk muayene 
Doktor Necati heyecanlıydı. Ş1'· ' caklı çıkıyordu. Hem de ili( günü, 

ka değil, biraz sonra ilk ücretli hem de ilk günü r 
muayenesini yapacaktJ.. Muvaz· Asabiyetle odada dolatmıya 
zaflık hizmetini bitirdikten sonra batladı: 
bir çok tanıdıklanrun maafb bir - Beyefendi, dedi, şimdi mali 
bükümet doktorluğu aramak tav- vaziyetim maalesef arzunuzu yeri· 
eiyelerine kulak. asmauiıf, biraz ne getirmeye manidir.Bu ınuaye
'da annesinin tetvikiyle bü muaye- nehaneyi daha bugün açtım. Ve 
nebaneyi kiralıyarak tanzim et- bir sürü borca girdim. Henüz ıif
mitti. tah ta etmedim. Bu itibarla bir 
~eai, ak ıaçlarııını çaçeRledi- müddet intizar buyurmanızı ve 
ği yüzünde genif ve mesaf bir te- vakti merhununda tefrifinizi rica 
beııümle içeri girdi: ederim. · 

- Biliyor~ N~ dedi. Bu kelimeler, ağzından adeta, 
ıalonda tam bet kiti beldiyar. Ta· cdefol be adam amma da beli.ya 
Jiin ıana daha ilk günden giihnİJ'e çatbk; tonu üze;indeıı dökÜlüyor-
tJqladı, yavrum. Ab, ne eyi ettin du. · 
'de ahbapl":rınıu ıhle~. ·~p~- ihtiyar yerinden kalkb: . 
madın. Senın de baban gıbı, hır '91.- Peki ~ 1 .:..-1.· dam 
layet köteıindtt· bikünıet kapısın· 1_: -::-. 1ed. b!ıj~ ~ı, ~~ ek 
'dan maq bekliyerekçüriimene ra-. ~~oy Kır, . er~dam~.ge ec O 
aı olur muydum? Halbuki fimdi ~ta ayaenye gı ecegı~ . . 
.!.! " •• d --'-'·bir· ti•kL-l-• V muddetten evvel bu parayı teda· unun e IR'Jla.A ıs u. ........ e .k ·~.ı ek L ·..:...:..! ·ı.c• "h • b• 

. l>u ut.ikbalin ne olacağı . daha ilk !' . ~er . ueuım gıuı 1 \•1.ar ır 
günden görülüyor. , . : . . . acızı beldetniek.ten ~tarıt~~'1ız, 

Necati, · M>D buırlıklamiı.,. ~· P,iyerek dı~ çıkb. ~ 
ınamlamıftı t. ,. • Vçüncü ziyaretçi b.it genÇ bayan 

•• 

TOREN 
Biitün Arnavutlukta 

•• •• gunun en 
hadisesi 

il 

mühim 
oldu 

Malisalılar, Militalı
lar, Dağlılar Milli 

kıyafetleri ile 
düğüne g<:ldiler 

·Kral. 
- Bekliyorwıı.anne, ctedL ~. idi. Şık geyinmişti .. Qd_aya kendi

Jtebe söyle de hastalan çaiınm. siyle birlikte koyu hic. c.Soü de Pa-
Amıesi atıldır ; , , : rİI» kokusu getirdi. Doktorµn ken- ~ ! , 

• · · ~ Yok, çocuğam, höyük dok- diline ipret ettiği koltuğa otur· . . ı, • • • : 

1 
lorlar öyle hemen i~eri adam al- madan ona yaklaşarak, elinde tut- J"ır~n (~ısanJ.~:: ~n~vutluk t r 
ınazlar. Çok itin olduğtJnu sansın- tuğu büyük deri çantasını ~çtı: tm,Jı Zogcm~ ~u~un lor~?ı .hütiin, 
tar diye onlan bir müddet daha - Efendim, ben, «:köylüyü -kal- A:rna:'°tl~ta gun~ ~n muhını ha-
beklet. , . , · kındırma>> kurumu azasmda·nım. dı~ı hal~ne gelmıftir. Törende 

Necatı. kol ... ~ d Bir hayır cemiyeti olan miiessese- meml~ketın her kısmından gelen 
, .. .._una uzan ı, anne- dağlılar mirilti aı lar Mal' ıinin bu tavsiyesini yerine getir- ~iz t.arafındap basılan takvimleri- lskod 'Dr ~ ~ ' ha na~~· 1 

mek için gazete akumak istedi. F:a- mizden lütfen bir tane almak su- den ;i' hç, tlv on~ kıValnın;
kat zihni, bu ilk günün heyecanile retiyle içtimai di.valarım~ın bu l .. 1 ehen • ebyel er m l d )'illet· . . . b' _ ah erı ı e azır u unmuf ar ır 
o kadar doluydu kı, satırlar gözl~- en mühımmmde ıze muz eret Kral dügunw.. tor'" · · .. · :.~ 
· d d. " ol b 1 k k · d b 1 " ' enını mute-.gıp .nn en ımagının y unu u am~- ~ ne~a. etı0n e ~ unaclnı agb~nı1~

1 yeni kraliçe ile birlikte, Hitlerin 
.dılar. Nihayet aradan on dakika umıt etmı,tım. cretı ya z ır ı· gönderdi"" fevkalade l!!.1--

. · • • rideki d radı gı UAa otoıno-ıeçınce, anne111m ıçe o ası- r. bili ile Draç civarındaki sayf' 
na yolladı ve Zeynebe Lekliyen- •. Doktor Ne~atinin kü~ etm~k sine gİtmİ!itir. Balayını bü ük ·~~ 
,leri, gelit ııraıiyle içeriye alm~ııı- ıçın .a~ıla.? agzı genç kızın c~zıp sükunet içinde geçirmek fıtedi~~ 
·Jll söyledi. tebeSSumu karşısında kekeled~: anlasıhyqr. , g 

Giren, titman, göbeği hallıca, - Eımedersiniz, hanımefendi! H~nüz teyidine imkan olmıy 
yüzü pancar· gibi bir adamdL Ona Ve mahcup bir ta vırla cüzdanı- haberlere göre kral Zogo önüm-~~ 
,.er gösterirken, ilk has~asını tepe- nı çıkararak kıza son kalan lirası- deki aylarda· ltalyanm Rivyera :. 

1 
'den tırn~ğ~ kadar ~i'f!'atle süze- m u~a~. .. . . A hillerine gid<:ek .bir ~üddet ora-

. rek derdının ne olduğtjnu tahmine Dorduncu zıyaretçı asabı tavırlı da kalmak nıyetmdedır. 
1 ' Çalıtıyordu. için~~: 1 «Görfüıü"' liir kadın~. içeri girerken, daha ~omaya ~smi bir ziyareti~-

ıöre ,eker olmalı, deCli. Belki de kapıdan aoylenmeye hatladı: takip yapılaCak olan biı seyahatin, 
nefeı darlığıdır» diye ilave etti. f - Ben hasta mıyım ki, bu ka- 1 Kont Cianonun Tiranı ziyaretinde 
Nilı.a:yet tahminlerle vakit geÇir".' l ~at zaman aalonunuzda beni bek· ı takarrür ettiği söyleniyor. , . 

· medenıe hastayı söylet.inenin dah~ Jı.~tiyorsunuz1 Be.nal~ katta otur~~ 1 
Kral Zogonun _yeni kral~enin 

muvafık olaca~ düsüııdüı lliiı~acıyını. Bu daıreyı futtanu•, bu- !vatan~?I":' Macamtartı da Zl!Varet 
- Sizi dinlljoruml ' tün gece gürültü eksik olmadı, size 1 ~ec~~ı ~oy~enmekte ise de buna 

"' ' ş1·.....;.n •· · - 1 b. · d ':'..-~l ııimdiden haber vereyim ki, 'eg'"' er tımdı1ık ıhtımal verilinemektedir. 
. ~ acıam, fOJ e ır Ognn• y 1 ,- IK.ral :..J.:.:.~ •-'' b" Clu cebind,.n- dokio__;, f km ı.. ı bu böyle devam ederse, ev sahibi- L:_,..""'&f>mlUll • ~ ..... me ır kısım 

' __, •...a.ıı ILf oa• , marum ara af ilan tın" tL 
lı:ıtlan önünde b~ paket sigara .çı- ne ~i, belediyeye mi n~reye lizı~- . e ıf ır. 
Jtarclı, Necatiye uzatırken: ısa. her ~~re bat vurmaktan ~ekın-

- Efencl•wn dedi,' o_ ld • mıyecegım • 
......., UCIJ.Cyt 1 1 Dkt b .. bAl •• rım» ecza ve ilib tıbbiye deposu- o or aya.~ asa ı ~mıştı, 

nun seyyar satıcısıyım aize tica- 1 kadına kapıyı gostererek: 
rethanemin son kataıo'glarını ge~ 1 - Çok eyi edersiniz, hanıme
tirdim. Muayenehanenizi yeni aç· fend.İt çok eyi edersiniz. Yalnız 
anıt olduğunuza göre, teklif ettiği- 1 müsaade edin, hastalarım, bekli
miz müsait taksitli ıatıslarımızdan 1 

yor, aizi dinliyecek vaktim yok. 
istif ado etmek iatiy~ğinizi dü-1 Kadın, koridorda uzaklatırken 
tünmüttüm. . 1 hala bağınyordu. 

Doktor Necatinin boğ1121Da bir Nihayet sonuncu ziyaretçi kapı
tef ler tıkanır gibi oldu. Demek bu da göründüğü zaman, doktor onu 
k~~ar. ümitle beklediği ilk ziyaret-: tüpheli bakı,Iarla kar,ıladı ve 

· ıııı bır mÜf ~ değil, kendi&ini kendisine yer göstermeden ne is
kazıklamaya çalı.an bir satıcı idi.1 tediğini anlamak için gözlerine 

Kızdı: ' 1 baktı. 
-~enim birteye ihtiyac~.yok. Adam odanın ortasına kadar 

Oldugu zaman da vasıtaya luz\DD ilerledikten aonra: 
gö'?1em, ih~i~a~l~!mı bizzat te- f -~fendim, dedi. Ben 5eyyar 
darık etmeıını bılınm. J l ki tek · d I 
Ş. d . . . . : .. ı•atıc:.1 ı a menı etı o atırım.. Kra1ire gelinlik lb' · . . . 

lfm&D a am ıstemıye istemtJe s·· ,. _ b•ti• , ...;._ı...:t k J • ;s e lSesını geyıyor 
yerinde~ kalktı. Kapıya doğnıldu. ozunu ı rmesıne TILA• a .. 

. Doktor hizmetçi kaduia seslen- , madan doktor kapıyı açmıf ve onu t: 
dı: «ikinciyi çağırın! 11 omuz~dan yakalamıftl: 

Bu sefer ~ sıska bıuız be.. t - Sen ba~ımı belaya sokma· 
nbli. ufak tefek bir ihtiyar ıeli• dan buradan defolup gider misin? 
ce doktorun .. g~zl~ ;parladı: 1 bıktım artık bu satıcılardan •.. 

- Hele tükur. bu seferki sahici ı Adam ,neye uğradığını anı&ma-
hasta, · 1 danı doktonm kuvvetli ititiyle · ka-

y erinde duramıyacak kadar pıya kadar gelmişti: 
mecalsiz görüne.ıi adamın oturma-! - Bu ne nezaket dedi buraya 
sına yardım etti. Sonra onu din- muayene olmaya g~liyo~. Me-
liyormuf gibi vaziyet aldı. j ier doktor. değil bir küstah t 

Sıska ihtiyar, ceLinden bir ki-lmıfım, lifunı .,:iazımda bı:J:.· 
iıt çıkardı: herif. ' 

- Oğlum, sizi rahatsu ettİJD, Ve ark.asma bakmadan merdi-
ama kusura bakmayın, merhum 

1
venlerden inerken hala söyleniy-or

pederiniz Kayıeride iken kendi- 1 du. 
ıinde küçük bir alacağım ka1mıt-1 Doktor: 
tı: lt~e ıenc:di de bur8:da. ~o~ değil 1 - Eyvah, - di, meğer hu ha-
yırını bet lıra ama, ,ımdi muzaya- kikaten muayene olmaya gelmi 
kaya düttüm. Eh, insan hali bu, f• 
dütmez kalkmaz bir Allah! bir İf 5 0 

• •aw 
~in ı11anbuıa gelmi,tim, aizin bu Acele satılık 
muayenehaneyi açtığınızı ititioce 
çok memnun oldum. Uğurlu ka- 30 bin kilo fUap yapnıağa elve-
demli olsun! merhum pederini2:i ritli her düzeni mükemmel fUap
k~detim makamında severdim. r hane sahibinin azimeti dolayuiy
Sız de oğlum ıayılırıınız. le acele satılıktır. 
akı Doktor Necati bu defa adam- Müracaat yeri : 
lı:' Ilı eenemlemiıfti. Gördünüz mü · · tzmir Çakal oğlu banuıda 

ör Wü ! o e1nnek paran bekler- tüccardan Ha7ali Börekçi 

Kraliçe nihah mukavelesini imzalıyor .. 

ken, kartuına umulmadık bir ala- (924) 1-3 

------------------------------------------------------------------~T:ö~re:n:de balanan Arnavut cocuklcuı •. 
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................................... .. 

--~ .. ~-~.~ .. 2.J 
IZMlR lllLEDIYFSIND!1 r ............... cllrt,.. 

..,..._ ild ilin k y6a ota Jedİ lira 
bedeli muhammenli 38 inci edanın 

ANKARA RADYOSU: 584,25 metre murabl.mdaki 22 •-
öil• nepiyab: ,... .... _ •bp .... IEitiplildeld 

prbaamesİ TeÇhile 10/5/938 Sala 
S-t 12.30 da kanpk plak nqriyatJ. ..... Mat 18 da açdr Mtmna ile iha-

12.SO ele pllks Türk JD1mkW •• halk le edileceldir 
............ 13.1 S te dahilt •• haricl haber- lftirak ~ İltİ enler Jiiz Jetmİf 
ler, 17.30 da halkninden naklen inin· bet lira elli lnuutl.J mUftkbt ~ 
lap deni (Ymuf Kemal)· nat makbuza veya banka teminat 

AL--- • 
0 mektubu ile IÖJlenen gGn ft eaatte 

,,_,..... nep17ab: encümene ıe)irler. 

. . 22 29 3 6 1339 <::> 
S..t 18. 30 da kanpit pllk netnYatı, Bin Jirmi lira dört kanıt eli 

ı 9. 1 S te tiirk mmikiai ve halk tululan ketifli Baca yolunda etki clarila· 
(H.Riza n arkadatlan), 20.00 de .. t ceze hinumcla Japbnlacak mite
ayan ve arapça nepiyat. 20.15 te t&rk 1 f.nk tamirat hat milaendialiktea 
m...WU ve halk prlulan (Handan ve bedeli mubhilinde tedarik eclile
arkadaflan), 21. 00 ele SU-fon .olo 

1
1 cek ketif Ye fU'blallleeİ yeçhile 

(Nihat Eeensin. Piyano (Manel W), /S/ C!.L • _.._.ı.. 
21.1 S plWa dana ...... 22.00 de) l0 ~ ~ IÜDÜ Mat OD ~ 

haL--' • 22 IS ---L• aPr ebiltme ile ihale ecliJecelslp, lt-
ajam .uenen, . te )'u-anaı prOI• tirlk etmelr ilteyenleir yetmİf altı li-

l>epoau : MAZHAR öNGöR.. lzmir Kemeralb Karakol 
brfuında No. 80 

Bornova Ziraat mektebinden: 
ram. elli ~ Uftldm • :.....m ..:.. tem~-::: l - Mektebimiz meyn ~)eri ipn biri 60, diieri 120 tonluk 

taba ile .~-:_ ..::- saatte olmak üzere iki adet klrair ha'fUz iDfUı 22/4/938 tarihinden itiba-IST ANBUL RADYOSU: 
IOJ ...... ve en· ren açık ekailtmeye konulmqatur. Muhammen bedeli 3223 lira 87 

öile neflVab: 
CllllMle plirler. --, 
23-29-3-6 1349 (MS) kuruttur. ilk teminab 241 lira 78 lmruftur. Bu ite ait f&l'bıame ve 

1 liri hin .. .. · allmat bet lira ke,if evrakını ıörmek iatiyenler her sün mektebe müracaatleri. 
Saat 12.30 da plWa türk muaiüi. b;... muha uçyuz t.edeli kıetifli 2-Taliplerin ilk teminabnı malaandıima teslim ve mukabilin· 

12.,0 de hava& 13.0S te plakla türk on rL """!" de alacakluı makbuzla ekailtme günü olan 7 /5/938 cumarteai p. 
muüili. 13.30 da muhtelif pllk netri- Vuaf Cmar adı~~ IDeJ• nti ıaat on da mektepte 1abn alma komilyonunda hazır bulunmala· 
yah. dunndan -...,ank camounyet cad- n ilin olunur 22 - 27 - 1 - 6 1336 (839) 

cimine ..... ,aptmlacak 415 metro • 
Ak.tam fte9riyatı: 

IMt,da lcanahaıyan hq mihenc:lit- ._lııliil .................................... 11:1_. .... .. 

IDden bedeli mulmhilinde tedarik Emlak ve eytam bankasından: 
S..t 17.00 de iakıllp tarihi deni Oni· e&hMıcek büt ve pıtnamelİ veçbile 

Elu No. Yeri 
176 Turıutlu latiklll Mah. Pa,a 

camii cMercan lokak• 

No.au 
20 taj 

T.L 
Nevi Depozito.u 

Ev 800-

vflnitedea naklen: Ymaf Hikmet Bayar, 20/5/938 cuma sfhı6 Mat on albcla 
11. 30 da Bqoila halkm söeterit kolu açık ebiltme ile ihale ecllecelrtir. lt
tanhndea hir temail. 19.15 te konferw: link etmek ilti7 ..... Jia 7etmif ye
Ali Kimi Akyilz (çocuk terbiyeei), 20. eti .. eDi kurutluk munldmt temi-
00 de Muzaffer ve aıbclatlan tarafın- nat makbuzu veya banka teminat 194 Turptlu Yenice Mah. Gamil 4 taj 

IObk 
Ev 120-

dan türk muaiki.i ve halk prkılan. 20. mektubu ile aöylenen gtin Ye saatte 
4S te hava raporu. 20.48 de ömer Riza ~ilııwue plirler. 217 Turptlu özyunl Mah Koca. 25 taj 

tepelOkak 
Ev 140-

tarahndan an~ eöylev, 21.00 de Ni- 2-Beb. metro m....W.. on bet 
hal ve arkadatlan tarafından tiirk mmİ· lindan iki hin dört ya Yelmİt he, 
Üli ve halk prkılan (Aat ayan), 21 . .fS ı 6ra bedeli mubammenli bmet pqa 
~ orkestra. 22.1 S te ajana babnleri. 'buhvmda 332 ad.da 186 metre mu-
22. 30 da plakla .ololar. opera ve operet,...Y,.mclaki 7 panel aydı ana bat 
pa.ıan. 22.SO de son haberler ve er· kitiplikteki pıtnameli veçhile 20/ 
tr.9i trüntin programı. 5/ 938 cuma günü uat on altıda açık 

AVRUPA IST ASYONLARI: 
arbrma ile ihale eclilecekıir. lttirak 
etmek iltiyenler yiz Mlaeıı bet lira 

bahab J'Ukanda yazıb ıayri menkullerin pefİD veya yüzde do
kuz huçuk faize tlbi tabitle Ye puarlıkla 1&bfı 21 • 5 • 938 cu
marteli pnti 1&&t on birde Kuaha Eanaf ve Ahali bankuında 
yapllacaldlr. 

latekli olanların ıöeterilen dD ve ••tte hizalannda yazılı 
depozito akçaini mnldir hanka vanaine yatırarak aıtbrmaya 
sirmeleri ve yanlannda nüfuı tezkereleriyle birer fotojraf ıe-
tirmeleri.. (921) 1490 

SENFONiLER: 

75 kurufluk muvaldaıt teminat mak- .., ______________________ _ 

bum veya banka teminat meld1ıbu 
ile aöylenen sin ve ... tte encümene 

il. IS Roma ba dalaua: Senfonik plirler. 
kowr. 20 Bedin kıa dalpaı: Senfonik 8, 10 13, 17 1486 (920) 
k-.er. (Bnıbıns). • ' •ıs • mm 

HAFiF KONSERLER: Çiçek 
7.10 Berlin luaa dalpaı: Ne,.li mu·ı Çiçek gijzelliğin canh tabloeudur. 

lliki ( 8. 1 S devamı). 13 Berlin ba dal- l.arif bu çiçek demeti en kasvetli za· 
... : ~lif mmiki ( 1.f. IS devamı), 13. 1 manJanmızda ruhumuza ncteler eer-
25 Bükrq: Pllk (J4.30 keza), 17.lS 1.,er. Çiçekçilik de «iizelliie ayn rev
Roma kıa dalguı: Hafif musiki komeri nak verdiii için bedit eanatlar haya· 
17 . .fS Berlin k .. dalguı. it 10nu lr.on·ltına Rirmiotir. Bu sanat şimdiye ka
..n. ( 18.50 devamı), 18 Pqte: Çi(ıan dar hep Türk olmıyan unsurlara 
orlr.~traaı, 20. ~O Roma. Bari, or~.•tra. t mahsus zannedilirdi. Her sahac:la ze
(Mil&no :. Tonno keza), 20:35 ~ükrq: lkl ve kabiliyetini gösteren Türk lca· 
Pllk: (Yübek dalsa), 21 Uypzıg: Atk dınblı bunda da muvaffak olmue
.. rluları, 2.'.SO Pette: Radyo popu.~:f tur. Tabii ve aunt el ile iolenmi' ve 
22.30 Berlın k.a dalgası. Halk musilı:iaı süslenmiş paketler matem çelenkleri 
22. 30 Bertin lu.a dalgası. Halk mmikili 

1 hazırlıyan ve bel~iyenin bahçe fi-
Ba~: Varyete neşriyatı. 23.IS Millno,jdanlıiı ile Kar'1yabda iki çiçek 

DllflÇesı ı re1U1 ıyece re-

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1294 1&)"1h arttır..~ kanuni -..fi ıakleti 1385 kilo 

125597 lira değerinde R!f •W• Us/D inarka 1/15 No aft ipek 
memucat 11 - 5 • 938 liDI IUt on içte Sirkecide RetadiJe Cad. 
simriik 1a~uncla 2490 1a,W kanun bükümleri dairesinde 

_.ı,ı.ı. 7" 1 isteklilerin yüzde 7.5 pey i makbuzuyle Ticaret Oduı 
ve1ikuı aramr. Per akçelerinin 1&at on ikİJe kadar •ezneJ• yatı
nlmuı mecburidir. 2538 

1485 (916) 

Devlet Demir Y otlarından: 
23 • 5 - 938 puarteai aflnü ... t onda Alaancak emtiai tBccari· 

7e anbanncla 10.000 on bin adet e1ki çuval açık arttırma 111J'eti,.. 
le 1atılacaktır. 

Beher çuvalm muhammen kıJllletİ 15 • 28 kurut arumdaclır •• 
Taliplerin 210 lira muvakkat teminat yabrmaluı ve ite ıinnei• 
minii kanuni bir halleri olmadıjma dair heyannameleriyle ma
anen sün ve aaatte Alaaacak aahannda toplanacak olan 1&bf 
komiıyonuna bat vunaaluı llZlmchr. Şartnameler komia7ondan 
paruıs ahnır. 6 - 10 (919) 1482 

Tonno: KoD9eTto. ,L.L ·n· L-bet edilm" k de 
cede ucuz veren bu kanaatkar Türk 

O~M~RO~~R: l~~~~~~ili~~·•nn-~----------------------· 

13 15 R it dal s· d l"k bir kere ziyaret ebn~i ötedenberi Turgut1u Belediyesinden: 
. . · om•. ıaa gaaı. . " per e 1 bu müeaaeae ile aho verif etmek su-
lınk opera neınyatı. 19.SS Vıyana: Mar- .1 al!!!'-ad l lar da K-if bedeli 737 lira 22 kunlftan ibaret çocuk bahçesi oyun· · · ı· . . 21 U . retıe ~ ar oan zat ca ma- ~ 
ırarete ıaun 1 opera pıyesı. · ypzıg: ),.. ı b hak"k t · ti"rak ed k --'-larınm •apılmuı ve ho•amuı ve -terine konmuı iti 3-5-v d .• · TRAUIATA um o an u ı a e ış ece - c;aa ı ı ı-· 

er 1 ıun « > operaaı. 1__..ı• 938 tarihinden itibaren yirmi IÜD müddetle açık ebiltmeye kon· 
ıcıaır. 

Belediye evlenme dairesinde muftur. ihale 23/5/938 pazarte1i dnti 1&at 15 te Belediye daire-
ç· ek · 5ac1· ainde yapılacakbr. ODA MUSiKiSi: 

14.45 Roma kıaa dalauı: Oda muai
üai konaeri, 17.30 Prag: Triyo (Scbu· 
bert). 20.35 Bükreı: Oda mmikiai kon
wri 2 3.40 Peşte: Oda musikisi koneeri. 

xzı ıç 81 ıye isteklilerin ynmi ve 1&ati ınezlrirda Turptlu belediye1inde 

60· z ff eLı'mı' hulunmalan.. 6 - 10 - 14 (918) 1484 

1 Turgutlu belediyesinden: 
RESiTALLER: 

1 1 Bertin kıaa dalgası : Şarkı aeriaı, 
1 1.45 Eski cüzel havalar. 1 S.15 Bertin 
lrnıa da)gıw: Mayıa havalan, (16. 30 pi
yano). 17.10 Brüno: Halk .. rkılan poo 
pnriai. 18. 30 Roma luaa dalgıw. halk 
tarkılan. 19. 1 S Büluew: Rumen 1&1kı
lan, 19.20 O.trava: f>İyano muikiai. 
20.20 Bratislava: Slovak .. rkılan, 20. 3S 
Ri1krq 

DANS MUSiKiSi: 

23.35 Uypzig. 23.45 Viyana: 24. IS 
Roma. Bari 

MUHTELiF: 

19.10 Roma kıaa dalgaeı ve Bari. 
arapça musikili pro.,am. 20.30 Bari: 
Türkçe haberler ve çocuk bahai. 2 1. 1 S 1 
Bari: Yunanİltan için mwıikili propam. 

MITAT OREL 
Adrel - Be,ler Numan zade 

eobi1 Ahenk matt..11 JUllll
cla. Humara: 23 

Mua1ene uatleri : 10-lZ, 
15 - 17. Telefon : 3434 ..,.,. ... 
IZMtR MEMLEKET HASTA

NESi DAHIU HASTALIK
LAR MOTAHASSISI 

DOKTOR 

Celil Yartm 
Mua,-enebanai : ikinci Beyler 

sobimda Fınn karpaında (25) 
nwnaradachr. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe T raınvay caddesi 
No. 10?8 TELEFON 2545 

Bayındır belediyesinden: 
8a)"IDdD'da lnitün konforu ve demirbq etyuİJle mevki ve 

mamaruı mütana Ye çok kullanıflı olan helediye otel ve ıazi· 
....... fiç HDelik ican açık arttırmaya çabnlm•fbr. llteldil• 
rill 8 -1-9.18 puarteli aaat 18 ya kadar beledi1er• mlracaatleri. 

6 ~ 11-13-15-18-20 (922) 1481 

Ketif bedeli 439 lira 49 kuruftan ibaret çocuk hahçai tavife 
iti 3 • 5 • 938 tarihinden itibaren yirmi ıfin mGddetle açlk ebilt· 
meye konmuttur· 

ihale 23 • 5 • 938 pazartelİ IÜDfİ 1&at 15 te Belecli7e dairelin· 
de yapılacalmr. lıteldilerin ynmi ve 1&ati mezkUrda Turıutlu 
heledi7e dairelinde halunmalan. 

8-10-14 (917) 

lzmir Defterdarlığından: 
Sabt 
No. 
1311 
1313 

Giselpb Metre. tepe S. 1 taj No. lan 
ICmaçay M. Kijıtlwae C. 41 • 42 taj No. lu ev 
ve ana 

1483 

Lira K.· 

100.00 

217.00 
1314 Ddnc:i ICarailtina klprl M11ırb C. 230 taj No ... 

ID.25 M. M. ana 159.98 
Yakanda yaaılı emvalin mtilld:retl 15 sb müddetle Ye açık 

artbrma ....ıa,.ı. mha,..dere bmal•Uftur. lhale1i 12 • S • 1938 
tarihinde .......-he sGnl uat OD ... tedir. Taliplerin Milb Em
lak müdllrllliue ~ 

• 28-8 1374 (88&) 

............... - .... ııııımı·.at1 ..... F ... _.a~r-..*:ısoııQGOF ..... lııml .. lirllm ... 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Bunaava fabribamda mncat 113 adet milltamel hiden puar

Wda Ablacakbr. Beberinin muha-• fiati 4 teminab 48.10 U. 
raclır. latekUhia 17 • 1-138 ....... il te ..... dirlfliünriis
delri lromi11ona ..... 111'1 illa .a-.. 

1-1 MM (ta) 

TURAN rabrikalan mamullbd1r. AJDı zamanda Tara 
tuvalet ıabnlannı, t111t ıaltuu ft kremi ile .,taemk krem• 
leriai kallanıaıs. Her yerde .. t11maktad1r. Yahm toptan ... 
hflar için lmalrde Gaıi Balvannda 25 numarada amam acea• 
lelik Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemaiye mlracaat ecliDl1. 

Poeta Kut. • •• Teelon .... 

BAC VE BAHÇELERiNiZi ·PAMUK 1'ARLALARJNIZI 
Sulamak için doinulan doiraJa DJlfllZ, ayni bide t1S91r1Dd4 .. 

IESEL MOTöRONE almple edilmit POMPALARDAN iatif 
edinls. ŞEHiR • ClfTLIK ve OTEL ten'Yiratlan için ayni motllr-ll 
lerin tlbaamolan da ...-dır. Masotla ifler, urliyab sa1et AZD 

M. TEVFiK BA YKENT 
EWdrik. Wıo. Telef-.. P ........ lam 77/79 Tel. S3SI 



insan vilcudu di§
lere muhtaçtır.Dit 
!erimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lizımdır 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

BREMEN TIBERIUS vapuru elyevm limanımız· 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE da olup Rotterdam, Amstcrdam ve Ham 

HAMBURG, A. G. burg limnnlan için yük..,,Jmaktadır. 
ACHAIA vapuru 25 nisanda beklen(- RHEA vnpuru 12/5 /9 38 de bekten-

yor. Rotterdam. Hamburg ve Bremcn mekte olup yükünü tahliyeden ıonra 
için yük alacakbr. Burgns. Varna ve Köstence limanlarına 
SERVtCE MARITIME ROUMAINE yük alacaktır. 

BUCAREST SVENSKA ORIENT LINIEN 
DUROSTOR npuru 3 mayıata belde· COTLAND motörü 19/5/938 de 

niyor. Köstence, Calatz ve Calatz ak- beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
tarması cTuna> limanlan için yük ala- Gdynia, Danimark ve Baltık limanlan 
cakbr. için 1'lk alacakbr. 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE SERViCE MA.Rl11ME ROUMAIN 

VARNA ALBA JULIA vapuru 9/S/938 do 
BULGARIA vapuru 22 nisanda bek- limanımıza gelip Malta, Marailya ve Ce-

leniyor. Burıu. Varna için yük alacak- non limanlan için yük ve yolcu alır. 
tır. ilandaki hareket tardıleriJle na.vlun
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE lardaki deiifilı:liklerden acenta mMUII-

OSLO yet kabul etmez. Daba fazla tahilat için 
BACHDAD vapuru 15 nıa,yaata bek- Jk.inci Kordonda Fratelli Sperco T&P'lr 

leniyor. lakenderiye. Dieppe Ye Nor- acental "ına müracaat edllmeei rica olu-
nç iÇln ,.Uk alacakm. nur. qı 

JONSHON VARREN lJNF.S Telefon r 4111/4221/4142/2663 

Dişler niçın çürür . 
salya dediğimiz aja pidelerinin usaresi yal: 
ruz 1emelderi h•zma hazulamakla ~~ a~ 
zam1anda yemek ••• deri aruınd:a .~~::;. tn 
lemeie ele yarar. Fakat hu temiZ11& • •. egı -
d" Diflerinizi ürümeldea kurtarmak llÜJOl'l&-

11'. aabab öğle \e ufUD RADYOUN kullana-
:k tabia~ yardım etmeliainiz. 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doiurmuma 
mini olmakla beraber bütün ııtıraplan da dindirir. JF.SSMORE Tapuru S ma)'18ta bekle- oı• • v ş •• 

lcahmJa günde 3 kafe alınabilir nlyor. Burgu. Varna. Conatanza. Suli- J VJ e Uf e. 
__ a!l ___ KJI __________________ na. Galatz n Braila 5çlo yük alacaktrt. LıMİTET 

UVERPOOL m • •==• wm zoza:e..,..• 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNIZI 
FIRÇALAYINIZ. 

KREM 

""'.:'OOiiiiliiiliiliiliiililiiiiiiililiiiiiiiiiiıliiiil ..... 

Eczacı Kemal Ka-
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeai 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hit.al eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
llemini şaıırtmış bulunmaktadır. 
Hilll eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını fzmirJilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 2örmeliıiniz. 

Kumral, sarıtın, esmer her tene teyafuk eden yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kAmilen izale 
eder. Yarım aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklan 
11bbi güzellik kremleridir. Süt makinaları 

Dünyanın en büyük fabrikası 
mamulihndandır. 

M1ELE Ekremözlerin Unat kudreti 
YOZDE YOZDOR 

M!ELE Ekremözlerin otomatik yağ
la tertibatı vardır. 

MtELE Ekremözlerin bütün aksamı 
paslanmaz nevindendir. ~~~ ... 

MıELE Ekremözlerin bilGmum Zi
raat mektepleri lı:abul Ye taY• 
siye etmektedirler. 

MtELE Ekremözlerin en asri ve di
ğer markalardan daha ucuz
dur. 

A YNt F ABRtKANIN 

MIELE Biıildetleri 
MIELE Motoraikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
tzMIR Te cinn umum aahf de-

pe>RI: 

MtŞLEN usnK 
ACENTASINDA 

GAZI Brıloan No. 11 - 21 
T.,.,_ ı Kaalıi - IZlllR 
Tel.lan : 3858 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu feaerler ıeceleri gündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanıl•n fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yuaı pille ıtık verir. 
Çal dayanır,'°' .ağlam oe ~olı acazJar. . .. 

Bilba11a mahalle arumda misafirlik clöniitbde çok tJ'ldll'. 
Taval,.e ederiz.. 

Krem Balsamin dört. şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yağsız gfindQz için beyaz renkli 
3 - Krem balıamin acı badem gece için penbe renkH 

- Krem Balaamin acı badem gilndüz için beyaz renkli 
lnS[illz Kanzuk eczanesi Beyoilu latanbul 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

.,..lll!ml'I~--------------------~ 
Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen aene bütün İzmirlilerin 

talufiııletini kazanan cWbiz mar
kalı mefhur Amerikan filidi ile bu 
1en4J Jeni ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali ilaç
lan, lue " miienir Naftalin ve pire 
kM:latw. .... mubl. kimyevi 
ıühreleJ ..... İçİa kara boya ye 

aç ,aiianm, aiaçlarda, fidanluda 
" ç.içeklerle ~ balLk ve.
ir baterab öldüren ve Bwnan Zi
raat emtitüaünün nponmu tappa 
dCA T AKtLLA. tozlannı ketin ve 
ucuz fiatı...le maiazaamdan tecluik 
edehilininiz. 9 nllcbmmı istiamar 
etmek iltiyenlerin maiuannzla hiç 
aJikuı yoktur. Batka yerde de ıu-f mamıza dikkat buyurunuz. 
bemiz voktm. Liithn nbnd.ld fir- TELEFONı 3882 

AMER1KAN EXPORT UNF.S ıNC. Vapur acentası 
Pire aktarmuı doina eelerler BİRiNCi KORDON REES 
EXOCHORDA vapuru 22 niunda BiNASI TEL. 2443 

Pireden Boaton n Nevyork.a hareket Ellerman Uneı Ltd. 
edecektir. 

EXCAUBUR Tapuru 6 ma:Fl*ta Pi· LOND~ ~'ITI 
-- ..1 B N .ı 1ı __ 'L ed CARLO. vapuru iki rutanda Londr• nıuen oeton ve e-yyo~a •~et e- • • • 
cektir ve Hull den gelıp yük çıkaracak Ye llJ• 

• ni zamanda Londra ve Hull lçin y6k 
STE ROYALE HONGROISE aJ _L 

DANUBE MARITIME aca&br. 
BUDAPEST 30 niaanda bek- POLO npuru 29 nı..nda Londra n 

leni7or. Port • ~ l.kenderf:re için Hullden gelip yük ç.abnıcaJc. 
yUJc alacaktır. OPORTO vapuru 28 nUıanda Uver• 

DUNA npuru 5 mayıata bekl81lİ7or. pool ve S..neeadan. gelip yUk çıkaracak 
Tuna limanlan için ,.ok alacaktrt. n ayni zamanda U.erpool ve Cloegov 

IlAnda)d hareket tarihleriyle nav- lçin yük alacakbr. 
tunlardaki değişikliklerden acenta ıne- LESBIAN vapuru 1 ~ m~yıata Liver-
suliyet kabul etmez. pool ve Svanseadan gehp yük çıkaracak 

Daha fazla tafsllAt almak i 1n Birin- . OPOR~~ va~uru 7 mayıs 1938 de 
ç Liverpool ıçm yuk alacaktır. 

ı el Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee THE GENERAL STEAM NAVIGA· 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- TION LTD 
caat edilmesi rica olunur. ' 

Tel. No. 2007 ve 2008. ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta 

---------Emlaım:> Londra için yük alacakhr . "U d 1 " DEtrrSCH LEVANTE - UNIE m 3 tt Um Um} ACHAtA vapuru limanımızda olup 
yük Çlkannaktadll'. 

deniz acentelig"' i Tarih ve navlunlardald değişiklikler-
den acenta me.rullvet kabul etme7-

L td. 
HELENIC LINES L TD. 

HELLAs vapuru 13/IS maY19 ara
ınnda beklenilmektedir. Rotterdam, 

Hambura ve Anven limanlan için yülı: 
alacakm. 

GRJCORJOS C. U npuru 23 - 24 ma

yu arasında beklenilmektedir. Rotter· 

dam. Hambura ve Anven limanlan için 

)'{1k alacaktrt. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RIO PARDO motörü 22 mayısta bek

leniyor ve Nevyorlt için yük alacaktır .. 
Gerek vapurların muvasaIAt tairhlert. 

gerek vapur lslmleri ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

Daha faz.la ta&ilAt almak için Blrlncl 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

wnuml deniz acentaLtı Ltcl. müracaat 
edUmesi rica olunur. 

TELEFoN : 3171 - 4072 

Paris hapları, nebat! maddelerden 
yapılmış eınnlyetli mUab.ll ilAcıdır 
1 taneai linet. 3-4 laneti amel verir. 

. 
Sancı, ve yel. ve rahatsızlık. ver

mez. 

Ink.ıbaza, hazıJN1zhp, uyku
suzluğa. bunlardan mütevellit aln1r 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kUrtlfhlr. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareaiyle bütün Ege 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rabab bu
lurlar. 

Birçok hUAUiyetlerine iliveten fiatler mülhit ucuzdur. 
latanbulda b6tiin Etre ve lzmirliler bu otellerde bulUIUl'lar. 

Sağır dilsiz ve körler •• • 
muessesesı 

direktörlüğünden: 
C. . 

iDi: Enafı Kıymeti 
Muhammen 

Lira 
Makbp teqibı Ozerinde alektromotör. 

lü ve maa teferriiat 
c6 milimden 17 milime 

% 7.5 
Teminab 

Kantt 

kadar delik delecek• 625 4700 
Yakanda cim ve evaafı ve pey üçe.i yazıb bir adet ••kkap 

teqihı aabn almacajmdan taliplerin mün•k• .. ıfinü olan 14/ 
S/938 cumartesi aaat onda lzmir Sıbbat müdtirlüiüncle mitefek
kil .. bn alma komiı1onuna müracaatleri ilin olunur. 

3-6-10-13 1418 (897) 



Mussolini Hitler •• •• • 
goruşmesı • 

ita/ya Almanyanın Çekoslovakyadaki iş/erile meşgul olmıyacakmış 

Triyeste vaziyeti ne olacak Fransanın mali kalkınması 
''Faşist ltalya Sosyaljst Almanyanın 

caymaz dostu olduğuna emindir,, 
Frangın kıymetten düşürülmesine 
lngiltere ve Amerika razı olacak 

LONDRA, 5 (ö.R) - Hitler. Mus· 
•ol ini görüo:me1erinden ne çıkacak) Av .. 
rupa çalkantısının yab§ması ,;..ı} Yoksa 
yeni endiıe ve heyecan sebepleri mi) .. .. 
Jngiliz gazeteleri bu eua1e cevap verme~ 
ie çalışıyorlar. cDaily T elegraph> bu 
nokta üzerinde lngiliz umumi efkinnın 
tamamiyle endişesiz olmadığını kayde
diyor. c Time•> gazetesinin mütaJAasın· 
ca Hitlcr .. Musaolini görüşmeleri Avru .. 
pa meıelclerinln alacağı cereyan üzerin .. 
de mühim bir tesir yapacakt11. Çekoslo
"Vakya meselesi daima kaygıların ilk oa
fını işgal etmektedir. Muhakkaktır ki 
ltalyan ve Alman hükümet reislerinin 
başlıca bir hedefi bu meselenin alacağı 

şekli tayin etmek olacaktır.cTımes> Jtal
yan gazetelerinde Çekoslovakya aley• 
hinde göze çarpan sert tenkitlere balca
rak Roma hükümetinin Almanya tara· 
fından orta Avrupada girişilecek hare· 
kete hiç olmazsa diplomaııi yoluyle mü· 
zaherette bulunacağını tahmin ediyor. 

cDaily Ekıpress> te bunu teyit ede· 
zek ou haberi veriyor : B. Mussolini son 
gÜnlerde bay Çemberlayne bir haber 
gBndererek. bay Hitlerin ÇekoslovakyR· 
ya kartı yapabileceği işlerle • bu işler 
sulh çerçivesi içinde kaldıkça - meşgul 

olmak istemediğini bildirmiştir. Bu ha
reketten dolayı bir lhtil5f çıktığı tııkdir
de i.e diktatör memleketinin alacağı va
ziyet hakkında ıimdiden bir i§'arda hu· 
lunmağı reddetınektedir. 

cNevs Chronlcle> gazetesi İse Triyes· 
tenin akibetiyle meıgul olmaktadıt. Bu 
gazete ltalyanın vaktiyle çok milreffeh 
olan, ıimdi ise anelUIUJ1 aksi teeirlerini 
duyan bu limanı kurtarmak için ne yapa· 
bileceğini ıoruyor. Yalnız Avueturyanın 

T riyeote llzerlnden ihracat transiti ıene• 
de 12 milyon kental idi. Şimdi bundan 
heman hiç bir f"Y kalmaml§tır. Çekoo
lovııkyada, Avu.turya yolunun Alman
ya tarafından kapanması oebebiyle, tran· 
ıit tica.retini Fiume üzerine çevirebilir .. 
Almanya loe, vaktiyle T riyesteden ya· 
pdan bütün ticari faaliyeti timal denizi
ne ve Hamburga çevirmek niyetindedir. 
Roma gÖril11Deleri neticeoinde bay Hit
ler T riyeoteye tercihi bir rejim verecek 
mi} Bazı Alman vapur kumpanyalarının 
T riyeoteyi iokele olarak kabul edecelde
ri limit ediliyor. Fakat iyi haber alan 
mabafiller pnoölyenin göıterebileceğj 

iyi niyetin realitealnden ıüphe ediyorlar. 

ROMA, 5 (ö.R) - Klrinale sara
yında bay Hitler terefine verilen ziya
fette kral ıu nutku ıllylemi§tir ı 

cFührer, ltalya ılzln pbaınızda büyük 
dost milletin rei.oinl, Almanyayı büyük
lüğe ve medeniyet &Jemindeki vazifeıi .. 
)le ula§bran rehberi ıoeli.nılamaktadır .. 
Yeni ltalyayı yeni Almanya ile biri.,.. 
tiren ve iki milletin dostluiunu ıtamiml 
"e emniyet1i bir hale ıokan fikir hare6 

Londra 5 (A.A} - Finansiyal 
T aymis yazıyor: 

lngiltere ile Amerika üç taraflı pa
ra itilafını ihlal etmeden frangın ye
niden kıymetinden düşmesine muva
fakat etmişlerdir. 

Ehemmiyeti pek büyük olan bu 
hadi9e icap ettiği zaman frangın 
F ransanın şeriklerinden yardım ııür
düğünü göstermektedir. 

Daladiye projesini Fransız halkına 
kabul ettirebildiği takdirde memle
ketten giden Fransız sermayesının 
avdetini temin etmiş olacaktır ki bu 
da sanayiin yeniden canlanması için 
elzemdir. 

Deyli Telgraf And Morninıı Post 
diyor ki: 

Daladiye dün akşam enerjik ted
birler ittihaz edilmek auretiyle fran
gın istikrarı temin edileceğini beyan 
etmiştir. Frank lngiltere ve Ameri

ka j)e tam bir itilaf hasıl oldukdan 
sonra düşürülmüştür . Daladiyenin 
eline Fransız iktısadiyatı ve maliye
sine daimi bir kalkınma temin etmek 
için bu gün mükemmel bir fırsat geç
miştir, 

Deyli Meyi yazıyor: 

Daladiye cesurane tedbirler ittihaz 
ederek F ransanın bütün dostlarının 
ümit ettiği beynelmilel emniyet ye
niden tesis edecek vaziyettedir. 

• 

' t'?> ,f· 

lngiliz Hariciye nazırı Lord Ha,lilaka ve Franaız bafvekili 
Almanyada yapılan geçit reaimleri.. DOLAR VE. STERLiN ve hariciye nazırı .• 

ketleri pek çok ve pek derindir. Bu dost· dostluk beslemektedir. O da, benim gl· DOŞMIYE.CEK: Fransiz milletine bir vatanperver- sadık kalarak frangın bir lngi)iz lirası 
luk istikbalde aulh hizmetine tabsio edil· bi, majestenizin saltanab zamanında ve Jik plebisiti imkanı verilecektir,frank karşılığı 179 frank esası Üzerinde ls-
miı bir Alet olacaktır. Alman hükümeti dahi bir te§kilAtçı olan haıvekilinln lda· Londra 5 (A.A) - Londrada te- hakkındaki tedbirler Fransa - lnııril- tikrarına karar vermiştir.Bu da mem• 
ve bizim hükümetimiz işte bu maksatla iı resi altında ltalyarun milli hayabn her mln edildiğine göre dolar ve binneti- tere • Amerika arasındaki üç taraflı lekette istikrarlı ekonomik şartlar ih· 
birliği yapmaktadırlar. Huduttan Roma· safhasında kazandığı muvaffaluyetlere ce lngiliz lirası timdiklnden daha anlaşma kadrosu içinde alınmıştır. dasına hizmet edecektir. 
ya kadar geçitlnizi karıdıyan ıevk ve hayrandır. Majestenlz yeni ltalyayı yeni a,ağı bir seviyede istikrar ettirllmiye- Hükümet frangı yeni temevvüçler
payttaht halkının sizi karşılıyan hararet.il Almanyaya birleııiren bağlardan babaet• cektir. Oç taraflı itilaf mucibince (iç ıfen kurtararak ekonomik hayatın is
alkı§lan ltalyanın ııahsmız ve vatanınıza mlştlr. Bu memlekette mazhar olduğum paradan birinin kıymetten düımetıiy· tiluarını temin etmek karanndadır. 
kartı beslediği hissiyatın ne kadar derin yüce kabul faıiot ltalyanın Almanya hak· le diğerlerinin de kıymetten düşmeıl 

AMERiKA MALiYE 
NAZIRININ BEY ANA Ti: 

olduğunu size ııöstermiıtir. Eminim ki kındakl hissiyabna delildir. F arlst hal· 1Azuıı gelmiyeceği kaydedilmekte • FRANSA MALiYE 
bu aynen Alman milletinin hakkımızda· ya, Nasyonal • aosyalist Almanyanın ıah- dir. NAZIRININ SöZL.ERI: 

Paris 5 (Ö.R) - Vaşinııtondan 
bildirildiğine ııöre Amerika maliye 
nazırı B. Morgentav Fransa sefiri B. ki biuiyabna tekabül ebnektedir. Alman sında samimi ve caymaz bir doet buldu· 

va Jtalyan hüklımetlerl eaerleri ve gay· §una emin olabilir. Bu karıılıldı kanaat 
ıetleriyle milletlerin!, kudretli bir elle yalnız iki memleketimizin emniyeti için 
parlak bir iotikbale doğru oevketmekte· değil ayni zamanda umumi aulh için de 
dider. Kadehimi kaldırarak tizin aıhha- en güzel bir garantidir. Kral ve impara· 
tlnize, giriştiKinlz itin muvaffaluyetine, tor majestenizin aıhbatine, majeıte krn· 
b{lyük Alınan mlJlelnln refah ve saade- liçe ve imparatoriçenin ve kral ailesinin 
tine içerim.> sıhhatine, bilyilk ltalyan milletinin ıefab 

Fiihrer ·Şansölye fU cevabı vennittirı ve eaadetine içerim.> 
cMajeste, bana gösterdiğiniz oon derece PARIS, 5 (ö.R) - Napolide bay 
samimi kabulden dolayı minnettarlığımı Hitler önünde iki ltalyan filosu tarafın· 
bildiririm. Majeıtenizin dostça aözleri dan yapdan manevraya 203 harp gemi· 
ve ltalyan milletinin ltalyayı baıtan baıa ai iştirak etmiıılr. cSan Marko> gemi.i· 
aeçtiğim aırada bana karşı göıterdiği te- ne kartı atıt talim1erinden ıonra bir tor
veccüh iki milletimiz arasındaki samimi- pido hücum tecrübeei yapılmıı ve dok
yetin parlak delillczidir. Bütün Alman san tahtelbahir ayni zamanda 11Uya bat· 
milleti oo majesteniz ve Italyan milleti mak gibi nadir bir muvaffakıyet ııöıter· 
hakkında samimi bir aayg1 ve derin bir mi~lerdir. 

FRANSADA MILLt 
MODAF AA iSTiKRAZ!: 

Paris 5 ( ö.R) - Gazetelerin mü- de Sen Kantenin önünde gazetecileri 
messillerini kabul eden Maliye nazı- kabul ederek son Üç ııün zarfında üç 
n B. Marfll1ldu demiştir ki: Bazı ri- taraflı lnııiliz - Fransız - Amerikan 

Paris 5 ( ö.R) - Başvekil B. Da- vayetlerin hilafına olarak franııın ka- para anlaşması için Paris - Londra • 
ladiyenin dün akoamki radyo nutkile nunt istikrarı yapılmış deiıildir. Fa- V aşinııton arasında istişareler yapıl· 
bildirildiği gibi, hükümet frangın Is- kat alınan tedbirlerden maksad dığını ve F ransanın son kararlar~n
tikran için mühim bir tedbir almıt- Fransız parasının fili istikrandır.Hü- dan sonra da bu anlaşmanın mazıde 
br. Bunun haricinde olarak millt mil· kiimet üç taraflı lngiliz • Amerikan- olduğu gibi tatbikine devam edilme• 
dafaa için bir istikraz çıkanlacak ve Fransız anlaşmasının hükümlerine sine karar verildiğini bildirmiştir. 

Amerika iyan meclisi 

ispanyada havalar fena 
1 Milyardan fazla tutan deniz silah

lanma kanununu kabul etti 

Cümhuriyetçiler için yapılan propa
ganda Frankistleri kızdırdı 

SALAMANKA 4 (A.A) - Bü
yük umumi karargahın evvelki 
gece netredilmif olan bir tebliğin
de fena havalara rağmen Fran
kist kıtaatın Alhambra mmtaka
aında ileri hatlarında mühim taa
hihat yapını,, mühim askeri mev
ziler i,gal etmi• ve 103 esir almıt 
oldukları bildirilmektedir. 

Hükümet milislerinin mevzile· 
rimize kartı yapmı• oldukları bir 
mukabil taarruz tiddetle tardediJ. 
miş ve düt man ağır zayiata uğra· 
tılmı~tır. 

PARIS, 5 (ö.R) - İspanyada 
Frankist gazeteler bir Alman 
mecmuasının bir makalesinden il
ham alarak Amerikayı idare 
edenlere ve Amerikan umumi ef
karına kartı tiddetli hücumlarda 
bulunuyorlar. Bu hücumların se· 
bebi Amerikada lapanyol cümhu

' 

riyetçileri lehinde yapılan propa· Baraelon taarruzunu idare eden asi generaller ..... 
gandadır. 1<Diarioıt gazeteai 6il-ıde muhafazakar geçinenıı diğer ımeıeleıinde tarafgirlikle 
haaaa cNevYork Timeu ve cSöz- Amerikan ır:azetelerini İıpBJ1ya . ediyor. 

itham 

V AŞINGTON, 4 (A.A) - Ayan 
meclisi bir milyar 156 milyon d~ 
lara baliğ olan deniz ailahlanma 
kanun layihasını 28 reye kartı 56 
reyle kabul etmittir. 

Ayan meclisi bir çok tadilat 
yapmıt olduğu için layiha yine 
parlamentoya sevkedilecektir.Ya
pılan tadilat mucibince 30 bin ton· 
dan yukarı zırhlı yapılmıyacaktır. 
Ancak batka devletler daha bü
yük tonajda gemiler inta ettikleri 
takdirde reiıicümhurun kararı 

iizerine tonaj mikdarı arttırıla
caktır. 

Layihada zırhlıların tonaj ye· 
kiinu parlamentonun kabul ettiği 

105 bin tona mukabil 135 bin ola
rak tesbit edilmektedir. Ayan 
mecliıi layihada derpif edilen iki 
tayyare gemisinin tonajını da IS 
binden 20 bine çıkarmıttır. Deniz 
silahlanma layihasının heyeti Amerika Cümhurrei•İ bay Rooaevelt 

umumiyesinde 46 harp gemiıi, kümet ispanyaya silah gönderil- vermiftir. 
950 tayyare ve 26 muavin ııemi B kl"f h ı · h • • • k k ı barg~ u te ı a en ayan arıcıye 
intası derpif edilmektedir. mesıne artı onu an am encümeninde tetkik edilmit olup 

ya nihayet verilmetıi hakkında komisyonun ayana teklif lehinde 
V AŞtNGTON s (A.A) - Nev· ayandan Nay tarafından verilen bir rapor göndermek fikrinde oJ. 

york Taymia ııazeteaine ıröre hii- teklife müzaheret etmeğe karar duğu zannedilmektedir. 


