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Cümlıuriyetin 1'e Cilmhuri1/et efft"hafn 1>.~, ıa'bahlan ,tka,. fttla8' gazetecfi? 

1 

Başvekilimiz lstanbulda üniversitelileri-
• • 

mızın Tezahürü ile karşılctpdılar 

Doğru insan 
Dik Yürür 

Yürü, Koı, Atla, Güref 

Pjnekleme ! 
·-----' YENi ASIR Matbaasında basılmqbr ----...... 

Belgrad seyahati Türk- Yiıgoslav 
dostluğunu bir daha ispat edecek AntokyaAftnehrinJenbirwöriniiı 

Belgrada kada~ .oı~~ bütiln hat 111 Ayda Halayda yeni bir Avrupa da 
Alıalliyetler ışı 
Bugünün en ni:ızilı 
Meselesidir 
~ 

Ayni ideolojiye kalplerini veren 
iki kafadar aıfatile, Hitler ve Musso
lini, Venedik aarayının muhte~em 
salonlarında, ve Kont di Kavur zırh· 
]ısında başbaşa vererek Avrupanın 
ateşli davalarını görüşürken Kü
çük Antantın daimi konseyi de Si
nayadaki toplantısını bitirmiştir. 

boyunda Başvekılımızı karşılamak h Ad• Jd 
için hazırlıklar yapıldı Tahsilatımız 8 ISe 0 U 

Tahminimizden 
8 milyon fazla 

-0-
ANKARA, 1 (Hanın) -

138 yılı ni•an ayı •onana lıa-
Jar Jevlet bütçesinde, ba •• 
neye ait /taliye vagilmnden 
226.516.028 lira ve geçen .e
neye ait .abıka vergilerinden 
tlt! 13.0'15.476 lira olmalı 
iiure ceman 239.651 .040 li
ra tahıilat yapdmııtır. 

Geçen 1931 bütçeıinin mu
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

Bir Suriye gazetesi yap
tığımıza nadimiz, diyor 
Lkeôderun 5 (A.A) - .Anadolu lan tecavüze ı.a.ladıklanndan TUrk 

AjamJDJD huauai muhabiri bildiri- lerJe aralarında kavga çıkmq ve kav~ 
yor: ga ailih teatisi suretiyle müsademey 

Usbe ve ittihadı vatani menıuplan ~vrilmiftir. Şehirde bu yüzden pa 
bu sabah burada tiddetH tahrikita nik çıkmq mağazalar bir kaç saat ka 
ı.a.1amq1ar ve kahvede bir türkün pah kalmııtır. Türklerden biri av 
f&Pkasını yırbmf]ardır. Tahrikitçı- olmak üzere dört kiti ve bir ort 
lar müteakiben sokaklarda ppkah- çocuk yaralanmlftır. Tahrikitç1lar 

Bu görüşmeler arasında bir müna
sebet tesisine çalışmak yersiz sayılsa 
bile mevzuubahs edilen meselelerin 
kısmen şayanı dikkat bir yakınlık ar
zettiğinden şüphe edilemez. Filhaki
ka küçük Antant daimi konseyi, Mil
letler cemiyetinin önümüzdeki top· 
lantısında Akalliyetler meselesi StÖ· 

rüşüHirken üç müttefik devletin ta-
F d 

•• 
1
- dan yaralananlar yoktur. Jand 

B Se e Ua a guze kumandanı mesullerin mutlaka ya .. u n r ~~·;.u tecziye edileceklerini bil 

yenilikler göreceğiz ~T8Nu?INC• SAHiFEDE-

Hayat 
kip edecekleri müşterek siyaseti tes- B k"l" . A . h . d S' h • d ... 
bit etmiştir. Hitler _ Mussolini müla· aşve ı ımız tına aeya alın e ır ecı garın an ugurlanırken 
kabnda en çok al&ka uyandıran mev- IST ANBUL, 7 (Hususi) - Bat büyük ve candan tezahürat yaphlar. 
:ruun da akalliyet1er işi olduğu mu· vekil B. Celal Bayar ve Hariciye ve- Türk - Yugoslav dostluğunun bir 
hakkaktır. Hatta verilen haberlere kili Dr. T. R. Ara! Belgrad seyahati kerre daha tezahürüne yeni bir vesile 
hıanmak l8zım gelirse, «Rayşführeu için bu sabah Ankaradan geldiler. olacak olan Belgrad seyahati hü
:Almanyamn Çekoslovakyaya karşı Haydarpqa gannda Vali, latanbul yük bir alika ile takip edilmekt~ir. 
takip edeceği politikada ltalyanın komutanı, vilayet erkinı tarafından Bqvekilimizi istikbal için Y 0&oslav
maddi manevi müzaharetini temine kar4ılandılar. yada büyük hazırlıklar yapılmakta· 
calışmıştır. Onivenite ve yüluek tahsil gen<- dır. Nifde, Belgradda 'Ye B. Celil Ba-

liği Batvekilimize karşı iatasyonda yan hamil olan trenin geçeceği bü-
Almanya, şimdi en faal politika- -;:========~=::::::::::::====::::;- tün yollardai"mlk evlerini süslemek

aını, Orta ve Cenubi şarki Avrupada T • • k • te ve Batvekilimizin tahsmda dost 
tatbik etmektedir. Bu bölgeleri, her ur ıye Türkiyeyi alkı•lamağa hazırlanınak-
zamandan ziyade iktısadi nüfuzu al- tadır. 
hna almağa azmetmiştir. Avusturya, Sqvekilin Belgradda kalacağı üç 
'.Alınan vahdetine karışbkdan sonra gün için geni4 bir program haztrlan-

A l nl an ya tl.Caret ml§br. Protokol hududunu qan bu Alman politikasının yeni mesnedler 
kazandığı meydandadır. Mesela Çc- samimi programda B. Celal Bayar 
koslovakyaya baktığımız zaman bu anlaşması İÇİD -SONU IJCIJNCO SAH/FEDE-
mcmleketin ister istemez Alman ik· 
tısadiyatının tazyiki altında kaldığı- yeni görüşmeler [t f iatleri 

Hakkında 
tetkikler 

10,000 kişinin seyredeceği bir açık 
hava sineması faaliyete geçecek 

Geyikler için yapdan pavyon ... 
938 lzmir Entemaayonal Fuarı ça- faaliyet gösterecekleri bir açık hava 

htmaJ.nna devam edilmektedir. Fu- tiyatrosu da meydana ge\irilecektir. 
~ 10,000 kqinin seyredebileceği Geçen seneki tiyatro binasında ti
bD' açık hava sineması faaliyete ıe- dilita baP.nmıfhr. 
~ muhtelif tiyatro ve oV11 .... Jann - SONU 4 ONCO SAHiFEDE --o-- ~--

Ucuzluğu için 
Dahiliyenin çok 
mühim tamimi 

-ANKARA, 1 (Haa,.i) -
Hüldimet, hayat uca2'ağana 
memlelıetin her tara/anda le
min için giriıtiii İffe büyük 
bir hula devam etmektedir. 
Dahiliye vekiıleti hayatın 

acazl.atılmmı halıkında be
lediyelere diiıen mühim va
%ileleri anlatan bir tamimi 
biitün vilôyetlerimiu gön
dermiıtir. Ba tamimde ıehir
lerde mevcut pazar yerlai· 
nin çoğaltılma11 ve liatin art
ma.ana •eHp olan aradaki 
miitava•ıtların lıaldaılmaı 
ehemmiyetle i•tenmelıteJir. 
Baı ,eltirlerde belediyelctr 
taralından lnırulmaı olan 1 
- SONU 4 NCO SAHiFEDE • 

nı görüyoruz. Yakın zamanlara ka
dar Çekoslovakya Avusturyanın dış 
ticaretinde ikinci mevkii İşgal etmek· 
te idi. Avusturya Çekoslovak yaya 
bankaları ve dokuma fabrikaları ara
sında mua7.2am bir kaynaşma vardı. 
Şimdi bu kaynaşmaya hakim olan 
Almanyadır. Berlin istediği anda 
Prağı iktısaden tazyik edebilecek 
mevkidedir. Bunun içindir ki F ran
aızlar, müttefiklerini Almanların 
tazyik çenberinden kurtarmak it.;in 
Çekoslovakya ile ticaretlerini en 
yüksek hadde çıkarmayı düşün\i
yorlar. lngiltcrcnin de ayni suretle 
hareket etmesini istiyorlar. Bu te
~bbüslerindc muvaffak olacaklar 
mı) Bu ayrı bir meseledir. 

Diğer tarafdan Almanya, Çekos
lovakyanm dış politikasında radikal 
bir deRişiklik yapmasın, Fransa ile 
ve Sovyetlerle ittifakından vazgeç
mesini istiyor. Anlaşılıyor ki, Cekos
lovakya bu gün Avrupa sulhunu 
tehdit eden bir çok siyasi mülahaza· 
lar ve endişelerin merkezi haline gel~ 
miştir. Venedik - Sinaya görüşme
lerinde, Aka1liyet1er meselesine ayni 
zamanda temas edilmiş olması bir 
tesadüf eseri değildir. Bugünün en 
nazik davası budur. 

Türkiye. Almanya ticaret 
anlaımcuı, yalımda hüküm
den dü,eceğinden yeni tica
ret ve hlearing anlOfma.ı mii· 
zakerelaine baflanmtuı için 
muhabere cereyan etmekte
dir. HabeT aldığımdO ıöre 
yakında bir heyet Anlıaraya 
gelecek ve anlapna müzake· 
rahna ba.,Ianacalıta. Konaı· 
maların mayu orta.ınd11 baf· 
lıyacağı zannediliyor. 

Türkiye. Alman~ ticaret 
anlQfmaı bütün ticaret lıle
-SONU 4 ONCO SAHIF~ 

Vilayetimizin hazır-

ladığı rapor Dahili
yeye gönderildi 

Çinde harp şiddetle devam ediyor 

Çinliler Pekine dayandı 
Japonlar şehri boşaltıyor 

Pelön 7 (ö.R) - Gayri munta
zam çin kuvvetleri bat tehrin kapı
larma kadar gelmitlerdir. Bunlar 
timdi garp tarafından Pekine 16 ve 
.-le larafmc:laıi da 20 kilometre me
safede bulunuyorlar. Şehirdeki japon 
garnizonunun Pekini tahliye ettiği 
söyleniyor. 

Küçük Antant Macaristarıa kar- Diğer tarafdan Şanghaydan bildi-
şı vücut bulmuş bir teşekküldür. rildiğine göre Şantung cenubi .-rki 
Yugoslavya • Çekoslovakya ve Ro· c:epheainde muharebeler ıidcletle de-
rnanya, bu hududu aşmaktan daima vam ediyor. Havas ajansının bir mu-
lctinap etmişlerdir. Bununla beraber habiri çinlilerin bir taarruz hareketin-
korate gibi ortaya atılan akalliyet ele hazır bulunmuıtur. Muhabir çin 
ler meselesi sadece Çekoslovakyayı """ff*) 4" i!,, kuvvetlerinin ilk defa olarak cephe-
cndişcye düsürcn bir mesele sayıla- L i:& den japonlara hücum ettiklerini kay-
maz. Almanyamn bugün Südetler Havayici zaruriyenin en batında makamı tedkikat yaparak bir rapor decliyor. Çok ciddi muharebeler ol-
etrafında toplanan müddeiyatını ya· gelen et fiatlerinin ucuzlablmuı et- hazırlaımt Dahiliye vekiletine ıön- maktadır. Çin kumandanhimm p
rın Alman kolonilerini ihtiva eden rafında Dahiliye vekiletince tedki- dermiftir. yeel Japonlara talmye laıvTeti pi
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE - kat yapılmaktadır. Vekiletin ilteii Bu rapor huarlanaWa tok ..... meclaı enel j.pmı ceplaulni yar-

~ı:vllı:T ·· · • " 2 iNCi SAYFADA - - SONU 4 ONCO SAHIF 



ıll>#Wff I JCRri.~ 

Bergamanın mo- ŞEHiR HABER -ERi Avrupa da 

dern ceza d • 
evı a amutçular toplandılar 

Akalliyetler işi 
Bugünün en nazik 
Meselesidir 

Mahkumlara her gün beş öğretmen 
tarafından ders verilmektedir 

' • .• . 

---0--

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

·Sanayide kullanılan kebraçonun au··m- t!k:e:~::~il~~ı~il etmiyeceğini 
~ Alman gazetelerı, Almanyanın •• k • • h f • • ......., 1 Cenubi şarki Avrupada değişen r<>-

ru resmının mu a azasını ıstıy or ar ~;tf~t~":~n~::~~:~:rA~::.:: 
larını'l rolü ,imdi bütün Almanyaya 

K f• t Jkt t V k"' l • d"Jd' sirayet ettiğini kaydetmekten kendi-ey tye JSa e a etıne arze l l !erini almazlar. Böylece cenubi şar-
Palamut ihracat tacirleri tica• ' ri sanayii için kullanılan 8 - 9 Lin,ğil, ancak ihtiyaçtan fazla getiril- ki Av:ru~!a dağılmış olan Alma~ 

!
ret odasında toplanarak bazı ha- ton raddeıindeki palamut ve hü- meaini önlemek için bugünkü k?lonılerının mukadderahna Berlı-
yati ve mühim kararlar almıtlar, laıa satıfı müteeuir olacaktır. gümrük resminin muhafaza edil- nın alaka göstermesini tabii bulmak-
t 'I · · d d 1 1 lkt Hak'k" d l "h · · l" d tadırlar. emennı erını e o a yo uy e ı- ı ı ve ran man ı ı tiyaç meaı azım ır. 

sat vekaletine arzelmitlerdir. yüzde 20 ile 30 dereceainde oldu- Eaaaen vaktiyle yapılan tecrü- • 
Bergama yenice:za eııincle clera Odadan lktısat vekaletine gönde- ğuna göre kebraçonun fazla mik- belerle bu huauau nazarı itibara ~ugoslavya ve ~oma~ya ~man-

Ber 7 (H ") _ A • t' M odu da "k 1 b' rilen raporda deniliyor ki : darda ithali memleket dahili ıar- alan hükümetimiz kebraço güm. !~ile sıkı dost~uk sıyase.tı takıp eden 

de kurulan
gama b uıuaı 1 iki~ ıp- uayene ın • ~l utedbire~I e .. ır Son zamanlarda hariçten ithal fiyatı idn daima zararlıdır Dig" er rük reamini kiloda vasati IS ku- ıki meı_n~ek.ettu;. Bu sıyaaet bütün 

ve u aene açı an ceza muayene masası ve acı er ıçın .•• . · · d • dd l · ·· .. • • · d' • lm kuvvehnı her k" 1 k t' lh 
evi vardır. Bergamada ve Nazillide. iliçlar bulunmaktedw. ~t,~~gımızi:.tı _aıdma e ~~ın gwnl· taraftan kebraço ithali için mem- rbutlanakatadgıya ın ırmf bernıl f oakaıı severligı""nden ı ı memık e e ın sud -

R • iki kaılıdır v __ lalar.. nıa rea enn e tenzual yapı - 1 k lt üb' ikd rd b' d" um sa a matu u unm ta- , uyan şuurun an 
Mütabaasulann yaptıklan tetkikat • evır . · ~'.~ u~e- mak üzere bulunulduğu ve latan- ~ e en m ım m a . a ır ~ dır. almaktadır. Fakat bu siyasetin biı 

neticeainde en kullanışlı ~kil olarak rınde temız yataklan gorulmektedır. L ld k' d . • .1 . . k b vız çıkmaıına da ıeLebıyet verıl- S .. 1 d d • • il farikası yabancı nüfuz kabul etm .. 
Y ekbaned -'--d uu a ı erı aanayıcı erının e - d'"' un tulm l d . on gun er e en aanayıc e- · 

bu tip' kabul edilmiştir iki tarafında em e masauır a ve aıra- ,, _ _,,._ · 1 • d l ıgı u ama 1 ır. • · dd · t'd · ı· ti' mesidir · lar .. • de ek • kt . raçonun gwnrU& resım erın e en- . • rının meva ı ıp ı aıye ma ıye - · 
koğu4lan bulunan uzun bir korido- uzenn • !em • yınme edır. zilit icraıını istedikleri haber Bu ikı taraf!~ zararı ortadan nin, iatihaal fiatlerine müeaair ol- Her ne kadar Küçük Antant dai-
run ortaıında duran bir bekçi her ta- ~er kea ıçm elbıse ve eşy~ ~olabı l alınmı~tır. Kebraço maddeainden kal?ırmak, .. ~ynı. ~amanda ham duğu mütaliaaiyle kebraço güm- mi konseyi. Akalliyetler işini Maca-
rah görebilmektedir. koridorda pabuçlan koymak ıçın ay- gümrük reaminin tezyidi veya ten- derı aanayıının ıhtıyacını, hem rük resminin de tenzilini iatemek ristanla olan alakası bakımından tet· 

Ortadaki koridor daha geniştir. "d?lap~ yaptu:~~tır. . lkiainin, palamut ve valeka ticare- d.e !'alamut ve hüli.aa müa~aill~ lefebbüıünde bulunmaları nazarı kik etm.iş ise de Macar akalliyetleri 
iki tarafa çıkıntılıdır. Arka kısımda ~~d~lik 6~ kisılik .. ~y~la temın 1 timize ve nihayet memleket men- nnın z~!""°~ ~e!dan verılmemıf dikkate alınarak memleketimizin meselesınde takip erlilecek siyasetin 
i4 yerleri, ön tarafta memur odaları edılmiftir •. Luzum goruldükçe kar-ıfaatine taalluk eden cihetleri bu- olmak ıçın dutunulen çare tudur: umumi menfaati heaabına yukarı- bu davanın heyeti umumiyesi üze-
ve revir bulunmaktadır. yola adedi 110 a çıkanlacaktır. lunduğundan vaziyetin izahına Kebraçoya muayyen bir niabet daki huauıatın göz önünde tutul- rine müessir olması mümkündür. 

44 bin lira aarfile meydana gelen Yemeklıane!e~de kaplan ve leva- lüzum görülmektedir. dahilinde deri aanayiinin ihtiyacı maaının faideli görüldüğünü ar- Pek muhtemeldir ki bu noktainazar, 
bu bina Adliye vekaletinin Berga- zmn koymak açın ayn dolaplar bu- Kehraço malum olduğu üzere olduğu için ithalini menetmek de- zederiz. Macaristanla Küçük Antant arasın· 
maya kartt gösterdiği yiikaek alaka- mı;nakta~. . . . memlekete hariçten getirilen ve Et F• ti 11!1 da ~ir yakınlık tesisine hizmet ede-

?:;:~~lle g=~=; ;;.s:~1~:J:~=ıl~~~~~:;:=~ ıa erı ~•ın. SEYmBJLGH< 
tu.._P bir bina göatennek hiçte arzu mı~ul=;:;.. gijn ceza evin- velbundtah~·ı~U::! ~~~eni~~~ """""y"""""a"""r ... d ..... J .. m ........... . 
edilir b' • d·"'--".ıı B tarihi \ pa amu u ı gıoı tane ı il' 

• ır vazı>:et ~........ ~. .. de ~. vennektedir. Halkevinin de madde olmakla Leraber ihtiva el· 

beldenin hua~etıeri göz ~~d~ ~~bir ~tüııbane ~ ge-itiği bazı buauaiyetler dolayıaiyle Hakkında tetkı.kJer Jı•stesı· lu~ ~ ih~yaçlann lemmı kata tİribniftir. Koridorlara naaibatle dolu hariçten getirilmeaine ve deri sa- _ 
ve zarurı bır •ekil almtf bulunmakta- levhalar asılm1'br. nayiinin bazı kııımlarında muay-
dD'. Hürriyetlerini her nasdaa kaybet- yen bir niabet dahilinde kullanıl- Yozgat ve Kqelıir fdiketzedeleri 

Yeni ceza evi de bu ihtiyaçlara ce- mit olan bu yüz on kadar zavalh in- maaı zanıri görülmektedir. Bu- Vilayetimizin hazırladıg"' ı rapor İane liıtesi.. 
ırap veren ve medeni esaslara uygun aana cemiyet elden gelen yardımı yıı- nunla heraLer kehraçonun hariç- Lira Kr .• 
olan bir Linadır. Mahkıim ve mev· parken yarın için kendilerinden iyi- iten ithal ihtiyacı nihayet yüzde Dahı'/ı'yeye go"n Jerı'l'Jı' ödemiı Kaymaklı okulu öğ- 9 30: 
lruflar ayn ayndır. Mutbab, yemek- 1ik beklediğini gösterilene alaka ile 2S - 30 dereceaindedir. aı Uı rencileri - Yeni >... eliyle S 
hane, hali ve bahçeleri de ayndır. anlatmaktadır. 1 Bu niabetten fazla getirildiği BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Buyanyanyafarknaldiyemurafı Baytar müdüriyeti memur : 
(:ocuklar ve kadınlar için ayni teşki- Ceza evinde bir günlükten idam ve deri ıanayiinin her ıahaaında suretle tedkikat yaptınJım,, ,ehri- mezbaha reaimleri ve mutavııaaıt eI. ve müatahdeminl 13 t7i 
lib olan ayn yerler yapılmıştır. cezasına kadar' mahkfi.m bulunmak- bolca istihlak edildiği takdirde mizdeki celep, koıniayoncu, kanara- lerin kazançlarından ileri geJmekt&. Ticaret oduı memur ve : 

Ceza evinin, hamamı, imalathane- tadır. Omidle yannı beldiyen insan- memleketimizin dahildeki pala- cı, ihracatçı ve kaaaplan davet ederek dir. Bu farkı indirme için fU üç nok- müst-hdemini ıs so: 
leri olduğu gibi reviri ve bir hekim larla, bütün ümidinin yok olmut in- mut ve hüli.saıı sarfiyahnan bun- müteliııl•n ahnmı§br. la üzerinde durmak faydahdır, aa- Haaaıı Baari 2 ;: 
odası, huauıi kon1141Da yeri ve me- aanlan büyük bir intizamlı tefkatli dan müteeaair olacağı fÜpheıiz· Alikadarlarm mütalialanna iıti- nınz. Mahmut Safıül 5 ;: 
mur odalan da vardır. bir bakııla yürüten cümhuri~et müd- dir. nad ederek tanzim edilen bu raporda Kasaplık hayvan ticaretinin rubu F.ıicek lisai umf 4 M. öi- : 

Bütün bunların tefriti aon gün- dei umumiai bay Ebem Günay talı:- Bundan aekiz yıl önce kebraço- et 4u iki noktadan mütalia edilmek· ıuradadırı • rencileri 1 25: 

lıee;!rde=.,te::~m:a:;m:;l:!an~m~ıştır~.:..._--_,,,..,...,:..;;dir,;;,' ,,;o;lun~ur~-..,....,....,....,..,,,,,.-......,...,..,,,, n~ gümrük reaminden muaf ol- tedir: 1 - Demiryollan nakliye tarifesi. Dr. Memduh Say 10 
"' • • __ d'!gu yıll~da m~~~~ete fazla ı _ Hayvan fiatleri ilk almıtta, 2 - Memaba rüsumu. Dr. Memduh Sa,. l..ibora-

N isan ayında neler Spor şenlıklerı mikd~da ıth~ edild~gınden dola- yani müatabsil elinden çıkıtmda yük. 3 - Celeb ve komiayoncunun ka- tuvan miiıtahdemleri 3 
, •k? Jl derı aanayıınde yuzde 80 dere- aektir indirilm • lizımd D'" • zanCL J. Bencaya ve oğlu Jak lO 
ıhraç ettı • Kızılçulluda c~ine kadar iati!tli.k e~~~iği ~ö- müıt.ili.ilden ç~ ao:.a m!: 4 - Kaaabuı ve b.naracının ka- Nefi Alı:,.azılı "'• J. c. Henuıi 15 

Şehrimiz ticaret ve aanayi oduı- 19 Mayıa jinmaatik tenfilderinin ted b~th~.d~enın bj buyük mhı~- vauıt ellerin kazancı, nakliye maıı- zancL.. Urla iskelesi ıiimriik mu-
nın hazırladığı rapora göre Niaan Alaancak stadında a ılmasından .ar a 1 a ın en ~ ~~l ve u- raflan, mezbaha reaimlerile kabara Şimdi de bunları ayn ayn tetkik bafaza talim bölüğü auba,. 
ayında lzmir ilmanmdan apğıdaki aarfmazar edilmi tir. Y ~ an- laaalannın zarar gordugu mubak· kabara etleri yükaeltmektedir. edelim: ve erleri 21 56 
ımddeler ihraç edilmittir: cak aekiz bin kit! • istiap ettiğinden kaktır. . . . • indirme !erini Lu aayı)an yol- A) Demiryolu nakliye tarifeai tet- Müdafaai hukuk ve Güzelyalı ~ 

4796 ton üzüm, Si ton incir, 615 tenlilder, 30,000 ~ aeyıedebile- Serbeat v~ rea~ız ı~alatt-:~ larda ~ lizım gelir. kik edilirken görülmüttür ki, garbi oku11an öğrencileri 33 sı: 
ton hurda incir 105 ton pamuk ..M: K--1-n. . .ı. ._ı._...._ 0 - dolayı o vakit den aanaJ1U1de lu· M··~-L-il •-'-lard ko . Anadoludan lzmire getirilen hayvan- Emlik ve E ... ·- bank.... : 

' ' -•· "'""'li""'"' ...... y...,._.... gım d f--•- • tihlH- d") L uauun mınUU<A a yun eti .~ • 
2333 ton palamut, 1147,3 ton zey· müteaddit trenler tahrik edilecektir. zumun ~n tuJA ıa ..,. e ı en uu 25 kurut Kasab 25 kuruıa !ardan alınm•lıtı olan nakliye ücreti mellllD' ve miiotahdemiııal 18 ss: 
tin yağı, 1461 ton arpa, SOO ton buğ- ---- maddemn palamut ve büliaa ye- birde ;__m. • • bam .. tah-ıe- yiikaelrtir, Etin ucuzlamen için de- Olti okulu öğrencileri 25 ıs: 

- · · tııtm • b l dı" - -1.. &a=•n ıçm yvanı mua • 
day, 320 ton nohut, 150 ton çavdar, M •• "f b• h,. d" nnı .~ga_ llf a .il ~oru unce ild IS-20 kuru ld - heaa la- mİryolu nakliye tarifeaini eaash ıu- -- -.": 
120 ton kumdan, 63 ton aiaam, 584 UeSSJ Jr a JSe derhal gumrük muaf~yeti ~dınl- a en üstahsilin :ı a. ıgı aldan k- rette indirme zarureti vardır. Buciin toplanan 183 10: 
ton kepek, 640 ton küp, 410 ton ha- mlf ve memleketteki taneli mad· nına m • • •. ıgı m . . B) Mezbaha resimleri de yiikaek- S Diinkil yekUn 16127 os: 
dem 3 ton defne yaprağı, 498 ton Evvelki gece Kestelli oddesinde de fiatleriyle tevazün edebilecek zanç le~ e~~ anlatılır. Bu ıti- tir. Hayab ucıızlatınek aavqında bat S Umumi yekün 16310 ıs: 
tütfuı. 225 ton tütün kırıntısı, 433 müeuif bir hidiae olmuflur. Bu ao- muayyen bir reaim alınmak ıure- bar~ ki muatabsılden bu huauıta vazife belediyelere verildiğine göre ; ........................................ : 

val_ı_ 8 L'-. 78 kakta oturan Bn. Emine isminde 28 tiyle ithal edilmesi kayt altına ko- fedakarlık beklenemez. Daha ucuza beledi • , ___ _.. - i 1an' - --ton ..,..., ton -=umu, ton alının . • b' ok .. tah ·ı yenm KaHJI muesaeses o K 
deri, SO ton prina yağı, 15 ton ceviz Yatlarmda bir~~ önün- nuncad ~ebağahn bir çok kıaunla· 1 h aaı i.lterı;-:;.,. ıriliğ'~' mus ı"" mezbahada zephiye ücretlerinden ermeS 
kütü" .. 2 t hah 500 t de dolatan Hayn inninde birine ne- nn a yıne palamut hüliaaaa ve pa· er ayvan ye lf ıc ı Y~~~. •r: tenzilit fedakirbğı yapmas temin • 

1 tO::Bven':n94S ı'.iıo ,,.;:.~;:;arı:; den dolqtığuıı ve kendiaini tarauı.ıt la~ut, lı:ebraço y~rine kullanıl- Şu ~e ı;ti ucuzlatmak ıçın ~cı ohınmahclır. 1 Eğlencelerıne hazırlık 
kuzu ve 1641 bat koyun ihraç edil- albnda bu!und~n aormufl~· maga baflamlf ve .~uhayel aon z.a· n?kta uzermde durmak zarureti var- C) Ha ticaretinde Celeb 22 - 28 Mayıa haftasında yapala-

• • Bn. Eminenin aldığı cevap kendı- manlarda ancak yuzde 20-30 nıı· dır. h ~ • ' cak lan Ber L•·..;:ı. Kerm 
mqtır. . . tatmin' etmed:::.:...ı.... H . L .t' d . ti'hl•'- ed'I . tir' 2 M" •-La •-'-lard ko- ayvam muatahailden alıp telıre ge- o gamanın uu.r.... es 

Gö l • aını 'K'"""" aynye ue ın e ıı '"' ı mıf • - uıuma mlDUUUl a tiren salan unsurdur K • eğlenceleri hazırhklan aona erm~ 
çmen eti erı daha bazı. aözler aöylemif ve bu ıırıı- Demek oluyor ki : her hangi bir yun eti 25 kuruta satılırken müatelı- • ve .. tahailin ' oııız- üzeredir Kermes haftaa d Turing 

Denizli viliyetine ilkin edilen göç- da evde bul-an B. Mmtafa taban- muafiyet veya az reaim almak su- lik mıntekal•rda ve bathca tehirleri- ~~::.: ıaemaDanmuılı:an ndammaenilen b' b r- '-'übü Ber""m ~~- • 
nl · • caktır De- il • · F-'- lru t' l l'" ih • ta f 1 · de -"-'- 1-'--L.ı .. _,__ '""' aracı D' af- ""' ,,_aya mwı...._... aeya me er ıçm evler yaptırıla • cas e alet etmi§tir. ......t rıun re ıy e uzumu ve tiyaç n az a mız, ezcuııne ...........,, .nnwa ve ka le tarak be al batler terli edecektir 

nizli viliyeti ticaret odasından kereıı- isabet etmemiftir. Suçlu aranmak-
1
1memlekete kebraço ithali.ta yapıl· lzmiıde vasati 50 lrurllfa satılmak- akte aa,_ __ ,_ paraaını ~~ .. - Kerm ~ da Be · D ·ı 

te fiatlerini aormuıtur. tadır. dığı takdirde bundan dahilde de- tadır. m a, -~ilyon~~- ayu.....,.ldir an oyunlane•Cirid. mÇ" ngılve ,Af!,1 

• aonra muıuuıa e gonueren e • , ve op spor an, Klll· 

•I Kanaracı aennayedardir. Konıis- kan, Ok atma, Pehlivan güreşler~ 
voncu _ • .._,,__ ba--1-- ..... ...,, he- Bergama al kotulan, aaz ve halle tür_· 

Bu··yu··k k" .. -· .J .. ...._. -- kulda sanat ar • . • men tediye ettikden aonra mezbehıı- küleri, karagöz ve oyunlan, 
da kestirerek kaaaplara satar. Bu sa- kıyafet balosu, tarihi temail, ıatranç 

2 2 Büyük Filim •.• 
Cidden temaşaya değer iki eser :ı:t:p~~~ i:r~-;:;:~~ çamlığı eğlence· 

INGIL TERE TA C 1N1 N 1 N C 1LER1 ~unun için daima bu ele /pek böcekçiliği 
1 -Demiryolu tarifesi, 2 - Me-z- ödemit ipek böcekçiliği kunun-

419 senelik maziyi ihya eden büyiik eser 1518 - 1937 Avrupa tarihini 

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

NAZAR BONCUGU 
' 

lldoeten: PARAMOUNT JURNAL 

SiNEMASINDA Bugün TAYYARE 111111111111111 

Seanslar : INGIL TERE 
CUMARTESi, 

TACI 4,30 
PAZAR 

8,45 de SlRLEY TEMPLE 2,40 ve 7 
de lNGJLtERE TACI ile başlarr 

de 

baLa resimlerinin tenzili gibi huau- da tedriaata ehemmiyetle devam edil
aat göz öniinıle tutuldulıdan ııonra melde ve iyi randman abnmıktııchr, 
üçüncü İ§ lııınaraa ile kasap arum- Kursu idare eden B. Akif dün lzıııire 
daki ahm Hhm münaaebetlıırin dü- gelmit ve vali B. Fazli Gfileçi maka
zene koymak 1i ıh. mında ziyaret ederek kura haklandı 

lzmirdeld kaeplar da lokantacı- izahat vemıittir. Nümune böcelrlıa
lara ve ~ tatıiİje et verdilde- neleri de faaliyet ludindedir. 
rinden 1- - eJacaldıclwlıar. Ve-1=_.._.. ....... .._=--===-
resiye aht y~ ibtiklr ihtimal- ziyet g&teriyor ki lzmirde hayvan 
lerini göz öııU- alarak kanaraa ile ticaret birliklerinin teaiai umduğu
baap arumdald bu h-r durumun muz neticeyi vermeğe kafi deiiJdir. 
düulflmeli, et fiatleri ÜJıai inde ınü- Pireye hayvan ilırecatı lzmirden 
esair bir rol oymyacaiı bn.,tl VBr- yapıldığı için fiatler üzerinde mües
dır. Bu vaziyetin ıalihı için lı:anaraa air olacağı ifikirdır. Y unaniatan, 
denilen elin lıayvuı t:lairetinden ya Türkiyeye niabetle eti daha babalı 
büabütiln kaldınlmaıı veya mümkün yemektedir. ihracatçılar komiayon
deiil.e fazla kazançtan vaz geçirmek cudan daha yükaek fiatle mal alıyor· 
çarelerini 11r111Dak lizımdır !ar. Pire fiati, lzmirdeki et satıfınıı 

Cö:ı önilne lro,-duiumuz bu va- aşağı yukan esastır. 



Alman ya Çekoslovak yaya taarruz ederse 

Atatürk 
Polonya reisicümhu

rile telgraf /aştı 

lngiltere bu işe karışmağa 
olacağını ihtar etti 

b Ankara 7 (A.A) - Polonya milli me" tr heyramı münasebetiyle reisiciimbur 
~ Atatürk ile Polonya reisicümburu 

Moecicki arasında ~dairi telgraf
lar teati ~ilmittir: 

Ebelina MOICicki 
Polonya reiaicümhuru 

PARIS, 7 (ö.R) - Berliade fnlilia iı beyanatta ıöet..ihMtir. Bu IM)-anatlı ana Y..... kadrom içiMe yap.a...ı Vaqova 
~ • N..U Hendenon " Prqda in· ıöre lngiltere Çekoelovakya baklwıda prttw. itte Prajda lnsiliz '" Fraam:e· ı Polonyanm milli bayramını kutlu-
.. •• F ........ Nfir1eri tar.fmdan çoll' hukuki bir taahhüt küal ebDen' 'le ve firleri tarfmdan yapalan t.,.bbüa bucar. ladıiı bu günde en hararetli t~ 
n = t t ..... w. yaplbmtbr. Bu hu· meselelerin sulh v.....ı.riyle Wlini t.o a.IU.. plince lnailD Hfiri Almana- rimi ve keza tahsi aaadetleriyle asil 
Mllta Prq " a.lindm ıelen telıraf • menni etmekle berab.. Çekoeloftk7aya nm da bay Henlayni Çekoslo•alcJ-.1 Polonya milletinin refahı baklandaki 
'- pe1ı lı..w Bedin telırafmda bildi· kartı bir Alman taanuu tlisiladea Av- blktinrini,eti, -emniyeti ve batti mv- 1 samimi dileklerimin kabulünü Ek
ıMfllw slre lnsilis eefiri Alman bari- rupada bir ibtiW Çlbna Jnıilterenin cudiyeti ile telifi imkana olmayan tal91e. l eelinsmazdan dilerim. 
~ ......,.,..... siyaret ederek Londra buna kanpnaia rDecbut kalabilecetini rinden feraıate dnet etme1de aulba iz. K. Atatürk 
Framm. lnıilia konferanaanda Çekoalo· ihtar etmiftir. met etmİf olacajnu bildirecektir. Ekselins Kemal Atatürk 
vakya hakkında verilen kararlan bildir· Londra ıörüpneleri emumda lnıilia Eier Almanyanm cevabt, Herd4'n Türtiye reisicüıiıhuru 
miftir. Pres tela'rafı da ıudar : ve Framıa namrlan bu •uitetlerine tarafından ileri sürülen taleplerin halt Ankara 

Bu sabah fqilia sefiri 'bafvekil bay müabet ve pratik bir ...ıllyet nrmek hu- olduia merkezinde olursa, yahut ~1- Milli bayramımız münuebetiyle 
Hoaayı si)oaret ederek bülriimeti namı· .-unda aalapnlflar ve Berlin ve Pr.,. manya bu meselenin beynelmilel bir ra- vaki lütufkar dileklerden dolayı en 
na iilecl• İonra hariciye namrı bay laUkümetleri nesdinde çifte bir te,ebbüae biyette olmadıtuu ve bu sebeple ne .._ 1 derin teşekkürlerimin kabulünü Ek-
tcl'Ofta wclinde yapacajı tetebbiaün ıü- karar venniflenlL giltereyi, ne diğer biç bir dmeti alaa. selinıınızdan rica eylerim. 
... ._H, w 1tiWinaiftir. Bu tıetebbiia Pr.,. ı.r+r •..tine .öJlenec:ek teY fU dar edemiyecetini biltlireeelı: olursa lnyas MQSciki 
...... lawlıı• ••· ıöileden aonra aa· icli 't Ei'• ÇekoalO'nlll: irilıldiımeti Süclet- gilia sefiri - Londra pzetelerinin ver~- ! 
.. ı• • ._....,... a.. .. , ... 11.1-. .... -....-.. •••s;le brarl.tt•dııiı Jeri maJiımat11 ıöre. ınaıteıemu\u e-f Jş dairesı 
wlclJıe .._.. ._, ICNfta :..-inile ,..._, Jibenıl m4;,.ette men'-d.ri tWaa lülriye i!tirak edemiyeeeiifti bild~ . 
.... .. .... 17.20 ye ...... oauala tö- lliyade cw"ı':etine .... hinnet etmit ft Çeh:odcmıkyaye' lrvtı 1rir .Ahnınurj. bır anket actı 
riifmlldir. fnıilüı sefiri çakar Çllunu olaca~t1r. Prq ~~ böylece Sü- ~alea~ takdirinde ~e Fransa, ne de h-1 lSTANBUL 7 (TELEFONLA)-
Franaa sefiri derhal hariciye nazmnın ya- detlerm onlara müzaheret eden Alman- gilterenın bereketsiz kalamayacaklarna 1 ı. da" .. k' "b" k 

allllDUfbr yanan elinden ber velİleyi alacak ve bay ihtar edecekti. ,-. ıres.ı lf ~n~nu mucı ınce. ... U· 

-:.. laia ~eirin satırları arasında H la tab" olmak Jat • Çek 1 it bu "ft bbü 1 F rulacak ıf ve ıtçı bulmak teakılatı 
1 e: ... ~na .. .__~, d enı5:: oa- 1ı il te Alçı e tqe • e ransa ve h-,hakkmda bir anket açmı,tır. 

A..,.. tarihi için yeni bir sahifenin ya• ov-7a 1U1D111Uanna a propa· 8 tere manya ve Çekoalovakya·a , • 
WmMl .................. Franm aiyui ma· g~daaına m~vemet için en kUYVetli muayyen uıdqma prtl~ı t~l~in et~- Malı ye vekılı 
luıfUialn fikrince Avrupanın ....W•dde- bir ıebep ._...... olıicakt .. ~ melde beraber tetebbüslerinan 'l'eddiıi ISTANBUL 7 (A.A) _ M r. 
hb hu tetebbüelerin alacafı neticeye Bununla beraber Franaz hdlriimeti ta· ,Uai hareketlerine ve aulba kartı -ayk. . ' ~ a 1 

baihdar. Bu teıebb&alerin neticesi Avuı· rafından turib edilen Ye lnailterece de n bir hareket telikki edeceklerini İbilr ye_" .!~~li adFuat _1_iı:ab. bul ~-
• · ı c1· B .. .,_.. .ruı&ar an ~-rımıze ge mıs-~ ilhakı Ye Çeko.lovakyada Sil- kabul olunan bir nolmı veni.. ı Çekoa· ehnlf er ır. u tqebbua bay Hitlem . · 

tlellerin tahrilratiyle orta A~ ça· lovuya tarahndan bay H~ ileri Romaya ve bay Kroftanm Siaaya •eyı. tar. 
bn tehlikeli n nadll vaziyeti tanib et- eiirdüiü biitiin taleplsin kabulü dütü· hatleri ıebebiyle teehhüre uiraOUftı . B. tertıbi 
..aı olacakbr. Bu ıtiçlülderin inlriph niilemez. Zira bunlarm bazdan Çekoa- Bir aralık bay Hitlerin Berline avdt-
....... mcla Franaamn reun1 vaziyeti 14 lovak devletini parçabyacak, diğerleri tine kadar taliki ihtimalinden h.ia&ed". SeretleT alınacak 
mart tarihinde bay Pol Bonlrar tarafın. harici ıiyaaetteki istildilini bozacak ve dı. Fakat neticede tetebbüaün Praa lk 

.lan lqiliz hükümetine ıönderilen bir nihayet bir talmnlan da Alman mmla· Berlinde busün yapdma.aına ve R Ye 

'DOtada turih edilmittir· fncilterenin rea· kalannda ferdi hürriyet teminatını ilga da 88. Muaaolini ve Hitler tarafı: 
.ı vuiyetl de 24 martta ba,vekil bay edecek mahiyettedir. Bu aebeple uzlaı· .eöylenecek nutUklara takaddüm etJne.. 
ç..,... ..la,mn aYUn bmarwncla yapta· manın Çekoalovak devletinin birliii ve ne karar verilrnittir. ı-

Ankara 7 ( A.A) - Haber aldıil· 
pııza göre Emlak ve Eytam bankası
ıım umum heyetinde ittihaz olunan 
karar mucibince B tertibi hiue se
nedlerini başa .. satın almağa bq
lamı4tır. 

Antajypda 
k ilıası 

toplam yor 
.;. t 

CENEVRE, 7 (~.R) - öbür ıünlAlman müdahalelerinin mWıim mikyas· 21 de tekrar Cenevttye hareket edecek· 
toplanacak olan MılletJer Cemiyeti kon· ta arttığını kaydebnittir ve hu menu tir. Geliş ve hareket saati arasındaki fbf 
~ müzakerat l'UZDaıneeinde 21 me· üzerinde koneeyde uzun iıahat verecek· kısa fasıla arasında Lord Halifaks F:an. 
,.ı. yazılıdır. Bunlardan bazıları devlet tir sa hariciye nazırı B. Bonnet Ue "görü..,. 
adamlannm ~~k d.~kkat ve ihtiyatla ha- Çin ·Japon ıhtiJitı da Y47'ıiden tetkik nıtt fıratmı bulacaktll'. Fraımzhariciye BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
ıeket etmelenni luzumlu kılacak mahi· mevzuu olacak, nihayet pakt prensiple- nazırına gelince pazar sabahı otomobille -refin ·ı k .. 1 ala 
1 tted. D-- H b · 1 1 .1 • . bik' 1 . L ed ,,_ e ven ece auvare er ve ı • ır. u.wta a qıatanm ta yaya 1 • rının tat ı meae eaı teıuar ruznam e Cenevreye hareket edecektir mü leri d 
lıakı m 1 i d Sö" ı d'"'" .. ··k k · FiJh ır.·L Şii" d 1 samere var 11• . eae ea. ••.r ır. Yen ıgıne göre gozu ece b~. • a ıaa . 1 e egaıyonu Konsey müzakereleri hakkında Frau- Belgrad 7 (Hususi) _ Selanikten 
Mılletler cemıyeti senel eekreteri B. A.,. e· konsey bu ıçtıma devreaınde Paktın uı sız sıya~i mahfellerinde nikbhıJ•L vardır. har-•--t ed .. k •1 • ı. 
~ J p · L d d r_ ~L 1 · · ,_ k · k 1 a llClle en tur gazetecı erı oura-.. o arıı ve on ra an ~nevreye ol· lııını mese eaını tet.-.ı etmıyece o ursa Habeş ılhakından ileri gelen vaziyeti ya idil 1 d Y la 
Clukr• ı k d . Şii" • M"ll ı · · d · ·c _, _ı ge ı er stuyon a ugoa v ,,.. memnun o ara av et etımıtir. in· anın ı et er cemıyetin en ısti a eae- neticeleri hakkında milsait. bir hal -kli matb t k"' f dan h • 
-=ıt '- kl"f dil ... hd"d" . ·1 .. k d" ş·ı· . ...- ua er anı tara m araretae 
•

0 ere aonaeye te ı c mek üzere cegı te ı ını ı erı sunne te ır. ı ının bulunacağı üınid edilmektedir. Diger ta· ka-ıl d lar T"" k ·ı • .,_I 
Fraıı.a d · · k f k ...... _ _ı·w· A db" l · 1 alt .,. an ı • ur gazetecı erı oe -nın a iftira ve muva a at ettıgı ııteuıgı cezrı te ır ere aıt o an on ın· rafdan Fransız mahafilınin fikrınce Is- grad · · • Bel-..Jd 1m 1 
~eni b. f ül b 1 b dd . d ... . "ril . . 1 Ma eereısını, 'IS~au a açı ıı o ıın ır om u mut ve u formül üze· cı ma enın egıştı meau auretay e - vic~nin ilerı surdüğü tam ve mutlak bı- ltalya · · • · __ ..ı·ı 
rinde reye rnU t ı:•- k 1 1 1 . . . l b" h' n reaım aergısını gll2Qı er. racaa o.u:umu a rnayacak· et er cemıyetının evrense ır ma ıyet taraflık ta~bini tatmin edecek bir yo da G n _ _!__ Be'- d 
mıı Konıey .. k ı . . k h 1 d ece ~reuenne AK~• operaıın-. muza ere ermde Londrada almasına ım an azır anması ır. bulunacaktır. Ingiliz tıükümeti bu me e- da veril t "ki h bul nd ) 
baprılan lngiliz • Fr 1 b" . . en emsı e azır u u ar. 
rinci der . anıuz an aşması ı· Parıs 7 (Ö.R) - Elize sarayında elin le hakkında bır proıe hazırlamıştır Bu Yarın, at yarı,lannda bulunacaklar. 
k b ecede hır rol oynıyacakbr. fa· hurreisi B Lebrun'un rıyaseti altında hususta şımdiden ani ma yapılmış gibi Atina 7 (AA) G t 1 ... 
at u anlatma İspanya tarafından hal- toplanan ~urlar meclisı bilhassa H. dir Aşılması icap edec k hiç b"r c;liik Türk gazetec"ıl.enn· e-N. aze de er oun 

yan ve Al .. d h ı · k ıauaaa a yapı-
d 

. mıan mu a a esme arıı ya nazu·ı B Bonn t tarafından Cenevrede kal mıştır. Konsey lsviçrenln us l'i1 lan çok parlak kabul h kkmd 
P an muracaatin ortaya çık d v dile kk f a a uzun 
1• ar ıgı en- Milletl 1 cemiyeti konseyinde müzakere vaziyet.im 11azar1 di ate alaccrk at uzadıya tafsilat vermekted" T" k 
ı meaele de daha kuvv ti' ] k k d" d h i ır. ur 
nı lıiuet . .e 1 

•
0 ara. en ı- edilecek muhtelıf m se)eler hakkında H~- buna ır usu bir kaıar vermek - gazetecileri ~hre girerken halk tara-

• tırmek ınecburıyctındedır rllen izahata tah ıs edilmi tır huri) tınde xalm yacaktır. Boylec I - fından tezahüratla kar lanın 
epanya harıcı} e nazır b Al · l · t ı di ı. k d" şı 1' ve 

D 1 
1 ay vare~ Konseyin p zartesı günü açılacak olan vıçre ı a) nı \ azıye- te o nuyan ger ua· en derine küçu""k b" kız t f d 

e V ayo Milleti · · d k . • . ır ara m ~n lifin . e~ cemıy~tı gen ıe re· ııçtimaında büyük Bntan}a hüküm tinı zı devletlerın a~ nı ıslısnaı vaziyetten is ı· çıçekler verilmiştir. 

tleril le ııonderdıııı 19 ruaan tarıhlı no· temsıl edecek olan hariciy nazırı Lord fade etmek h;temelerinın önü almmıs i.>'a Türk miaafır" ler"ı f" birde 
a e Q>anyol asileri leh· d ı 1 tere ıne fe 

ın e ta yan ve Halifaks bu akşam Parise gelecek ve sa t caktır tak~ar yapalm14tır. Belediye reisi mi-

~ aa~~ler terefine bir ziyafet vennit ve 

•••••••••••••••••••••••- ~ ~ıllı danslar ve diğer eğlenceler ter-
' ••---,•••••••' · " tıp olunmuttur. 

Şehir Gazinosunda 
EDVARD BIY ANKO 
7 Mayıs 938 Cınnartesinden itibaren hergün 

ŞEHiR GAZiNOSUNDA 

Müzik heyetinin 
fırsattan 

avdetleri yaklQfdılından 
iatilade ediniz 

-------
Fransız 

·Frangı düşüyor 
Uç sünden beri Fransız fran

aında büyükçe bir Mlkut kaydeclil
mittir. Fransız fran11nm dü,meai 
Fransa ile it yapan tacirleri tered
~üd~ aevketmittir. Fran11z frangı 
uzerıne alım • satım muameleleri 1 
azalınıthr. Bir ıterlin 162.80 
f~ank~n 178.21 franga dütmÜf· 1 
tür. Turk paraaiyle beher Fran.1 
sız franrının tenezziil niabeti 22 
santimdir. 

-=-

S<.~N I--IABER 

Baş vekil gemilerı gezdi 

lngiltereden daha üç 
alıyoruz 

~ 

gemı 

ISTANBUL, 7 (Telefonla) - Batvekil bay Celal Bayar, J•· 
nında hariciye -.ekili B. Tenik RGtti Aru olcluiu .halele hqfia 
Denizbak, Etibank ve it bankaları tarafından kurulan üç milyon 
lira sermayeli Sosyete Filed tarafından alınan yeni yatı, Kurum 
tileplerini gezmittir. 

Batvekil, gemide bankalar erklnı tarafından kartılanmıfbr ••• 
Etibank idare meclisi reisi B. Himit bir nutuk söylemif, de

nizcilik hakkında bqvekilin yardımlarından bahaetmittir. 
8afvekil Celll Bayar, cevap vererek Cümhuriyet rejiminde 

denizcıliğimizin ilerlediğini, fakat bunun kifi bir ilerleyif olma· 
dığanı ıöylemif, yeni hanılelerden bahsetmittir. 

Batvekil, yeniden alınacak üç vapur için Londr•da müzakere. 
ler cereyan ettiğini, kapotaj servisleri için yaptıiımız programın 
neticelendiğini, bu aydan itibaren yeni l'emilerin gelmeğe batb· 
yacağını, ve bazılarının yolda olduğunu müjdelemİftİr. 

Başvekil, bütün siparitlerin artan ihtiyaçlara kafi eelmediii· 
ni, yeniden üç gemi siparit edildiği~ söyledikten aonra bqün,kü 
tonajın yarım milyon6 geçmesi lazımgeldiğiı\i aSylemittir. 

Vekilin sözleri tiddetle alkı,lanmıfhr. 

Muamele vergisi alına-
cak olan müesseseler 
ANKARA, 7 (Hususi) - Maliye vekaleti, muharrik kuvvet· 

leri bet beygire kadar olan müe11eıelerden de muamele verıisi 
alınmasını ve bu verginin bütün müeueaelere te,milini istemİs· 
tir. Büyük Millet Meclisince bu talep tetkik olunmaktadır. 

H 

Olen tekaütlerin maaş-
ları nasıl verilecek? 

ölen 
hak-

JSTANBUL, 7 (Telefonla) - Kereste yüklü bir tilep Zile cİ· 
varında Karal»urun açddannda batmıftır. ~kiz tayfasandan iki· 
si lrurtarılmı• ve alhaı boiulmuttur. 

Demir muhafız şefi vatana 
hiyanet cürmıle mahkum oldu 
BOKREŞ, 7 (A.A) - Dün aktam burada asağı .. aki resmi teb

liğ çıkarılmıttır : 
ikinci kolordu askeri müddeiumumiliiinin araştırma, isticvap 

ve bulunan evrakın tetkiki neticesinde askeri mahkeme huzurun
da eski demir muhafız tefi Komeliu Zelea Kodreanu aleyhine 
devletin emniyetini alakadar eden vesıkalar tutmak suretiyle va
tana ihanet cürmüyle bir dava acılmtfhr. 

Roma görüşmeleri 

Esrar ve gizliliğini mu
hafaza etmektedir 

ROMA, 7 ( ö.R) - Resmi tahminler hilafına olarak bugün 
BB. Hitler ve Mu11olini arasında siyasi müzakereler devam et· 
mittir· Bunun sebebi havaların bozukluğundan dolayı bu sabah 
Hobara ve Sanla Marinellada yapılacak mütterek kara, ha•a ve 
deniz manevralarının talikidir. iki hükümet reisi siyasi görütme
lerine devam için bundan istifade etmitlerdir. Bu konuımalar 
çok etraflı olmaktadır, zira ltalya IJütün meselelerin fÜlllulü Jıak. 
kında derin bir surette anlatmak ve prensip beyanatiyle iktifa 
etmemek arzusundadır. Şimdiye kadar reami hiç bir teblii n•e
dilmemi4tir. Müzakereler henüz kat'i safhaya airmediiinden f'n 
büJik bir aizlilik muhafaza edilmektedir. 

Diğer taraftan iki hülriimetin nazarları ve ukeri eluperleri de 
kendi aralarında müzakerelere devam ediyorlar. iki diktatörün 
görütmesi sabah bitmediğinden öğleden sonra saat 16.30 da tek
rar batlamıtbr. Konuımaların böylece; uzaması, belki de iki hü· 
kümet reisinin görüttükleri meseleler üzerinde agızlarını açar 
açmaz anlatacak derecede fikir birliği mevcut olmadığını goı· 
termektedir. 

Bu sece Venedik aaraymda bay Mu11olini tarafından Fiıhrer 
terefine verilen ziyafet net~cesinde bay Hitlerin .lyliyeceği nu· 
tuk, bu aibi merasimde mutat olan haddi oldukça l'eçerek. on 
dakika sürecektir. Alman mahafilinde bildirildiiine göre Führer 
heyecan uyandırıcı bir teY söylememekle beraber iki rejimin te
sanüdü üzerinde ıarar edecektir. Hitler ve Muıaolininin nutukla· 
rı radyo ile yayılacaktır. 

ltalyan hüldimetinin fikirlerini bildiren Virginia Gayda bu sa• 
bala cGiornale d'ltalia• da çıkan makale.inde bu aktamki nu· 
tuklarm bir poliı r-..nı .ıJti m•aldı olmaaanın beldenemiyece
tini, fakat bu sebeple ehemmiyetinin dünya tarafından daha İJİ 
... Nlir. • ...... :p ........ 
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1 
YAZAN: S 

R. L. Gc-ldman ! 
;;;az ro-r;rzzz.a2222!fv:<'*........,....,.l 

Bu Adam · Diplomatı? aha da 

lngİltere yeni bir 
Vaterlo harbi yapıyor 

Hava Casusları 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: A. Maşar Suçlu Değildir! 
ıı!::~~::;;::.:.i yazan: Piyer Dominit. ~;o:.ün, hafta hafta, •J &J kaza- Bu kadar güzel, sevimli bir vücut altın 

1 Büyük Zabıta Romanı ! ; ha~:ıı~:-ı:.tu:.'::ii!t::~~=; a 0ii!'-" m"lz:l:'.:.:;:·~~ da saklanan ifrit ruhuna hayrette id 

- 4-

- 13 - : N. Orbay i maktadır. or. Çünkü politik aahada, müza· 
'il••·-~~~·-•••••1&6ı:J : ................................. : Sarih konuplmı. 1935 te, Habet ere, ukeri aahada stratejik çeki- - • .. ... • .. 

-HULASA- yarın taburcu olacak.. meselesi onu gafil avlamıth• lm-~te muadildir; burada da mevzuu Tam bu •ırada Vida), ~~ t~atbiı fac••.?ın de~ &0~ • 
- Evet ama 0 bu gece hastane- paratorluğunun can evi tehdide aha olan ıadece zaman kazan· ucunda yu~arJak ve ~ ~ıı ~yın niinde t~essum etli. ~ ay • 

Doktor Jaaon, kendisini okutan den kaçtı. . . uiramıfb. Taliine Almanya henüz akbr. kaydığım biaaetti. Mühendis ~l bulundugu yerienL:n ~e 
velinimeti Amber•onun katili diye - N~~eden bıliyorıun? hazır değildi, fakat ne de olsa ıü· Bu usulden hayrete dil,en huım etti. Bu mari bir ılfeydi. Tıpuız 41- metre uzakta, ~ ~~ız aahrad 
%Dil altındadır. Müddeiumumi ma- - Bılıyorum. ratle silahlanıyordu. Italya da har- ui takip etmekten ve içerilere teYl aldı ve kokladı. O zaman uyll,a kaybolmut deiil mıydi? 
avini Vibon onu ıiddetle ilham . - Her halde ~beraon~.ka~: betmeye amade görünüyordu.1936 arkmaktan çekinirse zararı yok; mumda nefesini tıkar gibi müthit ~, te~iz iflemez hale ge 
ediyor. Zabıta ıahlıi.Juıtı Ja aley- l~nde 0 meth~ldar oln:maz: ~unku senesini, müttefik olarak, fabrika- ığer ilerleyit devam eder ve zaa· kokuyu hatırladı. bır tayyarenın enkazı karıuında yal 
hindedir. Çünkü Amber•o~q ölü- cınayet ge~e11 ~aıttanede ıdı.; ların işgaliyle uğratan ve hava ınıza veya korkaklığımıza güve- Dütünmeie daldt. içinde doğan nmfı: . . 
münden evvel en aon gören laı~ıı- - Vakıa ~?grudan ?ogru~a kuvvetlerini harap ~de.n bir: Fran- ıerek daha fazlasmı elde etm~k ini bir ıüpbeyle timdi cimiyeti de- Hıç t.ilphes~ P~~ !-1YVı1.1.'edll!lll 
dw. Bundan b'lflıa Jaaonun evın- methaldar deg~l a~a; bu •tte ~.1~- sa ile geçirmek icap ettt Öyle ki Jterse, önceden hazırlanmıt ıs- i1feD makinisti 7aninda oturdu. Ora- haberlerin kes~etı uz~ bır 
'le _.ı\mbenon adıpa imzalamıf kaaı var. H~ıkatı A anlamak ı~ın Almanya yürüyor ve Ren havzası- ihkamlarınızda onu zamanında ela duran ~tayi ııd.ch. Merakla açb za vuku buldugunu tahmm 
olduğu borç aenet~ia , · yırtık onu hulmakhgım lazım. Ben~~ nı İfgal ediyordu. . :artılıyabilirıinİ2. Bu da Vaterlo- ve boıalttı. Bir erkek kıyafetinde ola- tir. Kaybolan tayyarenin bulum:auı 
parçaları bulanmuf, aynı .zaman- için kurtultit yolu ancak ~akikı B. Çemberlainin Maliye nazırlı· lan batka birteY değildir. rak kendisine arzı hizmet eden ma- için belki tayyarew harekete bil 
da maktulün evinde de la.onun, mücrimi bulup adalete teslım et- ğı esnasında yüz milyon sterlin Yalnız burada saatler ıenelere I ldn.ittinin çantasında ne:Lv yoktu. geçım.lerdir. Fakat o tec:rübeaile 
Etae balantn'f mendili ~e. geç- ~ektedir. • . . . . silahlanma İfine hasredildi. Bütün ekabül eder. lngiltere daima aynı Kadın çamafll'ları y.nmda geçtik- lirdi ki aahrada kaybolan bir tana 
miıtir. Burllar, ôniı itham-için krıv- Bu. sıra~ ıçerı hır hemtıre gır· ı lngiliz tezg&lıları sıkı surette ça· levlettir. 1815 te, Mon Sen Jan : 1eri yerlerin haritan, Arapça bir lu- reyi bulmak imkimmhr. Zira 
vetli delillerdir. Halbuki doktor di. Jıme hır kart uzatb. lışmıya koyuldu. Bu suretle bütün raylasında dizili kırmızı elbi.eli liat kitabL-•• No\'a ViktOr adıiı.a ola- kaç saat sonra rüzgar esmeie batla 
'Jaaon ~tuu"!dur. Onun müdafaa- - Bu baya saat doku~d~ ran· ı 1937 yılı kazanıldı. lngiltere ya- dkerleri v.ardı. ~938 de, zırh?l!"'ı, rak tanzim eclihni, bir himyet ·~- eli~, tayyare~.enkazı aibi k~ 
ıını Vnıverııte . ar~~larından d~vun~ varmıt.Muayene ıçın gel-

1
Vaf yavaf Franko!a y~ınlatıyor: ,!'-YY&~elerı, fab~ı~ları, Sterlını ve i kası, mühim miktarda F~ lng~ lerini de ~um yıgınlan albnda 

avukal Nat Holu uzerıne almıJ- dı ... d~dı. . Bu sureti~, Frankıstlerın galebesı !Jltelıcens Servısı vardır. 1815 te liz, Alman kağıt paralüı. •• Nihayet mecelderdir. 
tır. . . • Jı?'ı fazla meıtgul etmek ıste- halinde ispanyada nüfuzunu ıi· romanda eden Dük dö Velin.ıto~- bir brovning mermilerini ihtiva eden Şu halde ~e ya~malı.7 

J<Uon kefaletle tahlıye ~d_ılmıı· medım. . . . gortaya koymak iıtiyordu. :lu. 1938 de B.Çemberlaındır. küçük bir el çantalı daha.. Tayyareyı kendi haline terk ed 
: I~~· Ambeı:aonun k~ı Man ıle •e· - ~.n ıı~ıyorum, ded~. 1938 de Almanyanın yeni bir 1815 te ÜQ.İfor~al~ ıoğuk kanlılık, Mühendis mennileri cebine yerle'ş- rek bedevilerin bulundukları en ya 
' vıımektedır.. Mart ona, .maıu.- - Gule gule .. Bana . l~z~mun hamlesiyle kartıl&ltıkt Antlus.B. l938 de ceketlı sogukkanlıhk, fa. tirdi. Tabancayı aradı. kut sahaya gitmeğe çahpnak bir 
~i!etini .~•p~t ~tmek ve hakıki ka- olu~ı8; telefon et .. Allah ıtını rast· Muasolini kımıldamayınca, lngil. kat hep aynı imparatorluk ve aynı Vidal çanıa.tnları altüst ederken oyunu oynamakb? Hangi istikamet 
tilı oe mucrımı ~almak hasuaunda getıraın. tere de kımıldamadı. Fakat bet oğukkanlılık. bir mavi · daha buldu. Vidal ken- te gidecekti? Bu yorgnnlnkta niba 
yarclım vaad edıyor. zırhlı tezgahtadır, ikisi bu ıene, Bugünlük söylemek istediğim diaine iki 'Zfa baygınlık veren koku- yetai.z bir kum çölünde " •· .. 

'k üçü gelecek aene auya indirilecek- udur. Belki bu ıözler gÜnÜn diı>- yu tanıdı. Artık fÜpbeye mahal kal- ne kadar tahammül edebilirdi? · 
Buradan çıkmazdan önce Jime . t:.·. Amerikadan 750 tayyare aatın omatik ve politik kontenjanlarını b - çölün donduran gecetiııi gün doğun 

bir uğrıyayım dedim. Pazar akta- Jımden ayrıldıktan sonra asan· alıyorlar, Kanadada yeni fabrika- far gibi görünecektir. Fakat, bu llWIU§B : ._ __ ..ı!-inl bnak tMn ca tahammül edilmez bir sıcak 
Amb od d d •· 1 • • d • • • • •b • 1 U •ıte ıuıoa.w UJU -y-o ------ --mı ersonun aaın a ve mü • sor e ını!,or um. • . ... . lar kuruyorlar. dütüncelerın umumıyeti ıti any e kull lan eldenin aynini la4İyor- edecekti. Yakıcı günq •kmda 

deiumimi ile olan münakatadan . Asansorde do~tor Mıçelın katı- Aynı esnada Italya ile müzake- iki senedenberi lngilterenin d~ru- ı du anı ma •e ıu hamulesile yola çılcmağa 
sonra onu bir daha görmemi9tim. bı olan ~enç hır kız vardı. Adı re edildi, imparatorluğun müdafa- unu ifade ettiği kanaa~nderım· Fakat niçin? N~in? büs etmelc bile bir çılgmhia m 
Ertesi ıünü telefonda beni ara- Vableydı. ı asına çok lüzumlu olan lngiliz • Şunu da ilave edeceğım ki bu Ce balitti. ~ dilinden kef- etildi. 
mı9tı. O zaman da içinde bulun· Onu uz_akt~n. tanıyordum. ltalyan anlatması aktedildi. Kozu. itte, Fransanın oynanacıJc büyük fini v~ i . ' en _ Kurtuİııt yok •.• Burada g 
duğum bedbinlikle cevap verme- Bana hır katıp arayıp aramadı- 1 nu son haddine kadar oynamaya bir rolü vardır. Fakat mukayeseye 'çad' barb~·· ____ a.ı •- t w• ..ı_.ı! 

· • O k kad · ... mı sordu ve· k · b' I .1 d d k . • F Şım ı ıye n~ay., em.u- recegım aew. mıttım. na artı ne ar mm· gı . . · ... 1 arar vermı' ır ngı tere yanın a evam etme ıatemıyorum. ran• larmd lumdia" vukubulan teyak- lntibmlDl almadan diri diri 
nettar olduğumu söylemek istiyor- -. Sızı~ yanınızda çalı,magı Fransa kalkınıyor, kendini toplı· ıız .. lngiliz kardetliğinin her za· ı kuz a • l ~~ hatırladı. ihtimal çöllerinde gömülmek ihtimali 
dum. çok ıs~erdım. . ' yor, ordusuna, hakim olmak, mem· mankinden daha derin olduğunu, . . ~v~ı1~. erını lan Vidalin meçhul kadına karı• içindeki kini ar 

Jim, masasının batında idi. Dedı. Cevap v~rdım: . leketi te,kilatlandınnak azminde lngilterenin ve Fransanın politika- ! ki ~cı n:ıro = lar E brd -
Yüzünde derin bir elem ve ke- -Maalesef Mıa ~albey ben bır { bir hükümet veriyor. Oıtelik, bu rının aynı olduğunu belirtmekle k4:'fı ~tra ha berd W~mi ~- B. ae-.im1i h BU nazik vil 

der vardı. kaç ay çalıf&mıyacagım. hükümetin reisi Londraya gidiyor. iktifa edeceğim. aliyetiııden a ar ... 0 .. ~.m u B b" ç~ re.. kadar ki 
- Ben, dedi. Yalruz eyi bir ar- - Anladım, dedi. Şu cinayet t Ve burada iki memleketin kuvvet.. iki birleıik imparatorluk, mÜf· bu tavsiyeyi yapmaga luzum gor- c~d .. llik. • u l ır dayu um •üt? h" birçe.fr~ 

k d d ... 'l · b• k • l · ·· ·· d Ç k ··th· ' ·· lerd' guze a bn ne m it ı ı a af egı, eyı ır orta ve eyı ~ese esı yuzun en. . 0 mu ıt leri arasında aıkı bir İf birliğinin tereken, Avrupada 90 milyon ve mu• ı. . . ki abbl 
bir hoca kaybettim. Onun yerini hırtey oldu bu.. . prenaiplcn taıuim ediliyu.-. Anu.,a. dı"ın.dA 460 milyon nüfu- Ya hu kad!n kimdi? ta ~m14 yar ~bir komed 
artık kimse dolduramaz. Fakat ~onra birden ve zaif sesle ılave Gerçi bu eınada B. Hitler orta sa sahiptirler, ve Amerika ile bir· Y~ı hır memleket hesabına ifrit. •• Fakat 
sen de bu feci hadisede benden ettı: . . . Avrupada manevra yapıyor. Gerçi tikte, dünyanın en genit ilchıadt çalı,an bır caıua... .. .. oyn~ı!~· . _ 
daha az elemli değilsin. - Sizınle konutmak ıstıyorum. 1 Çekoslovakya tehllkededir. Gerçi ve mali servetlerini kontrol etmek- Her halde çok cesur, curetkir Te • Sımd! ıyı~e ha.tirlıyordıiı. Dumye 

- içinde bulunduğum çıkmaz- Zamanı~~z müsait mi? uzak ,arkta Almanyanm müttefi· tedirler. korkunç bir ~·UI ?lacaktı. • n~~ ~b~esmde ilk defa ol~~ak ken 
dan kurtulma ümidini tamamen .A~ansor durmuştu. Alt kata gel- , ki olan Japonya, son gayretini Bu kudretli ıulh kuvvetine hiç Kadın kı~gına gırerek aylarca bı:r dısını ~1rh1d~ ~a~ ~ıg~ zaman 
kesmedim ·Jim... Beni müdafaa. et- mı~tik. .. .. .. .. .. ıarfediyor. Fakat B.Çemberlain, bir millet, hiç bir mistik üstün ge- tayyare fabrikaımda erke~ler ~: tereddüt etm14,. özür dilem~~e çahf 
tiğin için ıana tefekküre geldıDL T ereddudumu gordu. kendisine liizumlu olan zamanı lemez. da çalı,muı, bu seyahatin arzettiğı mışb. Demek ki o sahne mükemme 

- Evet ama .. Hareketim müd· - Konutacaklarım ,dedi bu ~--- - bütün zorluktan ve tehlikeleri gÖ7.e bir tertip eseri idi. Dumiyen gı"hl ken-
deiumumiyi kızdırmaktan ve bize cinayet itiyle alakadardır. · 11 .Ayda HA y A T alması, hükümetin sıkı münıkabeti disi de bir kadm hiletini farkedeme-
karfı cephe almaktan ba!ka bir ite Sokağa çıktık. Cuey banna gir- altında çalqan bir fabrika içinde fa- mişlerdi. 
·yaramadı. Eğer bilse idim cesedi dik. tahsilatımız UCUZf Ugu., icin aliyetinden en küçiik Lir serrişte ver- - f>eınm edecdr-
muayene ederken daha dikkatle Bar bu ıaatte tenha idi. , memesi aoğuk lranhbk, cesaret ve ce- * 
bakar ve daha ihtiyatlı söz ıöyler- Bir kenara oturduk. BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE. BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE aaretinin delili idi. ç d 
dim. Sordum: . . . hammen varidatı 231 milyon paUD' yerlerinin halka ucıa Filhakika bu icadın teıebbiisünde ı• n e 

- Öyle hile olsa idi neye yarar· - Doktor Mıçelın yanından nı- lira tahmin edilmişti. Halbu.. gıda maddeleri lemin baki- muvaffak ta ohnUftu. 
dı? Adliye doktoru da aldanmadı çin çıkmak istiyorsunuz? ki ayni •enenin 11 aylılı tah- mından büyük /aydalar le- Vidal bir &niçin bu ihtimali reci- H dd ( 
mı? f? da ölü~ sa!9'tini 9.30 olarak Gözleri hiddetle p~ladı: • allat miluları ·B milyon lirayı min ettiği anlOfılrnlfbr. detmek ister gibi kendi kendine aöy- arp Şİ et e 
tabının etmedı mı? - Artık tahamı:nul edemıyece- geçmiı bıılunmalıtadu. Mali . ,. lendi: • 

- Adliye doktoru belki müd- ğim dedi. aene nihayetinde bu fazlalı- ANKARA! 1 <f!asan~ - - Cüretkir ca1111 ... Eline ne geç- devam edıyor 
deiumuminin tesiri alhnda kala- Sus~. Ben bu~uA b~ kadın kıs- ğın on milyon lirayı bulacağı ~emleke~ .~khsaJıyatı ~ze- ti? i4te yüzündelcf maskeyi yırtmıJ 
rak böyle bir rapor vermiştir. kançlıgına ve hıuı hır meseleye da tahmin edilmektedir. rınde bayrılı zarar!~ı gori1· bulunuyorum. BASTARAFI l INCl SAHIFEDI 

- Şüphesiz.. F aka.t akı ini id- atfettim. BIJYV K MI LLET len "°:arlı~ a.ulanan .. Y':· Genç mühendiA sehahatinin yan- maktadır. 
dia edecek vaziyette değiliz. Ra· Biraz sonra söze ba.tladı. MECLiSiNDE.. sak edılme11ı lı.akll.mtla Aakü.. da kalma.sından mütevellit teeııürii R 

7 
(ÖR) -Japonlar Şau.-

porlart zabıtvarakaları tamamen - Eğer bütün bildiklerimi söy- ANKARA 1 (A ... ) _ B. metçe bir proje lunrrlanmalı-
1
·..:-.1 .... bir dakika evvel bu kazayı t oma 1.. • d. • • tik'--.! ta _ 

dl. ·ıd· B 1 d k M" 1 h ' .n t ld "' ı· d 8 ~" ung cepnesm e gını ıcn arru imzalandı ve a ıyJe verı ı. ek 1 ers~m o t~r • lç~ ayab~m İn Millet Meclui diin Fikret Si- .a; "~j ma um ur. ıı 1J,o4 tahrik eden vaziyeti bütün çıplaklı- zun, mühim bir sevkülcen merkezi 
tiberaonun yan_ın an bna çe·yr1c İon det se?~sını t anta zın ana· layın baıkanlığıncla toplana- ~e .zerın ; uzkn ;"m;';k1;' iile anlamak istiyordu. olan Hon-Çang mevkünin zapbndaıı 

a a ayrıl?ım. C~ayekt en gıttil • {ın a Mgeçıfr.ır. K k . . . rak bazı azanın meuıniyetle· l erı ~hapı mabulta o an e ı . • tlkönce •u tabancayı bulalım, de- sonra inkiİaf ettiğini iddia ediyorlar. 
ten sonra ıtlenmıf. Fa at rapor Rr 1 .- or ın ve o aın ticaretı rine ait riyaset divanı tezke- er nr ayet muş ve proıe di. M I Çan-Ka ..Ş k çinlil • Şan-
ben orada iken yapıldığını göste· ımı yapıyor yoksa? re•ini ve eyliil ikinci fe.:rin •on ve kat'i şeklini almlftır. Casus tabancuını nereye ,aı,.Ja. t areşa 1.. __ • d yki b~•t•• kue~ ... ı.......ı 

• ~ j• Amb ı b b Evet M .. t ·ı · · v • p · · b ·• ı d M l" ung cepucaın e u un vvcucn-rıylor ... ım.. . . be~I~o~ a S era b~r ' h -b '-·. '!.' etnl"erınFın k tçoMg~ 931 aylarına ait raporunu roıenkınd"l ug~? er ale .... ._ede ı- m14h? nin kumandanlıiuıı ele almıp. Bu 
ça 19tıgınız ıçın ı ırıın. ana ır ı ep u Zf'mr mup e ası.. a a ı- 1,..v· t ·şı· •e ıev e ı ecegı ve a11a ar r . ..:.. kadın •--Dan .__._ heci . _.ı_____ k '-'-L-'-'-

... l l k k d O b h. l . ..., ıp e mı ır. .. l d k 'ki . uenç ı IW aruına auu:aa cep e çuı Oruuau ço IUWl.uauK •• 9ey ıoracagım. Bu son günlerde ı çe .. ço. ~rnaz. ır. u .ze !r erı Yakıl malların taksitle aa· encumen er e tet ı er~ ya- önce kendiaiiıin bulunduğu yere ki • silihlidır Vazi etin alanda 
Amber.onun canım sıkan bazı mu,tenlerıne hızzat kabınesınde tılması ••e '-ı·raya verilme•ı' pıldıktan •onra umumı he~ koaz du C t . . ___ _ı_ Arad•;;,nı pek , .. Ylb. · • Y • ybekl 

1 d B 1 d. ? N d · "' R. .. ' t ··--'- · h l y • ep ennı aram. -eı-- atı ır mecraya gırmesı en-teY er v~r ı. un ar ne_ ır. e. ~ verıyor. •atıf paralarının kullanılma- y~l e muZURereaı mu teme • b 
1 
__ ._.. _.-:ı--.ı:. tabanca ala- ekted" 

aon dakikada kızını gormek ıçın -BiTMEDi- .d dü Jır. uumuu:a I~·. d Yl ti. m ır. 
.. ah tt . • 1 aı ue emo.neten ı are e en caktı. Sonra bu fikrin en vazgeç 

yapacaV~ı1_•e1yı_ a den v~zg~~til. d Bu seııe FıuarJa güzel mülhak vakıllardan idare ve Şarjörden mermileri çıkardı. Taban- Hankeu 6 (A.A) -icra konaeyl 
- an.ı oen e ougun er e h . ·ı · _,. h lı T.?.. k • A [ . k d Erzak C b . d' 1· ld ~ • • •kt • ta sıa maaarı l cuınmtttı er • l ur ıye.. n manya cayı telaar yenne oy . U. çan· ikinci reisi neneraJ Sang Ult8 fU be-ıraz en lfe 1 0 ugunU Sezıyor• y ılı er go.-receğı.z k J L • k d L~' ' • b" • • & 

d Seb b' • b'l • en in QRI anUntln a VlTlnCl t • t l talannı ihata eden ıplerden lft01 yan.alta bulunrnQflur: 
um aEma.t. e ~ndı ..... 

1

.~nyorup m. - BAŞTARAFI ı tNCI SAH.tFEDE- müzakerui yapılm'fhr. lCare an aşması kesti. Baygın bir halde yatmakta J .. me· L--
1 

olan po•:....n_ 
- ve ıon gor ugum azar y· b .. k" l ıd L-!:: aponya -w ~ nu.ut-

ak,amı çok asabi idi. Maamafih Fuardaki hayvanat bahçesi zen- .. 1n~ ~?un ". 1~P, ant a BAS.T4~AFI 1 iNCI SA!flFEDE olan bdmın ayaklarını smutla UGM- nnı deiiftirmedikçe çin katiyen ıul-
ben bir ip ucu buldum gibi.. . ginleıtirilmekte ve yeniden bazı hay- Tu:k'fe c::;ahu~~ye:ı 1!e St": mımıkı dY_ak;~an l alaluulm-_ ladı. Nova ıırt ilmi yatmaktadı ol:u- hu dü,ünmiyec:ektir. Marqal Çan-

- Nasıl ip ucu? vanlar celbedilmektedir. Bu hafta lyteı·h do•y ut dcu"! ıırıyedt.1crı etm
1 

e te ır. ·Lu_ccar ar,
1 
kye?ı gundan erkek gömleğindenalintar~-~- Kay-Şek'in idareıi albnda çin en ba-

Doğrudan doğruya cevap ver- iki ~yik getirilmittir. . ı a ı arcrsın. a ı~za e ı en an afmanın. lRt mem ~ etın lıyan genç kız memesi Vid . u:•- yük feclakirlıklara rağmen tam hl-
meden fU suali sordum: Fuarda derece alanlara altın ve gü- tıcaret v~ •eyrı•elcun muahe- '".enlaatlerıne '!ygu~ ~ır f~· m döndürecek kadar biçimli ve gü- kimiyeti garanti eden bir ıulh elde 

- Sen Fred Cain i~minde biri· mü' madalyeler verilecektir. Madal- ~enameaıle m~bu.tlannın ve kılde yapılacagını anut eclı- zeldi. Ay qığı altında bir ~~h~~uk edinciye kadar mücadelesinde devam 
ni tanıyor musun? yeler Almanyaya ıinari$ edilmiştir. tıcarel v~ . ledı!e anlaf~~- yorlar. . . .. . inı geçirmekten korktu. Sınırlenne eyliyec:ektir. 

- Bu isim bana yabancı gelmi- Bir jüri heyeti bu mada1yeleri tevzi nın ta•d.ık.ıne. "'~.kanım ~ayı- Son .ene ıçın_de Turkıye- derhal hikiın oldu. Derhal amansız -=--
yor .. Bir dakilta dur.. edecektir. haıının ıkıncı muzakereıı ya- Almanya klea_rıng anlaşm~ı bir intikam duygusu içini kaplamış- k 

Etajerden bir klasör aldı pılarak reye konulmu,tar. Almanya lehıne olarak bıi- tı: Çocuk esirgeme U• 
_ itte .. dedi. Fred Cain:. Mem- .... ................................ .... .. Ka.nunun kabul ~Jildiğine yük bir inkişala mazhar ol- -Ne kadar güzel olmsan ol, elim- rumunun yardımı 

Ieket hastanesinde 6 ıncı koğuf- "Q'Z//////f././.Y/L//X/Ad· /.A'/411-ı daır tasnif ara netı~e~i .ri~~: m_ırş, buna mukab~l T~kiye- den kurtularnıyacaksın ... Seni ada-
ta ... Çenesinden yaralı •. Ameliya- N G oz tepe e aet makamın~an bıl~aıld~gı nrn Almanyaya ıthalatında lete teslim edecek, cezalandıracağım, Nisan 938 ayı içinde kurumu-
tını doktor Amberson yapmıfh. ,. zam~n h~;·etı . umumıye ftd- bazı zor~uklarla kar1ılaşıl- diyordu. ruz ~;~afından yapılan yardım 
Birkac defa Ambersonla konustu- Sa İl 1) k e V detlı ve sureklı alkı~larla har- mıştır. Bılhassa her madde Artık telaiz cihazı batına geçerek ıstesı ır. 
lar. T~davisine ben bakıyord~m. .. . şılanmlJ!lır. üzerine Alman kontrol daire- mevkiini bildirmekten ve imdat ara- 1- Çocuk bakım evimizde 369 

Goztepede Tramvay caddesı B M M ı· · · d '· L-'' l · · d'kl • ı · l k kal h k t d vl Bugün öğleden sonra onu tekrar :\·· . .. .. · · ec ısının anmı lop· erının ver ı erı ıat er, e • maktan b"'ka yapacak bir ~y - asta çocu muayene ve e a 
göreceğim. uzerınde ço~ havadar ve butun lantıaında Sovyet büyük elçi- seriya bu memlekete ıerbeat· mamı4tı. Heyhat bu ümidi de boş edilerek ilaçları parasız verilmit-

- Göremiyeceksin. Çünkü haa. konforu ha~ 831 num~alı ev si Trentiyel te .Wera loccuın- çe ihracat yapmamıza mani çılanJlh. Zira makine gibi cihaz da tir. 
tanede değil.. satılıktır. İstiyenler (Ye~. Asır) dan Meclia müzakerelerini teşkil etmi,tir. çalqmıyordu. 2 -Yedi, sekiz ve dokuz çoc.u-

Jim, elindeki fifi tetkik ederek matbaasma veya eve muracaat takip etmekte idi. Yeni müzakeratın hayırlı tik defa olarak Vidalin içini müt- ia malik 39 çok çocuklu aileye ild 
Cevap Verdi .. ederek izahat alabilirler. Mecliı pazarteai günü topla.. neticeler verecefl limit edil- hi, bı·r yeiı kapladı. Alnından bug"' - yüz doksan iki lira para yardJmı .... r?'Y'/7.?'/r/YT//777"7?"/7/7; k L d' 
-Hayır .. Haatanededir. Ancak naca tır. meRte ır. ı day daneıi a:ibi terler akıyordu, Kar- yapılmıttır. 



SAHlfE& 

Beyaz Perdenin Küçük Meleğ· 

Şirley Tampl 
23 Nisanda Dokuz yaşına basrı 

Beyaz ~ en çok 1evilen canlı bebeii Şirley 
T empe) ye en çok alkıflanüı canta bebeii Xar topu 

Sineina dünyasının büyük İnasalı 

23 Nisan 1938 de Şirley dokuz 
yqına girdi. 6 ıenedenberi kumral 
buklelerle süılenmit bu sevimli ba
tı dünyanın bütün sinema perde
.lerinde görüyoruz. Altı seneden
beri aarı, kırmızı, siyah ve beyaz 

M· İKİ FARE 
Nasıl doğdu? Kim yarattı. 
Miki- Fare artık Klarik tip olmuştu 

ırklar bu minimini artisti alkıtlı- Bunu artık eski, yeni, bütün 
yorlar. Şirley hakikaten dünyanın dünyada bilmiyen, tanımıyan kal· 
en mefbur sevimli kızıdır. Ve ıtim- madı. 
diye kadar meı;hur olmamıştır. Bu canlı resimleri bütün dün· 

Bütün bu töhretine rağmen Şir- yaya dağıtan B. Kurtis Melnitz-
ley çocukluğundan hiç bir 'ey kay- dir. Fakat resimleri ve ıenaryola-
betmemit ve öteki çocuklara çok • rı yapan o değildir. 
benziyen bir çocuk olmuştur. Şüp- Bny Kurtis ile görü~en bir Fran-
be yok ki bu kızcağız, dokuz ya- aız muharriri ona soruyor : 
tındaki öteki kızlar gibi ya,amı- - Miki - Farenin bu büyük mu· 
'JOr. Yaflılardan daha çok çalıfı- vaffakıyetin. neye atfediyonu-
7or. Mesleği onu dans etmeği, ar- J nuz? 
kı söylemeği, gülmeği ve ağlama- lq B. Kurtis derhal dütünmeden 
1J öğrenmeğe icbar ediyor. Şir'9 T emple annı>..aİ ilP bı>.rn'l:u.r &ıo •0 n r._..:....... 1 cevap veriyor : 

Bütün bunlardan bafka devleti yazılmış ismini görünce adeta ür1c:- üzerinde yere yatırdı, kendi de - Onun mucidi olan Walt Dis-
t.~rafından ~y~n ~d!len hususi b~r mÜf ve hıçkıra hıçkıra ağlamıya ~an! ~~fına uzand!, bi~~~~ saniye neyin dehasına.. &~ 
ögretmen bılgılennı kuvvetlendı- batla.mıştı. ıçerısmde lokomotif kuçtilt kızla- Bu hakikaten harika a amın 
riyor. Günde üç saat ders yapmaaı Şirleye dair bir çok fıkralar rm üzerinden geçmi,ti. Yerinde ·yüksek dehasına, kafasına koydu-
mechuridir. naklederler, fakat bir tanesi unu- donup kalmıf olan stüdyo memur- ğu büyük idealine.. Walt Diıney 

Küçük yıldız Fransızca da öğ- tulmıyacak bir fı~adır: . . . ları iki ~ızın da sağ ve sa~.im .. ola-ı he~ .şeyden ~vvel büyük bir psiko-
reniyor. «Geçenlerde stüdyoda hır fılım r~k aya.g8: kalktık~arını gor~~ler. logdur. O, ınsan ruhunu adama· 

Şirleyin annesi kızım aala terk· çevrilirken bir istasyon binası ya- Şırley tı.trıy~re~ a&:lıyor, ötekı kı· ıkılh t~hlil etmittir. lnıanlarm Milıi. Farenin mucidi Walter Di•ney ... 
etmez .. Annesi bilhaua gazeteci- pılmıttı. lstaıyonda bir l~komotif zın ~a dıflerı bır~ir.ın~. ç~rpıyord.u. maddi hayatlanndaki birbirini da bütün kaygılarını unutaunlar çıkmaktadır. 
lere çok dütmandır. Hiç bir gaze- geri ıeri yürüyordu. Bır sa~~e ~ ~nden sonra ıkı küçuk kız bır- 1 tutmaz fakat birbirini kovalar bü- ve kahkahalarla ıfilıünler. O, bu asrın bir Egopu, bir F 
tecinin kızının yanına yaklatıp bir sonra da Şirley ile bera.her fılım bırti'lk ayrılmaz a~ka~af oldular. tün üzüntü ve enditeleri içinde Masaldan, efaaned~n ve hayal- ri, bir La Fontenidir. 
iki kelime konutmaıına katiyen çevirecek olan küçük hır kız lo- ş· 

1
° .uzb"!aktınah~'ılrdıktenhsokknrak, neye muhtaç olduklarını sezmif, den bir türlü uzakla-wnıyan in- Ve bu urı sihirbaz, yedinci 

•f• · · ·· "d·'"' .. d ır eyın ır aç u yası ta a u r---anüsaade etmez. komotı ın gerı gerı yuru ugun en . anlamıttır. aanlara Miki • Fare tam bir ilaç at denilen ıinemanın \'a11tuiy 
Şirley bir küçük yıldız olduğu- habersiz raylar üzerinde oyun koy- edH ecelktlır. Buk ydaz Loı Anb~elostan B. Kurtiı sözüne söyle devam rolünü görmüttür• bütün insanlan kendilerini sar 

k f d f d s·rıey tam makinenin ü- ono u uya a ar uzun ır 1eya- d" • o f • • lar "b. k ' • nu anca geçen sene zar ın a ar- nıyor u. . 1 
• ... h t kt S A e ıyor : , areyı ınıan gı ı onut· madan netelendirmeie, eğl 

kedehildi. Yedi ya,ında iken Nev- çüğü t~~erleklerı arasına alac~gı ,:ıe!:&•:ekı.:pl:;.:: s:ı:::ı: - Y atadığımız devirde insan- turmak, hareket ettirmek, ona in- meie ve güldürmeie muvaff .. 
yorkta bir caddeden otomobille sırada ı!ın fa~kına v~rdı ve YYPida- tanıttıi; lngiltere kralının kızı Eli- lar! hadiselerin, günlük metıale- aanlann bütün meziyet ve kusur- muftur. Onun canlı resim 
geçerken bir sinema kapısının ö- cak olan yegane .. ·~~ {aptı. l 

1 1
• zabet ile görütecektir lerın ıkandallann, yorucu itlerin lannı vermek ıuretiyle yalnız be- küçükler kadar hatta daha hl 

nünde resmini ve büyük harflerle rım gibi atıldı, kuçu ızı ray arın · t~iri altında biraz netelenmek ih- yaz perdeye değil, bütün insanla· fazla büyükler zevkle seyrediy 

,: 
r 

Olivya Havilland bu ıene bütün Pariıliler tarafından örnelı tu· 
lalan güzel bir tuvaleti ve Viki Le.terin 1938 ıaç modeli olarak 
flrlaya attığı ıaç tuvaleti .• 

• 1 

Hollyvoodda yeni çevrilmiş 1 
olan«Hollyvood Çılgınlıkları» fil
minde ıinema alemi yeni yıldızlar 
tanımtflır. Vera Zorina bu yıldız
lardan biridir. Filimde bir at hey
kelinin etralında yaptılı danılar-
1~ lı•nJini •&l.,.miftir. 

tiyacındadırlar. En kuvvetli ira- ra da hizmet etmİftİr. lar. 
j deler, en sağlam seciyeler bile bu cNuhun gemisi•, cKral Dago- Onun bu aeri, ıinemanın 
j ~~vri? i.~ap bozucu hadise ve yer», «Bahar tarkısı», cNoel ha- ıik eıeri olarak hiç ölmeden Yat• 
ıurprızlerıne kartı mukavemet ba», cKüçük yarama21> cNeptün» yacaktır. 
edemiyorlar. , cSihirli orman» gibi masallar be-

itte bu psikolojik fenomenler yaz perdenin ölmez eıerleri ara-
kar d w ı n· k Liae bayramı f''.'n. a a ter ısney Mi i- aında yer almıtbr. 
Faresını yaratmıttır. Miki sinemada ideta bir muci- Bu gün stadyumda Erkek lıu· ~nlll 

.. insan denen büyük çocUkları ze yaratmıttır. jimnutik ~nlikleri yaptlacalmr. U. 
eglendirmek için onlara ainema- Walt Disney için ıiuemanın et- se bayramı çok güzel olacaktır ~ 
nın yüksek mevzulu ıenaryoların- siz bir masalcısı dersek mtibaliga atletler san ve mor olmak ü~ 
dan, piyeslerin ağır tezlerinden etmit olmayız. Y arattıiı tipler, locına aynlmqlardır. Aralannd.ld 
~~m hatka bir fey lazımdır. Öyle jsözler, hareketler, kostümler, de- rekabetin zevkli neticelerini b;-~ 
ır fey ki insanlar onun kartııın- korlar tamamen kendi kafuından falD öirenmit olacağız. 

Hollyvoodan Goldvin lirmaıı «Hollyvood Çılgınlıkları» aılında yaptığı biiyiilı Tevii filmi ~ok mu
oallaluyet lıaanmlftır. Bu /ilmin en biiylilı bir lwuasi)Wl tamamen Tekli olmasıJır. 

S!nema telıniiinin de bir wni .ayılan cHollyoooJ Çdgutlılılanndan yıı'-ula biT aalaneyi glrl
- 7!!'"~ 



MYFA: o 

• 

Türk Hatayda Vaziyet Kussolini Alsancak - Muhafızgücü macı • 

Alnanya ile askeri Dokuz kişi ile oynıyan 
T•• k k • t• • b ı• l k J itifakı reddedecek ur e serıye }0} e ır ece o an •ın~:·6 (A.A)-HavasAian- lzmirliler2-3mağliipoldu 
mı•ıı"ı meclı•s yakında kurulacak Si}8imahfellerHitlerinRomazi-

• • yaret in mühim siyasi aksülamel- . _ . 
l · v k t' ded' ı B Ankara 7 (A.A) -Telefonlar Devrenm aonlanna dogru lmur la-
erı onıyacagı anaa ın ır er. u kında l k ali' · L-- •• 

Çetelerin köylere teca VÜz!erİ Sik Stk devam ediyor mahflerin fikrince Düçe ağlebi ihti- il Aban~lkb:agil~-M~ güc: t · ı:o:ıgu;. u · ffa:ım•ed ~~s-
mal ,Jmanya ile askert bir ittifaka e !8'phgı 1 rfıı.a,.m - L~l§lılar. hakimu • ~ .. 1 

• e en vafu-
Antakya (Ma:rıı) - ( Yeni el atet etmit ve aaçmalardan bir cudiyetinehasımolanbalihazırda- · · · dded kt' C .. k .. hö maglüp olm\14tur. IJIUIZ ıyet teaısne mu .. 

Gün arkad••ıma; cTürk Hata71 kaç tanesi partizanlardan bir ki- ki mahalli hükümet otoritelerinin 'gı ubı~~tyt~frek ltecle ır. ıun·ı~ lt yl- Hikem Galataaaraylı [frefin da- fak oldu, devrenin bitmesine bir da-
~ • . • I e ııı ı a ın ayaya ngı ız· a - .. ._ ·-L- •~ A•' ak ı...!L_ k R' Şahinden ld -Türk memurlan ıclaro etmelidir» tiyı hafifçe yaralamıfbr. bqmda malum kimaeler bulun- 1 . I . t'h 1 tt·-· . ı· veti ıac aauaya evvesa uaanc ve ıuaa var en ıza a ll' 

lan M- . I b l d k im duk --!L b" . . ıyan n aşmasıy e ısı sa e ıgı ısı- b" d Muh fız .... _,, k t kı b" ti A. '•-----'- kal . batlıiı albnda fU sabr yazıyor: utecaTJz er ununa a a ı- ça nez.uı ve ıtarafane hır m- f d 1• k ybetti . ht ld" ıraz sonra a a gucu ~-ara opu sı ır fU e ~ca& esme 
«Pek yakında Türk ekseriyetini yarak, derhal merkeze ve diğer tihap yapılmasına im.kin bulun- ! a ~ '~ 8 ahı il nne~ m~ C~me 1~· alkqlandılar.Mutad merasimden son- 10karak beraberliği kurdu. 

parlak bir ıurette belirtecek olan karakollara haber göndererek, kö- mıyacağını mütemadiyen yazıyo- ' BI ' 1
1 

m ed ekr. on .. 1~aknotl 
1 e ra takımlar karıJlıkh olarak ıu ~- Devre de ı---..:2 berabere bitti. 

'il.. ı· · · kurula--'-L-- O .. T .. ki f d b 1 ş· d" k d T·· ki · ·· one arasın a 1 son mu a 8 ann d land 1 iki · d b lar b lam M mı ı mec ııımız caaur. yun ur er tara ın an uı aca- ruz. ım ıye a ar ur enn nu- t•d . . t . . h' e sıra ı ar: na evre aş 8§ az u-
b .. ,-!! ih IL......ıı..& .. 1c·· - ' 1 . d fu ka d d'lmed"kl . .. ıne 1 erı memnunıve vencı ma ı- Muh f c·· .. F Saff t s b f .... Ih ah. sak ti _,_ zaman uaumet c azını e ueu.e gını ve oye ıur at e ıan arma sa y e ı ı enne gore tt ld .. it l F a az ucu: uat, e , a- a az sag ıçı r ım a anar~ 

b" T .. ki l 1 cak - d ·ı · · · · 1 d' b' b" türl" ·· kül.. k ·· ıye eo ugunu ve 8 yanın ransa lih Lütfü H.. ü Alım N • 1 t k tti. Fakat · d 
dız ur e

1 
r e e .~ a b vihe en ~m1o- gon en mesmı ıatemıt «;r ır. fuan dU: I '! ~Uf a_t Tçıürkaran nu- , ile ninasebatını ıslah hususundaki , ·: ··, ahua~ ,Şah" et, acı, z. ho~u 

1
er ~ . .. a!11Said' ~n a 

em esaı ara gore u c azı lf e- Y awz hikayesini andıran bu a aıre erının gayrı anut· .. d"''" . k d t kt zet, Rıza, lbr un ın.. aaem zmınn ıag açagı ı yap-
teceğiz.Ancak ~iz bu. h~~!zı? hareketi yapmakla beraber bir ta- ~·~ -~~nunu kah~ için ~~n .~~~:nu goster ıgını ay eme e-- At.ancak: Hi~, Cemil, Ali: Fet- tığı bir ~abatten dolayı ~rundan 
daha evvel tealım edılmesmı 11ti- raftan da evin muhaıarasına de- ıkı uç gun zarfmda Surıye ve Lub- , B hf il .. I I - . hi, Enver, Necmı, Hakkı, Burı, Sa- çıkardı. lkı takım da onar lô4ı kaldı. 
yoruz. Bizim ekıeriyetimizi temsil vam etmitlerdir Bir müddet •onra nanın muhtelif köy, kasaba ve te- tımdaa Ael ere rco:

1
e takya:'b'~ ~y~ı İm Uyu, SaiL. ()yun 34 üncü dakikaya kadar 

d---•~ ·-L- hük"" · 'dar · • h" 1 · d ( ,. 5 --'- zama manva ı e as erı ır ıttı- ' • r_ı_a Muhafız .. 'L da adı 35 e eçeg nıauette umetı ı eye Antakyadan köye giden bir müf- ır erın en guya ancaa vatan-
1 
fah . . . h dı k Oyuna 1zmir bqladı. ra&a& bu yan &n11aam oyn . 

şimdiden iftirakimjz, deTlet maka- reze jandarma partizanları dağıt- dqı olduklan halde unutulmutlar- b' h ınşmesı ayret uyan raca akın Muhafız Gücü tarafından dur- inci dakikadan sonra lzmirin tazyi. 
nizmaaının mevcut te,kilitile ka- f k t .. t . I . t k"f dır bahanesiyle) yüzlerce ethu ır reket olacaktır. . .. durularak iade olundu. DakiJm1v ile- kinden kurtulan Muhafız gücü iz· 
bili kıyas olmıyacak derecede mü- ::U'' k a ad m~ eca~ız er~ ev 1 S e- kamyonlarla Hataya nakledilerek Ü:oslovnkya hakkında 8•1Y8.~1 riledikçe Alsanc:ak talmmmn ıık ıık mir kalesini bu defa o t.azyika bat
kemmeliyetini temin etmekle be- .ece: yer e, ecavuze ugrıy~n .a- bunlara kafile halinde nüfus kam- .mah~ller Ceko9 lovak meaclesı yn- Muh-L- •-•--· ind.... ·· -ı.. _ tadı Bu esnada L-tfü Alsancak ka-

lı6ı ille kar111nı merkeze getirmtf- 0
• •• d b' 'h '1" f ık .. takd' d llluo ııuu.caıne agı goru uyor • u 

raber, hükümetin tek taraflı itle- 1• S 1. d h 1 t k'f I dı verildiğine dair kuvvetli bir fa- zun IIl ır ı tı a c b~ ır e du. D-..C-a' dslölmda aoldan ya_..~ lesi önünde yılkaladığı topu kendi-
. .. .. ır. a ım er a ev 1 o unmuıt. · d l k d f•r.ftnhla h" d ... 1 b"ta f k la ~· --- .-..e• meaınden dogan ve dogmakta olan tur T yıa o a\'ma ta ır. ...... r.. nn ıc e 1 se . 1 ra. a - bir hücumda Alaancak Baarinin eya- ıinden daha müsait Taziyette bulu· 

mühim mahzurları da bertaraf · . . . Meğerse ne kadar Sancak va- cagın ve bu suretle lngıltere ıle hu- ""I 'lk b detf iki dakika R' getirdi Riza çok yakın· 
edecektir. lntıhabat arıfesınde hilhusa in- tandafı varını ta haberimiz yok- sume haline ~irmekten içtinab ede- gı e ı .aayımub' A'--!. __ ,_ıh· .. d dannan -~~ b" utle. Muhafız gu"'cü· 

t!L-L-ta •• " imale• • 1 • v• 1 • • L--t k d'} IOnr& yıne lf wam;aA UCUJDUn & Çe&UKI lf. Filhakika Türk elueriyeti için- lllAIHl mueasır o ıçm yapı an mut? Bıtaraf kontrol komisyonu- cesn .anaatını oes eme te ır er. Saim" M L_L_ •-•--· ____ , ..... __ t- .. 3 .. .. alib' et golünü -pb. 
ve eaaıen roktanbe . d m d" kk F'l ak''-- b"" '"k B. h'·k.. ın uıuuu ... ııeaıne ~w.&ı a nun uncu g ıy .,-de münevver, tecrübeli, itlerin bi- . 3" •• rı eva e ıp nun nazarı di atini celbederiz. ~ 1 IKH uvu rıtany~ u u- .. havaleli bir ,utu Fuat bloke ede- 38 inci dakikada hakemin verdiği 

hakkın mütahaasısı, yüksek ahlak gıd~ fakat hugunl~.r~~ aı~lat~ Haber aldığımıza göre ekseri- metı Fransa ~~koslavakya ıle mev- :!ıi ve elinden kaçırdı. Sağ açık Sa- bir ceza kararına itiraz eden Alsan-
ve kalite sahibi zevat çoktur. Bu bu hadıselere artı~ hukum~tın goz yeti Sancaya mücavir Suriye köy, 1cut rnıahedeaı ıcabatmdan olan taah- • . k ikinci 1zm· da cak ... hah N . hakem tarafından 
zevat her hangi bir idare cihazının yumnuuı ve . p~rtızan de~ılen bu kasaba ve 1Jehirlerinden gelen bu hütleıini tutmak mecburiyetinde kal- it yeti§ere il' aayıamı dıtan aag kan.ld ecmı 
müstaini kalanuyacajı deierde bayd~ çetesının de dagıblması yeni vatandat namzetleri Suriye dığı hkdirde lngiltercnin Fransanın yapbBu. !l..! _ _ı _,_. __ ,_L!I 

9 
ı.:~! iJ ı. .. ecbur kalan 

gerektir M.Dlrız · d l rd ki la .. , h UUIJQ "vaıen aonra mWULUU ~· e oynamaga m iken, halihazır Hatay hükümetinin · memU1' Te Jan arma arının emrile vanı a mev a cagını sara aten h- Muhafız b" • • lzmirliler un nihayetine kadar 
bu zevata müatahak ve layık ol- lakenderunda çıkan «Vahdet» aevkolunmakta Te otomobil ücret- bildi~elctedir. ·= gı::ıudn yağil on b~! kalelerini 

0
":Jfaki etle müdafaa 

duldan ehemmiyeti ve mevkii ver- arka~a·~~ız !azıyor: " leri mahalli belediyelerce tesviye Nhayet ~iyaat mahfeller Tu?a ilerini yaptdu Bua l ı:mU-:':k~ ederek Y::ıu bir gol~ yapdiuaama 
me

1
.mea
1 

edi.lbib~l.&f? bB~ zhihniyetlde nuıl Turkluk daTaıına ve hatta mev- olunmaktadır. ı ı1~~~l8kktndadabir IRtalyaadan Alman
1 

l, hır- :. harekete Re.tini~ Muhafız meydan vermedikleri gibi Muhafız 
te ı ı e ı ar ız •teY en ev- A . . . ıgı ıa m om n ge en yan • • ln'Jm kadar tazyik tti- - •. kales' ütemadi tehlikeler 
vel, Manda idaresinin ve bükiimet merıka harıcıye nazırının nutku resm1 haberleri şiddetle tefsir ve bu :1:7 OD de çıbnmadılar e gucuti on.:; kat iki tarafta.,.,.. 
tqlcilitınm bitaraf çalattıiım gör- kelin:eJer:i ltalyanın bu havzadaki 

21 
• 0 -~~~ !.a_.._ _ ___:_ 1zm· • kayara y ı. .. a muvaffak olamadı. 

k ed. .. L-- d h" b' 1 mcı ~!!:l~D mumaı ınn saya yapmaga 
me arzu ıyoruz. nuı~n an ıç ır suret e vaz geç- • • kurtulan Muhafız .• il M da "ki br•i üç aayİ ile Mu· 

. B~ok ~ünha~ mem~l~lara Ala"' kadar me ı k ti mi~e-...eği manasında telakkl etmek- tazyikind~ • bir telde ~.~~Ü:~ galibiyetile bitti. bıç lrimaenan tayın edılmiyerek m e e er- tedırler. oyunu mutenzuı ~~ 
mevcut memurlara birkaç vazife Bu mahfeller küçük itilaf kongresi 1 1 b 1 
birden yükletildiğini ve bu suretle d k 1 k d d tarafından ltalya ile bir sureti tesviye y t e e er 
~e.hizm~~~e~ini~ ~&yıka veçhile e ızgın J uyan ır J temini için vaki olan da~ete !~lva- unan 1 a 
ıf a edılmedıgına goruyoruz. Buna ntn muvafık cevap vennıyecegınden • 
ne lüzum Tar? endişe "'•~ekt dir. 

Manda idaresi bize kartı hüsnü ROMA, 7 ( ö.R) - Amerika ı lar yapmalarını lngiliz milletinin F t 
niyetini, aamİmİyetİni Te bitaraf- hariciye nazınntn otoriter hiikü-1 emniyetine muhalif bir hareket rr ına var 
biuu iıpat etmek üzere bu botluk- metlere kart• tiddetli bir ihtar f olarak göstermittir. Kaptan gemisiô i Edirneliler tarafindan 

hararetle karşılandılar 
lan Türk memmlarla doldmmak- mahiyetinde olan nutku alakadar Diğer taraf tan bahriye nazın 
ta gecikmemelidir.• memleketlerde tabii olan lıaz~w- J Def Kuper otorittt de•l~tıer~ lcAr- hırakmaz 

lık uyandırmıfbr. Fakat lngiliz f fi cephe alınmasını gaye edinen Cen 7 (A.A) B A uel 
. BiR K~YE TECA VOZ bülriimet mabafili de bu nutku ,ıbir siyasetin mutlak surette bar .. Milletlevre • . - ~en 

\ l".~nı G6n) bar köye ~ulan memnuniyetle brtılam•mıtlar-ıbe dayanacağını, lngiliz deYlet er cemıyeti m~ur • .1 ~ 
~CC:..~hakkındatumalUınabve- dar. Z~a bunu bay ~beı-laynin\adamlarmın ise bu felaketten ... !:'e~;:ıe~=.: Atatii.rk Anıtına bii.ket koydular 

Y · ltalya ıle yakınlık teaı11 yolunda l kınmak istediklerini söyliyerek de • f ki· Futma uken kaptan 
G~ ~~ba ıeceai, Fetiki· ta.kip ettiği ıiyuetin idcta takbihi lfunu ilave etmitlir: «Bilhassa Ak. 1 ve • ~~ b km B v sizinl Le- EDiRNE 7 (A.A) _ Düıı Edir· lanmıftır. 

~ede 1bır had~~ ~lmut f veıa:dık mahiyetinde görüyorlar. Bazı deniz ve Kızıldenizde lngiltere ve 1 =• v::izini;• ~ blaca- ne dost ve müttefik y unaniatanın Bunlara general Kazım Dirik 
dacı d1~1!m.~İ us!a a I ~n· müfrit muhafazakar lngiliz mah- ltalya arasında mevcut bazı tek· ğun bükü t merkezinden gelea 102 kartıhk vermit ve Elen milletine 

dasTı~. aktı 11 
ft 

1 
pal rtız5an1. ar kdoy- fellerin~n fikrince Amerika de- nik meselelerin tasfiyesini müm- B. Avenuel Millette.. cemiyeti me- üniv:.~teliyi kucaklamakla fev- Majeste Jorja saadetler temenni 

e ur ara an o an a ım a ın· kr l l b d 1 ti araaın kün kılm k . 1 l ..:ı· 1 1 • 1 b. -
da birinin evine tecavüz etmifler- mdako. ~h1t.el~fle u lhev el eri h 

1
-

1 
a suretbıyahe. ngu.ı- ta - murlannm tarafgir bir ıiyuetten aa- kalade aevinçla heyecanı ır gun ehnittir. 

dir. 1 1 
•
1 ~ arı 1~ yo uy e.. a • yan .an at~aaına . rıye nazırı ı lonmalannı terıbih etmiJtir. yqadı. Gezmenler buradan ATATORK 

Partizanlar eve aldqD"ken letme~ ıçın .. lngıltere~e~ . omek sıfatıyle hızmet ettim ve bununla ·~ Atina üiıiveniteainden doksan anıb önüne gelmitler,.,.ollarda bi-
kapınm önün,de Sali!in kanıın; al~g_ına duny~yı bırbmne ha- müftehirim. Sizi temin ederim ki U lk ' k .. • alb kız ve erkek talebe bqların- riken halk tarafından tiddetle al· 
gÖnDÜfler Ye eneli ona .hücum e- aım ıkı blok ~alınde ayıracak .. ve bundan dolayı vicdanım üzerinde na evı oşesı da afb profesör olduğu halde I&• kıtlanmtffardır. Anıt Önünde söz 
derek kadmm yüzünü kürekle a- böy.lec:. h~bı htrt~cak :'i::- hiç bir yük hissetmiyorum.» 'iaa w: 1 lit a at 12/45 te Edirneye gelmit ve alukan profesör Volonakia elindeki 
ğırca yaralamıtlardar. Müta:aTiz- ~~ız ır ııyue a e e e ROMA, 7 ( ö.R) :-: Fransız· ı_ -. l~ir~. gelecek ~e~ahlara is~y~da general J?.ir~, vali, b ~ti .~ö~terd.ikte~ ~a .buk~ti 
lerin vahıiyane tecavüzlerine uğ- ımıf. ltalyan münaaebetlerını noi'mal 1 antikıtelerı goatermek ıtmde ter· muta'Yll'ler, mektep mudur Te ta- yena Turkıyenın Buyük Şefın hur-
nyan zavallı kadıncağız feryat e- ~erikadan ~~len bu zımm bir fekle aokarak iki memleketi cema~lık etmek ~z~re e~z li- lebel~riy!e halk Te eençlik mü- metle .~unarken 1:ü~k Y~ doat
derek evine kotmuf ve evinde İfİ takbıhe kaı:t•, lngılız devl~t ada~: yakı~latbrmağa ~tuf mt?ake- J san b~len gençlenm!z~ bar kurı meuıllerı tarafından hararetle I~. munuebetleranın bu çı~kler 
gücüyle mefgııl ve hiç bir feyden ları Roma ıle anlatma 11yaaetmı relen bay Hitlerın Roma zıyare-1 açmaga karar vermıttir. Kurı on kartılanmıfbr. gıbı taze kalmaıını temenna et
baberi olmıyan kocasına vaziyeti müdafaa etmeğe devam ediyor- tine rağmen devam etmittir. Fran- : iki konferanstır. isteklilerin iıim- istasyonda profesör lkonomoı mittir. 
8!11atmıftar. 30 kadar olan müze- ~ar. ~~ nc:zaretlerinin. miifterek sız m~afili b.u. .aörü~melerin lerini yazdırmak üzere her gün ve talebe a~ına ~ir ıe_nç har-:retli Miaafirler ~ız öğretmen ~U· 
vırler bu sırada evi muhasara et- ıtlerına tedvar eden Sır Thomu,memnunıyet verıcı bır tekilde de- jaaat on betten 18 ze kadar Halke- nutuklar söylemıtlerdır. Hatipler lun~~ talebenın t°!lu ol~~ aoy· 
mitler ve Salimi öldürmek istemit- lnskip intihap dairesinde kalaba- vam edeceği kanaatinde olduğu vine müracaatleri. nutuklarını ı ledıgı Yunan ve Turk mıllı mail" 
lerdir. Evinin kapısına dayanarak hk bir müntehip kitlesi önünde jıibi lngiliz mahfelleri de gelecek 1 2 - Evimizin daktilo kurluna cYafA&ın Atatürk •• • Y &fa&ID lariyle kartılannuf, burada .kendi· 
kendisine tecaTiiz edenlere kartı, söylediği intikam hiaai besliyen lpertembe gününden evvel Fran- üç ay devamdan sonra sınava tAbi Türkiye... , ferine bir öğle ziyafeti verilmit 
Salim nefsini müdafaa ederek mü- bazı ıiyasilerin ne oluna olıun sız - ltalyan anlqmaaınan fiilen 

1 
tutulmut olan talebenin 16 f&I' ku- Sesleriyle bitirmitlerdir. Ve bu ve yemek eanaaında Halkevi or

tecavizleri kaçırmak için saçma mÜflerek emniyet siyasetini .ha- !tahakkuk etmit olacağı fikrinde- rutluk pulla sekreterliğe müraca.. sözler bütün miaafir gençler ta- kestrası Türk ve Yunan haTaları 
dolu olan av tüfeğiyle havaya iki kim kılmak m•kaadiyle komplo- dirler. 

1 
atleri. rafından Türkçe olarak tekrar· çalmıtbr. 

> ona bir kadın vermi9.. Bu kadın zarfı yırttL Okudukça yüz& ciddi· lecek - aalerl dinleyordu.- larMidaaf:.I:~ yemD~rik~ten a1so.nra bkaq-
d - •-·Be ı·ı k"' .. • le. ord A 1 •. d 1 . ın a n.aı;ım ı ,·Y ı, ar -_ yanıma aaı :r u oyu cıvann- t•Y u. t aea ennı uyunca ee enm d lan Te f 6rl ld .. bal 

Kesik Elli 
ADAM 

: ... da baygın bir halde bulunmuf+. Komiaeri ıüzmelrte olan kuman- bizzat komiter oldajuna anladL d Af Erkek pro 1~ erk: b~"! ~ 
5 W:ll - Nasıl bir kadın mı? dedin. dan: Esasen onun geleceğine emindi. lie . . Emtnua .. ımf me .~ ~ı,. :ı = F-'- t b"· l " ktu 1 ka N b dedi Galiba ok K • lrul''bed 1 • · • auyeyı, ogra ya muzesını, uç a.&a oy e reamı me p an - - e o ay.. •• ç omıser u en çen ıınn- f r . . bah · • 

dınlarla göndermek burada idet mühim bİrfe:r.. ce göz göze geldiler. ~el edı~ ve zaraat çeaanı sez· 
d ğiL H Zann tın Ar A mıt er ır. 

e .E B" k d ~'---•!!-- - kaayıdr.. , b~lmed~·. .ap- - Yaralı mısın ne7 Ziraat bahçesinde general Dirile 
- Yet... ar a ın caLRuuu •. çayı o ar eyı ı ıgım ıçın _ Hayır ekselans.. Fakat bu- k d"I . .. '"f • lik 

Hatta bu kadın buralı manasını pek anlıyama _.un. Biraz. kad · · ld"" · • b"" en 1 erıne umumı mu ettit 
YAZAN 

·• "' raya ar nıçm ge ıgllDI ta 11 • A · ·· · · · HANRY - K· ? Sö l N dan tercümana tercümesini yaph- l d C · k ld netrıyab ve tına unıversıtesıne 
- r r. •k duruyor,ım .. 1Y ~e ~b~·· e nrım. an,~tfllDIZ ll'. eç mı a ım götürülmek üzere zengin bir Trak-

ı eTTI a DE ıun oy e Oll.UZ gı ı.. • .. • yoıua.. .. .. d . k il . 
Askaris aeaini hafifleterek aöy- Komıaer yalan ıoyhyordu. Genç kadın bunları söylerken ya albumu, ergı o ekııyonu v_e 

No: 41 - 1
' Monlredl ledi: Arapçayı mükemmel biliyordu. gözleri öyle bir yalvant bakıtı ile Trakya n;~1aralanndan zarı! 

. • • . . - Ay,e .• Ekaelina .• Köyün el- Mektubu tamame~ anlamıfb. Fa- komiıere çevrilmiıti ki .. Komiaer kart poata ara badem ezmeaı 
. - Bu~~' dedi. Çok mühim-ı ltalyan ~.omıaer~, ko~ı~lik bana- varında devesinden dü,erek bayıl- kat dütünmek ve karar Yermek de bu bakıttan müteeaıir oldu. ıunmuflur· . .. • . 
~· ~u b1nD1Z hemen ltalyan ko- sm.t :t:t!en ıç!1.or1lard ~·· mıf. Köylüler yardımına koımut- için zaman kazanmak istiyordu. 1 _ Hayır Ayfe.. dedi. Çok fÜ- Gez!°enlkr 1ııbtas1yıkonb~a bulkfettift 
mıaerme gölünün. P ?' gemıcı o ugun- lar. Bu mektubu da ıize o getir- Abnın hazır olduğunu haber (kür Allaha ki tam zamanında ye- umumı ve a a a ır a Te 

ltalyan komiaerinclen •ı kor- dı;uı ~·!~tı~ı miitem~di!'~. ~iaki, IDİ.f. verdiler. tittin. gençlik tarafından heyecanla vo 
karlardı. Cın gıb.1 ı~lerle geçırdıgı ıçı~ bu Komiser yerinden ııçradı. Kumandana döndüı Ayte bu ıefer korktuğuna uğra- kartılıldı duygularla uğurlanmıt-

Böyle mühür~~ .. Te m.ü!llm .. ~ir akp.m ıçtıgı tarap ona vız geliyor- . - Çabuk, dedi. A~ _eğerle- - Çabu~. gel~im, ~edL B~r ~- mamıt olmanın ve bütün yogunlu- lard~. .... . . . . 
mektubu ona götürmek IÇID butun du. . •f • . d •. aınler •• Doktora da soyleyın ar .. ate kadar dooerım .• Sız keyfinıze ğunun bota gitmediğini görmenin Aüna gençlıgının Edırneyı za-
balıkçılar hazır o1duJdanm söyledi- Maamafih kep lenk yenn de ıdı. kamdan iki neferle bir ıedye gön- bakınız. aevinci içinde kendinden geçti. yaretleri Edirnelile1'de büyük bir 
ler. Bu ıı~ada, odanın apııı lf&TI· derıin. Kumandan askerce bir aelim Sedye tatı:ran neferler de gel- aevinç ve heyecan uyandınnıt ve 

ValaL. Yatsı vaktı idi. dan ha?fç.e vuruldu. lngiliz kumandam da ayağa Terdi. mitlerdi. bu ziyaret filim ıve fotoğraflarla 
A~te mektubu içlerinden birine Komıaer:. kalkmıfb. - Olrayk .. dedi. Ve masanın Doktor ehemmiyetli birteJ ol- tesbit olunmuttur. 

verdı. -: Ava~ti.. • . • Sendeliyerek: bqına çökerek içm::sine devam madığını ıadece iıtirahate muh- 23 nisanda Türk üniversitesin-
-. Hemen yola çıkum.. dedi. • D!ye bagırdL içen bar Oakarıı -Fakat komiaer •. dedi. En mü- etti. taç bulunduğunu ıöyledi. den yüz gencin Yunaniatanı ziya-

Komıser yatmlf bile olaa uykudan gırdL hinı feyi unuttunuz. Elinizdeki AyteJl komiaerliğe götürdüler. retini iki hafta ıonra da Atina 
uyandınn .. Bu mektubu mutlaka ve - Affedersiniz ekselans .. bir mektubu okumadımz.. * Orada kendine gelen genç ka- üniversitesinden yüz gencin ziya-
bir in evvel e~~ alm1! olmalıdır. • ~e~evi geldi. Ç?k ısrar ettiği için .Bu ince istihza kartısında ko- Kulübenin içinde ve bir ııjır' dın Masavvaya, buraya kadar na- reli takip etmesi birbirini soran 

O ı~ lngılız ~!1~0lunun lı- ıızı rahatsız ettim. mııer mahcubiyetle kızardL Par- poatekiıi üzerine uzanmıt olan Ay- sıl geldiğini anlattı. iki büyük kıymetin kardetlik ıem-
mandakı ıon gec-eıı ıdı. Kaptan v• Bu mektubu getirdi. Mektubu maklarınm sinirli hareketleri ile fe kulak kabartmıt. dııandan 2e- 1 - BiTMEDi- bolü sayılmaktadır. 
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ne masından almışlar? .. 
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netice BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Vasilin oğlunu zehirlediler mi· 

1913 
1926 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

6596 
3519 
4046 
4539 
3553 
2516 
2168 
1632 
1609 
1359 
1729 

6023 
4175 
3854 
4638 
4840 
3084 
1525 
1016 
1057 
1353 
1341 

573 
656 
169 
99 

1267 
S66 
643 
81 '4 
552 

6 
388 

OZOM 
52 Esnaf benkaw 

27 K. T...,. 
z 1 Alyoti bira. 

15.25 17. 
16.50 16.50 

•-H Ik --ıı b~f<;~ ~tup gitmekte olduklarını rını da gördüğüm zaman daha çok yerince bir deliğe girer. Ejd'!;h., 1!: ~d!tmTaranto 
a masa arı Şah gorunce:. . \k.ork~"tum. Ben avcı değilim ki.Şahı alıp kendi odasına götürür. 72781 

- Aman gı~ınler .. Yokaa ben- 11zlerı oldüreyim. !Şaha: 2 72937 

14.50 17. 
16.25 17. 
16. 16. 
17.37 17.37 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• den yana gelmıt olaydılar mutla- Demesi ile Eı"d h . E .d ·ı d- Şını" dı" ZAHiRE 
•• •• 1 1 d Ç k iikürkurtul er a. - Ya em ogu.. ~· 

ZUNBÜLLÜ KQŞKÜN PERiSi ~:~~ea:r:a:kaot~afa çevrili~ ain .. fG~d~:e:üo~!u~=;a;~~I=~ ~:=~~!.=ab=~•.nA=~~~!~~:: 10~~::.ıs;::, 6. 6.375 
- 2 - 1 "d y ıtara a gıttı? riim kı kimseye bır zararın yok. 26 çuvıol Suum 15.50 

Diye çefmenin batına vanr. Ba- çare bulurum deyip doğru 0 ka-ıgı Ak.tam da yakla,mıt, dağlar a- ve ~~::.~~ar .. ~aditab ta bildiği P~ditah iti tamamen anlatır. 4 çuvıol M. D. 5.25 
kar ki çefmeden au yerine kan labalığa gider. rasında gitmekte iken ortalık ka-ı . gu gıb.ı anlatır. Eıderha: 4 çuvıol Macimd< 9.50 
akıyor. Padi,ah ür~p : .. .. . . ~ide gide yaklattıkta bakar ki 1 ranlıklatıP göz görmez oldukta ke~~s~er~ıı: pa~ıtahı tutup tütün : -. Ya.; ö~le mi .. O kolay birteY· 50 çunl K. D. 6·62~ 

- Acaba bili ruya mı goruyo- ırıli ufaklı, en ufağı da deveden bir inilti kopar. 1 gıbı belıne sokar, yavrular senın tımdıye kadar olan çocuk- 6 balya Pamuk 30.80 
rum. Bu nasıl teydir? büyük bir çok ejderhalar yığılmıt Bu meğer ejderhaların anası i- ;da Y'J:val'.11'ını arıya arıya epeyce !arın Zümbül kötkiindedir. O bir 293 çuval Kepek ı.75 3· 

Diye geriliyerek çefmeden akan durduklarını gö.~ün_~~:. .. . mit·· Yavrul~ının gelm~di~ini gö- 1 yer gı~'ler. A.na Ejderh~ bun- peridir ki böyle küçükten çocuk- -Aş·ç:haş;=MakarnaJarı' 
kanı seyreder. " . -. - Eyvah .. G~r~ugum ruya kım rünce aramaga çıkmıf ınııt.. l la~a yetıfır. Padıtah ta hakikaten lan çalar. 

Artık giinet te dogmuf.. Mut- ~ılı~ cadılık mı ıdı. Yol yorgunlu- Paditah yine korkulara dalar. Eıderba Yavrularının gözlerinin 1 Pek te eyi bilmiyorum ama, an
lak bu rüya falan değil, elbette bi_r gu ~le uykbu a~absınbda1~üya ıa~dım. Ejderha da gele gele Şaha yakla-,1 görmediğini görür. Ne ise uzatmı- 11 ıatıtına göre orada olmalıdır. Bu-
hikmeti vardır Diyerek hemen gı- Megerse em u e alara ugrata- tınca: yalını, anaları "avrularının hepıi- d ak ş· d" ı 
Cf• • • • akm ş· d" ? B 1 . l 1 jraya a epeyce uz tır. ım ı ya -
ıp gözlerini kapıyarak tikaınme- c 1t· 1~ ı ne ~apa~~ · ~n a- - Hah .. Şimdi buldum. Yavru- nı topar ayıp önüne katar. nız ba ına ıen gidip bulamazaın. 

den ıu içercesine akan kanı kana ra yakın gıtıem hıç .degıl bent pa- lanm adem oğlunun eline geçmif· I Şah ta birlikte Devin belinde. B . b~ . . s d 
kana içer. Sonra aağ yanındaki ralarlar .. K~çsam _yıne olmaz.. Bakalım sen de benim elimden ya-,uılı olarak giderler. Yine birk 1 an ır eyılik .YaP!1!'m. ken ık~ 
Yolu tutturup otura kalka gitmek- Hemen aglamaga batlayıp: . kanı kurtarabilir misin.. adımda, büyük b" aç lm~adın~ er .. ~~dılik .. tyük~. ;' ı 
le olsun e e ce er alır Maıallar- - Aman Tanrım .. Sen benı Diye Şahın yanına ıka elir d"' ır ovanın ortaım- ·ldagı a,tıgında onune bu ır o-
'da t- il? y B~ kur~un atımı kurtar.. O da korkus d çt"tr g. : il !da ort Yanı kale duvarı gibi örül- va gelir. Orada benim bir karde-

~~ ge ır.. ır , dık • "d un an ı eyıp ın - .. · . . • j 
~akta bir ordu kurulnıut gibi bir Diye yalvar ta meger ~ eJ e!-1 derneğe hatlar. muf ıçerıa.ı ne oldugu beliniz .. Ej-, .. im vardır. Onun çocuktan epeyce 
kalabalık sezer .. Kendi kendine : balar da anal~ı~~an henuz dog-ı Ejderha: derba be1ınde~ bir kırbaç çıkara- büyük. Her yeri gezip öğrenmit-

- Bu ne acaba?. Dost mu düs- muf bet o.'? gu~l~ yavru olduk-( - Ne korkarsın .. Benim 0 ka· r~k duvarın bır kö,eıine vurur. terdir. Git benden ıelim söyle, ae
ın.n mı? G"tae m: gitmesem mi. larından gozlerı gormez, yuvaları- 1 dar yavrumu öldürdün de beni.Bır de ne bakıın.. Kendiıinden'ni Ziimbül kötküne yollasın. 
tribi ileri ge~i :a.W:mekte iken : nı tatırmıtlar, d~.rl~mıf.. dütiin~edin mi! ı~üyiik bir Ejderha daha çıkar ge- ~ Dedikte padi.U Ejderha ile he-

- Haydi ne olacak. 881ıma ya- Padit~ı falan gordüklerı Y?k. ! Deyınce, padıtah ı . lır. ~~lar ~uvardan içeri girerler.1 talla,ıp gösterdiği yola düter. 
tdanı göreyim .. Belki derdime bir öteye berıye dolafıp sıçratıp yıne - Aman canım. ıenın Yavrula- 8u;yuk hır ıaray .• Herkes verliİ -BiTMEDi- Seliinik •ergisinin Birincilik 

madabraını kazanmıştır .•. 
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Şöyle böyle ~e~iz bir lokanta-1 Bayan Ayfe muay 

i '" -... amillo yeni tatındığı ma- hkları ititiliyordu. da yemek ~emı~tı, fakat. aar~on- Doktor Abdi MuhtaJ 
hallede herkesin alakasını uyan- _ Vahfi adam!.. Bana dokun- dan hesabı 11teyınce, yed~lerı az sunda bazı tavsiyeler~ 
dırmıştı. Aleyhinde dedikoduya ma.. istemiyorum artık aeni.. Bı- k~laın hep bur~undan gelıyordu. tan sonra reçetesini 
batlıyan yüzbafı Malbaskinin dul rak gideceğim... Bıftek 55, engınar 45, komposto yuldu. Fakat rahat ra 
karısı oldu. Burada kalacaksın!.. 25. pabilmenin imkanı 

Uzun yıllardanberi aynı mahal- Boğuk bir çığlık, ayak gürilltü- Garaona: . . . .. tanın çenesi hiç kapı 
lede oturan Dömetre anlatıyordu. leri, derinden gelen bir inilti, son- - Lokanta sahıbını çagırır mı- - Doktor, ıspana] 

- Çok bayağı bir adam. Evine ra mülhit bir sükUn.. • ıınız? . . . ğim değil mi? 
ıenç kadınlar getiriyor. Kapısın- Dömeter pijamasiyle bahçeye Lokantanın sahıbı gelınce ~or- 1 - Evet. 
dan giren çıkan belli değil.. Bir fırladı. Demir parmaklığa yasla- du: - Yumurtalı ıs 
takım fÜpheli kadınlar: Modeller! narak dinliyordu. ltittiği aealerden Bu hesap bana mı? iurtlu mu? 

Dömeter yumruklarım sıkarak benzi sararmıt vücudu buz gibi ke- E:vet ef~ndim. ikisini de!. 
söylendi. silmitti. Sız benı tanımıyorsunuz Ba- Hakim - - Faz.la m'atle otomobilinizi wrdüğünüzden dolayı - Peki böbrek? 

- Görülmemit teY· Tam da Madam Mihal, pençeresini aç- liba? . - Böbrek te ye 
mahalJeye tqındı. Şehrin en te- mıt endite İçinde kulak kabartı- .-J:f~yır efendım tanımıyorum. mahkemeye gelmeniz aTtılı çok oldu. demin söylemistim. 
"1iz ve kibar ailelerinin oturduğu yordu. Komtu evden iki ailih ıeai Kımaınız?. . . Bayan - Ben biliyorum bay hôkim .. Fakat banu memurlara - Suböreği' de ye 
mahalleye .... Kendine layık batka geldi. - Ben ıı.zın ~eslektatınızın •Öyleyin de beni bir daha buraya getirmesinler.. yim? 
bir yer bulamadı aanki.. Titredi ve tırnaklarını avuçları- ayol. Mealektat.a ~~y!e ya~ılı~ mı? Zeng ı·n koca y; B. Abdi Muhtar 

Herteye karıtan, pek çabuk si- na batırdı. Sonra nefretle söylen- Lokanta aalı~b~ özür dıledı: arı yarıya mek üzere doğruldu, 
nirlenen ve kocaıı tarafından 15 di: - Affederaınız, tanımıyorduk. Genç kızla yeni tanıtmıtlardı. Azizim bana on lira ver. Şe- dan vazgeçti, yutkunı 
aene evvel terkedilen Madam Mi- _ Alçak! Nihayet zavallı kadı- Size .!'bde 65 te~~ilit yapıyo~. Erkek, bir dana ea!"a~ınd~ 'lordu: relimi kurtarmam mevzuubahı .. • - Lütfen, dedi, di 
hal da cn.tu, lvan Kamillo hakkın· nı 'Ylll'du.. . Yuzde 65 tenzılatla heq.bı. ode- - .. Bu~laca. ve çırkın. hır .ad. a.m- a "._ ak h 1. r mııınız? 

-T d kt 1 k \a 1 1 - IUIC ef ıram va . H t d'I' . k d da da ağzına aeleni ıöyliyordu. Bahçede Dömeterin yanında du- ı en sonra, o a~ta ~ahıbı onu , eger zenıınae, .. ev enır mııınız as a ı ını çı ar 
- ltittiiime göre mütemadi- ran yüzhafı Malbukinin dul ka- kapıya kadar ~etYJ etti, çıkarken Genç. ~ız tehal~k!e ıordu: - O da.olur. Şerefimin hiç ol- - Biraz daha! 

yen içiyormut. Evine her aktam rısı kendini kaybetti ve baygın bir de ıordu: • - Sızın servetinız ne kadar? mazsa yarısını kurtarırım! Doktor, genit bir 
bir ıürü serseriyi toplayıp eğlence halde yere yuvarlandı. - Hangı lokantayı itletiyor- tekrar masanın batı 
ler yapıyormut.Zaten böyle adam- Dömeter ne yapacağını f&fıml•t ıunuz 7 • ,. • • reçetesini rahat rahat 
)ardan her teY ümit edilir. durmadan facia. Facia .. Diye ıöy- - Ben lokanta fılan ıtletmıyo- vam etti. 

ihtiyar kız Gizella tudik etti: leniyordu. rum. ---·•-
- Hakkınız var. -Ben bu tip * - Biraz enel meılektq oldu- Tam r·mfı 

adamlan bilirim. Çok alçak olur- Ortalıkta tüyler ürpertici bir ıÜ· iumuzu ıöylememit miydiniz 1 .1 ' ' 
lar!. · kUn var. Hertey auamui, ıanki, yer - Evet. 

Mösyö Dömeter onları teıkin yüzünde canlı bir tek mahluk kal- - .. O ~ide? 
eıtmeie çalıftı: mamıf gibi .. Hayır, dinleyin.. ...~uflen, lokantacının ku1r::ğına 

- Siz hiç merak etmeyiniz. Gecenin ıesaizliğinde ıstırap çe- egılerek fıııldadı: 
Ben onu adım adım takip edece- ken, nadim olan bir erkeğin bıç- Ben hırsızım! 
iim. Ahl&kaızlıiını tevaik ettiğim kırıkları yükseliyordu!... * 
gün polise haber vereceiim. Görür Şimdi ay:ılmıt ve yaptığı cina- /f azaldı 
o, gününü. yetin dehtetini anlamıf olacak! 

Gizella dudağını büktü : Genit pençereye gölgesi akıedi-
- Takip mi edeceksiniz? Biz yor .. Dolatıyor .. Şimdi yere eğili. 

altı haftadanberi bunu yapıyoruz. yor ve bir feyler fısıldıyor ... Yal-* varıyor, fakat cevap alamıyor .. 
lvon Kamillo hakkında yapılan Sonra içini çekiyor ve doğruluyor. 

dedikodulardan habersiz, kendi Henüz sallanarak yürüyor ... Dur
ileminde yatıyordu. Heykeltraf- madan gidip geliyor, bir feyler ya
tı. Bu mahalleye lafınmaıı, sakin pıyor. 
bir kafa ile çalıtmak arzusundan On dakika .. Yirmi dakika ... Ge
ileri gelmitti. Çünkü, Budanın ni- liyor ... Bahçeye çıktı .. Ağır bir yük 
bayetinde bulunan bu villa mahal- altında iki büklüm gidiyor ... Omu· 
lesi, Pettenin eğlencelerinden, ku- zunda bir çuval var... Bahçenin 
lüp ve barlanndan çok uzakta idi. kuytu bir kötesine doğru ilerliyor. 
Hakikaten buraya tatındığından- Omuzundaki çuvalı yere atıyor .. 
beri ~alıtma tarzında b6yük bir Sarsak adımlarla evine dönüyor, 
fark olduğunu görüyordu. biraz aonra elinde bir kazma He 

Ancak, Pettenin gece alemleri- bahçeye çıkıyor. 
ne alıtmıt bir adam için burası Derin bir çukur •.. Bir mezar ka
biraz fazla sakindi. Bazı aktamlar zıyor .. Çuvalı çukurun içine yer
çok canı sıkılıyor ve kendini ide- lettirirken ağlıyor! .. 
ta öksüz, kimaeıiz sanıyordu. Ge- -Marta - Diye inliyor ve top-

Berber kalfası çırağına: 
- Artık yaz geldi.. dedi. itin 

o kadar çok olmıyacağı için gün
deliğini azaltacağım. 

Çırak fatırdı: 
- Peki ama .. dedi. Yazın müf

teriler daha mı az tırat olurlar? 
- Hayır .. Daha az tıraf olmaz

lar ama .. Paltolarını tutmak zah
meti olmaz .. 

Hada bakıcı - Al/edersiniz bayan .. 
.izin kocanız değil, ba baydnın kocası .. 

ne bir aktam itini paydoı etmit ve rağı üzerine örtüyor. Birinci Mevkide jkinci mevkide Oçüncü mevkide 
yeni yaphğı heykeline modellik ""k - Lütfen biletini%.. - Bilet bay!.... - Bileeet! .. 
yapan Martadan akf&Dl kendisile Dömeter sokağa fırlıyor .• Aya- -----=-==~~--===ı-a-!"'"="""""-- --=-~-=: 
birlikte kalmaaını rica etmitti. Kız ğında terlikleri bir mitralyöz gibi 'Doğru giden saat 
evve~. bB' teklifi ~abdl 4f!kk i~ :t~!~ ~ıkarİ~~r •. İruKaı:_tıaın~a ~~r: Bizim aayın doktor Abdi Muh- Karı koca iktısat bakımından 

Yanlı l:k var .. O bay 

thaeme ık. ldıraz naz an ı, at nı- duıu ır_ ~ ıa1ın cagına en ını tann bazı eksantrik tahiatleri :var· UJUfmutlardı. 
yet a ı. ar atara& an atıyor... dır.Geçen gün ıanki iti giicil yok- · .. · · · · 
Marta -n ruhlu bir kızdı Onun - Katil t Metresini öldürdü 'b' akl lk d' B' Bır gun evlerme bır mıaafır gel- Ku ""U 

' r • " " mut gı ı ına ye en e ıp ıtpa- d' y "' k 1 akt T ı d 1 M 

lmtizaçsızbktan · 
dütmütlerdi. 

ikisi de botanma d 
lardı. 

Erkek söze batladı 
- Bilemezsiniz h• 

kadın ne ahlaksız .. ~ 
rezil bir kadındır. 
Kadın atıldı: 
-Ah .. Siz onu bir 

di.. O ne namussuz, : 
serseri bir adamdır. 

Hak'm cevap verdi 
- Birbirinizle ve 

nızla pek güzel imtiz• 
gımze nazaran ani 
bahanesiyle açtığınız 
dedi yorum. 

- K~am yüksek ı 
raklraıdır. Şimdi ihtiyı 
•okak kapıaını alçak : 

Yara bere bulunduğu her hangi bir toplantı- Sonra bahçeye •ömdü.. zanna doğru uğradı 1
• emege a ac 1• e 0 •· A • • 

da kimsenin ıomurtup oturması Poliı kotuyor Evin önüne ıel· Or d .. .. k: -·'-l hında on tane yumurtaları vardı. B. Salahattın Kantar hır lokan- Eczaneden içeri tel 
'. ... - . , • , a a gozune es ı gugua. u sa- B k l d' taya g'rd' d · d' 

na ımkan yoktu. Ağır batlı, lf\in dıklen zaman kapıda Madam Mı- atlerden biri rastladı: ay arısına aeı en ı: . 1 ı. .. . ın gar ı. 
ıörm:ı• İnsanları bile yarım ıaat hal ihtiyar kız Gizella ve yu"zbatı B t . 1 . ? - Dolaptaki altı yumurta ile Lıateye goz attıktan sonra bır Etrafma bakındı.J 

~ ' - u aaa ıf er mı )c k ı d d ·· ·· d ·· I" ıürmez bqtan çıkarırdı içiyorlar Malbaskinin dul karııı ile kartıla- Di d S · bir Omlet yap uzu apaması ısmar a 1• nın a gozun e goz · ' ye aor u. aatı ıatan: " y kt k k ı K .. 1 K.. ·ı· 
eğleniyorlar ve gürültülerinden tıyor. T b""' . 1 d d' Y 1 Bayan cevap verdi: eme en aonra çı ar en o- ran ema amı ı 
k 1 k ku H b. .. d h k l - a 11 1f er.. e 1• a nız kantacı yanına yak laftı doğru yürüdü 

OIDfU annın Uf )anacaklarını ep ır agız an ay ırıyor ar: kullanmasını bilmeli - A .. Ayol yumurta altı deg" il N 1 b d d. · y k · 
h t 1 b'I tı' • 1 d c· t' G~ 1 · · 1 ·· .. be ' - aaı ayım, e ı. eme - - Aman doktor a ır arına ı e ge rmıyor ar ı. - ınaye ... uz enmız e gor- _ Naaıl kullanılacak bu? f· 1 · · · b ~ d" . '? . ·• 

) K ·ıı a kt G ·· ·· d ·· d "k O h erımızı egen ınız mı. ma otomobıl çarptı 
va~. ~mı do y'ı ı: oz~ Vun- up.'1· h ti . - Saat on ikiyi gösterip te al- - alde dördünü de kır.. B. Salihettin Kantar : ralandı .. Ne yapay~m, 

yayı gormıyor u. em yaptıgı e- 0 ıs ayre e soruyor· tıyı çaldığı zaman vakıt üçü çey· Sofraya gelen üç yu rt 'I ç k .. · · 
nüs heykeline modellik eden Mar- - Gece bu saatte sizler uyumaz k · d kt. I mu a 1 e - 0 mukemmel.. dedı. Hele Kemi) Kimıl, kend 
tayı seviyordu. Artık bitmek üzere mısınız? re geçıyor eme ır. yapı mıftı. kuzu ka~amaıı ~o~ en~e~ b.~~·.~y .. zanneden kadına kart 
olan heykelin kartısına geçer ve Sokak kapısını ağzına kadar a- - Pek basit bir i,. Ayılmadı mı de iki delik var.. y e..r~en ~nsanın okuz gıbı bogure- bozmadan kalfaya ıes 
hiç olmazsa günde yirmi defa: çık buluyor, hemen içeri giriyor daha o herif? Taharri 'efi kan çanağına dön- cegı gelıyor. - Bayana bir tite 

- Hayatımda yaptığım eserin ve doğru ıtık yanan atölyeye da- - Biraz kendine gelir gibi ol- müt gözleriyle Dömetere baktı: ı dığım (yara bere) es• 
en güzeli ifte budur. lıyor. du. Marta dediği kadına iki el atef - Defol buradan! Sersem he- riniz. 

Dedi. lvon Kamillo divanın üstüne ettiğini ve aonra çuvala koyarak rif... Sonra kadına dönd~ 
""k uzanmıf. Yüzü gözü kan içinde, bahçeye gömdüğünü itiraf ediyor. Marta sabahleyin geri döndü. - Borcunuz bir lil 

Yüzbatı Malboskinin dul kansı atölyede herfey altüst olmuf ve Taharri tefinin canı sıkılmıf, Pitman olmuf, af diliyen gözlerile, *--
komtularını batına toplamıf anla- yerde kocaman bir tabanca, mua- mırıldanıyordu: artık tamamiyle ayılmıf olan lvan • 
tıyordu. yene ediyor, iki kurfUn eksik.. - Böyle düpedüz cinayetler- Kamilloya bakıyordu. u ste para verı 

- ltittiniz mi? ... Dün ak,am Polis divana yaklatıyor ve Ka· den de hiç ho,lanmam. - Kamillo! Senden ayrılmıya- Avukat B.Murat 
kavga ettiler. O adi kadın batka milloyu aaraıyor: Korkudan ve hayecandan ditle- cağım .. Geri döndüm ... Bir daha yordu: 
bir erkeğe ilt1f at ~lmit heykeltrat - Hey! Kalk bakalım. ri birbirine çarpan Dömeter anlat- Pol'ün yüzüne bakmıyacağım... -Bir gün yazıhane; 
olacak alçak herıf te bağırıyor, Kamillo gözlerini açıyor ve ha- mak İstiyor: - Ben de bundan sonra ağzı- girdi. Kendisini taıı 
tehditler savuruyordu. kıyor. Sonra küfür ediyor: - Boğuftular. ma içki koymıyacağım. - Diye 

1 

· Nezaketle yer gösterd 
Dömeter katlarını çattı: - Cehennemin dibine git!. - Sana birtey sordular mı? heykeltrat ta söz veriyordu. Ke- - Bu itfaiye nelerinin mutlak- ve: 
- Evet ben de itittim!. .. Diye Polis, telefonla hadiseyi en ya- Sus!. Haydi mezarı açınız. derli gözlerini yerde çamur içinde ta İfİ ne? - Bu aabah bir çcı 

baihrıyordu. kın merkeze bildiriyor ve suçlu- Çukur açıldı. Çuvalı kaldırmak yatan Venüs heykeline çevirdi. - Yemek yanmasın diye neza- önünden geçerken el' 
ihtiyar kız Gizella merakla sor- nun aarhot olarak uyuduğunu ila- üzere eğilen taharri seslendi: - Beni bırakıp gittiğin zaman ret ediyor bayan.. ve kapının buzlu cam 

du: ve ediyor. - Çok ağır kaldıramıyonım. irademi kaybettim. Zavallı heyke- yapayım fİmdi? 
Sahi, öyle mi diyordu? --k Biraz yardım ediniz. lin tam kalbine iki el atef ettim. * Diye sordu . 

Madam Mihal tela.la atıldı: Polis otomobillerinin kulakları Bir memul' yardıma koştu. Ha· Çuvalın içine koyarak bahçeye Bağ· ...lan bag" a rark - Babasına müra 
- Ben de duydum .. Pencerem tırmalıyan komaları bütün mahal- kikaten epeyce ağırdı. Çuvalı çı- gömdüm. Seni kaybettikten sonra Uı Tı camı tazmin ettirirsin 

tesadüfen açıktı. O herif her türlü leyi ayaklandırıyor. Taharri mc- kardılar ve taharri ,efinin önüne mermer işlenmit Martayı her da- var - O halde dedi. b 
fenalığı yanar .. Gözlerinden belli murları ve polis amirleri otomobil- uzattılar. Şefin emri üzerine çuva- kika gözümün önünde görmeğe Ah b il d b d çuk lira borclusunu:ı:. 
onun zaten!.. lerden inivorlar. Ve tahkikata baş- lın üst kısmını bıçakla kestiler. tahammül edemezdim. B. met a an ıra allan ıra - Neden? 

Ertesi gece, hava sıcak ve sakin- lıyorlar. Taharri memurlaı·ından Dömeter peritan bir halde ade- Marta, sevgilisinin bereli yüzü- anlatıyordu: .. .. - Çünkü kapının (!j 
di. ihtiyar kız Gizelfa, birden ya- biri sah itlerin ifadelerini alıyor ve ta sayıklıyordu: nü okşadı. -.Bu sene Bursada ne gu~e) eg- çocuğun babası sizsinl 
ta~n~dan sıçradı. Saat on ikiyi geç- bir diğeri katilin başı ucunda bek- - Ne kadar da beyaz, zavallı -Bana artık darılmıyorsun de- ~endı~ .... Ulu dağ pe~ e~.fes~ı. Da- rete düşmeden şu cevı 
mı tı. Komfu evin kapısı siddetle liyor, bir üçüncüsü de yerdeki kan kadın.... ğil mi? gın butün safasını hız surduk. Ya _ Pekala .. Fakat 
kapanmıştı. Her halde Ka~illo ile lekelerini muayene ediyor. Yavaş Taharri 'efi köpürr..ıÜftÜ. Sert Bunları söylerken Pol'ü dütü- siz .. Bir yere gitmediniz mi? size değil, siz bana ik 
Marta evlerine gelmit olacaklar- yava9 ortalık ağarmağa batlıyor. bir lisanla bağırdı: nüyordu. B.Mehmet cevap verdi: borçlu kalıyorsunuz. 
dı. Bir kaç memur taharri tefinin ya- - Hay Allah kahretsin.. Bu lvan KamiUo da verdiği sözü - Ben de bağda idim. - Niçin? 

KamiJlo bir çakal gibi bakıyor- nında bahçeye çıkıyorlar. Bir kaç bir mermer heykelden batka bir- unutmuttu. - Çok güzel.. Hangi bağda 7 - Benim isti,are ' 
.lu. saat evvel kazılan mezarın batına tey değil! - Haydi atkımızın ve sevıili - Çocuklannı bırakıp sürtme- liradır. iki buçuk lira} 

::- Şimdi ıebertece~m ıeni! idi orlar. Dömeter " " ·· · • • ~ • la' • .. • 
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Çiftçilerimize Çiçek 
IZMIR MEMLEKET HASTA

NESi DAHIU HAST AU.K
LAR Mtrl'AHASSISI 

DOKTOR 

• • e+ ... !9!.: 

• Çiçek güzelliğin canlı tablosudur. 
Sov yet (T ehnoeksport) fabrikalarının zıraat Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za. 

k il l / manlanmızda ruhumuza nqcler aermakine/eri sağlam, ucuz ve u anış r o up per. Çiçekçilik de güzelliğe ayrı rev- Celal Yartm 

Bağc ar, ren _b rler, ve böceklerden 
zarar görenler, herhalde okusunlar 

Reklam değil ufak bir tecrübe 
ile hakikati görecekler h h t rakip makinelerdir nak v~rdi~ .için bedii san~tla~ haya-er USUS a tına gırmıştır. Bu sanat şımdıyc ka-

Ekin biçmeye mahıuı en ıon ıiıtem tırmıklı ve rolanlı orak maki· dar hep Türk olmıyan unsurlara 
naları, traktör ve hayvanlı çalıtan biçer ve bağlar makinalan, mahsus zannedilirdi. Her sahada ze
muhtelif ebadda Elvatörlü, saman toplu, bilyalı en son model ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka
buiday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler,. çayıra dınlığı bunda da muvaffak olm?ş
mahsuı açık ve bai banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinaları, tur. Tabii ve auni el ile işlenmiş ve 

b ... b t süslenmiş paketler, matem çclcqklcri 

Muayenehanesi : ikinci Beyi~r 
sokağında F ıruı karııaında ( 25) 
nwnaradadlJ'. 
TELEFON : 3956 
EVi Cöztepe T raınvay caddesi 
No. l Ot 8 TELEFON 2545 

ot ve batak toplamağa mahıus beygir tarakları, ag ve a,cra hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi-
müudelelerinde müstamel ve her keseye elveritli day~ıklı Pü· danlığı ile Karşıyakada iki çic;ck 1ZM1R BELEDlYEStNDEN: 
lavarizatörlerle süt makinaları genit mikyasta pamuk. zerıyatında bahçesini rekabet cdilrniyecek dere- Dört bin dört yüz kırk sekiz lira 
bilhaua ~apalama itlerini muvaffakıyetle yapan Onıveraal trak· cede ucuz veren bu kanaatkar Tiirk kirle ~ kuru, bedeli muhammeneli 
törleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve pullukları, çiçek müesseaeaini ihtiyacı olanlaiın muhtelif eb'adda satın alınacak San
bunların bilfunum aksamı en kuvvetli, çcliklcrlc yapılmıt olup bir kere ziyaret etmesi ötedenbcri trifüj Font boru, ve hususi parçala
her keseye tavsiye eclilmeğe değer. Bilhassa E~e mıntakaıında bu müessese ile alı, verit etmek su- rile vanalan 24/5/938 Salı günü aa
kullanılan ve aranılan Ozüm kalburları metanetıyle ~~ıf ol· retile alakadar olan zatlarca da ma- at on altıda açık eksiltme ile ihale 
duiundan ihtiyacınızı adreaimize bildiriniz. MenfaatilllZt mu• lum olan bu hakikate İştirak edecek- edilecektir. Eb'adlan, keşif ve prt-
cip olacaktır. · • . . lerdir. namesi .,..mühendislikten tedarik 

Türkiye Merkez depoau : Galata Tünel caddcsı Perçımh so• Belediye evlenme dairesinde edilir. f•tirak ebnek isteyenler üç yüz 
kak Numara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOöLU... Çiçekçi Şadiye otuz üç lira yetmit be4 kuruıluk 

' muvakkat teminat makbuzu veya b:riıir tubesi Halimaia çarfııı No. 20. • B il• 
. 1 - 13 949 1 ı ı·r mua ım banka teminat m~~ubu ile ~ylenen 

--I...1l·,,.-•---..--Al!l--=-l~--~t 11l"~ı'$'ik~=...l'!~'Silm~ Hususi ders ·:· gün ıı::~:;_nc;:~;::1t~ı 
a n: c~ e sa 1 1 ' • ~'. 1ZM1R SULH HUKUK MAH-

MR. Ralph Henry Roaenberg, ai- 30 bin kilo f&J'ap yapmağa elve- verecektır : ' KEMEStNDEN: • . . . 
~ • .a.-ler dola~sile -yadı olan ritli her düzeni mükemmel prap- Davacı Kaden ile Bohoranın ıa-
,..,.. ~ J & ...,. • • • • • • d 1 . Değerli bir muallim huauıi dera yian mutasamf oldukları lzmirin la-
floaenberg'i wulü dairesinde tebdil hane aabıbının .azımetı 0 ayısıy- verecektir. • tiklil mahallesinin Gündüz aokağm-
'ye val~inin soyadı olan cAtk:inn~ le" acele aahlıktı.r. ilk ve orta mektep tahsilinde ~\J; d~ kain 47 /53 No. lu ve 000 lira kıy-

Bağcılar, Bahçe sahipleri bu sene cBAMBUL» ve saire zararli 
böceklere kartı müesıir olan AMERiKAN T AGLEFOOT kum. 
panyasmın B A ö M A C U N U (T R E E T A N G
L E F O O T) kullanmı,lar ve çok faideıini görmütlerdir. 

Bundan maada ayni kumpanyanın, atağıdaki ilaçları tavsiye 
edilmektedir : 

Ağaçlara, fidanlara, çiçek ve bilumum sebzelere zararlı olan 
uçan böceklere kartı T anglefoot P L A N T S P R A Y 
F 1 D A N t L A C 1 •• 

Yaz mevsiminde hayvan ıineği ve sivri sineklere kartı T Ang
lefoot S T O C K S P R A Y l L A C 1. 

Bu ili.ç hayvanların tüy ve derilerine ve ineklere aüde hiç bir 
zarar vermediği gibi bilikis yaralarına iyi tifadır. 

Evlerde kannca ve hamam böceklerinden kurtulmak için Tanı· 
lefoot «R O A C H A N D A N T» P O W D E R t L A C 1 
KULLANILIR 

Bu ilaç ayni zamanda tarlalarda bulunan ve sebzelere zarar 
veren «DANA BUR N Uıt böceklerini itlaf eder. 

Amerikan T ANGLEFOOT kumpanyasının ıon zamanlarda 
hastane, Otel, Fabrika, ev ve saire yerlerde dezenfeksiyon için 
istimal edilmek üzere cTanglefoot D 1 F U S 0» ilacını kqfet
mittir. Bu ilaç yine Amerikan T ANGLEFOOT kumpanyasının 
a:Tanılefoot DIFUSOR» tesmiye edilen M A K 1 N A S 1 ile 
istimal edilir. 

Bütün mallar depolarımızda mevcuttur. 
AMERiKAN TANGLEFOOT kumpanyasının umum Türkiye 

acentalıiı : A. LAFONT VE MAHDUMLARI LIMITET ŞiRKE-
Ti... Depo ı Halimağa çar!ısı No. 52 IZMIR Telefon No. 4093 

1 - 8 - 15 (893) 
~ . ) - ' • · - • ~ -. .. • .,_ .. • i:t'AP • _... . _. .. ~yadı olarak kabul ettiğinden bun~ Müracaat yerı 1 lun~ çocuklar~ı .hususi dersl~le m~ti muhammeneli: evin 8/6/938 

tfan böj.fe Ralph Henry Atkim ola- lzmir Çakal oğlu. h~ınd~ takvıyc. et?'ek ihbyacmı duyan. ~o- tarihine müsadif Car.amba giinü sa- • 
l'&k telmiye edileceiw beyan eyler. tüccardan Hayatı Borekçı cuk velılerı «E:ırefpap poıtanasn~de at JS de lzmir Sulh Hukuk Mahke- -

ŞARL PRIMUS ' 1_ 3 (939) (924) 1-3 Post Reatan «Aktan» adresine tah;- mesi aalonunda satı,ı yapılacaktlJ'. 
r.iren müracaatleri. Bu arttırmada tahmin olunan bedelin 

Emlak ve Eytam 
Esas No. Yeri 

bandasından: 
% 75 nisbetinde beael verildiği tak
din:le talibine ihalesi yapılacak aksi 

~ takdirde sah.f IS gün daha uzatılarak 
ikinci arttınnuı 24/6/938 Cuma 

No. ıu Depozitosu günü saat 15 de yine dairemizde ya-Nevi 

Eski Yeni M 2 T. L., pılacaktır. 
A. ~73 Karfıyaka Alaybey Mah. Celal bey S. 66 72 Arsa l24 9.92 Gayri menkul üzerinde hak ta1e-

Ada 41, paracl 11 binde bulunanlar ellerindeki resmi 
A. 563 Kartıyaka Osman zade Rqadiye C. 52/1 54/l Arsa 1913·50 287.- vesaikleri ile birlikte yirmi gün İçinde 

Ada 109, Parsel 15. dairemize müracaatlan lazımdır. Ak-
A. 732 Birinci Süleymaniye Refah soka.le g Ev 52.- si takdirde haklannda tapu sicilli ma-

Ada 596 parsel 7 lum olmadıkça payl84madan hariç 
A 866 B B 1 n mevkii 572 Bağ. içinde 26 3676 15 I d • umava oza a ·- kalacak ar ır. 

3/8 Sehimi zeytin ağacı vardır Şartname 18/5/938 tarihinden 
A. 91 J Kartıyaka Oımanzade Ruten S. 8 6 Tarla 507 20.20 itibaren herkesin görebilmesi için 

Ada 113 Parael 46 açıkta ve gayri menkulün evsafı da 
A. 920 ikinci Süleymaniye :vÜzbafı Hasan ağa 102 taj arsa 138.02 13.80 şartnamede yazılıdır. 

ıo ak. Ada 143, parsel 3. Müzayedeye iştirak etmek istiyen-
~.1091 Hacı Mehmet M. Kızhuan sokak 5/ 2/3 Ara 42 3.08 ler kıymeti muhammenenin o/o yedi 

Ada 116 parsel 26. 8/32 ıehimi buçuğu nisbetindc pey akçası ve ya 
A.1092 Memduhiye Mab. Mumcu zade S. 88 88/3 Arsa 129 2.58 milli bir banka mektubu getirmeleri 

Ada 485 parsel 39 lazımdır. Gayri menkulün vergi ve 
A.1094 Çorakkapı Mah. Piliç aokak 45,56 taj 43 EY 108.50 1.74 sair kanuni mükellefiyetleri hissedar-

Ada 1524, Parsel 34. 321/36864 hiueai )ara ve yüzde iki buçuk dellaliye ve 

Avrupadan avdet etti ... Her gün ilerliyen Avrupa boyacılık 
san'abnın yepyeni terakkilerini tetkik etmittir •. 

Bayanlar! Baylar! 
Mev im gelmi§tir. Elbiselerinizin lcirlenm~ v eya lekelen.mit olmasından 

endi§e etmeyiniz l 
En müşkülpesent gustoluları bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRIMUS 
müessesesinde b u ihtiyacınızı temin edebilirsiniz 1 

b:mir ve civan sayın balkının ıösterdiği büyük rağbet dolayısİyle bu sen 
fiatler ~kabet kabul etmiyecek detteede tenzil edilmi§tir. 

NOT: • • . . . . 
• 

MUessesenin hiç bir ~ 
şubesi yoktur. Yanh' : 
yere mUracaat olun- ·it I 
masan... P -

Adres: BUyUk Kar- : 
dlçall hı n albnda ~ 
•2-e Numarada. : 

Şarl Primus ~ Telefon No. 3449 A.1095 Tuzcu Mah. üçüncü küçük Camgöz ıokak Arsa 133.50 6.03 ferağ harçları alıcıya ait olup ihale 
Ada 457, parsel 13. 3/4 his1eti bedeli defaten ve pe•inen ödenecek- o • AA « •w •AA 

H 
A.1096 Cöztepe Danit bey sokak 41 taj 41 bahçeli e• 150.- tir D-1 t d • }) d 

Ada 838, parsel 11. 
0

lbaleyi müteakip mü,teri ihale be- eV e emıryo arın 30: 
A. 1098 Dolaplı kuyu M. Dolaplı kuyu Cad. 99 113 taj Arsa 25.SO 4.- d~lini ve~ediği ve veremediği t~~- .. Alaancak fehitler yadigar aokağında 11 kapı SO harita No. lu 

Ada 477, parsel 10. Clirde gayn menkul tekrar 15 gun eski helva fabrikası denilen depo 23-5-938 Pazartesi günü saat 
'A.1099 Dördüncü Sultaniye M. Zenci sokak 

8 
Araa 68 3.- mü?detle. arttırmaya konulup talibi- 15 te lzmir Alaancak 8 inci itletme komisyonunda açık arbrma 

Ada 4, parsel 11. Ev 50 ne ihalesı yapılacak arada tahakkuk ile üç ıcne için kiraya verilecektir. Bu deponun muhammen üç 
A.1100 Dördüncü Sultaniye Mah. Zenci sokak 10 12 5.- edecek ihale farkı hiçbir gÜna hülane senelik kira bedeli 540 liradır. 

Ada 2, parael 1 97 hacet kalmakaızm vecibesini ifa et- isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbctinde muvakkat teminat ya· 
A.UOl · ikinci Süleymaoiye yeni aokak lO : taj Ev 

24
·- mcyen müfteriden tahsil olunacak- brmaları ve ite girmeğe minii kanuni bir halleri olmadığına dair 

Ada 1Sl, parsel 20 3/8 hisııesi 29 lır. Daha fazla malumat almak iste- beyannamelerle muayyen gün ve saatte komisyona müracaat et· 
A.1102 Tuzcu Mah. Toraman sokak. 30 

26 
' Ev t

5
.-.- yenler mahkemenin 932/1801 sayılı meleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

Ada 427, parsel 7. 1/4 hiueıi 
46 

60.- dosyasına müracaatlan lüzumu ilin S-12 1481 (641) 
A.1103 Tuzcu Mah. Molla sokağı 214 10 taj Ev olunur. 1516 (944} 

Ada 426,'parsel 8 3/4 hissesi 

A.1104 Tuzcu Mah. Küçük Cinıöz sokak 5 Ev S
7 2

0.SO AHKAMI SAHSlYE SULH HU- lzmİr vilayeti muhasebeİ hususiye 
Ada 455, parsel 31. 3/8 hissesi KUK MAHKEMESiNDEN: 

A.1105 Tuzcu Mah. Oçüncil Canmöz ıokak 30 45 Ev 28 7·50• lzınirde Ballı Kuyu Mcvkünde mu··du··rıu··g"' 
0
··nden: 

Ada 461, parıcl 10 3/8 hissesi Ferhat ağa Mahallesinde Kuyu soka-
A.1106 Memduhiye Mah. Dolaphkuyu cad. 51 59 EY 56 6·- ğuıda 9 numaralı ve cilt 2 numara 60 Senei ıabıka kira bedeli 

Ada 450, parsel 6 1/2 hiuesi tarihi 26/6/933 sahife 128 mmtaka Lira K. Numarası Cinıi Bulunduğu .yer 
A.1107 Orhaniye Mab. Kantarcı ıokak 70 68 EY s7 7.SO 3 mutuamfı Saban oğlu Hikmete 30 17 Dükkan Kemer caddesi 

Ada 91, panel 10. 3/8 hiaacsi ~it evin mahkememizce açık artırma 30 31 • Balıkhane çartısı 
A.1108 Tuzcu Mah. Orta Camgöz ıokak 20 17 EY 35 11.25 ıle satılmasına karar verilm~tir. Bu 250 104 EY Bahribaba caddesi 

Ada 461, parsel 5. 3/8 hi11eai iki katlı kısmen haraptır. 50 metre 260 114 » » » 
A.1109 Tuzcu Mah. Orta Caıqöz ıokak. 18/1 19 taj EY 12 7.50 kadar bir havlusu kapudan girince 251 112 » » » 

Ada 461, pa.sel4. 3/8 hissesi bir sofası kaı,ıamda bir oda bir mut- 210 110 • » • 
A.1110 Hacı lbrahim Mah. lkiçe9melik 296,296/1 388, 390 EY 78 20.- bakaağtaraftabirodaveyubnkat- 200 108 » lt ıt 

cad .. Ada 115, panel 20. 2/8 hi11esi Arsa 385 7.- ta Üç oda bir sofalri cem'an~ od1t 260 106 » • it 

A.1111 Buca eski Bucalı Yeni Tınaztcpc S. 18,20 ve iki sofadan ibaret (600) 1ir4 mu- 61 6 Dükkln Karatat Şehit Nüaret S. 
AA.llt3 Güzelyurd Mah. Türk pazarı çartısı 71/2 79 Ev 21 12.- hammen kıymetindedir. 75 40 • Tatçılarda 

Ada 203, parsel 6, 1/2 hiucai Kuyuau ve suyu Joktur: Bu evin 75 4()..1 it » 
A.1114 Güzelyurd Mah. Türk pazarı çartııı 71/3 79 EY 25 10.- açık artırması belediye teUi.lı marife- 50 42 » » » 

Ada 203, panel 5. 1/2 hiaaesi tile açak artırması 8 Haziran 938 çar- 80 Kitipzade medreaeai avlısanın kiruı lkiçeıme-
A.1115 Mecidiye Mab. Telarafçı Sokak 41, 44,46,48,50 EY 48 16.87 tamba günü saat on dörtte tzmirde lik caddesi 

Ada 550, parsel 26. 18/3~ hiucai Ahkamı tahsiye Sulh hukuk Mab- 60 28 E-r Karııyaka iktısat So. 
A.1l19 Kadiriye M. Sülüklüıöl aokaıı 12 Arsa 645 6.4S kemesi Ba.tkitip)im dairesinde yapı· 58-87 Fınn • • 

1 .._.._ . ~· 24 12 » 3 üncü Karaosmaıı çar. 1 / 2 hiueıi _ aca.,;ur. 
-ı kak 71 · 89 A 62 50 2 50 t 175 33 » 2 inci belediye cad. A.1120 Ali reis mah. Yapıcıog u ıo laJ raa · · stckliler ayni gün ve saatte ve Bek. b 

50 17 » ar pafa anında Ada 1559, parıel 21 . yijzde yedibuçuk pey akçesi olarak 
5 15 

Dönüm tarla Emrczdc 
A.1123 Oçüncü Sultaniye nıah. Hacı Alı ef. S. 367 529 E.- 82.SO 50.00 peşin vermek suretiyle müzayedeye ldarei hususiye akaratmdan olup yukarıda yer ve cinsleri göı-

Ada 69, panel 33 iftirak ederler. Vaki olacak müzaye- terilen akar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 4-5-938 A.1126 Do.'rdu··ncü Sultaniye Mah. Hacı Mevlut S. 18 16 Araa 66 2.- de neticesinde muhammen kıymetin dd 
tarihinden itibaren 15.!gün mü etle açık artırmaya çıkarılmıttır. 

Ada 16, panel 12. . yüzde yctmiı betini bulmadığı guret- Artırma tartlarını görmek ve okumak istiyenlerin her gün mu· 
A.11131 ikinci Süleymaniye M. Osman Zatıdede S. 

17 25 
Ev l0

7 30
·- te en çok artıranın hakkı baki kal- basebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve kira11na talip 

Ada 150 parsel 25 mak tartilc on be, gün daha temdit olanların artırmaya iştirak etmek üzere 19-5-938 tarihine müsa .. 
A.1140 ikinci Süleymaniye Azizağa ıokak. 96 

Arsa 
223

·
50 28

•
36 edil~ek ve 23/6/938 tarihine tesa- dif Pertembe günü sabah saat 10 da depozito makbuzları ile bir-

Etrefpasa ... Ada 135, parsel 
14 

düf eden Perıembe günü saat on likte vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 
A.1153 Torama~ mah. Çirkin sokağı 21 Ev 42 28·80 dörtte kat'i ihalesi yapılacaktır. Yüz-

1488 
(
942

} 

Mn~h~~. ~b~d l . 5 93 ı .. b. ~~~~&w~~~~~-~-----~-~~~~-~-~~--~--D 
' 

h ' 1 . kullcrin ~tin bedelle satıf an 24 · • 1 8 ıa ı günü saat on ır· tapu tescil murafı alana aittir. Satıı za atı yukarıda yazı ı gayrı men r-

de ·h 1 d'l k k d. 1 ttırmaya konulnıuttur. bedeli ayni zamanda tesviye ve te- tabsiye Sulhbukuk batkitibino mü- da ve mekinda mahkememize müra· 1 

a e e 
1 

me ay ıy e ar · ak lni veznemize yabrarak arttırmaya airmeleri ve d 0 ed'lmi bul caktır Daha f t ed k b ·· ~--L_ ,t alab0 l t tm l · ·ıan 1 latekli olan1ann hizalarmda !~zıh d«:_po:ııto . çes
1 

l . 
8 

_ 
22 1522 

(94S) . ıyo ı f una • az- racaa ere er gun ıuwa: ı c· caa e e en ı o unur. 
7anlvında. nüfus cüzdaniyle bır~ı; fotoıraf aetırme er· . • · la izahat almak iateyenler Alıkimı ceklerdir. TaliD olanlar aYDi zaman- 1519 (946) ... 

~ .............................................. Eiıliii~~J 
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MUNZAM KILOMETROLAR 

YAPAN YAS iLE 
( % 23 · daha fazla dayanıklı ) 

Cilıllnlsln talım idil· 
memuini l.tnuniı: 1 
Dünyanın her tarafın. 
da aeve aeve kullanı• 
lan ve cildi trattan 

aonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
T raf bıçaklarını 

kullanınuı. 

Umum satış yeri: lstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

~ 
Otomobilciliğin 
Masraf tarını 

azaltır. 

ır 
•ı, 2' daha fatla dayaDılch olao yenı 
VE E DO L , •ı:r:e mükemmel bir 
llJm•J•· rüıel bir yüriiyiiı ve daha 
büyült bir ek o a om l temia etmek 

1ıtilrpritiai yaptcalıct.ır Bu çok tyf ve 

ıa1et mütısır J•t- tahammuza \'C 

lortu tetekkülüne mukavemet edet 
.Sıfırdan. •t•tı 20 d a re a ad a bile 
•olayc.1 ılı:ar . Aı lcırboıt Jıpar Ta 
daha ., • .; bir lumaya temia eder. 
Bütün dünya otomobilcileri, muau.am 
kilometrolar r•p•a bu ,., ile ta•· 
ıarruf ederler va daha iyi bir raadı .. • 
••• tide ederler Otomobiliniz daht 
yeni yıtına llfı\rtır 

\ 
YEEDOL 
llrlıı.lre Umum Oıpeııtır vı ııtı1 Merkuı 
Amerikan Madenl Yatlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 
Ba~k p.,., VoOcl aokak No •. 10 

3c0 kot ISTANBUL 

Şark Sanayi 

Fener Tip 5. 

Bozkurt Tip 8. 

Kelebek Tip 9. 

Kumpanyasından: 
Kuru, 

90 cm 832 

85 )) 756 
80 )) 723 
75 " 690 
70 » 657 

85 )) 732 
' 80 • 701 

75 » 670 
70 » 639 

l - Yukarıdaki fiatler, fabrika tealim ve bedeli pe,in öden
meai metrut 36 metrelik bir top için olup aıgari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) •abtlara mahıuatur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kuru~ 
mü4teriye aittir. 

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

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

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

Ticaret Odası resmi Mührü 

lzmir defterdarlığından: 
Yunanlı satı, Lira 

1312 Alsancak ikinci kordon caddesinde 422 eski 162 3500 
taj numaralı ev 

Yukarıda yazılı evin mülkiyeti pefİn ve nakit ile ödenmek ve 
Vakıf ile olan ilişiğinin alıcı tarafından kesilmek •artiyle ve ka
palı zarf usuliyle müzayedeye konulmut ise de talip çıkmadığın
dan 5-5·938 tarihinden itibaren bir ay müddetle temdide bıra
kılmı~tır . ihalesi 6-6-938 tarihinde saat 15 tedir. Taliplerin ka
palı zarfları ihale günü saat 14 de kadar yüzde 7.5 teminatlari!e 
birlikte varidat müdürlüğüne vermeleri. 1520 (947) 

iLAN 
Tasfiye halinde 

Aydın zirai satış kooperatifleri itti-
' haclı tasfiye komisyonu riyasetinden: 

Tasfiye halinde bulunan ittihadımızın bir senelik tasfiye mua
melatını tetkik etmek üzere alelade umumi heyet içtimaının Ma
yısın otuzuncu Pazartesi günü Karapınarda 8 No.lu incir tarım 
satış kooperatifi binasında inikadı takarrür etmis olduğundan 
ta•fiyc ile alakalı olup halen lzmir incir ve üzüm tarım satıf koo
p<!ratifleri birliğine intisap etmit bulunan incir kooperatifleri ile 
hali tasfiyede bulunan Alafehir üzlim kooperatifi namına gönde
rılecek murahhasların esas mukavelenamemizin 44 üncü madde
ai hükümleri dahilinde salii.hiyetnameleri ile birlikte mezkur gün
dr. öğleden sonra saat on dörtte te~rifleri ilan olunur. 

Müzakerat Ruzname~~i 
1 - Tasfiye planço•unun tetkik ve tasvibi tasfiye heyetinin 

ibrası. 

2 - 1-3-937 tarihli umumi heyet içtimaında verilen salahiyete 
tevfikan tasfiye iflerinin lzmir incir ve üzüm tarım salıf koope
ratifleri birliğine devrinin tasdiki. 

3 - Yeniden tasfiye heyeti intihabatı yapılmıyarak devri alan 
incir ve üzüm tarım satıt kooperatifleri birliği idare ıneclisine 
tasfiye i•lerinin idaresi hakkında salahiyet verilmesi. 

4 - Tasfiye zararının sureti taksimi hakkıncla tarım aatı• ko· 
operatifl..,ri birlii{ine salahiyet verilme&i. 

1515 (945) 

~ .. • ~t~~ ... 

p~~--611 

Deposu : MAZHAR öNGöR .. lzmir Kemeraltı Karakol 
kartısında No. 80 

. - ·.-: ~ ' ' . , . .. ~ .. '• .. , - . . ' ..... ~ . 

'l~ürki)'e 

Kızıla · Kurunuı 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
n a, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

•• 
Odemiş Belediyesinden: 
650 lira muhammen kıymetli 75 kalem defter ve matbu evrak 

açık eksiltmeye konmuttur. 
ihale 16 • 5 - 938 tarihine raıtlıyan pazarteti ıünü aaat on dörtte 

yapılacaktır. Talipler tartname ve nümuneleri belediye bat kitabe
tinde ırörebilecekleri ilin olunur. 7 - 8 - 10 - 11 (933) 1499 

.s MA YJS PAZAR 1933 

llqf#ITTi,. 
' ~İltll 

' 

TÜRKİYE "'\ 
CUMHV RIYETI \ 

.21 .BANKASI 

Bu slıln kendi kabahatınızdır, zıre dlşlerlnızl 

ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadını~ ıiııl.lıuld 

bundan daha kolay bir şey yoktur, ııra bıt 

ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

iyi dış macunu vardır. 

-·-""f"" ve ııt.t~·.:ıı.·~4 t.~ ~ .. - ..&.. •:Ctt· 
,..., ., ... - "'14" .r.... v.ı./I ...... "*- .laAh .....;ı._... . 

• 

TURAN r abrikaları mamulAtıdır. Aynı unıanda Turan 

tuvalet sabunlarını, lraş eabunu ve k"mi ile gO.r.ellik krem

lerini kullanınız. . Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan aa· 

tıflar için lımlrde Gui Bulvarında 25 numarada umum acen· 

'talik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracad ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34915 
\ 

~ .................................... ..... 

.. 

BAö VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfsız, ayni kaide üzerinde 

DtESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iıtlfad 
ediniz. ŞEHtR • ÇtFTLtK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

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

~------~------------------' 



insan vilcudu diş
lere muhtaçtır.Diş

lerimizin de Rad
vo1ine ihtiyacı oldu 

-
Yazın 'insan kendini daha 

kolaylıkla üşütür! 

;<:J DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE 

MYPA ı U 
ı -

Fratelli Sperco 
Vapur acentası · 

Dişler nıçın çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uıaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek aaatleri aruında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çüriimekten kurtarmak iıtiyona
nız aabah, öğle ve akf&JD RADYOUN kullana
rak tabiate yardım etmeliıiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeli 
Beyler Sokağı kÖfeSİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
Jzmirden götürülecek 
en ıık en ince ve en 
melcLul hediyeniz ec-
WI Kemal Kimitin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
J>ir müessese olmuş, kokuculuk 
Alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili İ§İndeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını ıörmeliainiz. 

'-=---, 

Daim on 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markala ~u fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre meıafeyı tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok aatılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canla bir mahlôku diri diri tutmak mümkündür. 
Çünkü ziyasi gözdeki has1ayı kamattırD', tavsiye ederiz. 

Bayındır belediyesinden: 
8aT1Ddırda bütün konforu ve demirbat efy~iyle mevki v~ 

m•nza.raaı müıtema ve çok kullanıth olan beleclıye otel ve g~1-
noaanun üç ıenelilc icarı açık arttırmaya çıkanlmıtbr. lıteldile
ria 6. 6-938 pazartesi saat 16 ya kadar belediyeye müracaatleri. 

6 ~ p-13-15-1~20 (922) 1466 
ı- . • .. ... ' . ' I' ... • • - - ' · 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu iJk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk alımlığınan fena akıbetler doğurmuina 
mani olmakla beraber bütün ııbrapları da dindirir. 

icabında günde 3 luqe alınabilir 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

Yantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup aaçlara tabii renklerini babteder. 

JaTantin saç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
&zerine tertip eclilmittir. Gayet tabii ve aabit olarak temin edi· 
len renk yık•0m•k, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 

Ecunelerde Ye ıtnyat mağazalarında arayınız. 
~·lnnaz. En ciddi Te emniyetli markadır. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karş1sında 

. ,..':., -:. ·v· ·. ,,. · . · ' · . · -" · · ' ' '" , ı. . • ~ . 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kala IDefhur Amerikan filidi ile bu 
~ yeni ve çok lruVTetli bir for
mtille Çlbn FAYDA ye emsali iliç
bın, taze ve müeelir Naftalin " pire 
tozlanm, fnPiz marbl. kimyevi 
eüi-eleı i baiLır için bra boya ye 
zaç yağlanna, ağaçlarda, fidanlarda 
" çiçeMerle ıUerdeki ........... 
ir batenta öldisM ve Bamava Zi-

fzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: ~~ t:"1r:": 
Bunıava fahri.kumda meycut 163 adet müstamel bidon pazar- ucuz fiatlerle ımiazammluı tedarik 

lakla aablacaktır Beherinin m\lhammen fiati 4 teminab 48.90 li- eclebilininiz. 9 nMm!DIN Mti..,.. 
radar. !.teklileri~ ı:ı. 5. 938 günü aaat .JS te batmiidürlüğimüz- ~ İltiyenlerin maiazama1a hiç 
deki komisyona gelmeleri ilin olunur. elelpp yoktur. Batb yerde ele tu-f m•mıza dikkat buywunuz. 

6 _ 8 1474 C923) bemi&.•oktar. Lütfen Yukandaki fir- TELEEON: :ıs82 

G. m. b. H. 
ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

HREMEN 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE _ LINIE TtBERIUS vapuru elyevm limanımız· 
HAMBURG, A. G. da olup Rotterdıım, Amsterdam ve Ham 

ACHA IA vapuru 25 nisanda beklenİ· burg limanları için yük almaktadır. 
yor. Rotterdam, H amburg ve Bremen RHEA vapuru 12/ 5/ 936 de beklen-
i ı;in yük alacaktır. mekte olup yükünü tahliyeden !lonra 
SERViCE MARITIME ROUMAINE Burgas, Varna ve Köıtence limanlanna 

BUCARF.sT yük alacaktır. 
DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- SVENSKA ORIENT UNIEN 

niyor. Köıtence, Galatz ve Galatz alı:- COTLAND motörü 19/ 5/ 936 de 
tannaıı cTuna• limanları için yük ala- bcldenmekte olup Rotterdam, Hamburı 
cakhr. Cdynia, Danimarlc ve Baltık Jimanlan 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE için yük alacaktır. 

V ARNA SERViCE MARITlME ROUMAIN 
BULCARIA vapuru 22 nisanda belı:- ALBA JULIA vapuru 9/ 5/ 936 dı 

leniyor. Burgu, Varna için yük alacak- limanımıza gelip Malta, Marsilya ve C& 
tır. ı · nl . . "'- • 1 1 nova ama an açın yuıro. ve yo cu a ır. 
DEN NORSKE MIDDELHAVSUNJE ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

OSLO lardaki değiıikliklerden accnta meauli-
BACHDAD vapuru 1 5 mayısta bek· yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

leniyor. lakenderiye, Dieppe ve Nor- lkinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 

veç için yük alacakbr. accntalığına müracaat edilmesi rica olu• 
JONSHON V ARRF.N UNF.S nur. 

UVERPOOL Telefon ı 41l1/4221/4142/ 2663 
JESSMORE vapuru S mayısta bekle-

niyor. Burgu, Vam.a. Conatanza, Suli
na. Calatz ve Braila İçin yük alacakbr. 

AMERtKAN EXPORT UNF.S 
Olivi Ve Şiire. 

LıMİTET 
lNC. v 

Pire aktarmua dotra seferler a pur acentası 
EXOCHORDA vapuru 22 nisanda BİRiNCi KORDON REES 

Pireden Boaton ve Nevyorka hareket 
edecektir. BiNASI TEL. 2443 

EXCALIBUR vapuru 6 mayısta Pi- Ellerman Lines Ltd. 
reden Boaton ve Nevyorka hareket ede- LONDRA HATI'I 
ccktir. CARLO, vapuru iki nisanda LondrL 

STE ROYALE HONGROISE ve Hull'den gelip yük çıbracak ve ay· 
DANUBE MARf11ME ni zamanda Londra ve HuH için yük 

BUDAPEST npuru 30 nisanda bek- alacaktır. 
lenfTor. Port • S.it ve lakenderiye için POLO vapuru 2 9 nisanda Londra ve 
yük alacakbr. Hullden gelip yük çakarac.ak. 

DUNA vapuru 5 mayısta beldeniyor. OPORTO vapuru 28 D.İaanda Uver• 
Tuna limanlan için yük ala.cabır. pool ve Svanaeadan gelip yük çıkaracak 

Dlndakl hareket tarihleriyle nav- ve ayni zamanda Uverpool ve Closgov 
tunlardaki değ~klllderden acenta me- için yük alacaktır. 
ıuliyet bbul etmez. LESBIAN vapuru 1 7 mayısta Liver-

Daba fazla tafslllt almak için Birin- pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracü 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee OPORTO vapuru 7 mayıs 1938 do 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- Liverpool için yük. alacak.br. 
caat edilmesi rica olunur. THE GENERAL STEAM NA VlGA· 

Tel. No. 2007.,.. 2008. TION LTD. 
_.. e -:.m ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta 

"Um dal umumi Londra için yük alacakhr • 
, ' ' DEUTSCH LEVANTE - L1N1E deniz 8Centelig"' İ ACHAtA vapuru limaıunmda olup 

Ltd. 
HELENie LJNES L TD. 

HEU...AS •apunı 1 3 / ( S mayaa ara-

yük çlkarmaktad ... 
Tarih ve navluıllardak:l d~Udilder

den acenta mesu.llyet bbul etmez. 

eında beklenilmektedir. Rotterdam, I 
Hambuq ve Anvere limanlan için yülc r;;;~W~R• 
alacaktır. 

GRICORIOS C. il vapuru 2.3 - 2.f ma
yu araaanda beklenilmektedir. Rotter
dam, Hamburg ve Anvera limanlan için 
yük alacakhr. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RlO PARDO motörü 24/ 25 mayısta ı 

belclenmelı:to olup Neryork iç.in yülı: 
alacakhr. 

EUN. K. motöril 15/ 20 haziranda 
belclenmekte olup Nevyorlc için yük 
alacaktır. 

Gerek vapurların muvasalit tairhlerl 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak ' I 
kında acenta bir taahhüt altına girmez. ı 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

1 

Kordonda 168 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acentalığı Ltd. mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

Scıalfet biıbinni ıobp ed;y« ve h6l4 sobdıleyin 
tate bit kll'IV9ıle kalkabinıllt için bite lıhUll 
olan Mllin bit uytuyo bir ıürl.J tolflliOmıyocn .. 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetiı lrl 
:s . .. 

Oııu bit kere ı.ailbe edin!&. z~ ... 
linlrlerf ıesliıı edicl olcın ~ ll6ç uytvwıJvOo 
lrOt$I urııu1ıııo~ bir de~. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMAN • YE 1 
Sirkecide 

l'Z'....C&±caıtZ7...J.m 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelclıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün E.re ve lzmirliler bu otellerde balDturlar. 

~~=ı·;:-. 
Ditleri içinden dıtmdan temizliyen her kesin beiendiii Ye 

doktor1ann taYıiye ettikleri en sert. aıhhi ve aajlaıa ...... 

B R Q .N Z 
Dit F ll'Ç&lıdU' ..... . 

Her eczane ve tuhafiye maiazalarında arayınız. 
i 
1 er-:<-- ._, ·~ 
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Almanyadan esaslı tavizler isteniyor· 
BB. Mussolini ve Hitler - Tuna 

Musolini -Bitler görüşmesi 
Bilhassa Avrupa Statokusu nazik 
meselesi üzerinde cereyan etmiştir 

'{ , i r ve Göring bir tayyarenin ı.çuşunu 
seyrediyorlar ..• Ve Alman nazırı 

PARIS 7 (ö.R)- ltalyada BB. Bitler ve Muaaolini 
arasında yapılan göriqmeler siyasi mahfellerin dikka
tini celbetmektedir. Havaa Ajansı muhabirinin verdi
ği izahata göre görilfmeler bilhaaaa Avrupa statüko
su nazik meseleai üzerinde cereyan etm~tir. Bütün res
mi merasim esnasında B.Muaaolini bu meselelerin doa
yelerİnİ tedkik için 11k 11k B. Bitlerin yanından ayrıl
mış ve onu kralla bırakmı,tır. Tuna ve Balkanlar me
se!e!e~n bilhaua ~e old~1;1 v~. iki h~kümet)forumu ve Venedik ak~<ıemiai gençleri, askeri mclmıp
reısmın bu meselelerı tam ve açık bır suzgenlikle ele ler talebesi Karabinye ve haınbaracı taburları geçmeğe 
aldıktan söylenmektedir.. . . baslamı,la;dır. 

Orta Avrupa ekonomik meaelel~rıne g~l!nce, ltal- Geçid resminin muhtelif safhaları kralın bulunduğu 
yanın Roma protokollerile Macarıstan gibı Avuatur- tribünden radvo ile her tarafa bildirilmektedir. 
yaya da temin etm_is olduiu iatianai va~~yet, ~ vuıtur- Bu teşekküllerden soma askeri martlar çalmağa baJ
Y!lnın Almanyaya ılhakından sonra, tabı! yenı~en ted- lanmış ve katırlara yüklü mitralyöz ve ufak toplarla 
~e muhta~. ltalya Avusturyava temın et°.!ış oldu- mücehhez piyade kıtalan, alp taburları, cebel batarya
llU menfaatten Alman vaya da mu!ıafaza .etmeg~ !ıazır- lan. süratle geçmi~lerdir. • 
dır. Fakat buna karşılık ol!"ak 'f rıyeste ~anı !~ın Al- Bunlan müteakıp hava kuyvetlerine mensup bır 
manyadan bazı esaslı tavızler ıstemektedır. Diıter ta- alay arkaaında.ıı talı.klı otomobıllerle büyük harp ma
rafdan ~:mv~ın ekonomik o'!"'ai siv.~ti sebebil'.le lulleri, bunları takiben de aeri ve ağır hücum tankları 
Tuna vadısındeki bazı madde len kendısıne basrettır- bir motörlü istihkam alayı bir motörlü kimya alayı 21 
ınesi iate!"!lektedir. Cünkii bu !"add~l~r~en meseli kilometre menzilli olan 1

1

52 milimetrelik toplar,' bir 
kereste gibı bazılarına ltalyanın şıddetli ihtiyacı vardır. motörlü berzaıtliyeri alayı ve İmparatorluğun yerli as-1 
.~o~ 7 (ö.R) - ~çe do!'811°1aya, orduya, .fatiat kerleri geçmişlerdir. 

milialerme hıtaben emn yevmiler ne,rederek geçıd re- Geçid resminden sonra Alman ve ltalyan marıları f 
simlerinden kralın ve Führerin çok mütehassıs olduk- çalınmııtır. Führer açık bir otomobile binerek kral im
~ı bildirmit ve kendisinin de iftihannı tebliğ etmit- paratorun yanına oturmuş ve zafer sokağından aynl
tir. . • • m14tır. Arkadan gelen otomobillerde kraliçe, prentes· 

«D. A. Z.11 Alman gazeteaı ltalyan bahrı ve askerı ler, ltalyan ve Alman nazırları bulunmakta idi. 
geçidlerinin Führer üzerinde en derin bir tesir hasıl et- Tekrar büyük alkıtlarla selamlanan alay Kirinal ıa-
tiği ve Almanya gibi ltalyanın da sulh kuvvetlerinde rayına dönmüttür. · 
sulhun en iyi teminatını gördüğünü ispat ettiğini ya- Roma 7 (A.A) - Dün sabah yapılan büyük askeri 
ıayor. Bütün Alman gazeteleri bu geçid resimlerinde geçide elli bin asker, 600 otomobil, 320 zırhlı otomo
bazır bulunan Alman askeri Wısiyetleri üzerindeki te- bil, 200 tank, 400 top, 200 torpil, 9 endaht makinesi 
ıirlerinden bahsediyorlar. Bilhassa bahri manevralar ve 2500 at ~tirak etm~tir. 
esnasında denizin hiç sakin olmamasına rağmen en Roma 7 (A.A) - Havas Ajansının muhabiri bil-
ufak bir hadisenin bile çıkmadığı görülmüştür. diriyor: 

lngiliz gazetelerinden tıTimes», cDaily Maibı ve İyi bir menbadan öğrenildiğine göre dün öğleden 
«Daily Telegraph» deniz manevralarının ltalyan filo- 10nra Kapitulu ziyaretlerinden evvel yaptıklan görüt· 
•unun müessir bir kuvvet olduğunu ispan ettiğini kay- meler esnasında Düçe ile Führer pek nazik bir mesele 
dedi yor. Fransız cJournal» bilhassa 90 tahtelbahirin olan A vrupanın cenubi tarkisinde ltalyan ve Alman 
ayni anda batarak yine ayni anda au yüzüne çıkmaları- nüfuz mıntakalan meselesini tetkik etmeğe ba§lamq
nı takdir ediyor ve 212 harp gemiainin büyük bir bir- )ardır. 
tik ve maharetle manevra yaptıklarını kaydediyor. Mussolini bot vakitlerini Ciano ve hariciye nezare-

c Temp111 gazeteıi 4unları yazıyor: Manevraya ifti- tinin eksperleriyle birlikte günün ba§lıca meaeleaini 
rak eden gemilerin ekserisi yeni yapılmııtır. ita ya tetkike tahsis etmekte ve bu müddet zarfında etiket 
ıı:enç1 modem, son derece modem bir filoya maliktir. icaplarının müsaadesi niıbetinde Bitleri kral ile yalmz 
Bu da Düçenin her an milletin emniyetini koruyabile- bırakmaktadır. 
cek bir donanma yaratmak hususundaki azminin neti- Emin bir ltalyan menbaından haber verildiğine göre 
ceaidir. Umumi harpden evvel ltalyan filosu diğer bü- ltalyan ve Alman devlet adamları Tuna ve Balkan m 
yük devlet filolarından daha aşağı idi. Fakat bu gün selelerini açıkça konuşmaktadırlar. Malum olduğu 
vaziyet biç te ayni değildir. Napoli gösterisi ltalyanın veçhile ltalya Roma protokollarına tevfikan A vuatur
kudreti ve kuvveti gittikçe artan bir deniz kuvvetine ya ve Macariatana iktıaadi menfaatler temin etmİ§ idi. 
malik olduğunu göstermİ•tİr. Bu menfaatler tekrar gözden geçirilecektir. Çünkü 

Roma 7 (ö.R) - Leh hariciye nazın B. Bek B. ltalya Almanya kendisine eaaalı imtiyazlarda bulım· 
Hitlerin Roma seyahatinin emniyet ve sulha yardım mağa razı olmadıkça Avuıturyaya verdiği imtiyazlan 
edici bir hadise olduğunu aöy le01İ4tİr. bilhaaaa T riyeste (İmanından istifade etmek hakkım 

Roma 7 (A.A) - Kral ile Bitler saat 10,10 daza- Almanyaya devretmiyecektir. 
fer sokağında kurulan tribüne geJmitlerdir. Bitler kra- Diğer cihetten ltalyan Alman müzakereleri eanaaın
lic;enin soluna oturmu,tur. Halk misafiri uzun ve he- da Cekoslovakya meselesine temas edileceği öğrenil-

Balkanlar ışını 
• • konuştular • ve 

Fransada 1 Südet Almanları 
Mali siyaset 

Frangın düşürülme~i 
hoşnutsuzluk uyan· 

dırmıştır ; 
- 1 

ROMA, 7 (ö.R) - Jtalyan ga-
1 

Çiftçi partisi Hanlayn 
bjrieşmekten vazgeçti 

' .~ 
... 

l AH 
U$S(A. 

Çelıoılovalıya haritası 

zeteleri Franaımın yeni mali siya .. 1 
ııetini Fransa içinde tehlikeli hir l 
vaziyet ihdas etmi' bir hadise gi
bi göstermeğe çalı,ıyorlar. Bunla
rın iddialarına bakılırıa Daladi
ye kabinesinin frangın kıymetini 
filen yeniden dütürmü' olması 
memleket içinde bir hotnutauzluk 
uyandırmıthr. Bilhaaaa hayat ba
halılığının böyl~e yeniden art
masının kurbanı olan itçi yıeınla
rının reakıiyonu son derece •id · 
detli olmu9tur. Bunlar it ücretleri
nin yeni vaziyete göre yeniden u
tırılmaıını istemektedirler. Bu ha
reketin ba,ında Franıız umumi 
meıai konfederasyonu relsl bay 
Jouhau vardır. Halk yığınları ~ü
kümeti mali oligartiler\n arztılar ı
na uymut olmakla il!ınn:ı etmekte 
ve yeniden Ucretle:rin -vaziyete uy- PARIS, 7 (ö.R) - Merkezi av- ıı bildiriyor : 
durulmaımı iatemek~ ~dirler.Grev- rupa vaziyetinin sulh mecrasında Fransız ve lngiliz hükümetl.-
ler tekrar batlamıttır. Havr lima- inkitafı ıçın Çekoslovakyadaki rinin Çekoslovakya hükümetl 
nı umumi grev vaziyetindedir. Bu Alman ekalliyeti meıelesi hak- nezdinde yapmayı 28 nisanda ka· 
hareket giUikçe geni11emektedir .. kında lngiltere ve Fransa ıefirle- rarlattırdıkları teşebbüs bugün 

B. Mar,andu 

ri bugün Çekoslovak hariciye ne- veya yarın yapılacaktır. Diğer ta· 
zareti nezdinde dostane bir teteb- raftan lngilterenin Berlin nezdin
büste bulunmutlar ve hükümetle- de yapacağı tetebbüs te yapı mak 
rinin tavsiyelerini bildirmitlerdir. üzeredir. iyi malumat alan maha
Buna miivazi olarak lngiliz aefiri- fil Büyük Britanyanın Berlin ci
nin Berlind111 Almar hükümeti çisi Henderaonun bu aktam bu 
nezdinde yap.-ıc1ığı tetebhüs bay meıele hakkında görütmek üzere 
Bitlerin Berline a•ıdetini takip maretal Göringi ziyaret edeceği. 
edecektir. ni beyan etmektedir. 

Pragdan bildirildiğine göre bu lngiltere ile F ranaanın Prag 
vaziyet münasebetiyle Çekoalo- nezdindeki tetebbüsleri hakkında 
vak hükümeti tarafından ••ağıda- aalahiyettar mahafilde beyan 
ki tebliğ netredilmittir • olunduğuna göre bu iki memleke

c Kabinenin ml'lhch•I. komiteci tin Prag elçileri Çekoslovakyamn 
milletler statüsü meııeleshıi tefer· iatiklali ve tamamiyetiyle telif 
rüatiyle tetkike devam etm•ttir .• edilebilecek en son hadde kadar 
Bu meaele her zam,..nrlıı.11 'li11ade Alman ckalliyetinin tatmin edil
günün davası teklini almı,tı•. Zi- meaini Çekoalovak ricaline doat
ra lngiliz ve Frıt.nsız hükümetleri ça tavsiye edecekler ·ıe fakat Çe
Londra konferanomda kararla~- koslovakyanın dahili itlerine ka
brdıkları tavsiyele~i Çel·rslcvalı: rı~mak gibi bir vaziyet hadis ol
hükümetine teblit'e P .. ıog , .. firlt.r:. maması için her türlü 1arih tel-
ni memur etmitle~d•r.,, kinlerden içtinap edeceklerdir. 

' Diğer taraftan yıne Pragdan Parbte mevcut kanaate göre 
bildirildiğine göre 28 marltll Hen- Prag hükümeti bu tetebbüs hak
layn Siidet partisiyle birle~meğe kında genİf bir anlayıf göatere
karar vermit olıu. Alman Çiftçi cektir. Filhakika daha Franıız-ln
partiıi yeniden 1!.ilstakil bir tetek- giliz müzakereleri yapılmadan 
kül olarak kurulmuftur. Çünkü bu ~vvel Çekoslovakyanın Paris ve 
sol cenah partisinin mensuplar• Londtaya tevc!i ettiği muhtıra Çe. 
parti tefleri tarafından verile1ı l<oolovı.kyanm .&.lm_n ekalliyeti 
direktifleri takipten imtina etmi~- ha1dunch çok libert..1 tedbirler al
lerdir. Hatta bazıları Henlayn mağa amade bulunduğunu gös
partisine iltihak etmektenıe çiftçi tcriycıdu. Fakat tuı·aw1 muhakkak 
partisinden çekilmeği tercih et- ki Çekoslovak hükümetiyle Al. 
mitlerdi. Partiyi kabinede temsil man ekalliyeti araaında her han
eden bir nazır da bu sebeple istifa gi bir uzlatma mezkur ekalliyetle 
etmİftİ. Çiftçi partisinin yeniden r.::ıünaacbotte bulunduğuna 'üp
tetekülü bay Henlaynın Çekoslo- h_ olmıyan Berlin hükümeti Çe
vakyadaki bütün Almanları tem- koslovakya devleti kQdroıu için
ıil iddiasına indirilmit yeni bir de her hangi bir doatane sureti 
darbedir. halli kabul ettiei takdirde müm

P ARiS, 7 (A.A) - Havas ajan- kün olabilir. 

yecanlı tezahüratla U...ılanıı,tır. mistir. 
Kral imparator ile Düçe Bitlerin yanında oturmuı- Roma 7 (A.A) - Sahahdan beri durmadan ve tid- p · 7 (ÖR) Fransada 

lardır. Derhal trampetler muttariden çalmağa ba§lamı, detli bir surette yağan yağmurlar dolayısivle bu günkü arıs, · • -. . •• lngiliz kral! Haziranda 
Parisi ziyaret edecek 

ve Roma geçid resmi adımile Belila müfrezeleri, ıilih- proıp"amda bazı değ~iklikler yapılmı,tır. Ezcümle kara frang~n .daha af~g.ı .. •ne~ıyecegı, 
törler, avan gadistler, genç f114istler, işçiler, Muısolini ve hava manevraları bu sabah yapılmıyacaktır. aıgarı hır had tayını uzerıne Fra~-

aadan kaçını' olan sermayelerın 

Valansiya dün de tek
rar bombardıman edildi 

PARIS, 7 (ö.R) - ispanyada Katalonya cephesinde sükunet 
vardır. Fakat Şark cephesinde Nasyonalistlerin ileri hareketi de
vam ediyor. Deniz cephesinde, bütün İspanyada hüküm aüren 
yağmur ve fırtınalara rağmen Naıyonaliıtler ilerlemi,Ierdir. Mo
relyano mıntakasında Nasyonalistler Pinto T orres köyünü bir 
kac kilometre geçmi~ler ve esirler almıtlardır. 

Valansiya bu sabah asi tayyareler tarafından bombardıman 
edilmi,tir. 8 ölü ve 15 yaralı vardır. Maddi hasar mühimdir. Ha
va müdafaa bataryaları ve hükümet avcı filotillalan neticede 
düsman tayyarelerini tardetmitlerdir. 

CENEVRE, 7 (ö.R) - Cümhuriyetçi İspanyanın Cenevre 
mümeasilinin Latin Amerika cümhuriyetlerinin delegeleri nez
dinde bir tetebbüste bulunarak İspanya harbine nihayet vermek 
için bir tavaasutta bulunmalarını istediği bazı ecnebi gazeteleri 
tarafından yazılmıttı• lspanyol hükümeti hükümetten böyle hiç 
bir talimat almadığını ve Latin Amerika delegeleri nezdinde böy
le bir te,ebbüste bulunmadığını bildirerek haberi tekzip etmittir. 

Edirnede 
çok ehemmiyetli mikyasta olarak 
avdeti devam etmektedir. Maliye 
vekaleti bu hususta rakkam net- PARIS, 7 (ö.R) - lngiliz hü- ne büyük bir ıeçit reımi yapıla-
rinden sakınmakla beraber dün kümdarlarının Fransayı ziyaretle- c:ık ve öğleyin Veraay ıarayının 

Pehlivan güreş/eri de Franıaya dönen sermayelerin ri programı ~imdi rermi fekilde a?"n:ılar deh!izinde. 400 ki,ilik. bir 
Edime 7 (A.A) - Milli güret milyarca frank olduğu ve ana va- hazırlanmıttır. Kral ve lcraliçe 28 zıy:ıfet ve~_ılc;::ektır. 30 h_azıran 

bayramı aayılan 6 Mayıs ve Üç gün tana sermayelerin dönmesi hadi- haziran salı günü Parise gelecek- pertcmbe gunu.kr~l ve kralıçe ba-
.. k l b"' "k K kp ·· sesinı'n ı"lk gu'"ndeki seyrinin yavaf l I "k 1 · h · d'I zı kabul meraıımınde ve ak,am ıurece o an uyu ır ınar guret- • er ve ı a;net erme ta 111 e ı en . . 

!eri bu gün başladı. Yam ciddi güre~- lamadığı bildirilmektedir. Hükü-1 hariciye nezareti sarayına gider- o!'lderahtıyatrobsunl da vekrıllecdek teB'?-
1 l k 8 M t h 1. · · d" 1 k d'" b . sı e azır u unaca ar ır. ır 
er o aca ayıs a en araret ısı met ~ım ı mem e ete onen U iken Fot Şanzelize caddelerinden .. .. I ·ı· h'" 

1 ak H 1 d .. ld""" .ı ı · tt ı k 1 ' temmuz cuma gunu ngı ız u• 
yapı ac tır. ava ar uze ıgınoen sermaye erın mua a a maması· O htımında g kler· k .. d 1 A 1 h • b · 
gilreşleri seyretıneğe gelenler kala- nı, bilakis ekonomik faaliyet sa- v~ rsay r~ n eçece u~ .ar arı vuatura ya arp a •· 
bal klaşt Tekirdağlı Hü&eyi 18 hasına geçerek yaratıcı bir tesir dır. 29 hazıran çar,amba günü sa· desını açacaklar ve Anas yoluyle 
pe~livan;~ Tekirdağından geld7. Her göstermesini temin edecek eko- bahleyin hükümdarların terefi· lngiltereye döneceklerdir. 
tarafdan gelen pehlivanlarla bu sene- nomik tedbirleri düsünmekle mes- . . . - . 
ki güre,ler her yıldan meraklı ola- guldür. Mali vaziyetin salahın~ jlanan bır hakik~t. halınde ~~r~ı- çısı olan Franaanın ekonomık fa· 
caktır. Güretler bir kaç koldan filim bir iaaret te Fransa bankası iskon- lamakta ve lngılız ekonomııının aliyetindeki geli,meden lngiliz 
ve fotoğrafla tesbit olunmaktadır. ta h~ddinin yüzde 4 ten yüzde üç de bundan iatifade edeceğini ümit endüstrisinin ve umumi olarak 

LJ b • J '/ • • buçuğa indirilmesidir. etmektedirler. Gerçi Fransız eko- dünya ekonomisinin istifade ede-
n ar zye l eTlffllZ Londradan bildirildiğine göre nomisinin dünya vaziyetindeki te- ceğinden tüphe edilmemektedir .• 

Jatanbul 7 (Telefonla) _ Kuleli lngiliz mali mahfelleri Fransanın siri lngiliz ekonomisine nisbetle Demokratik memleketlerde eko
liaeaini ikmal eden 500 talebenin ekonomik kalkınmasını müphem çok daha azdır. Fakat büyük bir nomik vaziyetin inkitafı ise, siya• 
Harbiyeye geçme meraıimi bu gün bir imkan halinde değil, fakat ham madde ithalatçısı ve ehem· si vaziyet Üzerinde de faydalı te-
yapılm1ttır. timdiden tesirleri görülmeie bat- miyetli bir mamul madde ihracat- sirlerden ıreri kalmıyacaktır. 


