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B~muharrir ve umumt neşriyat mildilrü: 
HAKKI OCAKOCLU 

A BO N E Ş E R- A- 1 T l 

DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik..... .. ..... 1400 
Altı aylık •. . .. ... ...... . 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 
~ .......................................... . 
~f!A TI ( 5 ) KURUŞTUR 

• 
Cümhurıyetin ı:ıe Cümhurl11et eserinin be~, sııbahlan çıka,. ıiya~ aazetedi7' 

lngiliz Harbiye nazırı 
Maltaya gidiyor 

LONDRA 12 (A.A)- Harbiye nezare
tinin bildirdiğine göre harbiye nazırı B. Kor 
.BeJisa müdafaa tertibatını ve askeri mües
seseleri teftiş etmek üzere bu hafta nihaye
tinde tayyare ile Maltaya gidecektir. -' 

YENi ASIR Matbaasında buılm11tır 

Türkiye- Fransa dostluk muahedesi 
Fransa 

: Kuvvetli bir şef 
bulacak mı? 

--0-

~ra!lsanm esvap değ~tirir gibi ~İr
J' arcJ1!1ca kabine deği,tirmes~, 
taılaız buhranı etrafında umumi 
~ın artmasını mucip olmuitm. 
A~aöa sulhun (esisi ve · muhafa
e..ı için, Fransanın kendisine dü§en 
~iihiın rolü görebilecek kudrette ol
~ını istiyenler, bu :memJeket·dahi-

Bir 
köyde 

---0--

Yağmurdan 
ev yı.kıldı 

•• uç 

Bir lngiliz gazetesine göre 

Müza.kereler hayli-ilerlemiş 
Mayısda imzalanacakmış 

Yeni 
Radyo 

istasyonumuz 
bitmek üzere 
ISTANBUL, 12 (H.;_;)-

• ıatikrara kavupnadıkça sürprizle
::. tevali ~eğhıden endişededir-

1 

ISTANBUl:., 12 (Huauai)
Sivaaa tiıbi Y ıldızelinin Mum- : 
cu köyünde aon günlerde ya
ğan fiddetli yağmurlardan 3 
ev çökmüş, 5 kip ölmiifiür. 3 
kifi de ağır ıarette yaralan
mıştır. Yaralılar tedavi altına 
alınmı,lardu. Diğer evinin 
çökme tehlikeai karıuınJa 
tedbirler alınmıftır. F:rans~ . sağ, sol mücade1~:sinde I 

).tnız dalıildeki aülnınetini kaybet- =::=---.--:.::=:::E::=::=::-:=:=::=::===:::::::! 
~ blniam1Jtır. Aynı zamanda ı 
~eki nüfuz ve ·prestijini ·de JCay-ı 
~İ§tir. Bu vaziyetten en çok isti-
~ eden Franaanın en büyük ra- V·erem 

'lstanbul 12" (Hususi) - Deyli Telgraf gazGtesi, 
Türkrye ile FTansa &rasmda ?.ostluk m:uah~esi. ~kdi 
için cereyan etmekte olan ~uzakerclenn musaıd ~şe
kilde ilerilediğini, muahedemn Mayıs ortasına dogru 
imzalanması beklendiğini yazıyor. 

Mayıs ayı içinde eski Fransız hariciye nazın B. Pol 
Bonkurun Ankarayı ziyareti muhtemeldi. . Fnmaada 
sık sık ~ gösteren ve birbirini taki_p ,eden kabine buh
ranları B .. lvon Delbos gibi B. Pol Bonkurun da hu zi-
yaretlerini kuvve~en file çıkanna~a imk~.n .. bır.~ma: 
mışhr. Yeni haricıyc nazırı B._ J<?rJ ~~e onumuzdekı 
haftalar içinde Fransız başveki~ ıle birlıkte LondraY.ı 
zi~aret Ccleceğinden ve Fransa ıle ltalya arasında mu
zakerelerin başlaması kuvvetle muhtemel bulundu-

Etimenıttalıi radyo idayo
nunan inf'l'dı IHtmeh i.ure
Jir. Yeni iıla.yon lenİmuan 
yirmi beıinde törenle latıliye-
t• g~ecelltir. · 

Ba ,olı. lnıuvetli olacaJc I• 
layon .ayeanJe Aıdrara ~ 
riyalı bütün tliin)'G;#on .,. 
billiaaa memleJtetimizin Mr 
taralıiulan rolı net oUıJ'iıl ta-
lıip eclilebilefflıtir. · 

~ Almanya olmu,tur. Almanya 
1918 hezimetinin bütün ağır ·netice
~tini ortadan kaldırnıııtır. O surette 
'll d918 in büyük mağlubu» artık 
~ bakımdan muzaffer bir .ınemle
~et mevkiine yüluelmiıtir. A;man
)-.ıın kendisine cebrü ,iddetle tah
lllil edilen haksız bir muahedenin 
lııGJnimlerinden 11ynlarak adaleti 
IEendi kuvvetile temin etmiş olması 
~e kadar haklı ve tabii bir hadise ise 
lllUncfan sonra bu nüfuz ve kuvveti' 
~ chekemonya» tesisinde • kullan-! 
...._ı ihtimali de o niıbette endişeler 

Pavyonunun te
mel atma töreni 
Emrazı sariye 

hastanesi bahce-

ğundan Ankarayı ziy~et tasavvurunu~ ş_imdil~ tc:~ir 
edilmiş olduğu kanaatı var.dır. B\I ~dı~e ye~ı T urk 
muahedesinin Ankarada mı yoksa Parııte mı ımza 
edileceğine dair henüz sarih bir malumat mevcud de
ğildir. 

Yeni Fraıu12 Hariciye Nazırı B. J. Bonne ve 
yeni Nazırlardan B. Saro 

Çinde 

• 
sinde dün yapıldı 

Hariciye Mısır Hariciye Nazırı ile 
Vekilimiz arasında çok samimi 

hararetli nutuklar söylendi 
ve 

Japonlar kötii bir 
vaziyete ·girdiler 
Çi~ kuvvetleri 
Şanghay üstüne 

yürüyorlar 

~vzuu olabilir. 
F' itte bu umumi kararsızlık içinde 
ranaanın arzettiği manzara Avrupa 

•ulhu İçin emniyet verecek mahiyet· 
le aayı1amaz. 
F' Nitekim, yakın zamanlara kadar, 

l'anaaya bağlı olan Küçük Antant 
tneınleketleri, Fransanın uyanması 
•ec:iktikçe, kendi .kuvvetlerine gil
-.enttıekten daha salim yol olma
d.iını hiuetmifler, ıiyuetlerine ta
~en hikim olmuılardır. Bu yüz
~ Fraıuanın Cenubi Şarki Avru
~ kendine mutlak surette bağlı 
t,liklci ettiği memleketlerle bağlan 
~'"temiıtir. Şimdilik yalnız Çekos
~\raky~ Fransa ile mukadderahm 
111tJettiren bağlan muhafaza etmek-
~İr. Verem hcutaneıinin temel atma töreninde bulunanlardan bir grup 

l>iier taraftan «Ren» ımırlannda Dün Tepecikteki emrazı sariye Senelerden beri lzmir muhiti-
tliyetegayyer menfaatlere» sahip lıastaneai, bahçesinde, elli yataklı ne ıayıaız . hizmetler eden ve bula-
01-n lngiltere Fransada buhranların bir cverem pavyonu» nun temeli tıcı afetlerden halkımızı koruma 
~amından rahatsızlık duymakta- atılmıttır. Temel atma merasimi- vazifesini bihakkın ifa eden bu 
d.r. lngilterenin bugünkü politika- ne davetli bulunanlar ıaat on bir- müeasese, tefkilatına yeni ve hu
"-ıda Franaadaki dahili kararsızlık de batta vali ve Belediye reiai ol- ıusi bir branf, bir verem pavyonu 
~İm bir amil olmu§tur. lngilt~~e m~k .. üze~e, tehrimizde~~ hastane ~~er~.en öğünme~te pek hak.~ı ~~i. 
~Ya ile cananavi dostluk» politı- mudurlerı, doktorlar, vılayet mec- Çunku ıayısız muracaatler onun
~ını ihya ederek umumi uzlaşma- liıi azaları emrazı sariye hastane- de, tecrit vazif eıini göremeden, 
)t "annak huausunda istical göster- ıine gelmitlerdir. gözlerini hayata yuman bir hasta
~ Avrupada bir kerre bozulan Misafirler haıtane bat tabibi nın karyolasına ıaati ıaatine yeni 
""~et muvazenesini iade etmek Doktor Lütfü Sabri Serinken ve bir hasta kabul etmek ıstırannda 'u burada en büyük teıiri yap- doktor arka<latları tarafından bulunan bu müeaseıe, aenelerden 
~. kartılanmıtlar ve hastaneyi ıe:z:· beri bir verem pavyonu yükıelt-

mit1erdir. -SONU 4 tJNCtJ SAHiFEDE-
~ lrıail~ere şuna ~idir ki, Munoli- - -
~ Avusturyanm ılhakından gonra T · • 
,~n.doıtluğun_uı;ı _hu·'!~~tini hiı- ayare pıyangosu '1ca· l§tır. Musaolmı ıatedıgı kadnr 
~~ iddia etsin, Avuaturyanın is
lttı ı merkezi ve Şarki A vrupada 

~_Yanın nüfuzu için hayati bir Ik• •• b• ı• 27761 
~~rniyeti haizdi. Avusturya ile } yuz )fi tr a merhaba diyoruz. R&bıtalarımız çok 
~e bugün o nüfuz ortadan kay- kuvvetlidir. Tarih bizleri uzun mild-
i\ h.ıuttur. Onun yerine Almanya- • b t tt• det beraber yürütmüş mukadderatı-
f)J:ı Brenere dayanan nüfuzu kaim fi umar aya ısa e e ) mızı birleştirmiştir. Müstakil Mısır 
"t UJtur. l§te lngiltere kuvvetler bu maziyi hiç unutrruyacak ve unu-

Çinlilerin yürüdükleri Şanghaydan bir mcuuara ..... 
Tokyo 12 (A.A) - Çin Japon !kollan ve Cerda1la akıncıları $ang• 

ihtilafına japonyanm lngiltere hükü- hayın 40 kilometre yakinine gelmiş4 
metinin tavassutunu istediğine dair )erdir. Şanghay ve Hankeudaki ja
Londradan verilen haber1er hariciye pon garnizonlarının gayretleri çin• 

j nazırının mümessili tarafından ka- Jileri ileri hareketlerinde durdurma• 
tiyen tekzip edilmiştir. Bu zat resmt ğa kafi gelmediğinden 9 Nisanda 
veya yan resmi §Ckilde bu hususta Paetunga on bin japon ihraç e<lilmit
hiç bir teşebbüs yapılmadığını kay~ tir. Bunlar bu mmtakaya doğru ile-
detmiş ve demiştir ki: rilemekteJir. 

Bu haberin propaganda yapmak ŞanRh&y enternasyonal imtiyazll 
maksadiyle çinliler tarafından ioaa mıntakaya iltica etmekte olan çln-
edildiğine oüphe yoktur. liler japonların acele surette tahki
Londra 12(A.A)- Royter ajansının mat vücuda getirmek üzere amele 

çinden çok iyi bir menbadan ö~ren• toplam&kta olduğunu blldimıektc
diğine göre çin ordusunun ileri dirler. 

Ziraat kongresi 
Zirai kalkınma yolunda 

hazırlıklar ilerliyor 
l~"~enesinin iadesini dü,ünürken tamıyacak. Aramızdaki ezeli rabıta-
lij Yanın bugünkü vaziyetinden is- 1, 3, 5, 7, 9 la hı.tenlere amortı• du··ştu .. lan~ ~alnız ruhi, manevi, dini değil Köylüler de murahhas gönderecekler fi 'ele edebileceğini ümit etmektedir. aym aı)e hayatının rabıtalarıdır. Ya-
d~ ne kadar, Muasolininin ltalyan 200.000 LiRAYI 1509 LiRA KAZANANLAR nn teati edilecek muahedenin kar- Ziraat kongresi hazarlıkları arbk en muvafık bir şekilde kalkınmasını 
()1-.ı llıasisi elinde. mü~hiş . ~ir atu 19351 15122 34064 8798 11208 deşliğimizi te~viye edeceği~den m.es- son safhaya dahil .ol~uf ve hazırlık- temin için vekaletimizce bir proğram 
~btı ~orna - Berlın mıhverını terk- 27761 NUMARA KAZANDI 38387 ruruz. Akdenızde sulhun ıdamcsıne lar için daha genış hır zaman hıra- hazı~lanıyor.> 
~ eıı _beklenemezse de zaman bu Bu numaranın son üç rakkami- 1000 LiRA KAZANANLAR çalı~n şark ailesinin kıymetli büyük kılmıştır. Bundan maksad, kongreye Yıne ayni yazıda başvekilimizin 
~r. Verın tesirini ortadan kaldırabi- le nihayet bulan biletler yü:z: lira 36525 2331 31708 27853 35002 uzvu Türkiyenin siz aziz vekilini arzedilecek büyük zirai kalkın"?a bu programla bizzat m~şgu} ~1du~-

8'lha. amorti kazanmıtlardır. 35761 5601 27997 tekrar selamlıyorum. planını ikmal etmek ve kongrenın lan ve hazırlıkları takıp ettıklerı, 
~ sa Franaa, h alya ile mü- 20000 Lira 31795 Numaraya 200 URA KAZANANLAR Mısır hariciye nazırı sözlerini §ÖY- huzuruna haznlıklı olarak çıkmak- Türkiye ziraati İçin en muvafık şek-
1',. ~y~ &İri§irae bu neticeye doğ- 15000 lira 33851 Numaraya çık- 1273 25378 25490 12586 6249 le bitirmiştir : br. lin kongre kararile meydana çıkaca-
~ırn adımlar ~tı.lm~ı . kotar- mıttır. Son üç rak~amlariyle ni· 7203 38641 6326 39353 354 Sizinle ayni ~aye, azim ve ima~1a Dün zD:~t vek~eti~aen vi~yete, ği bildirilme~tedir. . . . . . 
l~ ~· Bunun 1~ındir ki lngıl- hayet bulan biletler 100 lira ka- 35367 5554 16392 4824 25762 sulhun resanetme çalışıyoruz. Tur- k.ongre munasebetıyle Relen bu ya- Bu gayenm elde edılme!ı ıçın zı· 
~ ~ '•Yaa! mahfilleri F ransanın zarimıtlardır: · · · 4245 26583 28678 28914 34584 kiyeyi bugünkü mevkie yükselten zıda deniliyor ki: · raat' vekilCti, bizzat ziraat1e ve ha! · 
, ""etli adamı nyılan bay Dala- -tOOOO·l.ira · "11195 No. 406 33533 20127 7207 ·37955 büyük ŞE.Ple nıuaVinleıinin \myük cMcmlcketimiz ziraatinin bUyük vancilıkla i§tigal eder, hayvan yetıo-

SONu 2 iNCi SAHiFEDE _ - 3000Lira·1869 6212 No. 29461 15180 35010 14616 28144 eaerlerini llüyük alaka ile takip edi-- önder Atatürkün nutuklarında ip- tirmeaini bilir köylülerimiz arasında 
EVKETBILGIN KAZANMI LARD~IR.~___..;:...._l....m-....SO!ıllULIMCl.J~~DA--....L~o.aııu.....11A1~L.C..A~~ıL_ı..-a..Jı...aac.....ı...J.J..---.ıı.-...w.._._..ı1-.JL..-...ELl.au....:a.....ı1a1&.::&....a..&.aıl....._.~----~ 
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Ç k d b. t EHiR HABERC:ERi OCU e e tya 1 Kuvvetli bir şef 
Yazan: C.Kırhan v~ıaA yetı·mı·zde Sümerbank bulacak mı? 

Fransa 

Cümburi1et rejimi doiduğun-jeodi,eaini daima göz önünde bu-
1 Yerli mallar pazarı s AF-0--INCI SAHiFEDE 

be uk ecl b. --L-- l d l k d' h A f d mü Ju·rı·yetı.nde BA TAR 1 1 ~---_.__. dan ri çoc e ıyab ....-.ın- un urma arı, en ı ta sı ay a- Ui eti enin bö le bir ümit u~ 
da da tatlr•n bir ruh, cotkun bir ları için geliti cüzel yazı yazma- ı k b •• k • ı • "' • J ğ • •ki •ki b J' Y • il -
emel ye daha fUUrlU adamlarla ko- maları. milli ruhun saf havası İçin- pe oce cı ıgı ue lff f er ir ~e lefkil edemem'f ·:, plel 
-oruz. Amiklöpedilerden tutu- de çocuk lisan, seviye ve alikasmı Sümerbank umum Mtat maia· teeaiifle kartdaaufbr. BeJD 
y-,, a... d" ...1-L..&!L ek b • • • zaları direktarlü~-- ta,U. edilen .... etin lfindea gfiae ~ ~ 
:i1atd:W~~ki':; m:::: = ::ı::. bir meml et orcu ıhya edılecektır tehrimiz yerli ..:.r.; paz&l'I direk- keti nilaayet frama,a clabiU "';. 
• ,ederce yazı, çocuk mecmua Çocuğun liıaniyle konuf1ıuyan, törü bay Ahmet Özbakırla ayni ranlardan sakınmak I~,_. 
ve gazeteleri kitapçı raflariyle ga- basım ve resimlerinde çocuk ruhu- :....................................... lar kurıta ders göreceklerdir. Pa- tefkilitın umum mesut mubaaebe- J1ll'8Cah IDMLr? Bay ... DaladiJe. had' 
sete aabcılarının ellerinde her gün na ve milli karakterine yabancı : ~ k • ki r •Harp zartesi günleri ayrıca köylerden ciliğine tayin edilen Cevdet Bayık 1anın muhtaç oldugu ~. 1 kendilerini ıöaterirllen günlük ga- kalan eserlerin faydalan birer hiç, : ~ar ıpe e ı celenlere den ıöaterilecek yine dünkü lzmir vapuru ile yeni vazi- lider rollnü ginıhilec:ek midir ... 
zetelerde her hafta birer çocuk sa- zararları ise ölçü.üzdür. Bana bu ~ sanayiinde çok el- haftanın bir gfinü Tirede, konfe- felerine batlamak: üzere lstanbula Avrupa sulhunun mubdcleral'_,. 
bifesini gözlerimizin önüne aer- yazıyı yazamağa se-.keden a:Ah- • raıular Yerilecektir. Kursun ilk hareket etmitler ve büyük bir ka- suallere verilecek ceYapla ıda 
mektedirler. sen cürtin• in son n~rettiii ıtCan- verişli olduğundan deVt'esinde böcek tohumunun açıl- lahabk tarafmdan uğurlanmıtlar- bailıdar. BiLGiM 

Bu hareketler, çocuiun inkita- kaya• admdaki çocuk tiirleri ol· • ki • • f ı · maaa deri deiiftirmeleri uyku dır. ŞEVKET 
fını alakadar eden meseleler üze. du. Bu vesile ile burada bu eser ıpe erır;;ıze a ıp d , l . L--1 l . L:_tat-•- Hükümetimizin gıda maddeleri =-
• d d ü takb l -'-~ bakk d b" k ·· l ·ı hah evre en, uc. enme en, .... m· •· • b l d .. 1 tm • • rın e armanın m s e te&a- ın a ır aç cum e ı e ı- r l dır t k 11 . k uzerme ata ııı ucuza a sı1a- z· t k Si 

mülümüzün temellerini DYTetlen- etmeği münasip buldu~. TOZ a -~~ .. ?.'iun~a -~·u t'~rı v~oza:c:n ıeti Sümerbank salat mağazaları ıraa ongre 
d·--L d--L olcluıı:.- "' ş· d'k" k t ·ıı~ ahi~'-~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• or uru mesı ogre 1 ece .. n •· • d el tatb'k ba·1 nacak •e "'n~ ınucıa; m ..... u, çocuıat ım ı ı onu ar mı ı ve aaı 1 . T' . • . d . k b" balı d • d . böcek h s- azenn e e ı e~ • BASTARAFI l iNCi SAHlfı::P'P 
verilecek en küçfik bir önem ve' duyplaran inkifafı yönünden çOk ~.'~. ~ !'yeti ıç.ın e 1~ i k talak-::n e:L:ı:..1

1: aAaa eaeai :e bu suretle ııeyİf efyası halkımıza . . . nJtaraP 
kıymetin JUrdumuzun gelecekteki yerinde olmuf ... F..kat acaba aynı c~çılı~~1• ı~ya -~~ek, f ~na pe ... ' • • • Y. .. .., • daha ucuz ve müıait fUllarla te- ~kı mur~has!n. leCller~ ~ . 
pjlraeli9iae en bii,ük tesirleri ya- kitap içinde mütehalif seviyelere ~ek~ılagım ~oylu>:e . ogr~~m~k tut k:acımn yetıttırılmesı ogreb· min edilecektir. wunmı ıstemı~ır. Bu iki ko,li:;; 
pacaima wyal bir kanaat ve ima- bitap etmesi teknik 'bir noksan 1&· 1~1~ ~un ödemıfte bar ıpek oce - ie ekr b.. k T.... . t bd 't ed Bu maksatla bir halk müessese- rahha11 ıeçmelc üzcce ziraat 111 rell' 
nm dojdujuna delalet etmez mi 1 yılmaz mı? Kitapta ilk okulun çıl~ı kuHulkaçıl.mdı,brö. d . k . .:, b oce t1 igınk h t 1 

1 ki en si olan bu tetkili.tan batına getiri- rünün riyasetinde ziraat od~ u18 
Çocuk edebiyatiyle uiratmaia

1 
ikinci sımfmdan orta okul birinci makun a hevın e, I em,ıf ay- nıbertı 0 uf ed•e.1 u ~1 tu a 1b arm len bu iki genç arkadatımızın bu ve Veteriner müdürünün iştirP-" 

b lı lı d f 1 b. f k d I • I h' amınan uzunıy e açı mtf ve ara ı mesı esaı ır ve u n~ ld ffak I akl . _....: .. &f ya yarım asır an az a ır 1 sam ana a ar o an ıevıye ere ı- .. "'leci d . b l t' ld d"ld..... .. . pek b .. k yo a mu va o ac .. rma emm bir komisyon faaliyete ~eçec~,. .. • 
zaman oldu. Muallim Naci zama- tap eden parçalar bulmak mÜID- og en ıonra t~ ~·~ta 9:! an- ~el~"'~ eke ~ ~. ıgı lgun 1 

• • ocet - bulunmaktayız. § H d d bed il · tef\'İff 
d da b .. · d k k "' B h I b" d ek • eti jmıttar. Kursu Denızla ıpek bocek- çı ıgı t amut yo una gırmıt o a- I . b • d' kt" 1..... .. ta asa sonun a e erı ııdıs 

nl an a tılaru ~evzu .. ubzermb~ ~- ı unl.. lu b~, ~.~_':_d ser~?_ __ e i ç.iliği mektebi müdürü bay Akif caktır. . zedm~rl fUbesı Mır~L or ugub nhe f - edilmek şartile, ziraat bankall -" 
em oyna ... tecrü e ma ıyetı- 1 aap anı an ır nU1UAD ar. cruuen . k d' B'lh . ek b" k ........ telı yan ı en ay a.nmut u ata . . -·l'llP 

ni &fDUY&D bazı ldiçük tercümeler 1 gürtin• arkadatımız pekli& bilir ı ıdare edecek, çal .. masmda en ı- . 1 assa ~P oce çı . .'gmı - içeriıinde lstanbuldan gelerek va- mevcud pamuk mıbzerlerı ve~-_., .. 
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c:llanncla be daha ıenit fuliyet-•ni ve ali.kası bqb. ye yİDe 1aet-\m~uru bay Mesut yardım e- taaln"' u u.~aadn «
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• an a an• a.a-k"I muhuebeciliğine pazarın teeuü- tir. Dün ziraat vekaletinden vili~_J,, 
d .. ..:a-ı,___._ :-.. :d d .. • ... h ... 1 f"k" d'" L __ cektir. ıgı, muc e emn esasını tel' ı .. d b . al k' .. ,__ . t ba-'---- tehi:.::...• ~ ogru 7.-- .... a ını sos.- çaıın aya ve ı ar aBJUI..... öd • l ku 'k ' d ed ekti ipek böcekçT"'" d : ıun en erı ç •tan es ı tüccar...-- ve zuaa D&.lUIDa •- llJll' 

teren f.-dl -..1e Ye te,ebbialu bafbdar. liktir~iftelki -_çıdan . rı bı ahı edY- ihti~ r. .ti. ._... 
11

b8:
1 ~at dan bay Muharrem Şerbetçi oğlu mıfbr. Köylünün fenni ziraat~ 

L_Lılind lam ld l .. ··ı ' M f"b d __ _._ ed.-L! re • nca e't'l'eSı IOll ar a mam ve ı na •-ıyen ır aan . d'l . • H ik' . d . . aauı en ı anıt ar goru • . aama ı eser e ~ CUI'" ._ __ 1_ ik' d ed k .:: "d" öd ··•- h h tayan e ı mıttır. er ısme e lerıyle ,, gönneai 18yanı arzu 
11...a F-'--.. L:- bl uk ' tab" ol~.:.... • •L-1-"!L açt1111:11& Ye ı ay eYam ece - .. "'mresı ır. emı'r"" emen er ffak ti d'I . nıwoywo aw ~ r uman çoc yabnm ı ..... u .,......., .... ve • n.tt_ lan k ed . b. ey "pek böc i. eti ti . mu va ıye er ı eraz. .mektedir. ~ 

timclild siW lnah·mmemit bu- teknik eaaalana ihmil edilme4iii- lir. uaa açı un t naatı ır 1 e 1 Y f nr. · ~ 
ıibddl sltl mlll nrtapa teıı:elini ni ıöeteren cüzel nazııwa• da ha- haçm &J denm ederek ameli ve Şark ipekleri bugün h&l'.P sana- ~ 
tetkfl eden bir kıymet 1&J1lmamıt- labiliriz. A. Cürtia arkadaf'D nazari olarak ipek böceklerinin yiinde par&fUt imalinde en dYe
ta. 1 (4x3) gibi kıaa yezinlerle yudıi• \nasıl y~ittirileceği öğretilecektir. ri!.li i~ler .. ~a_sma g~~i~ için 

Garp -ıeketlerinde çocukla- nazımlarında muTaffak olduğu Kuraa ogretmenler, talebeler Ye TÜl'k ıpekçılıgının me-.ku ,.akael
ra alt netrfyabn her ,..ı cotkan bir görülüyor. Bu nazımlarında _ bir ilk okul mezun.o köJ çocukları de- mittir. Para getiren , ve i~~~ 
ırmak ıibl tatmakta olduğunu me- çOldannm taktikleri mürettip elin- Tam ~~ar· ~dan bafka ~l~. olan bu eT aan ab. yetıftarı
.ellt lnsflt.ede ,.alnız öğretmen de bozulmut olmasma rağmen· haftada uç ıun bırer saat kadın· cılenna memnun edecektir. 
birliklerinin bir yılhk: ne,riyabnın çocuğun alaka, havsala ve muhay
ortalama bir hesapla otus bin ra- : yelesine hitap edebilmiftir. Bazı 
kamını &fhimı hayretle ititiyo-

1 

küçük noksanlan dikkat nazarma 
ruz. · ahnmazsa muvaffak olduğu M;rle· Feci cinayet 

Merhum Miralay B. Osman 

Dün Bucadaki ebedi isti
rahatgihına tevdi edildi 

Edebiyat, çocUk Te gencin teki· nebilir. Bu ilk deneme olarak inti
mül yollannda o,...acbiı f aydala ' tar eden bu eser daha olgun eser-

1 

rol kadar zararla ıonuçlar da ve-ll~e bir baaamak vaadını bize Tel'- e· ·ı· . . Vali B. Fazlı Giilec merhumun yar-
reblllr. Metbur ev.._. adlı Ro- da.. Jr genç sevgı ISIDJ ' ~· 
mamn Mır pir ~ taklit nl-1 Arbdqamı lcutlarken Türk ç.o- ' el tığ h • f' ' f b JS ff • pı 
muwl olmalda blmıyarak inti- cuğunun lisan ve saire gibi keyfi- k. . d a yap ı ızme ıerı e aruz e ı~. 
hara kadar Aa•W•ii b!~ birfyetleri bea~ztesbit edilememit ol- se iZ yerın en yaraladı Enelki sün hayata gözlerini' Merhum Bucadald - ewisf..:; 
balrlfr•ttlr. ~. eeennın feci j muma ragmen bu ..haya ablan yuman Bolu saylan bay Oamanm almarek CMBUZlanla ~ 
sonaciar dol-• tesirinden dola- bütün genç kalenderin mühim bir 1 cenazesi dün öiled.en IOIU'a saat kabristana retirilmit. merla• # 

r~ ~~·~·~i=•nh.;::t.kt;.':.;,';:;,;: Lütfiye, Hüseyinin evlenme vaadile ~ .. ~ 8::.i'ti.!!t!~ı.:!d::!: =~~~~ 
adındaki romanl•n 11nıfımda oku- günden güne daha mükemmel di edilmittir. Vali, merhumun milli ~ 
dulum d_.. ,.W içinde cAliaa Hefeserlerin yaratalacağı inananı ka- kendİSİDİ aVUffug" undan şikayetçi idi B. Osmanın cenaze töreninde senelerindeki me,kU.. faali~ 
cHaJdl• hltla lllllf çoculdarmm zanıyoruz. vali bay Fazla Güleç, vilayet mec- anlatmıf, bu hizmetlerin bir':' 
Adeta aanlan••t blrw aemboll ol-! Yakın bir gelecekte göğsümüzü liai &zumdan bay Mehmet Alde- Şefin en büyük eserine ~ 
m..,ta. Hikayeler, tlirler çoculda- gere gere cbizim• diyebileceğimiz 1 Dün öğleden sonra Dolaplıku~ ı Hüseyin fikiyet kufkusu içinde mir, tayyare alay komutanı, uke- bir üstünlük tafıdıiını aöz~ 
rın amlaa11elelerbıde ne unutul- zengin bir çocuk kütüphanesine yuda Orhaniye mahallesinde mü- Lütfiyeyi &YUtmaja çalt,.rken dün ri erkin hazır bulunmut. bir kıt'a tebarüz ettinnif, toprağa ıös ,-f'_ 
mu bl• açıyor. DYUf&C&iımız muhakkak. Edebi- euif bir cinayet olmuf, Hüseyin sabah kendiaine : askerle bir poliı kıt'uı IOll selim lariyle tevdi edilen merla...-o ~ 

T mbl19 bir tafulyet yarat- yatın. çocuk ve cençlik muhane-
1 
isminde biri yakın tanıdaklann- - Kazam, laaJdi hemtiremle vazifesini ifa etmittir. S8el mazi- kesin saydıiı ve 1eYdiii bir ,.._-

mak pyelini lafl,_..., lla ,.ı.. le.inde IÖnmez bir lflk oldujunu dan bayan Lütfiyeyi baçakla sekiz çarf1y& ıit, 1enin için bir manto ka da matem.....,..., çalauftar. yet olduiunu ifade etmİftİI'· 
Iİyet fe feeenm dalail Ye bari- ... bnıyalam Ye ol•alUU İatiyefim. yerinden yaralanufbr • 1.......ıadam. sidip görün, demiftir., 
cine ppelan e.lrlerln yarattıp Dumlupmar oulad. öiHA teni Bu mahallede Y uufdede cadde- filhakika Lütfiye, Hiiaeyinin 
lti,.at ıUtıMllt.lala birw -- C.KIRHAN ı au.de 156 1&J1lı nde oluran Hi- bemtiresiyle birlikte çarfıJa çık- =--====""'--==------====---------=--------
hauallainclan bafb bir fe1' de- aeyİnİll niacfe b.laacl•chaiu bir ... Ye ............... manto,.. gör- Kendi rızasile B r oa 7• at 
iilae, et1ebiyab da klrpe nealin Damadını elinden kadın ........... Bayan Uitfiye lmk ..... dönütte de arbda,ıanadao u no ~ıra 
m&neYiyab flzerincle yapbiı silin- l d yqlanacladar ve Ha.e,.inle eYlen- birinin evine uiramıftlr. Lütfiye- kaçrrmrf mektebinde 
mez teelrlerl dola,..ılyle terbiye- yara a r meii tuarlaaaıftlr. Filhakika Hü- nin eYe ıelaaediiini, geciktiğini E .. . . ... . . a;.llt 
nln bfltlk •uıtalanndan biri ola- Evvelki gece Menemenin Nasrul- seyin de keadiaiae bu ..hada ümit gören Hüseyin adliyeye tikiyette nah .vv~ gu~~~nın ~li ag~ Burnov:a zar~t . mektebi.ne .lir"! 
rak ~ymak doira olur. lah mahallelinden Mehmet isminde vermekten geri kalmamıt ve : bulunmasından irlunüt ye gidip ıyea en ısm~nd~ ~ d~ olan ar~ı ge~ılecektir.. ;.-

Yınnl yal &ıce bir gtin okullu bir 00 adam damadı Kadriyi evvelden - cSeni alacaiam, yakında eY· bulunduiu n'den kendiıini almıt- kani~. on alta yqanda Gül.um mnan- mektebine yeniden 600 döaiiaD._-r 
~enc:in .bir hınızlak esnasında ~ıberi aral~nnda mevcut kız kaçırma leneceiiz, clemiftir. . tar. ide bır kazca~ kendi r~i~ kaçar- ili~e cd~!mektedic. istimlak 111.....-
lalÇe y&kalandıfl duyulmuftu. Pı- meselesinden biçakla elinden yara- Aradan sinler ve aylar ceçtiiı Beraberce e~e dönerlerken ara-j~naıtır. Fa~t kızın Y~fl kuçük .old_u- lest bugun tamamlanacakur. 
ıikolojik bir tahlil, bu ıencin ira· lamıştır. Suçlu aranmaktadır. halde delikanlının eYlenmeje J'a· la.randa münakata geçmit ve H .. ı~undan delikanlı adlıyeye venlmıt- -====---
deslni okuduğu hikayelerin •e .......................................... n•.,..dıiı bayan Lütfiyenin naza- seyinin bazı aözleri kadıncağaza tır. Tayyare piyangoeO 
NJerettİii filmlerin tesirlerine A l rı dikkatini celbediyor. Halbuki bir dayak faala korkusu vennittir. F ----...- k ~ 
kapbrdıia we hatti yaptığı h ..... z. ce e kencliai. mi bu ümitle tanımadıiı Filhakika eye ıirince Lütfiye gir- uara f ra BAST ARAFI l iNCi SAHi~ 
lddann plinlannı bile o kitaplar- bu adaman erine selmit. kendiaiy- diği oduun kapı11nı arkumclan lktıaad vekaletinden fuar komite- 8811 31811 18218 1567 " 
elan aldıiı stinilmiitdL Sazan öyle S t 1 k le yapmaia razi olmllflu. kapamıf, fakat Hüaeyia zorla ıi-·ıine gelen bir yazıda. 9}6 fuacana it- 35681 22932 2096 23024 1JlltS 
i:lniyane hareketler sörülebilir ki a 1 1 ev Bayan Litfiye ümidi k.U.Ce rerek bıçaiiyle Ltfi,.e,.i al kanlar tirak etmiyen ticari müesaeeelerin 32562 22936 12371 6233 2:eı 
)ahipleri okuduldarı bazı kitapla- Urinci Kordonda 189 numarlbı eyden &Jftlmak iatemif, HiileJin içinde yerlere aermittir.· isim ve adreslerinin biJdirilmeai ia- 20555 24158 14865 18185 ~ 
tın menfi tesirlerinden tuurl~.nı gayet aailam ve k~f~lu bir ev kendisini ~dit ~tir. Bu .e- Yaralı derhal hast~neye kald~- ten~iı. ve bütün müesseselerin fu- 27759 23222 24227 7033 ~ 
lmrtaranııyan zavallılar olabılar- acele satahktır. Taliplerın gömıek heple UitfıJe adliyeye bat YUra- rılmattar. ifade Yeremıyecek vaza- ara iftıraklerinin temini bildirilmit- 3856 2118 37937 28086 "P""-
ler. üzere içindekilere, pau.rbk için rak laayabnın tehlikede olduju- rette olduiuadan müddeiumumi itr. 31832 27191 Af 

Bu., balomdan çoceak nett'İY~tı de batmubanirimiz Hakkı Ocak-1 nu haber Yerecejiai M;yleaaif, bu muavini hay Nadir Ener, ifadesini Fuar komitesi bu yazı suretini 50.000 LIRAUK MO~ ~ 
ile ugratanların sanat ve teknık oğluna müracaatleri. 1 yüzden aralan açılmıfbr. alamamıtbr. Suçlu yakalanmıtbr. alakadar müeaseaelere bildirecektir 26485 38340 13355 38150 1~ 
~ •6-ı..ı..eme.ye ·ı_ı.' ~~ 1= ~ = -~ ,,- ınwıR verı ur 35429 35057 39315 30051 ~-

T J N O R Ü S S J Menemenin Kazım paşa mahal- 34488 26744 14604 22934 1~ 
lesinde Ali Günencinin evinde ya- 10889 37982 18647 9030 ~ 

Y A K A N B U S E L E R pılan arattırmada 600 gram tütün 26831 19669 5070 5761 ıtS 
lurmtaaa aörülerek müsadere edil- 25963 396 31Z97 29623 Z:
mittic. Aynca bu evde muska ve bü- 27713 16959 39158 394«J tcilf! 

- MARINELLA YI fŞITl1NIZ 111? ..... . 
cNAPLE AU BAISER DE PEU .. • 

- KITAR D'AMURU DINLLF.DINIZ MI? ..... . 
- cTINO ROSSla NIN EN SON ÇEVIRDICI ........... . 

YAKAN BUSELER 
BOTON 8UftLAIU UNUTllJRAN IUKll:I BOl ZAFER CONEŞI OUIUŞWR ... 

~ T : 11NO ROSStNIN AllFJUU YA GIDERUJC ÇEVIRDICI EN ZENGiN VE EN SON FILIMDIR 

14 Nisan Perşembe TAYYAREDE 
........................................................... ~9ll~fffl·~·'1i'~~~~ı:Jll(IS~·ı:::············ ....................................... .. 

VIKTOR FRANCENfN A T EŞ VE DANS VE MUSiKi VE GENÇLiK FiLMi ı NEVYORK DAMI.ARI AL TINDA 
FWMLERI GöROLECEKTUl. •• FIRSATI AN ISTIF ADE EDiNiZ.. SEANSLARı A TEŞı 2.30-5.50-9.10 NEVYORIC 4.25 Ye 4.46 te 

yücülüğe maheuı bazı kit~ ele 3657 23248 14Z78 %7388 ~ 
ReÇmiıtir. Suçlu adliyeye verilmit- 15928 31334 440Z 3158 ~ 

tirB. • lı . = •= 3: :: :.:: ır amyon lıaz:tUı 31719 4350 neoo 3'11trl ~ 
Ozüm yüklü olarak gelen S40 nu- 3485Z 25151 1835 3l4Z ~ 

marala bmyoa toförü Halit ve mu- 38471 21703 3308 8141 f/11 
avini lamail Urlamo meyhane bo- 20178 433Z 12700 ~ fJISl_I 
iazandan pçerlerken kamyonu on 12731 6488 168.12 ~ ::;...t 
bir yapnda Sait Aliye çarptırarak 30486 11375 12871 ~, -r;ıP'· 
ağır ıwette yaralenmuana aebebi- 16461 38.164 Z993'7 ~LAJl 
yet vermitferdir. Y..,.lan tahkikatta 70 URA ICAZAN ~ 
toförün ıun°u tabiri 1tönilememit- 24130 35.166 34879 t347T ~ 
tir. Yarah lzmire aetirilerek mem1e- 34327 l88ZZ 33341 24038 ~ 
ket haatanetinde tedavi albna • 21416 38063 19438 1431 
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SANA YIIMIZDE MÜHiM BiR MERHALE 

ilk Türk D.emiri Akıtıldr 
Divrik 
demirin 

• 
tesıne 

izabehanesinde elde edilen ı 
birinci sınıf\ lsvec A hali~ 

' muadil olduğu ·anlaşıldı 

Estağfirullahı 
iade edeceğinı _ 

YAZAN: Eczacı Kemal K. Aktaf 
Ha.Yatta bazı insanların kendi 

kendilerine öyle tevcihatı olur 
ki kartısmdaki estağfirullab de
mekten bafka mukabele edecek 
kelime bulamaz. Geçenlerde toplu 
bir yerde bulunuyordum. Dostla
rımdan biri yorgun argın meclisi
mize ittirak etti. Şapkasını astı. 
Mevsimsiz terlemi,, nefes nefese 
aramıza karıftı. 

Yorulmutsunuz dediler .. 
Güldü, gözlüğünü silerek: 
- · ihtiyarlık efendim dedi. 
Hep bir ağızdan: 
- «EatağfirullahL » kelimesi 

Divrikteki Demir 
senelik ihtiyacını 

-ç1ktı. 

endüstrimizin 3() Buradaki estağfirullah bana ga
ırip ve yersiz göründü. Evet ihti-

derecede zergindl.r yarlık hayatın bir merhalesidir. 

serveti Demir 
karşılıyacak 

Herkes, hepimiz bu merhaleye u-
. lafacak ve kavufacağız. 

Ankara 12 (Telefon) - Bugijn yacını karşılayacaktır. Malatya civa- ilk altunlar da çıkarılmış bulunuyor. Acaba biz de böyle ihtiyarız de-
-.den tetkik ve arama enstitüsü nnda da Hasan çelebide ikinci ve zen Dulgar dağındaki cevher 300 bin ton 

1 diğimiz vakıt estağfirullah ile 
izabe hanesinde ilk defa Olarak Div- gin bir demir cevheri bulunmUJtur. tahmin edildiğine göre üç buçuk to-

1 kartıla,acak mıyız diye doğrusu 
tik cevherinden Türk demiri akıtıldı. Diri-ikteki demir istihsalabmızın Fı- na yakın Ye beş milyon lira değerin- 1 

dütündüm. ihtiyarlık estağfirulla-
1500 derece :nanbeyza halinde akan f d 1 larak la ak I k de altın istihsali kabil olacaktır. En'a- hı icap . ettiriyorsa gençliğinden 
-.U..in birinci aınıf lsveç A kalite- rattan ~y a .anı. yapı c e e - titü bu sene Kastamonu, Bolu, Or- "bahsedenlere de tebrik ederiz de-
Wne muadil olduğu tesbit edildi.Div- trometrı tesısatıle daha ucuza mal du, Gireson, Konya, cenubi Toroslar 1 mek gerek.. 
rikteki servetin 15 milyon ton oldu- edilmesine çalışılacaktır. Diier taraf- ve Trakyada jeolojik etüdler yapa., .. Vakıa gençlik ~udreti~i hakkile 1 
lu beaaplanchjına aöre bu miktar, tan Dulgar dağı madenlerinde maden cak ve bilhasaa petrol arqtımalanna , gosterenlere tebrık ederız, muvaf: 
4'emir endüatrimizin 30 senelik ii}ti- arama enstitüsü laboratuvarlannda ehemmiyet verecektir. fak oldunuz derler ama buradakı 

tebrik gençliğe değil, dolayısiyle 

11 Japon Tayaresi 
Sovyet Hridudunu Geçti 

Sovyet avcı tayareleri 
Japo11 tayaresini 

havalandılar 

düşürdüler 
ve bir 

muvaffakıyete ait değil midir? 
Ben ıahsen ihtiyarlıkla henüz ali· 
kadar değilim ( '"/:() ihtiyarlığa pek 
niyetim de yok... Fakat bir gün 
gelir de bunu itiraf mevkiine dü· 
şersem bana estağfirullah diyen
ler olur mu diye dü,ünüyorum. 
Şayet olursa, ben kendi hesabıma 
derhal estağfirullahı iadeye, ihti. 
tiyarhğı da el birliğiyle kabule ka
rar verdim, ne dersiniz? .. 

(-./:() Buna inanmak için 40 fa
hit ister. 

Mübadillerden 
Moekova 12 (A.A) - Tas ajan- ka sonra Mançuriden gelen iki japon Pilot tavyaresinin Koredeki japon 

si bildiriyor: tayyaresi de bunlara i1tihak etmiş ve ordusunun avcı tayyareleri miifrcze- Tef f izden önceki iş-
1 J Nisan öğleye doğru 9 japon derhal Sovyet avcı tayyareleri japon sine mensup olduğunu bildirmiştir. gaf zaman/arının 

1'arp tayyaresi Groclekove böl~esin- tayyarelerini geri çevirmİ§tİr. Bir ja- Ciddi bir tahkikat açılmıştır. Ha-
Cfeki Poltavlta köyünün 14 kilom~tre pon tayyaresi hududun iki kilometre riciye komiserliği japonya hariciye 1-.> parası a/ınmıyacak 
ccnuou.nda ,Sovyet hududunu geçe- içerisinde yer~ inmeR'~ mecbur k}J]~ nazırlığı nezdinde prot~toda bulu~ ı ta b I 12 ( H ~) _ M .. ba 
rek ' kUometre Sovyet toprakları mıştır. Tevkif edifcn tavvare bir mo- mlli{n Tokvo büyük elçisini memur d ]s tnf u. . l . ~susı f' . u .-

' d l d B" k d k• .. }" d A b" · ·d· · . c e e vız ış crının tas ıycsınc aıt 6zenn e uçmuş ar ır. ır aç a ı- toru ma em ır avcı tavyaresı ır. etmıştir. k k . k b'" .. k .
11 anuna e yem anun uyu mı et 

Milletler .Cemiyeti 
meclisine sevkedildi. Bu kanuna RÖ-

k e re mübadil, muhacir ve harikzedele-

on se y l j rin bidayetten i gal c,ttikleri gayri 
menkullerin tefviz . ve tahsisi mua
meleleri sonradan bitirilerek kat'ileş-

Habeşistandaki ltalya_n 
tini 9 Mayısta tastik mi 

hakimiye
edecek? 

miş olduğu takdirde tahsisten evvel· 
ki zamanlar için kendilerinden ecri 
misil aranmıyacaği gibi tahakkuk et
tirilen ecri misiller de terkin edilecek
dir. Bu gibi ecri misiller için açılan 
dava1ar ve icra takipleri durdurula
I caktır. 

Roma 12 (ö.R) -Londra haber- cEvening Standard» gazetesi mil- Paristen bildirildiğine göre Habeş Tunusta vaziyet 
kri Habeş ilhakınin tasdiki mesele- letler cemiyeti konseyinin 9 mayıs- fethinin tasdiki meselesinin milletler Tunus 12 (A.A) - Tunus ve 
•ini milletler cemiyeti konseyinin da toplanacağını yazarak Habeşistan cemiyeti konseyinin müzakeratı ruz- Susda dün bazı kargaşalıklar olmuş 
lnüzakerat ruznamesine kaydettir- Üzerinde ltalyan hakimiyetinin tas- namesine kaydı için Londranm yap-1 ise de Tun us beyliğinin heyeti umu
lnek için forayn ofis tarafından ya- ~~kini~ .Ital~~n . ~m~arato~1u_~u~un tığı talep Fransız hükümet mahfeJle-l m~y:Sinde sükünet tedricen iade edil
S>ılan bir teşebbüsün çok müsaid bir ılanı hadısesının ıkıncı yıl donumune rinde hayret uyandırmıstır. Yeni ha- mıştır. 
t r d d w •• k d" isabet edeceğini kaydediyor. . . B · . --o--es r uyan ır ıgını gosterme te ır. A k d h . . .. rıcıye nazırı B. one bu talebı der-
lngiliz gazeteleri Roma müzakerele- va:. am~rasın ha arıcıye ~~s- hal tedkik edecek ve lngiliz - Fransız Hindisfanda 
rlni hemen hemen bitmiş telakki edi- teşarbel ırlam] e e me Husubenun su~ ~ne işbirliği esasına dayanan bir karar ve-

. . ceva n ta yanın a s arazısıne Müs/.. /arla Me 
)orlar cDeylı Telgraf> gazetesıne f"I hAk" ld .. it ı' t • recektir. Zira bu işbirliği her za- uman -·· h" hAk" d' k" ı en a ım o ugunu, ayan o orı-
aore Londrada şu ıs a ım ır ı l . k .. t .1 k mandan ziyade Fransız harici siya- cusı·/er arasında 
b • • te erme arşı gos erı en mu aveme- . . 
~ornada ımza edıleoek anlaşma yal- tin salahiyetli bir hareket olmadığını setının esasıdır. 
lll2 lngiltere ve ltalya arasında mü- ve garbi Habeşistanm ba7..ı kısımları- Diğer bazı haberlere görede BB. çarpışma 
!laaebetleri dostluk şekline sokmak· na münhasır kaldığını, nihayet Ha- Daladie ve Bone avrupa umumi vazi Londra 12 (A.A) - AJlahabad-
1& kalmıyacak, ayni zamanda bütün beşistan hudutlarında vaziyetin nor- yetini BB.Çemberlain ve Lord Ha- dan bildiriliyar~: 
Avrupanın sükünet ve huzuru için ma] bir şekilde olduğunu söylemiş- Jifaks ile müzakere etmek üzere Müslümanlarla Mecusiler arasın
de rniihim bir unsur olacaktır. tir. Londraya gitmek arzusundadırlar. da vukubulan çarpışmalarda iki kişi 

ölmüş 16 kişi yaralanmıştır. Kıtaat 
müdahaleye mecbur kalmıştır. 

• 
Amerika da B. Şuşnig'in gizli dosyası 

Londraya getirilen bu dosyada Hit
Deniz inşaatı kanunu 

NEVYORK, 12 (A.A) - Nev
york T aymis gazetesinin Vating
ton muhabirine göre deniz inpatı 

lerin mahrem mektupları V hakkındaki kanun layihası bu 
armış hafta zarfında ayan meclisine tev

di edilecektir. Zannedildiğine gÖ· 
re layihada bir milyar 260 milyon 

londra 12 (A.A) - Oeyli He- Mesela yüksek bir Alman memuru nu bildiriyor. Mektupta südetlerin dolar kıymetinde inıaat yapılma-
takf gazetesi bir hususi muhabirinin tarafından imza edilmiş olan bir ve- vaziyeti Alman müdahalesini fstil- sa derpis edilmektedir. Bu mikdar 
lrtı~aile aşağıdaki satırları yazıyor: sik ada Tirol Nazilerine şimdilik her zam ettiği hale teaJluk etmek üzere mümessiller meclisi tarafından 

B ş . . B h d .. 1A türlü propagandadan sakınılması bil- A t Çele 1 ,_ h . tasdik edilen kanun layihasında 
1 • uşmgın ere tesga en mu a- d' .1 kt f k t A tu vus urya ve os ova&ya arıta- .. t .1 "kd d k "b 
ıtatı ha . . . . A ırı me e ve a a vua ryanın . . gos erı en mı ar an ta rı en 
d kkmdakı gızh dosyası samımı Almanya tarafından ilhakından son- eından bahsedılmektedır. 140 milyon fazladır. 
dtOetu B. Zernatte tarafından Lon- ra yeni talimat verilece~i ilave edil- Bir de dosyada Fon Papenln tali- Mezkur gazeteye göre otuz bet 
~a actirilmiştir. Bu dosya B. Hit- mektedir. matilc yazılmıı ve biitün doğu Av- bin tonluk kruvazörlerin yerine 
~ mahrem mektuplarını ve diğer B. Hitlerin doayada mevcut dört rupaaile Macaristan ve Balkan1ar da 45 bin tonluk üç kruvazör intaıı 
8'a çolr. veaikaları ihtiva etmektedir. mektubundan bir tanesi bilhaua en- endüıtrlyel nüfuz.a dair olarak ,1m. ve ilri tayyare ıemisinin hacimle
~ aruında bulunan bazı vesi- tereaandır. Avuıturya hAdilelerin- diye kadar elde edilen neticeyi ele rinin on betten yirmi bin tona çı· 
_. h Alınan - ltalyan münuel>etleri- elen önce yazılniıı bulunan bu .mek- 1Ölteren bir planı muhtevi v~ıikalar karılmaaı için liyihada tadilat ya-

uıu.t bir tekilde . ay~ınlabyor. tup 1'urtulut 1Utinin yakın olduiu- mevcuttur. . pılmuı lıtenilecektir. · · 

""··~ ı 
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SON 1--IABER 
- . . ~ 

iz mir Fuarına ·iştirak edecekler ·için 
. . 

100 bin liralık serbest 
Döviz kararnamesi 

IST AN BUL, 12 (TELEFONLA) - lzmir fuarına ittirak ede
ceklere verilecek döviz müsaadesi hakkındaki kararname Vekil
ler heyetinde taidik edilmiştir. Kararnameye göre Türkiye itha
lat rejimi ile hususi anlatmalara göre ithali serbest ecnebi malla
rını tethir etmek ve satmak üzere sergiye bizzat İftira~ eden ec· 
nebi firmalar veya bunlar namına hareket eden· salihiyettar yerli 
tqhircilerin lzmir enternasyonal fuarına getirecekleri mallar be. -
deline hasredilmesi f&rtiyle ticari ihtiyaçlar meyanında 100 bin 
liralık serbest döviz 1938 lzmir enternasyonal fuarına tahsis edil
mesi kabul edilmittir.Bu yüz bin liralık serbett döviz fuara ittirak 
edecek tethircilere fuar komitesinin karar ve fuar hükümet ko
miserinin tasaiki ile beher tethirciye ancak iki bin lirayı geç
memek üzere tevzi olunacaktır. 

Mısır Meclisi açıldı 
KAHiRE, 12 ( ö.R) - Mısır parlamentosu bugün ilk celaesini 

akdetti. Hükümet parlamentoda 264 reye kartı 139 reylik küçük 
bir ekseriyete dayanmaktadır. Ali Mahir pafa, açıf söylevinde 
Mısırın kuvvetli müttefiki lngiltereye kartı olan bağlılığını teba
rüz ettirdi. . . 

Daladye kabinesi 
Mecliste kahir bir ekse
ri yelle itimad reyi aldı 
ı PARIS, 12 ( ö .R) - Daladiye kabinesi bugün mebusan mec· 

lisinde programını okudu. Ba~vekil, radyoda Fransız milletine 
karfı olan hitabesine mütahih beyanatta bulunmuf, bütün Fran· 
uzları milli vazife başına davet etmiftİr. Bay Daladiye bundan 
sonra itimat meselesini ortaya koymut ve meclis bet reye kar-tı 
576 reyle itimat beyan etmi.tir. 

Saat 21 de maliye encümeni mali projelerin müzakeresine de· 
vam ediyordu. Saat 22 de projelerin münakatasına mecliste bat
landı. 

Müzakere çok gürültülü oldu. Münakatalar hain devam edi· 
yor. 

Son Çin Zaferinin büyük 
bir ehemn•iyeti vardır . 
LONDRA, 12 (A.A) - Çindeki askeri hidiıeler hakkında tef

siratta bulunan Taymis gazetesi diyor ki : 
Doğuda veya babda her hangi bir erkanıharbiyenin dütman 

zayiatım takdirde dütebileceği yanlıtlıklar göz önünde tutulmak 
suretiyle dahi Çinlilerin Tayersuanı da mühim bir muzafferiyet 
kazandıklarını bir gerçek olarak kabul etmek lazımdır. Bu böl· 
geyi istila edenlerin elinde az timendifer ve az iyi yol vardır .• 
Çinlilerin mütemadi çete muharebeleri Japonları pek ziyade taz
yik etmittir. Şüphesiz yeni takviye kıt'atı göndermeğe ve tekrar 
taarruza geçmeğe çalıtacaklardır. Fakat Japon devlet adamları 
ve istikbali dütünebilecek askerleri askeri politik ve ekonomik 
harp yükünü altı ay daha çektikten sonra memleketlerinin ne va· 
ziyette olacağını tetkik edebileceklerdir. 

Çinliler ise bilakis hem cesaretle ilıem de ilk aydakinden fazla 
insicam ve metotla harbediyorlar. Kuvvei maneviyeleri yüksek
tir. Hankeuya kartı bir Japon ileri hareketinin muvaff akıyeti fÜp
heli bir hal almaktadır. 

Hülasa heyeti umumiyesi itihaı·iyle askeri vaziyet Japon emel
lerine müsait telakki edilemez. 

Yalancıktan "Yangın 
var,, diye biri bağırınca 
Sinemada büyük bir panik oldu. 

30 çocuk öldü,100 çocuk yaralandı 
SAO PAULO, (Brezilya) 12 (A.A) - Bir Sinema kapıların

daki itifme esnasında otuz çocuk ölmü• ve yüz tanesi de yaralan· 
mıtbr. 

Seyircilerden birinin ortada bir sebep olmadan yangın var di
ye bağırması üzerine halle arasında bir panik olmu~ ve her kes 
sokağa çıkmak üzere kapılara hücum etmittir. 

Plebisit Alman tarihine 
yeni bir devre açmış 

Berlin, 12 (ö.R) - Avusturyada dahil, bütün Almanyada ple- • 
bisitin büyük bir zafer neticesini vermesini memnuniyetle kay. 
deden «Siyasi ve diplomatik müstahberat» gazetesi Alman mil
letinin bu muazzam birlik tezahürünün bazı ecnebi gazetelerin
ce fÜpheli gösterilmek istenmesine teessüf ediyor, fakat bunun 
ehemmiyeti olmadığım derhal ilave ediyor. Çünkü Almanya ve 
Avusturya halkı ayni anda birlik azim ve kararlarını inkar edi
lemiyecek bir sarahatle teyit etmiflerdir. Böylece birlik artık bo
zulmaz ve değitmez bir mahiyet almış ve on nisan tarihi Alman 
tarihinin yeni bir sahifesini açmıttır. Esasen plebisitin tamamile 
kanun ve nizama uygun bir tekilde cereyan ettiği bir çok ecnebi 
muhabirlerin mütahedeleriyle de sabittir.» 

BERLIN, 12 (A.A) - it nazırı aabık federal Avusturya hükü
metinin Milletler cemiyetinden çekilmesi ıebebiyle Avusturya· 
nın ayni zamanda enternaayonal İf bürosu ile de alikuı kalma
cbiını Coeuede enternaayonal İf büroeuna bildirmif tir. 



....... 

ŞAFAKTA lzmir Verem paviyonu · 

KURŞUNA DİZİLEN 

Vali nutuk aöylerlun 
Memlekette muhitleri için bw 

latma tehlikeıi aa.çan bu haıta •• 
betbaht vatandatları tefkat ıior 
ıinde barındıracak olan bu nıüe" 
aeaeyi gelecek yıllarda yine •a.t'fl 
valimizin ve umumi meclisim~ 
yüksek, alicenabane yardunl~ 
le daha ziyade teni edeceiiz: _!!: 
bayımızla umumi meclis ve elJ"""' 

men azalarına yükaek ıdıhat ... 
kaletimizle bu müessesenin teki• 
mülü için lütufkar yardıml...,.,. 
minnetlerimizi arzederkeo, bu ~ 
yırb miieasesenin temel atma töre; 
nine lütfen icabet buyu~uf uİt
manızdan dolayı cümlenıze f 
ranlarımızı sunarım.» . 

Bunu müteakip vali bay F asb 
Güleç tunları ıöylemittir ı 
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..................................... 

lnsanlıfın vahşet 

tarihinden 

birkaç yaprak 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vahşet ta~ihinde Johor sultanı boşandı 
Holivudun en güzel kızı Doroti 
Lamourla evlenmek mi istiyormuş? 

[ 

Sultan Mae Vest hakkında: ''Biraz fazla tombul demiş,, 
bütün Holivutta şimdi bu dedikodu çalkanıyor 

NeYJok 8 Nisan 

· - - ~ - - H&dise bundan ibaret değildir. 
Ron Cinayet Mahkemesinde Daha bet"badı bir batka kadının 

ona tercih edilmit olmasıdır. ince, 
esmer, sYelt, büyük gözlü bir ka.. , • ,,. _ Dorothy Lamour 

ri iki uılzade, filip ve Got ye dö B • • k b dan Dorothy Lamour Bu ıene - Sızı talakı selise ile botıyo.. - Biraz fazla yuvarlak, f~ 
Lanva Paris mahkemesi karan ile ır } nsan asa } içi~d~ en inanılmaz ;;;uvaffala- rum. Buradan gidiniz demittir. tombul. .• cevabını almı9hr. 
(ıuç ifleyen iza1aruun kat'ına, ba- yeller kazanmıştır. Johor sulta'!ı arhk ser~tti~.. itte timdi Am~.kayı bir b&fla~ 
caklarınm aynlmasına, kafalarının h k ' d • 1 • Holivudun en güzel kadanı ola- 65 yafhk kalbande .en. ateflt bır bir bata dolqan soz budur. 

altlanndan asılmak suretile tethiri- ekzotik bir tipe maliktir. Şayanı livudu ziyaret edecektir. Vaktlyl 
keıilmesine ve gövdelerinin koltuk ffi U a eme e } ıyo r rak takdis edilen odur. Dorothy genç a,kı alevlenmtttır. Johore ıultanı pek yakında~ 

ne) mahkfun edildiler. iffete, namu- hayret derecede mevzun, ahenkli, DOROTHY'NIN AY AKLARI güzel bir lngiliz kıziyle evlenml 
aa karı• olan ıuçlarda hemen hepsin- Lyon 8 Nisan nazarın~a ~ai~a tehlikel~ b.ir ıabı- bir vücut üzerinde oval enfes bir DiBiNDE ti. Şi?1~1 bir Am~ikah ile e..I 
do bu kabil cezaların tatbiki ideta kah telikkı edılmekteydımz. çehre.. Uzun saçlar.. Güzelliğine . •. • mek ıstiyor. Amerıkan kadınla 
uaul tekline glrniifit. Mahlıallan öl- Jandarmalar, cinayet mahke- Suçlu - Hayır efendim, haytr .• teshir edici . bir kuvvet veriyor. Mılyarl~r tutan b~ aervetinl dakl lıtiklll fikrine hayran but 
dürmeden evvel tenaaUl aletlerinin meainin suçlular~ mevkiine ıaçlart Bilhassa. aaçlan vücudunu örten Dorothynm ayaklan ~ıbıne aeı:n!C: nuyor. Günün birinde Amerik 
kesilmesi &det olmuflu. kırlatmış; gözlerı kıprıtık, alm kı· ALDATILAN KADIN ipekli bir manto gibidir. Hülaaa ikebha1ztrddı. D_?.rothyn!n hu t1eklıdf,ı~~ kadından da bıkana ıırtında J1ll 

Sen fenewiyey manuta"'llWl papa- rıtm•t hir a~a~ •.?k~~· ~ adam . . . • Doro~y her bakımdan enfea bir • ~ u e ecegı!'e em~n o ma 151 murta ldifeai yok ya.. 
S N and. Dü'Jl b. . . R-L- Vaydman gıbı muthış bır msan ka- Kolhm 1924 ıeneıande, kendı güzellıktedir. Cengel pren•eai fil- ıçan ona benzıyen bır kadın ara- - Uç defa bofaun diyerek itil( 
ı, onn ıya ıuı armcı Uf.Ja1' l K il k t .. d h b . l ... k • t• H• d• • • (ki Şeyta likab .1 d edT d') sabı olmakla suçudur. o arını anı maz11m en a era o mıyan minde onu bir kerre gören Johor maga arar vermıt ır. .ın ıstan .. ıçlnden çıkabilır. 

b" takım nk ikı:; 8 
.. Y: .' ~ ~ • bağladı. Birkaç adtm ötede bulu- btr genç kızla evlenmitlir. Kız ko.. Sultam timdi kendisine i.tık ot .. dan gelen haberlere göre ~ohor Daha timdiden ıinema mala-

kır iki ~ hrİlt~on e?"ı' .... u nan bir tencere ile bcr atıra müp- cıumm sabıkalarını öğrenince muttur. sultanı Dorothy Damour tipınde, zinleri bir çok dedikodulu ha~ 
kem iki eı-. id. e N ıyan ;ızze = hem bir tebessümle bak~ı. Bu sa- onun bir haıta olduğuna hükme- onun kadar narin, ıvelt esmer bir ler netrediyorlar. Dorotby LIUDOıı 
.em k era iki 1•• d. °'::ınd.'!a .. ~ tarla bir kadım sektze doğramıt ve derek tedavisine ihtimam etmit- HINDISTANIN EN ZENGiN kızla evlenmek istediğini ilk defa urun Johor ıultanı ile evlenmel( 

:uızze kem iki~ ~Ü k:ı'?e gon kö- bu tencerede kurbammn kafasmı tir. ADAMI olarak sineastlardan Clyde Elliota için koca.sandan ayrılacağını, Mae 
~nk e~kl ~ınlcl .. f :..J: saklamak iııtemi,ti. Kollini asli layık olmadığı bu açmıftır. Sultan Clyde Elliot'la Weıtin Johore ıultanına kendini 
~ • ~1 en ~ ugunu yanca Hakim sordu: cesur kadmın ismi zikredilince Hindistanm en zengin adamı bu Malezya adalarım ziyaretinde gö- beğendirmek için esmerletmei4l 
büyük ~.~ "~ ka!!tve papa- - Adın ne?.. gözlerinden akan birkaç damla filmin Hindistanda göıterildiği rütmÜflÜ. ve incelmeie karar verdiğini yriit 
11 tenuu ~ et • • • - Kollini Antuvan .. 48 yafm· )'&fl sildi. günlerde evli bulunuyordu. Birkaç Clyde Elliot, ıultanm iftaata zanlar bile var. Nihayet iti daha 
. Bu ~I ~~ olunan •encele- dayım. Kundura keıicisiyim. Reis - 1932 senesindenberi iş- gün evvel zevceti Mra. Wilyam kartııında hayrete dütmemİf, yal- ciddi olarak ele alanlar aultanll( 

nn en müthttı ıudur:. .. • Kendi aleyhindeki ithamname- sizdiniz ve kannızan kazanciyle Vilıonu talakı selaae ile ve mütkü- mz: bir ikinci Dorotby Lamour bulup_ 
De~ imparator T~. ~'!le~ yi büyük bir ıükunetle dinledi. yafıyo~d';muz değil mi? atsız bofamıttar. Ona tabitler hu- - Mae We1t hakkında ne dü- bulmayacağını aoruyorlar. 

çok miktarda f.!U'AP v_e ~ ıçird~ Reis - .. 1911 de bir katil suçun- .K?llım bu suale cevap vermo- zurunda üç defa: tündüğünü aormuttur. Sultan 9 ~ylülde 65 yatına~ 
'?'11'• tenuill alet~ ip:e diple- dan mahkum olmuttunuz. mıttar. yor. O tarıhte Jobore aultanın._ 
nnden ve IUD taka bailabnlı. Zayal- Sulçlu - Dört kitinin birden Kollini 1932 den beri evinden Reiı - Kocasını da tamdmız 1 Suçlu - Mari Koriıliano on bet kar111 kim olacak? 
lalar bu vaziyet içinde idrarlannı ya- hücumuna uğramıtbm. Tabanca- çıkmıyor, tavtan beıliyordu. Çok mı? gün evvel hir kaplumbağa yemek 
s>amazlar. uzun ıüren izdiraplar İçin· mı çektim. Biri ölmüf. Bundan ko- kuvvetle ıslak çaldığından mahal- - Evet ... Evlerinde yemek bile istiyordu. O gün yerde bir g<Slge K. I k 
de ve günlerce kavrana kıvrana fer- lay ne var. lede kendisine 11hkçı lakabını ko.. yedim.. görünce hepsini öldürdüm. ıra 1 ev ve 
Yad ederek ölürlerdi. ltbamnameden Kollininin harp mutlardı. Karasının evde olmadığı Reiı - Bu kadım nasıl öldür- Reiı - Tavtamn gözlerinden yazıhane 

Tarihin ifkence kurbanı olarak eınaımda asker kaçağı olarak bet zamanlarda bazan bir asabi buh· dünüz? bahıetmiyonunuz artık? ... 
kaydettiği büyük kurbanlardan bi.- aene nefi cezuma mahkum edil- rana kapılarak bütün yatakları Suçlu - Nasıl mı öldürdüm 1 Kollini yine ıuıtu.. Gazi bulvannda yeni tuhaflyeolt 
ri de genç bir Rus kızıdır. diği, emniyeti ıuiistimalden hak- parça parça keterdi. Bazan da ya- Pek baait •.• Kafaıma bir tokmak Şu insan kaaabımn akibetl dok- ler çarşısında kullamolı iki ev ktralık-

Mari Spiridonova adında olan bu kanda takibat yapıldığı, 1912 de bancı kadmlarla gizli münasebet- indirdim. Sabahın dokuzu idi. Ma .. torlarm verecekleri rapora tabi- tır. Yazı.hane olarak kullanılm~a 
Rus ihtili.lciai kadın, Tambov vali Lyon ,ehrinde yerlettiği, o günden lere tetebbüı ederdi. dam Korigliano ziyaretime gel- dir. Onların ifadeleri Kollinin bir müsaittir. 
muavinini öldünnüftü. Bu vali mu- beri adliye ile iti olmadığı anlatıla- Reiı - Mari Korigliano ile na- mitti. Bir tavtan almak istedi. deli mi, yoksa hareketinden tama- MORACAAT: Yeni tuhafiyeci.. 
avini çok vahti bir adamdı. Hergün yordu. aıl tanıttınız? Reiı - Kızdmız ve vurdunuz men meıul bir katil mi olduğunu lerde Or. HulOsi caddesi No. 64 
ınahkemeıiz pek çok insanı en ağU' Reiı - Bununla beraber zabıta - Sokakta dondurma alarf<en. öyle mi? gÖlterecektir. TELEFON: 22S6 1-10 
• ... c:c::: -- - - - -- - Ji2W .• 2!!2# 
# ... geydirdiler. Harunuretit Ebulkası· büyük bir telat ve velveleyi mu- doğru dibe gitmittim. Ve artık den gayet hasna ve bütiln carly• 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 

mı yine elinden tutarak bir odaya cip oldu. hayatamdan ümidi kesmittim. Dip- (erinin fevkinde müstetna bir 8'" 
götürdü. Hanınuretit, Zübeyde ve Ebul- le blr müddet yuvarlandım. Ce- zel olduğunu görmüttü. Ebulkaai .. 

Bu odada en güzel yemekler, en kasım hayretle böyle ansızan ba.. nabthakkm lütfü inayetiyle öyle ma döndü ı 
nefis metrubat, en latif meyvalar .. yılan cariyeye dönüp baktılar. yuvarlanırken elime birıey geçti. - Senin bu ana kadar Dürcla. 
la hazırlanmıt tahane bir sofra Halbuki Ebulkaıım cariyeyi gör- Ne olduğunu bilmediğim halde nenin afk ve haıretiyle yandığına 
vardı. lkiıi oturdular, karmlarmı meaiyle beraber o da ıapsarı kesl- ona sımsıkı ıarıldım. Meğer bu doğrusu hak verdim. Bu andan 
doyurdular. Ondan ıonra da Ha- lerek öbür tarafta düfüp bayıldı. tuttuğum fey bir balıkçı ağı imif. itibaren Dürdaneyi azat ettim. 

1 • d runuretit Ebulkaııamı Zübeydenin Halife telata düttü. Ruhlar getirt- Ağını nehire atıp bekliyen balıkçı Sonra Zübeydeye hitap etti ı 

Ç } n e rz:r~211JJI dairesine götürdü. ti. Eliyle Ebulka.aıma koklattı. ö- birdenbire ağırhğımı hi11edince - Zannederim ki ıiz de bu re. 
Zübeyde som altından yapılmıf, teden cariyeler de bayılan refika- ağa balık düttü zanniyle var kuv.. yimi tasvip edeniniz. dedi. Zübey· 

Yazan: METiN ORBAY fevkalade aanatki.rane bir aedir farını ayıltıyorlardı. vetiyle ve kemali memnuniyetle de de: 

Eh •• 1 k ' h • k A • üzerinde oturuyordu. Etrafında Bir müddet •?nra Ebulkasımın çekmeğe batladı. Bir de çıka çıka - ~vet, böyle birbirinin mu.. 

U asım in 1 ay esi güzellikte birbirinden ili, musiki- akla batma geldı, merak eden Ha- benim çıktığımı görünce pek zi- habbetıyle senelerce yanan ve atk· 
deki meharetlerine ve ıeslerinin runa fÖyle anlattı: yade hayret etmekle beraber ken- larında sebat eden itık ve matu

- J 7 _ letafetine ef bulunmaz bir çok - M111rdaki sergüzetlim ma· dimden geçmit olmaklığıma rağ- kayı vusletle begam kılmak icap 
genç cariyeler aaz çahp tarkı oku- lumu devletinizdir. Tehas•Ür ve men henüz hayatta bulunduğumu eder. . 

- Bu ~an.~ı .~atild~ herifler sizi Ha~~l~r içinde rengarenk balak- yorlardı. Bunların arasında hele ittiyakmın atefiyle yandığım ve anladı. Beni alıp evine götürdü. .~evabını verd_1; Ve E~u~uımla 
~utlalCa oldururlerdı. Bereket ver- lar yuzuyordu. bir tanesinin hüsnü cemali o ka- bir i.n bile hatırımdan çıkarama- Tedavi etti. ladei bayat ettiğim Dürdaaeye ıerguzettlerını yenl
•ın ki definenizin. nerede olduğu- Bahçenin ortasmda on iki cesim dar emsalsiz, ıadası o kadar latif dığım maşukam «Dürdane» itte zaman ıergilzettimi ona naklet- de~ söyletti, 0 da vakıf oldu ve ~udu anlamak emelınde oldukların- ve ıanatkirane mermer ıütun üze- ve halivetli idi ki o çalar ve okur· bu tarkı okuyan cariyedir.Nil neb- tim. O zaman bahkçı Mııır sul- retı mahsusada müzehhep hat de 

an kurtuldunuz. Lakin keder et- rine inta edilmit bir kuhbe altında ken diğerleri sükut ederek hay- rine bizi beraber atmıtlardı. tanı iti haber al&raa kendiıini öldü- yazdırdı. 
llleyini, vezirim Caferi külliyetli f evkalide güzel ve nefis bir eseri retle dinlerlerdi. Bu ıözltte taaccüp ederek ce- rilr diye korktu derhal, Bağdada Hanmuretit le Baidat tehrinde 
:~erle Baıraya gönd~rdim. ~kisi- sanat olmak üzere bir hamam bu- itte zevk ve tarap böyle kıvamın- nabı hakkm hikmetine hayran h8:r~et etmek üzere b'!lun~n bir ~~gün.Ü~ g~e tenlik terti~iyle d\I.. 
"k e tutup bura!a getırecekt~r.ln- lunuyordu. da iken Harunuretit ile Ebulkuım kaldı. Dürdane diğer cariyelerin eıırcıye aattı. O da bena Ba~dad~ gunlerımn ıcrasmı emretti. 

t~ a'?ınızı alacagım. lfte saz de Harunuretit Ebulkasımı İfte bu içeriye girdiler. Zübeyde bunları muavenetiyle ayılar ayılmaz Haru- getirdi. Zübeydeye satb. Carıyenı- Ebulkasım ayaklarına kapana· 
fundı benim misafirimsiniz. hamama götürdü. Orada mütead- görmesiyle berabet" ıedirden ine- nun ayağına kapanmak iıtedi. zin berhayat kalmakhfım itte bu rak minnettarlığını izhar ettikten 
l liarunurefit Ebulkasımı elinden dit köleler hizmet ederek ikisi de rek istikbale fİtap etti. Lakin yine Fakat halife mümanaat ederek ıuretle oldu. sonra define.ini de Haruna arz ve 
t uta~ak dilfirip bir surette tarh ve soyundular, mükemmel istihmam o anda yalmz tarkı okuyan güzel nehire atıldıktan ıonra ne suretle l:farunuretit o güne kadar Dür- takdim etti. Lakin Harun kabul 
b~ZYın edil•it vasi ve ferahfeza ettiler. sesli cariyenin gözüne Ebulkasım kurtulduğunu ıual etti. Dürdane dan""-:ıin yüzüne pek dikkatle bak- etmedi. Kendilerinde kalmasını ve 
n:~ bahçeye götürdü. Bu bahçede Yıkandıktan sonra Ebulkuıma ilitir ilitmez bir çığlık kopararak batandan geçen ahvali naklettiı mamıfb. Lakin timdi ıergüzettİ· ömürlerinin sonuna kadar safa)'I 

uteaddit mermer havuzlar vardı. fevkalade ağU' ve kıymettar elbise dütüp bayıldı; cariyeler arasında - Efendim, nehire dütünce nl anlahrken dikkat etmit ve cici- halle 2eçinmelerini temenni eyledi. 
' 
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Teosya biraz daha dekolteleş\f 
htirasını ateşlediği erkeği büsbütün kudurtmak, 

hayvanlaştırmak ve onu bu suretle emrine 
tamamen tabi kilmak istiyordu 

j 

Teoaya, ıanki Koldiyoaun bu 1 Koldiyos, yarı~ın tam hızında/ Büyük cinayetine a'.et. c :ar:'.~ 
1 

inlemeıini duymamı,, ve yere dü- gemi kısılan cins bir at gibi solu- kullanace.ğı adamı tam ıatedıgı 
'erek, ıürünerek kendine doğru 1arak ayağa kalktı. vaziyete sokmu~tu. 1 

gelmeıini gömıemit gibi, ellerini _ Hayır ... Hayır Teoıya .. Diye Şimdi ona ıaldıracz - · r"!r!di 
yüzüne kapamıt, hınçkınyordu. bağırdı. Sen yalan söylemedin .. göstermek kalmı,tı. 

Bir taraftan da dineklerine ver- Sen rüya görmedin ... Sen sayıkla- . Av .. hazırdı. 
diği kurnaz hareket istikametleri madın Bu kadarını söyledikten Köpe kte hazırlan 
ile göğıünün dekolte)iğini biraz ve be~i çıldırttıktan sonra artık j Kol~iyoı, inliyerek ) ~ ·' <ırıyor. 
daha açarak, ihtiraıını atetlediği geri dönemezsin.. Görmiyor mu- : du: .. .. . ' 
erkeği büsbütün kudurtmak, hay- . . . 1 - S<ryle .. Soyle Teoaya .. Senın 
•anlattırmak iatiyordu. ıun ben de se!'ın u;ın ve ~e kadar 1 için, saadetin için ne yapayım? 

Yani Koldiyoa artık adamakıllı z~ma.ndanberı ne haldeyım. 8~!'~ Ne emrediyorsun .. imparator sarıı-
Teosyaya yaklatmı,tı. gıt dıye emretme ... ~a,ka n~ ıoy- ya girerken kapıda onun kalbine 

lngiliz notasına red cevabı verildi 
--- -• • • 

Titriyen ellerini yava,ça ve kor- ·~.rse~ yapa~ım .. Soyle.. Bır tek kılıncımı ıaplıyayım mı? 
lı:arak Tewyanın çıplak kolu üze- ~z ~oyl~ v~ ımparator ı~ayı.?~~n Fettan kadın, hi.la yerde ve a- • •"!'!'~;.:...~·-
• k d ıçerı aag gıremez ..• Senın gozun- akl d k nan Bi M k .,. . . .. h L C d l l b' l"kt t l ~h d k"kl nne oy u. . y arının ucun a ıvra - e sı a reıııcum uru azaro ar enıu nazır ar a ır ı e pe ro •a aıın a tet ı er yapıyor 

Bu temaı benliğini titretti... .. ~~n akan. yatların hır te~ .damlası zanılı kumanda~a: . 1 MEKSIKO, 12 ( ö.R) - Meksika !er. Bunun delili tMekoikan Oib Jngiliz gruplara iılctme hakkı verilebilir ki bun-
Sankl bir atet bu temasla butun ıçın ıade ım?aı:~torun degıl, onun- - Kalk Koldıyoı, dedı. Kalk hükümetiyle İ•timlik edilen ecnebi pet- lkumpanyuının bütün ecnebi İtçileri !arın da ecnebi himayesini İ•tedikleri tak-

-riicudunu yaktı, ~aYllrdu. . la beraber kımı ~·t~raen on!arın da ve beni dinle.. ırol kumpanyaları arasındaki ihtilaf mü-ımemleketlerine iade etmiş olma81dır. dirde mülkiyet haklarını kaybedecek· 
A~ - y~phgını v~ ne de ya-' kanlarını oluk gıbı akıtmaga hazı- Muhafız kumandanı kalktı. na•ehetiyle gazetelerin verdikleri haber- Bazı gazeteler kumpanyalara tiddetli leri kanunen turih edilmiıtir. 

pacagmı dütünemez hır hale gel- rım. Sen yalnız emret .. Bana ken- Gözlerini, at.eli bakıalarını çıl. lere göre istimlak karannı prole•to eden hücumlar yapmağa devam ederek ecne-
mİftİ. dini öldür de ... 'uracıkta, ayakla- dırdığı kadına dikerek durdu: 1 lngiliz noı88ına hükümet red cevabı ve- hl hükümetlerden yardım istemekle ;.. Meksiko, 12 ( ö.R) - Mek•ika hü· 

ee.enn nıhunda, damar •e ıi- rının dibinde canımı ıana kurban Söyliyeceği ıözleri, vereceği recektir. Bununla beraber Mek•ika hil- timlak haklarını kaybetmit olduklarıpı kümelinin aarmç vapurlariyle lnııilter• 
nirlerinde daima mevcut olan ih- edeyim .. Yeter ki .. Yeter ki beni emri derhal yapmağa hazırlanmıt kümeti istimlak edilen kumpanyalara iddia ediyorlar. Filhakika ana ya.anın ve Almanyaya her gün muayyen mik• 
lİruı ha~ani, mütema~iyen ~ır- sev... bir vaziyet aldı. ı müna.İp bir taviz temin. etmek vaadini yirmi yedinci madde•İ ecnebilere maden darda penol v~ benzin t~•lim etmek üz•· 
baç yiye yıye •e fakat yıne mute- Teosya !Ustu. -BiTMEDi- tekrar edecektir. E.cnebı kumpanyalan imtiyazı verilm .. ini meneder. Ancak re anlatma muzalr.erelennde bulunduğu 
madiyen semi kaııla kasıla niba- istimlakin lai;vını hiç beklememektedir- Meksika kanunlanna tabi olan ecnebi iddia ediliyor. 
yet tahammülü kalmamı,. Şahla- Bergamada sosyal çalışmalar 
nacak vaziyete gelmi,ti. 

Bir beygir düştü ve 
suvarisini öldürdü Damga pulu kanununun 

bazı maddeleri değişiyor 

Teosya tehlikeyi anladı. 
O zaten Koldiyoıu bu dereceye H c t • • 

ıetirmek ve bu derekeye dütür- er umar esı gecesı 
~ mek iıtemitti. Bundan öteye git- MALATYA, (Hususi muhabiri· 

mesine müaaade etmiyecekti. Yıl- •ı t ı 1 1 mizden) - Şehrimizde çok feci 
larca Hipodrom meydanını çevi- aı e op an tı arı Q uyor bir kaza olmuttur: 
ren zevkhanelerde göbek çalkala- Memleketimizin bir çok yerle· Finans bakanlığı, damga ka.;unu- lar maddelerinin kutulariyle post• 
mıt. Bizanıın aefih ıemasında tam rinde olduğu gibi tehrimizde de nun tatbikinde rastlanan bazı zor- ve telgraf müreeleleri üzerine de ilan 
bir ıefahat ve i9ve yıldızı olarak Mı·mar sı·nan lhtı•f.,,lı· yapı'dı cirit oyunu çok sevilir. Müıait lukların ve haksızlıkların ortadan konulmasının temini ic;in projeye bu 
parlamıt olan bu uıta kahpe timdi q ~ I mevsimlerde ve hafta tatillerinde kaldırılması makıadiyle damga ka- gibi ilanların resmi, ilan ücretinin 
kendi için yerde ıtlrünen adamın meraklılar atlara binerek bu eıki nununun bazı maddelerini değişti- yüzde onu olarak tayin edilmiştir. 
bir teca'riizinden mi korkuyordu? j - .Türk oyununu oynarlar. Bu hafta ren ve kanuna yeniden bazı hüküm- Yabanci memleketlerden Türkiye 

Hayır •• o, Koldiyoıun teca.ü-' ' da cirit sevenler atlarına binerek ler koyan bir kanun projesi hazırla- içi üzerine tanzim edilmiş emre mu· 
zünden •e atlı:ının maddi bir tekil· ;cirit sabasına gitmitler ve burada mıştır. Projede maktu. resme tabi harrer veya hamiline ait senedler, 
de tezahürilnden değil fakat onun 

1 
oyuna batlamıtlardır. Sahaya pek olan evrak, senedler ve ilanlarla bun- salahiyetnamelcr, poliçelerden ma· 

herteyİ yapmaia hazırlanmıt ger- çok seyirci toplanmıf, ne'e ve zevk lardan elınacak resim miktarlarını ada ticari evrak ve senedlcr de binde 
gin ıinirlerlnln revtemeıinden Ür- t içinde oyunu takibe baflamıttı. gösteren on birinci maddede bazı vu- bir damga resmine tabi tutulmuştur. 
küyordu. Bu esnada çok feci bir hadise zuhsuzluklar giderilmiş ve resim Muafiyetlerle alakalı olan otuı 

O uman, bütün yaptıkları bota 1 oldu. Malatyanın Tekmezar ma· miktarları arasında müsavatı temin ikinci maddenin yirmi üçüncü fıkrası 
giderdi. Birden, yerinden 11çradı. ı hallesinden Tahıin, binmi' oldu- eden rakamlar konulmuştur. Değiş- tekaüt, yetim ve dul maaşlarının 
Ayağa kalktı. j 1 ğu atım döndürmek İlterken bey· tirilen maktu resim miktarlarını ya- tahsisine müteallik bilumum evrak 
Gözlerindeki Yatlar bir inda gir birden bire tahlımmıttır. Ha- zıyoruz: olarak tavzih olunmuş ve muafi-

kurumuftu. Sedirin dibinde Jııali şarılık gösteren hayvan, biraz mü- Anonim şirketlerin ic; nizamname- yetler arasına mükerrer eiıı;orta an· 
ıürünen Koldiyoaa tatlı bir bakıtla ; vazeneaini kaybederek ıırt üstü )erinin hükümetc;e kabul ve tasdik )aşmaları, tripkitler. gümrük ıı;eçit 
baldı.. yıkılmıftır. Bütün ağırlığıyle ıü- edilmiş olan nüshalarının her biri üç karneleri, isim, yaş ve kayıt tashihi 

Sonra, İlyan eder ribi bir aeale • 1 ı variıinin Üıtüne çöken beygir lira yerine altı lira, esham, kambiyo hakkında davacılar aleyhine verilen 
haykırdı: l ı Tabaini feci tekilde ezmittir. Bay ve ticari acnedlere ait olarak tanzim ilamlar, hususi kanunanlarla hükü-

- Hayır •• Hayır .• Ben deliyim. 1 f Tahsin derhal bu sahaya yakın edilmiş her nevi bordrolar veya bun- met tarafından göçmenler ve iltica 
~aenp=d.~~~: ln lıiılerimin tesirine rr.ı.r 1 ı;. • - ,, , 

1 

bdulunaranmhaattaneye ka1lddı~ılmıt i
1
ae ların kuponlarının numara bordro- edenlere ve yerli halka parasız .,.

1
cr:

1
• 

B d ·· l b' ·· ·· ·· e Y ı ıaa ıonra a ıgı yara a- lan ve borsa emirleri beş kuruş, ka- len gayri menkullerin tapu sencd er , 
Yalan söyledim Koldiyoı .. Söy- ergama an gu ze ır gorunuf rın tesiriyle 0··ımu''atü'"r. 

) H ğıt veya mukavvadan başka madde- umumi menfaatlere hizmet edence· lediklerimi unuttum .. Ne yapaca- BERGAMA, 12 (Hususi - er tedir. 16 nisan cumartesi ak.amı 1 -- • --

ğımı bilmiyordum. Hayır .. Hayır •• hafta cumarteai günü ak,amları aile toplantı11nın dolgun bir prog-ı eaerlerini büyük bir vukufla an- ler Üzerine tertip olunarak umumi miyetler ve halkevleri tarafından 
Ben rüya gördüm. Korkulu bir rü- Halkevinde yapılan aile toplantı- ram ile geçmeıi için timdiden ha- lattı. mahallere yaptırılan veya asılan ilan- resmi bayram ıı:ünleriyle, bu ıı:ünler 
ya .•. Ve bütün ıözlerim bu rüyanın ları çok büyük bir rağbet görmek- zırlıklara batlanmıthr. ı Tarih ve edebiyat öğretmeni lardan bir karemetrenin yarısı ve da- dışında senede iki defa verilecek balo 
bir ıayıklama11ndan ibaret.. Git.. tedir. MiMAR SINAN ANIMI Tarık Ziya (Sinan için) yazdığı ha aşağısı için 15 kuruş yerine otuz müsamere, konser, temsil ve benzeri · 
Çabuk rit •• Seni bir daha gözüm Milli oyunlar, dana, hikayeler, Cumartesi günü Halkevinde bü-ıtiiri okudu. Her ikisi de tiddetle kuruş, 1 karametrcnin yarısından bir eğlence biletleri ve bu maksada uy-
görmeain .• Şimdi nerede iıe !mpa· Karagöz gibi eğlencelerle devam yük Türk mimarı Sinanın üç yüz alkıtlandı. karamctre murabbaına kadar 25 ku- gun ilanlar umumiyetle havalena· 
rator gelir .• Gözlerimi yatlı gör· eden aile gecelerimiz muhit için ellinci ölüm yılı kutlulandı. 1 Bu büyük ıan'at adamımız hak- ruş yerine elli kuruş, bir metreden meler, havale mektupları P. T. T. 
memeıi lazım .. Haydi .• Emrediyo- büyük bir ıoıyal botluğu doldur- Orta okul reıim öğretmeni lı- kında yapılan meraıim çok iatifa- iki metreye kadar 300 kuruş, iki met- havalenameleri, ticarethane ve mü· 
rum .• Ne duruyoraun? makta ve gittikçe rağbet görmek- met Toprak Sinanın hayatını ve deli ve çok değerli geçti. reden ıonra her yarım -metre ic;in 30 esaeselcrin belediye ve resimleri ka-_____ ...;;... ____________ ...;~==~-...:..-=--====----~======'-==-=========~=~~---...... ==-. kuruş, gazetelere ve mevkut risalcle- nunu mucibince aamağa mecbur ol-
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Bu mioyoner, kendine bir gemici duğunu biliyoruz. O da Assab sulta- re konan ilanlardan yetmiş dördüncü dukları levhalar ve umumi nakil va· 
ıechizatçısı olan Rafail Rubattino ile nı gibi ltalyanların ıı;özüne girmek is- numarasının A bendine dahil olan- sıtaları üzerinde yazılı ticaret adları 
ticaret ortağı süsü vermişti. tiyordu. Fakat bu talebi ac;ıkc;a yapa- !ardan iki kuruş, B bendine dahil da konulmuştur. 

Sözde bu arazi üzerinde, gelen ge- mıyordu. olanlardan 20 kuruş, C bendine da- Tapu defterlerinin kabarmasının 
c;en ıı:emilere kömür satmak ic;in bir Ayşe, şüpheoiz Mahmuttan aldığı hil olanlardan 100 kuruş. ve zamanla yapıştırılan pulların koP-
kömür deposu kuracaklardı. Vaktiy- direktifler dahilinde Assab'a gelen Diğer maddelerde yapılan deiH- masının önlenmesini temin makaa-
le lngilizler Perimde ve Fransızlar ltalyan komiseri ile hoş gec;inmcğe şikliklcrle yeniden ilave olun•" · diyle tapu zabıtname veya zabıt def-
da Obock'tc tıpkı böyle hareket et- başladı. Komiser, yerliler hakkında kümlerde şunlardır: terlerine ait damga resimleri badema 
mişlerdi. istediği malilmatı, civar vilayetlerin YENi HOKOMLER yapıştırılmıyacak nakden mal san-

Rubattino burada adamakıllı bi- şeflerine dair öğrenmek istediklerini 2279 numaralı kanun mucibince dıklarına yatırılacaktır. . I 
nalar kurdu ve ltalyan hükümeti he- Ayşeden kolayca öğrenebiliyordu. ödünç para verme işleriyle uğraşan ilanlı ve ilanoız cep takvim!er•Y c 
sabına c;alışmağa başladı. Bunun içindir ki aiyaoi lcomiser gene; hakiki ve hükmi şahıslara verilen dıvar takvimlerinin damga resım da

ltalya, 1880 de buraya bir siyasi kadına da geniş ölc;üde yardım edi- izin veoikalarından 100 kuruş, öclünç ğılması veya satışa arzedilmeden ev· 
komiser yolladı. yordu. para verme işine tavassut edenlere vel pul yapıştırılmak suretiyle a.lı.n~· 

Mahmut işte bu planını uzun uza-ı Hikiyemizin alt tarafına devam Adı Branchi olan bu komiser bu Ş"md" A . f k . bett b" verilen vesikalardan 25 kuruş, ödüne; caktır. Nakliye şirketleri bilctlerı ıçın 
d A 1 Pi• d A d __ .ı I b anda b ı ı yşenın u a nıs e ır d ft · tut-
ıya yşeye an attı. an a yşe en ebnc:DJen evve u zam u top- arazinin yanı başında başka bir arazi kec;ı· 

8
·• ·• •• b"I im t para alanlara verilen vesikalardan 5 bir damga resmi kontrol e erı 

"b' d 1 bekled··· · d ·· __ ,_.__.ı b d · · • • d M · urusu 1 e 0 uş u. b 1 ki d ne p;ı ı yar ım ar ıgını e soy- nuwuua ve u evıre aıt 11yaaı va- e ııatın aldı. üesseseyı genişletti. F d·· .. k k . B h" kuruş, protesto İçin noterlere yazı- mağa mcc ur o aca ar ır. . 
ledi. Sonra güneş doğmadan Ayşe- ziyet ve ihtirasları kısaca anlatmak Bundan başka Assab sultanına A ırs~t _uştu çe ombı~lehr raAnc dı lacak talepname ve senedler 5 kuruş, Evrak ve ocnedlerin damı.ıa resımk-
. d ld f dah 1 ak. k f k l"d b" h"" ·· d" yşeyı c;agırtıyor ona 1 assa y • d · 1 f d f dl 1 · · 1 d veya no -eın en ayrı ı. ay o ac arşı ev a a c ır urmet gostcr ı. . . . . .. rcsmı aıre er tara ın an er ere ve- erının a ınmamasın an 

Kimseye görünmeden geldiği yol- Çünkü ancak bu ıuretle Mahmu- Hatta ona ltalya hesabına bir tahsi- n.aıbı h~kkında, Naıbın munasebetle- rilen her nevi ruhsatnameler 1 O ku- san alınmasından veya pulların k~: 
dan sahile indi. dun planının bütün değeri belli ola- sat bile verdi. Biraz sonra civar vila- rıne daır sualler soruyordu. ruş, muayyen meblağı havi anlaşma- nuna aykırı İptalinden dolayı tahoılı 

Kendisini burada bekleyen küc;ük bilecek.. yellerin sultanları da ve kabile şefleri Yine Mahmudun direktifleri ile ların damga resimleri binde ikiden lazım gelen resim ve para cezaları 
sandalla Sabrinin yelkenlisine gitti. * Assab sultanını kıokandılar. Ayşe ltalyan komiserine, Naibi elde binde bir kuruş, balo biletleri on ku- bu hale sebep olanlara miir?caa~ hak-

Aradan bir zaman gec;ti. Guiseppe Sabeto adında bir ita!- isimleri vakıa sultandı ama bir etmek ic;in ona bizzat tekliflerde bu- ruşta yirmi paradır. kı olmak üzere evrak sahıpler!n1e~ 
Ayşe, araaıra Aasab'a gelen gemi- yan misyoneri 1864 le Aosab'a ıı;el- c;oban gibi yaşarlardı. Gelirleri ve ya- lunmanın faydalı olacağını söyledi. Projede tiyatro, sinema, konser, alınacaktır. Eksik damga resım he~j 

ciler vasıtaaiyle Mahmuıtan haber miş ve Assab sultanı lbrahim Hasan- şayışları kec;i sürülerinin zaif hasılatı, Branchi, Ayşenin bu teklifini mu- balo, oirk ve stadyumlarda duhuliye ve cezaları da ayni usullerle ta sı 
talimat alıyordu. Nihayet, gene; ka- dan 6 bin thalerse kasaba kenarında hurma ağaçlarının mahdut mahsu- vafık bularak Naibe bir mektup yaz· bileti kullanılması mecburi kılınmış olunacaktır. . .. 
dının günü tamam oldu ve bir oğ- küc;ük bir arazi satın almıştı. lünden ibaretti. Bu vaziyette Asaab dı. gönderdi, cevabını beklemeğe ve kullanmıyanlardan her bir bilet Radyolardaki ilanlardan ılan uc
lan çocuk doğurdu. işte ilk İtalyan müstemleke impa- sultanına karşı ltalyenın cömert ha- başladı. için iki lira ceza alınması tesbit edil- retini yüzde bir niobetinde ~r.mga 

Ayşe, çocuğunun adını, kendi ba- ratorluğunun temeli bu misyonerin reketi diğer §Cflcri kıskandırmakta Gelecek cevabı sade komiser de- miştir. resmi alınacak, hizmet mukabı 1 v~ 
buuıın adı gibi Abdi koydu. burada satın aldığı bu küçük toprak haklı idi. ğil, Ayşe de merakla bekliyordu. Kibrit, sigara, tuz kutulariyle ve rilen makbuzlar da nisbt resme ta 

1 

Abdi Mahmut.. parçası üzerine atıldı. Ayd naibinin ne kadar hariı ol- -BITMEDl- sair bu gibi kutuların diğer lnhiıar- tutulacakbr. 



~l!Ml!AMCARŞAM~~BA;::.::..~t938~---ı!'!~~~~~~!!!!!!!91111~~~~~~~~1fENl~~A!-!K~-~~~~~~--l!ISlll--~~~--~~--~~&W~~~!ll!l:l!:!::=ı!!~~~ 

ll!Jlı O. LIL~.0 - ~0oo~OD r .. ·rtA·n·y .. o .. 1 Ingı·ıte e do· r yol ag.., zınd--a'. 11":'11 . ~~ ~~ ....................................... .. 
~----~-------------~~~----~~~~~~~~~--~~----~-----------~ ~ Holivu-

::: ::ş:~·::,kar•ı•k pınkn'§rly•lı. /ngi/iz siyaseti tıpkı 1914 te olduğu 
12.50 de plfık: Türk musikisi ve halk • J_ c • H h l • ,L. • • _J J • 

Marlen Dietrich 
ANKARA RADYOSU: 

dun Esrarını anlatıyor 

-35- şarkılar ı 13.1s dahm ve harici haberler, glul yıne mup em lR lC, lnaeatr 
17.30 da Halkevinden naklen inkılap 

Yerilecek ola.o gala müsameresi çehreai solmuf, sakin ve vakur ba- dersi (Hüanct Bayur), Bu enteresan yazıyı bir lngilizJ ................................ _ .. __ Bir 2amanlar Fransız milletiniq 
~ınu da, -~ıe bir mmamere ve kıth bir halde ilerliyor. mecmuasında gördük. Naldediyo-1 Bir Jngiliz muhar- bükümetlerinin emriyle Çekoslo-
~eruime "'~ görühııiif olan bir Tezahürat bütün cofkunluğu ile Akşam neşriyatı: nız : vakya için harbe girmiyecelderine 
fdinı - terilecektir. Bu tekilde yükseliyor. Fred A11en mikrofon- Dünya diplomatları kendi ken· riri hükümeti ten- inanılıyordu. Fakat bugiin Çekoa-
Jıöaterilen filiırilerin adedi, senede da bağırıyor. Saat 18.30 da muhtelif plak neşriyatı, dileri.ne 50l'llyorlar : Avu.ataryanm k • t d• loTakyaya yapılacak her hangi bir 
~.ilıaıet beti geçmez.Diğer filimle- - Allo1 I,te Marlen. Yanında rn.ı5 te türk musikisi ve halk şarkıları ilhakı ve Avrupanm cenubu tar· l e ıyor: hücum, hatta orada Almanyanm 
ruı galuı daha sade bir tekilde meçhul bir centilmen var. Marlen, (Servet Adnnn v~ aıbdaşlan), 20.00 & mi.nele Almanyanm melhuz ikin- Jngifferenin hic gayretiyle patlıyacak sun'i bir da-
~erti.p edilir. Bir filmin do~- yanaklarının son rengini bırakan~ ayan, v, arapça neşriyat, 20.ıs te ci bir tecavüzü yok mudur? Sade- • Fransanın Çekoslovak. 
~aki. tekamül ço~ kar~tıktır. Müa- o!duğu Avrupadan henüz dönmüt- türk musikisi ve halk şaıikıları, (Mak- c~ ıil~lanmak bir ıiy~ değil· bir siyaseti yok yaya karşı taahhüdüııü kat'iletti
talııdler, tamamıyle meal.ek erba- tür. bıule Çıakar ve arbd&şlan) ' 21. d clir. Bır takım temaslara :gırmek te d ? S d rece.ldir. O zaman her Hitler bel· 
b~~dan ~lan v ~liyen m~?ha Marl~e kur~IDl.lf nazariyle konferans (Cemal Antman), 21.15 ta muayyen bir •iyaaet ayılmaz • He- mu ur• a ece si- j ki bir seferberlik ilin edecektir .• 
~<>ıtermıyen Holıvut halkı onuııde bakılabılır. Evveli Fred Allen, ıa- stüd · salon kestrıw 22 de ians le bwılar.ın en .fenası yanllf olduk· ldhlanmak Ve bir ! Li.kin o takdirde bunun ne demek' 
~llltihan aeçirmekten büyük bir dece Marlen dedi ki, bu ~ekilde ııa:;erl 221~r ~ ~ · ~ ları çoktan tahakkuk etmit olan • olduğunu ln&ilteredeki en iptidai 
d~et duyarlar. Bunun ipo filim ancak üç veya dört büyük töhrete ' · pro • bir takım hayallere kapdmlf ol· takım fenıaslara i köylü bile pek ala idrak edecektir. 
Lir mahalle ve batti bir köy ıalo- bitap eder. Sonra, halkın alkıt ve makbr. .. Eğer Almanya kurnazsa g6zlerin 

lSTANBUL RADYOSU: 0 k : 
bunda, gizlice göıtermeyi tercih takdir nidaları bütün COfkunluğu- Miater Ede.um ayağının kaydı- gırme muayyen : Çekoslovakyanın Ü.zerinden çe-
d f öğle neşriyatı: kil 

e erler. Bütün hunlar, eırarengiz nu bulmuştur. Bilhassa, etra ımız- rtlmuiyle netic.elenen Çemberla- bir İyi'set Sa"'ıla- i. · mesini bekliyecektir. Son har .. 
bir atmoafer içinde cereyan et- daki dostların tebessümü «acı-tat- S t l2.30 d Uık1 mık usikisl 

12 
yin • Halifaks birleşmesi şöyle "' • bin Alman.yaya öğrettiii deraler-

Juektedir. Oraya davet edileıı ya- fut dır. SO dcaa ha ·- ..:ı · a
1
P
305 

a t _ m tünk ' . bülasa edilebilir : maz. : den biri onun kendi ihtiyaçlarını 
run düzüne :•-dar meıulle, aahne Bütün bunlar y1ld1Z1D hala bü- va..ııs, · te P nıu- ln...:•tereyı· aonunda harbe SÜ· : kendi temin etmesi zaruretidir 

aa. ' .. sik'isi 13.30 da muhtelif plak neşriyatı. •• ."" • • • • ............. • ......................... • • - • • •• 
~azı~ müstahsil, hazan b&flıca yıl- tün şaşasiyle · parladığını goster- ' · rükliyebılecek ıtimataızllklara ka- edecek olursa onlar yerlerini ko- aam~fih onun bır unndı vardın 
İfızlar, akşam saat sekizde, otomo- meğe kafidir... , ti bir son verebilmek i~ dikta- lay kolay terketmiyecekler. Macarı~ udut davalarında 
hillerle, gizlice alınıp götürülür- Çin tiyatrosunun holtü cidden A'k§am neşrıyatl: törlerle doğrudan doğruya tema· Baıkalarına ait toprakları İfgat. ona mır olacağım vadederek· 
ler. Bunlar kendileri bile, son da- l"örülecek bir şeydir. Dekorcular . _ . ~ gelerek onlara dostluk teklif de maharetleri müsellem olan (tal. Lelld ondan zahire tedarik ede. 
kikaya kadar, nereye gittiklerini oraya, aynı zamanda, her teYİ koy. Saat 18.30 dcı _Fatih ~ri gösterit etmek. Halbuki Mister Eden ile yay zayif bir ispanya nasıl mu~ bilir. Romanya,. petrollanm Al· 
bilmezler. iki, Uç ötomobil Los mak istemişlerdir. Orada mozaik- kolu tarafından hır~ 19.tS te plak- Van Sittard.uı tuttuğu dıt ıiyaset kavemet edebilir? Onun Adalar manın pençesinden daha ue kadar 
~celoıun kalaballk bir mahalle- ler. yaldızlar, sütun ba,Iıkları, la dans musi~ 19.55 le borsa ha~enerl ~üsbütün b~ idi. Onlara naza· denizinde istediği deniz üslerini ~faza edebilecektir? Yuna
~ıne veya bir köye aider. parm~klıklar v.ar. Bu ak~am b~~- 20.00 -~e Nez.ihc. ve~ tarafın- r~ ~iktatörler arada bir dostluk ona nasıl·vermez? Şark c~hesini nutan .~ tara~n ~ir bükü. 

işçi ve köylülerden mütqekkil da, hılhassa çıçekler ve yeşıllık dan türk musikisi ve halle şarkılş.rı •. ~· teıısıne temel olabilecek bazı te .. olduğu kadar Pirene cephesini de , et ~'u;un ıdaresmdedir. Bulga· 
l>etli seyirciler arasında, salonun var. Her taraf adeta sakıı ormanı. 45 te hava raporu,· 20.48 de &Der ltza mayüller ve asar göstennedikç muhafa:Uı.ya mecbur olacağını hiı- rıstan ~e Yı oslavya. acaba bir 
bir köşesine, sessizce yerlqirler ve imtihandan geçen ve halktan tarn'fından arapça söylev, 21.00 -de klrısik en iyi tedbir susmak ve silahlan- aeden Fransa tspanyanm bir kıs· kenard-. durabilecekler midir? .... 
e\rV~!i eski bir ıergüzeft fil~i sey- konulan rıldızlar, kendilerini bir türlk musikisi: Nuri Halil e ~d~ mılktı. Vel!i ~nlberla~ siyaseti mını askeri İfgal altına almağa ve Ç~oslova.kp Afman .arzuların~ 
tedılır. Bundan ıonra da, iuç ha- az :gev.şetıyorlar. Azap ve sıkınh· tarafmdan ($.ayarı) , 21~45 te otkestia, ortaya ~kar ~akmaz diktatörler- ltalya ile Almanya ispanyada kal- münkad o una Almanya arkası
her verilmiyen e ne sahne vazu- larmı gideriyorlar. Derhal giili 22,ıo ajans haberleri, 22.30 & p'Wda den birisi diğerinden gördüğü mü- dığı müddetçe bu işgali devam et- nı ~k. derietlere ayıya.ca.k ve 
nın, ne de tirketin ismi ~edil- öriiımeler batlıyor, imtihan neti- sololar, opera ve operet parçalan, '22.SO samaLadan cesaret alarak bu ta- tirmeğe mütemayildir. Maamafih gözünü Framaya d~ktir. O 
~eden, sahte bir him alhoda, aaıl celeri ğızdan ağıza dola,ıyor, son haberler ve ertesi günfüı prog?an:u. ahhüdü ayaklar alhn alıp tama- timdilri Blum bükümeti (l} her ~ A~nyanın u.hai ruyetine 
fılim gösterilir. her kesin başında bir kusur bulma- · ' qıen ~üstakil bir memleketi silah hangi bir kat'i tedbire Laf vur- Brita.nya ım torJuiu da dahil 
. Seyirciler, programa yapılan bu ya, çalıtıyor. AVRUPA iSTASYONLAR[: kuvvetiyle İfgal ebniş bulunuyor. maktan çOk acizdir. olacaktır. 
tli.veden dolayı sevinirler. Fakat, - Gtorya Svansonu takdim et- HAFıF KONSERLER: Bu İfgal vakumdan bir kaç gün · 1914 le ANrupanm Alman ha· 
huna rağmen, noktai na.zarlanm mek mecburiyetinde ldığı za- evvel lngiltere matbuabna kur- ALMANY ANIN fSTtHDAF kimiyetinden kurtarılmasının bir 
l'üksek sesle bildirmekten katiyen man Fredin sıkılmıt halini gördü- 7.10 Berlin ~ısa dalgası, nc~eli popu- nazca bir ikazda bulunulmuf, Her E1Ttöl GAYE NEDiR 7 umumi harbe değeceği düfiinül. 
Sekinmezler. Bunuq. için, k~de nüz mü? Doğrus~ bu yafta gelip ri (8.15 devamı) , 10.l Berlin kısa dal~ Hitlere fazla dil uzatılmaması söy- Avusturyayı İfgal'nde l mü~tü. Av1upada Almanca konu. 
Oturan nlikadarlann, diflerini gı- burada kendisini göstermeye kalk.. gası . Enstrümantal dans havaları, 1L 15 lenmiştir. Halbuki daha tubat Almanya Çekoslo 

1
ak n evb~ şan b .. tün kitleleri bir vaya top.. 

c_ırdatarak homurdandıklan sik mak istemesi pek gülünç L. Bcrlin kısn dalgası, Bulgar musikist 13 ayında, Hitler lngilterenin Alman· pakt teklif etmitti. iu 8~~ ır lamak gayesini istihdaf eden Na• 
·~~ vaki olur. Bilakis, aqircile~ .. - Hal,k An S~~n:i t.~nımadı. ~rlin kısa dalgası, hafif musiki, (i4.15 laşmıt Berlin sefiri :Sir. !ieville esaslara bağlanacakh : Çe=l: ~i p~m~n1 ~Of görenler olabi· 
~•.~ımd~n,_~otlanır1ıan8a, har.~retlı ~d1!er Fre

11
dkondun ıs~_nım skoyfle~ese devamı) , 13.10 Bükreş: Plak w~rt_. Hen

1 
dAlersona Almank'er':!inın 1 akn· valcya SoV}'et Rusya ile olan mu.a- lar. Gene bır zumre.

1 
~ır iri Al. 

urna711ıer y par ar. unun uzerl- ı ı zava ı a ıncagız pe ecı va- 14.15 Paris kolonyal kons~ nakli, (i5. ca < manyaya es ı inüKcm e e- hedesini 'keen1 k"' ad.ı _ _ı • manyanın arzu an yerme getiril-
h d il ·ki · tt k 1- -"-'_,.__ ' l ' · b 0 l"' k d" · d · h emye un acue dik • ı.ı_._!• • ' w e e, mesu er, ı saat sonra, zıye e a l.l&All:IL devamı) ennın ı a y u .art ıa esı &• cek, Südet Almanları serbest ka- çe uteınennm azaıacagını 
h.lelicete Holivuda döner~ fil- -BiTMEDi- linde kurtul.mut olacağını kat'iy· lacak b m~il Hitler de ma- umuyorlar. Geç.en bir kaç sene 
inin kaza1!dı~ı ~6yük muvaffakı- ..... B ... :·· .. ·~·:: .. ·1··;••••••·1~:;···• .. •• DANS fv'lUSIKJSI: Y:.':_l.le. öyl~emi miy~i! ~en~ i9it- but t~minatlarmdan birini vere- zarfındaki t~oeler bun~ Al-
)'et ve seyu'Cll nn Cofkun t~za:hü- rr RO y u se ue 23.25 Prag. ~3.30 Lfıypzı lıg~e gore geçen bırıncı ka1,1UD• cekti; yani Çekoslovakyanın hür- man psi!r~!oıısme uymadıgını is-
t8:b hak~ında gazetele~e ~crnlecek boğulc:lu , 

1 
da bır kon~fma sırasında Hıtlcr riyetine hürmetkar kalaCaktt. pat etmıftir. · 

lanlar, ıcabmda da fılmın baz. SENFONILEa· Bay flandıne Fransa Almanyaya B t klT k bul , 1914 tel>at TUrulmamış bir ted-
lahnelerinl eserler. KASTAMONl, (HU$usİ) - Kü- 20 25 P,ı:ag· sO:ctanan 

0 
senfonik k müstemleke verilmesine riza gös- 1 ~ e 1 k a k etmekJak çekOJ.- b' vardL O lngiltcre mAk-

.~u ikl tecriibed.en gonra, filim r~· Ersizler köyünden eh~et seri,·2ı.lŞ P~: c.Kül~ bidiği> ~ termed~!i takdirde Alman! ... ~nın, .:: ~a Çek~:rov:ka::c tı . : ~: sa~J.?ı dünyaya ~çıkça· ilin etme. 
itudyoda hwuai hır seansta gaz&- oglu HBMn, katın.na kereste yuk- "k Sar reyıammdan sonra verdıgı söz .. 1 • . . . Y 11:' en ~yı mlfti. Son dakikaya adar bir 
lecilere ve teknisyenlere gösterilir. liyerek köyüne itmekte i.İten kö- nı ~ . . hili.fma olarak ortaya tekrar Al- m~ft~rı~ı ıdı. Avuıtur~a He Lu l §· müphemiyet içinde bürünüp kal· 
'Ye nihayet Holivudun en büYük !?n K:ntenli oğlu mevkiine geldi-1 v.

14!° !~k~osca;::~ ld~re ~ttt- aas - Loren meseleaini çıkartaca· te ik~cı .d~ece;e gelıy~u.HBodu· mıştı. Şimdi de ayni vaziyet b&f' 
klonlarından öırisinde ilk resmi gı vakıt o sırada gelen .sele kapıl- gl 

01 es. a P an, · er ısa ğını açık~ bildirmiştir. na ragmeo ay . enet ve Y w • gösteriyor. Avrupa demokrasisine 
..... 1 i ·ı· H 1· d mıııtır Katırı kurtarmag-a ug-rasır dalgası, ış sonu konseri, (18.50 devamı), B:-.--: "- l b"ld" w i b ld za Alman amalme boyun egme- la k h .L i b" .... a suvarea verı ır. o ıvu un T • • - .. _1ü . uLuD oun an ı ıg a e .. l .ı! M f.h . yapı ca er ınang ır taama 
"«Su od ti .ı•wı ken kendisi de suyun hızına mu- 18.05 Bukr~: H<U musiki ık.önsel\ 19. Lord H l'fak Al mı~ erwr. aama ı bu teklıf her b. . k ak nd l"k d d per pr uc om» namı veruıg . ios P . ç· ıkestrası 19 15 B fü;.. a ı s manyaya yanat- d f da t .ki • b. 2 <Iaha ızı pe y ı a a a ar e er. 
LüJiik filimlerin gala suvareai her ka~emet ede~ıyere~ yuvarl~nı.p ı . Ah lgan~ 20 os B~t-r.ıBe- inak için her elinden geleni yap- ~.:ın 'k "1 rY• _ m d. ır; k Eğe~ ~ulh~n &ir müddet daha ida· 
~aman bu «Çin tiyatrosu» nda ve- bojUlmUftur. Bıçarenın cesedı hır 1 ava. . car m . · · u~~ mıtbr. Maamafih lngiliz matbua· ara e errur e ıp uraca · mesı ıstenıyorıa lngiltere Fransa· 
tilir. tün sonra köylüler tarafından bu- ~ovenın eserlcnnd ~onser, ~o.3oBer- hna gem vurdurmak gayesiyle tll'. nın müttefiklerine bir ta~uz ha~ 

Genç ve çok müstait bir akta. lun.muJtur. lın k~ dalgası , romanbk musiki,. 21·10 Londraya gelen A:1man hariciye linde onun gireceği her hangi bir 
~ manevrası ise daha az fecidir. Prag. Radyo o~kestrası, 21 ·45 Berlin 'k~- ve ilinin bu gayesine kısmen mu- (1) Bu )'ası Blumun cıtiiaın-,cidalde ona zahir olacağını alenen 
nalk iaminl henüz eyice tanımıyor Adana ciftcilerine sa dnlgası. M~ki ~lencder. 22.10 B~ vaffak olduğunun erteıi günü A4 dan evvel yazılmlflır. aleme bildirmClidir. 
fakat o, kendiıini muhakkak tanı- ' ' no. Halk musıkim. 22·45 Bükreş: Hafi vusturyaya inen darbe ihtimal ki " _. w 

~t k iıtiyor. Bu ıece için kiraladı- elmas madalya verildi lok~nta musikisi nakli. 
23·~ Viyana; Lord Halifakaı bile §atırtmııbr. lng · ı ·z f.r--B--0--R~-S--A--~-H-

l harikulade bir Rollee otomobl- ADANA (H ") B"l Hafü konser. 23.25 Peşte. Çıgan orkest· Bu İfte !talyamn rolü mühim- J J 
den iniyor ve kendiaini görme. · 'ft ·ı' · · ubs~sı .. k - do gle- :rası , 23.35 Prag: Pllk konseri. dir. Muhakkak olan bir fey 'Varsa ı • - - - -

bıi . mız çı çı ennın uyu yar ım a· d • G / • • il f gibi yapan Frecl Allenın önün- rmm bir hatırası olmak üzere . . o a ltalyanın hır takım taahhüda- azete erıne gore OZVM 
en ıeçiyor. Be dakika sonra Türk hava kurumu tarafından OPERALAR, OPE'RETLER: h ~olayJSiyle merkez? Avrupanın ı l . · . 391 M. j. Taranto 11.75 15.2.S 

Rotıı tekrar ıörUntiyor, menuba. kendilerine bir elmas madalye ve- akibetiyle yakmda ali.kadar ola- ıta yanın vazı yeti ~ 75 AJyoti bira. 13.50 14.SO 
~·aktör tekrar iniyor,tekrar Fred rilmittir. Madalya verme töreni 12 Bcrlin kısa dal.easıı Kan§ık opera cılk bir vaziyette bulunmayıtıdır. Londra. 11 (A.A)- Avu.aturya 111 Ş. Riza a. ef. • 2.25 15. 

ilenin önünden ıeçlyor, fakat Ji- Parti binumda yapılmlf, nutuklar musiklıd. 16.15 Prag! Smetannnın e5erle- Buna mukabil Almanya da ita). Almanya 'P1cbisitinin netic:cai hak- 16 O. Kurumu t 2.50 f 3.50 
~ ınu~affak olamıyor, bu~- IÖJlenm.İf, Çukurovalıların Türk rinden opent mus:ildsi. yan T!ro!un~aki, Alman~~dan kında müta1calar serdeden Taymia 13 p_ K~Tk 13.'5-0 14.ZS 

}'ı böylece, dört defa tekrar edı- ffaTa kunımuna yaptıkları yardım bafka dil bıhnı1en 212.000 kİfıden gazetesi diyor :ki; S9 Abekı bank 13.SO 0 .7S 
~r. Dördündlde, çileden • çıkan tebarüz ettirilmiftİr. Bu kıymetli ODA MUSIK:ISI: bahıetmiyecektir. Şüphesiz ki Plebisitin icrası için takib edilmi§ .S 1 Y. t ~ -t '3.'SO '4.ZS 
l len onu kolundan yakalirar Ye ımdal ·ı . birliği bin . d italya Bresmerin :kartw.nda bütün olan usullerden kat'ı nazar lngjltc- 44 A. R. Ozümc.ü 40.SO it. 
rtlr lıim uydurarak mikrofonda: ~ca~~ , asın a 22.~ Beri.in. kısa dalgası, gece musi- heybetiyle AlmanyaJt dikili cör- rede Almanya ile Avusturyanm bir- 44 Esnaf banka 1 14.21 14.2S 
L~ - Allo! itte. ~ek Karii, Ar- , =-- kisi (Oda takmu). mekten pek botlammyar. Bon- l~csi aleyhinde umumi bir his hes- 3 1 K. Tan~ 14.lS 15.25 
~auın Rus bilardoau ~piyo- .V J l . , dan ;L ... L .. Adalar denizi Ye Kızı).. 1 . t' V b b. ] I .1 23 O. Ard.ib U.:50 '4.25 
'-a. Aa&famORUaa yti anct .RESI:rALLER.: c:t.n~ miinakeli.tma tahb em- cn_ml eAm~§ ır. e u ı{ eşme ngkı te- 17 j. Taranto 12.SO 13. 

))• b .. hallı k&hk h • [ k f dl • -• b'Jm-L ro ı e manyanın an a~sına ar- 7 Ş R . 13 25 t 3 zı:. 

t ıye aprıyor ve • "'a- fa ıt er tev i e i di nıye~ .. ~ ı C& için ltalya lqiJ.. §ı ufak bir mania t~kil e.tıni 'ocektir. . cm:zı • . , 
-dan kınlll'ken onu [çeriye dogru 16 4S Bertin :kısa da.lgam. &striimantal tere de bl.I' anlafJD& yapmaja da B . . Alın Y 4 Y. Karasu 16.SO 16. 50 

tiyor KASTAMONt (Hususi). Ka1- · .. _ . h-L!.l.- ı ~Lt_ Alm da bü' u bırleıımenın anyarun kuvve- 1166 Yekun 
• • • sqtolar 18 Peıte· -cı:ı.r - Estaaya artb- IUU~. l.olL&Ul anya n ,_ f . t w •• Ph . d. 1 ·ı 

Resmi geçit devam ediyor. itte laJ:n<?nmm . Hallaçlar köyünden tik~ m~ (keman) lt45 Brii- bütün •J1'ılmak ltal a. . cenubi ını ar tı~acagı ş~ . esız ır. ngı tere- 260208 i 
ilk •Özlü filmin: «Cani tarkıcısn· Tevfik Hocayı öldürmekten s~çlu no· tlld>ahar havalan, ı Ost~ Ş.rb- 'firoJ meselesinin !ta~ ılanası ~ k~~ı lcuvv~tı~ı :Vttırmak üzere- 261374 i 
~ın kahramanı Al Conson. Yanın- v~ mevkuf bulunan Fazıl ve Nıya- laı: i ano refakati le 20 10 Vi ana v~ muhtemel bir harptey de çTı • e1- dir: ~kerem~ ıki ta:afca kuvvet• 
~i·eski dansöz ve timdi de musi- zı ~aflar~ndafya/ılan1~ur~;~da şadn~~ 21 v;Ja·: v~ana ~va- tenin İfgali demektir. Bunla;(dü- !~ıne;;~nad.~dılmek ~~bs sevka~e iNctR 
hı ı filmlerin yıldızı olan, karısı s~~.ud.ar .. ar~l.mın. 8!1 Bumuh~laa lan 21.10 B~ Keman resitali. 23. fÜlleD ltalya sağı, .olu idare et41ı aDrc r·~:~~ısef muva rfeY ır. 5 0 A . H. a:dı 4.67S 4...81.)H. 
l\Uhi Killer var. fa.nı ı ~osterı ıfla. fil ıt er ' . mek ,~ tin" süd kür Bin ey ı ı~ıa yazıyor: . . 130261 

- Allo ---·'·lar! late Luiz Re. hakikatte aykırı tahitlik yaptıkla- 35 
Brlino konseri. nale·~~:::egiltC:. it ecel • da! Avustwyalılann kendi ilha'kları 130311 tı '~UA T nd ·· h · t "dd · · .rn e ayaya ma w \k ındak. h har k le·' ·' 

t~t, Bu sene, Holivutta ona, çok f'" an b:t1kı.':.rıy;. mlo~ıumumt DANS MUSIKISI~ bir menfaat götterec.dc olana b~ ~ arşı:ıc b" lal attı ~ c~ nnı ~ Çekirdekıiz üiüm orta ttatleri. 
f\\l~eniliyor. Onu, memleketi olui ıgmce uı •. ta .... t yapı · ük . Musikili kabare bir biz inmda ltalyanm birden-t teıe~ .. 1~ et 0 ususun a No. 7 12.50 
it \tuaturyaya dönmeğe, öyle kolay IDJf ve IOl'gu hi.kim~gı.ne. ıevko- . 21.45 B reş . net- bire Aım.anya lehine döımaesiylelP!ehısıt ıçınden cıvası a~nmış <Man o . 8 U . O 

olay bırakmayacaklar. Onun ya· lunmu~lar~w. ~gu h~~ı bu ya- rıyata.. lngllttte aleyhine kullanılacak ı bır barometre kadar manasızdır. . 9 1 J.50 

~nda gördüğünüz Ult sosyalist lancı . f&hhtler~n tki~ki:~arar lR ~LEKET HAST;:-~ kuvvetli bir ıilih teskil edecdrtir. Deyli Hera}d diyor ki: . N • .O ı .SO 
()dulıarriri ve kocası olan Jilfor ""y~~f_~e depsı teved.l--'~- i.ftİ.[. IZM AH - PfRENE. CEPHESİ Hakimi mutlak olan Hitler bize No. • l 1, . o 

ettir. aruu&ata evam ı ı.ueıuedır. NESi D IU HASTAl.JK- lkrlin • Roma mihverinin dı Kayseri hatırlatıyor. Almanya ne ka-
l'f- Allo! itte yıldız olan iki l(a. -:-:-=- LAR MVTAHASS~SI ~iyaaetinde mühim bir yer ala! dar fazla ckği irse o kadar eskisine ra1 ~ZA'HIRE 
~ •• 0rniyalı genç kız, iımi Olivya Mahallı rdareler ban- Do K T o R fatist ispanya tamamen taazzuv l>enziyor. ;!~ ~ 1 A o ay S.(> 

75 
:·96ZS 

J 
0 

liavillan e kız kardcti aa.rıfın k . c 1 A 1 t ettiği takdirde fransanın bumu- Niyuz Kronild gazetesinin Hitler 49 çuval K ~ · 
'~ Foten. ikisinin de üzerinde asının sermayesı e r ın nun dibinde ciddi bir tehlike orta.- tarafından intihababn aı'.ifesindesöy- 70 çava p . ·. d W• 

7
· ~ -(, 

~ ~1 elbiseler var ve yanlarında Kurulacak mahalli idareler imar ya çıkmış o1 caktu. General Fran- Lenmiş olan nutuk sadece Hitler pro-
428 

~7 
8

· Çekir egı .; O 
~0:,k yok! .. Olivya ve Jan ! Gelip 1 bankasına köylerin göndemıekte konun Ar.agon zaferi bu tehlikeyi pagand.ısının Alman>·arun yeni eya-

2 30 
~: uruk 

3 3 41
. s 

0 
ofonda beraber konufUn! oldul?art ortaklık hiue~ lt y~aşbrllllf lı~~~ı:or .. b~ya: Zı:~de ne derece müessir ~uğun ... u 220 ~; ~ · 6 :376 

ve Zıraat bank alan §Ubesı bulun- Mu yenebaneaini ikinci bey - dakı Alman gonullillerı1 filvaki goatermekte bulunan plebısıt erka- ........ .,. ................................ .. 
S SIRA BiZDE mıyan kazalarda ziraat ve 1tı Ban- ler sOkağmda fırın Dr§ııında25 adet itibariyle aZdır. F.aka.t hun- mındao daha manal.dır. Führe.z oena- diktatör şeniy.etlerie tema nı kay~ 

"İtn ıba. l-izde, beyaz Pakar kaldı- ka1arı şubelerine değil, posta ile 1 nuınnraya naldey1emijlir. lar gün g~tikçe ~ranko hüköme- hı hak namına ibu nutkunda idarei betmektedir. Muhtelif asırlarda ul-
~.. 0~ca d~yor. iniyor Ye bele.dir.eler ba~aama g~d~~I- TELEFON : 3956 ti nezdlıı .. de pek mühim yerleı: İf- hükümet iddiasında olduğunu bc)'AD hun aı tehlikeli ~culan böyle bir 
~i lcıııu mmeııne yardım etmek mesı luzumu alakalılara bıldınl- EVl Göztepe Tramvay addcsi gal etmege batlıyorlar. Öyle kı 'fa- eyle.miıti. Cenabı hak tarafından ruhi halet ibe!ıliyen ınsanlar olmuu-

n ona elimi uzatıyorum. ·Marlen mietir. No. 1Ol8 TELEFON 2545 ıiıt hü~ümet kat'iyyetle tetekkül mülhem oldui?u itikadında bulunan tur. 
tt ••• 



* z::ı.: 

ve pa. Bornova Sag" cılık istasyonu müdür- .·~ -lstanbut. üniver~i~ıi artırma eksiltme 
. · zarlık komısyonu ılanlan: 

)üğünden: ı - 51289 lira 16 kurut ke,ifli Gurebada yapılacali lJdncl Da· 
Cinai . Mikdan Muhammen bedeli T emlnati biliye Anfisi intaıı vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla ekıiltme7e 
Tam dizel beş beygirlik motör Bir adet 620.00 lira -48.75 lira ko

2
nulmut

8 
~r. . ak rtnamele l d 

10 ıantim demir boru 300 metre 1150.00 Ura 78.75 lira ' . A- Eku 1!
1
c aıt cvr ve ,. . ' .-an ar ır • 

C• .kd h bed 1 t . t -.ı. d - il tme tartnamesı 1 _ ını, mı ar mu ammen e ve emına ı 7uaan a ya• B Muk l • i 
r.:ıh motör ve demir boru 25/4/938 pazarteai günü ıaat 15.30 da C - B a;,_e j!~o:ea. l .U..h.. . • . 
Burnavada Bağcılık istasyonu müdüriyetinde ayrı ayrı eksiltme- D - ö ayİn :m lf erı ıene T-" ... ameaı 
leri yapılmak üzere münakasaya konulmuttur. - ze. f tv a~e 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal ıandığı i - ~et!f ce e 1 

makbuzu ile birlikte ihale günü mezkQr müeaaesede hazır bulun· I -. nloJeb tn • ak 257 kuru L-..ı ı ıı ekt·· 
ı stıye er u 9ar ameyı ve ew ı f ucue ı e r oı:• 

ma arı. tük· l b·ı· 1 
3 F ~ tn I · · h ·· B B w 1 k i t ten a a ı ır er. 
-. ..eı~~.1..far ~me er ıçın er. ~n umava agcı ı s aayo- 3 - Eksiltme 18/4/9'38 pazartesi günü ıaat 16 da Onlvenite 

nu müdurlugune muracaat olunabılır. kt•• ı··w ·· d 1 aktı 
9-13-17 - 23 1170 (732) re or ugun e yapı ~c • 1• • • • 

lznıir Defterdarlığından: 
Yunanlı 
icar Lil'a K. 
327 Şehitler Tramvay caddesi 9 taj numaralı depo. 36 00 
328 Şehitler Demirhane sokağında 23 taj numaralı evin 30 00 

alt katta iki odası 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı 10 gün müddetle müza

yedeye konulmuştur. ihalesi 18/4/9'38 tarihinde saat on beftedir. 
Taliplerin varidat müdürlüiüne müracaatleri. 

1195 (758) 

lzrnir llbaylığından: 
12 numaralı Türk para•• kıymetini koruma hakkındaki karar

namenin ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının değifıirilmeıine 
dair karar. 

1 - 12 numaralı kararnamenin ikinci maddesinin üçüncü fık
rııın kaldırılmı' ve yerine a,ağıdaki fıkra ilave edilmittir : 

Türkiyedeki bilumum bankalar her gün alıp sattıkları kambi
yoları gişelerinde takas etmeyip aldıklarını Ankara Menkul kıy
metler ve Kambiyo borsasına arza ve sattıklarını da yine bura
dan almağa mecburdurlar. 

Bir gün zarfındaki alım ve alımlardan mütevellit olan ve 
2.500 iki bin bef yüz Türk lirası muadilini geçmiyen küsurat er
tesi güne devrolunabilir. 

2 - Bu karar bir nisan 9'38 tarihinden itibaren mer'idir. 
3 - Bu kararın tatbikine Maliye vekili memurdur. 

1223 (759) ,. 

Bornova Zeytincilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - istasyonumuzda 968 lira 42 kurut bedel ketifli bir Sera 
yaptırılacaktır. 

2 - Bu ite ait şartname, Ketifnameyi görmek lıtiyenler her 
gün müdüriyetimize müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmeye ittirak edeceklerin yüzde 7.5 teminat akçelc
rini lzmir mal sandığına yabrarak makbuzlariyle birlikte 27 ni
san 9'38 çartamba günü saat 14 te İstasyonda toplanacak komis
yona müracaatleri ilin olunur. 

13 - 17 - 21 - 24 1228 (760) 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK, 

Büyük fedakarhklarla vücuda 
getirilen f abriknmızda yerli malı 
olarak her model çatal, bıçak, ka
tık imal olunmaktadır. A vrupn 
mamulatı ayarına faik olan bu 
emsalsiz yerli malı fabrikasının 
mamulatmı her yerde arayınız. 

Umumi satıs yeri : fatanbul 
Tahtakale caddesi No. 51 

IZMtR B!RtNCt tCRA MEMUR
LU~UNDAN: 

Hasan Hayatinin Emlak ve Eytam 
bankasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya İpotek eylediği tz
mirde Mesudiye mahallesi Mukaddes 
mezar sokağında sağı, solu ve arkaaı 
emvali metruke haneleri önü yol ile 
çvrili 38 numaralı ve 34 numaratajh 
kapıdan girilince bir koridor üzerinde 
sağda iki oda karşıda bir oda solda 
iki oda ve soldaki odanın soldaki 
oda ile teskil ettiği boşlukta mutbah 
ve yanında hela ve banyo ve daha 
arkada ufak bir bahçe ve mutbahtan 
merdivenle taracaya çıkılır elektirik 
tesisatı ve tulumba mevcut bodrum 
katında bir koridor üzerinde sağlı 
sollu dört odaıı mevcut kargir ve 
bin beş yilz lira kıymetli evin mül
kiyeti açık artırma suretiyle ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir def aya mah
sus olmak §artiyle artırması 16/5/ 
938 pazartesi günü saat 14 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. (Jak Dekalo v e Şsı.) 

Bu artnna neticesinde satı~ bedeli 
her ne olursa olsun borcun ödenmesi 

IZMtR BtRINCt iCRA MEMUR- tarihi 2280 numaralı kanunun mer-
LUö UNDAN: iyete girdiği tarihten sonraya müsa-

Dosya numarası: 38/8749 dur. dif olması hasebiyle kıymetine bakıl-
H E · in H L <Lh mıyarak en çok artıranın üzerine acı mın zı arıza .;,e er tara-

fına. ihalesi yapılacaktır. Satıı 844 numa-
Tepecikte y·· ·ıı h il . d ralı Emlak ve Eytam bankası kanunu 

ıgı er ma a esm e h .. k.. l . .. ıl w d g .. c.aret sokag~ ında 16 d .k u um erme gore yap acagın an 
"!( numara a ı en .k. . kt Sa . 

halen adres ve ikametgahı olmayan. ı milcı artı ırma .!o ~dr. tıfl ~:: pda· 
1 k ra e o up muıterı en ya mz , .. z e 

2280 sayı ı anun gereğince 10/ ·ki b k d llil. f hn 
3/938 ih. d k. IA ı uçu e ıye mura ı a ır. 

tar ın e ı em ak ve eytam ı t k h.b. 1 khl J d•w • . po e sa ı ı a aca ar a ıger 

bankası tzmır şubesıne olan 3 taksit alakadarların ve irtifak hakkı aahip
bakiyesi 5140 lira 77 kuruş borcu- lerinin gayri menkul üzerindeki hak
nuzu bu ilanın neıri tarihinden ni- lannı hususiyle faiz ve masrafa dair 
hayet üç gün içinde veznemize tedi- olan iddialarını işbu tarihten itibaren 
ye etmeniz lazımdır. yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri-

Aksi takdirde merhun gayri men- le birlikte memuriyetimize bildirmesi 
kul hakkında cebri icraya devam o- icap eder. 
lunacağı ilanen ihbar ve tebliğ olu- Abi halde hakları tapu sicililince 
nur. 1233(763) malfun olmadıkça paylatmadan ha· 

_;:;:;; ..... -..,....,,__..u.,,_ ..... ....,. .. 
27729

löiiiiiiiiil• riç kalırlar. 3/5/938 tarihinden iti
baren prtname her kese açıktır. Ta

JZMIR BELEDtYESJNDeN: lip olanların yüzde yedi buçuk temi-
15/ 4/938 tarihinden itibaren bi- nat akçesi veya milli bir banka itibar 

rinci nevi ekmeğin kilosu 10 kuruı- mektubu ve 38/8839 dosya numa
dan ve ikinci nevi ekm~in kilosu da ruile lzmlr birinci icra memurluiu-
8 lrurusda. ı satılacağı ilin olunur. na müracaatleri ilin olmıur 1089 

. 1231 (761) - 1232°(762) 

4 - Eksiltmeye gırebılmek için lıteklilerın 3814 lıra 46 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve bundan bqka ._.ağıdaki vesikaları 
getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 50.000 liralık Bayındırlık bakanlığından 
alınmıt intaat müteahhitlik vesikası ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı ~aatten bir sa· 
at evvel Komisyon batkanlıiına makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların en geç üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmit olması ve dıf zarfının mülıür mumu ile 
iyice kapatılmıt olması prthr. 

Postada gecikmeler kabul edihiıez. «1661» 
30-3 - 8 .-.- 13 1006 (626) 

-;;;:;~;;;;;;;;;iiiiiiiiöii;;;;;:;;m;;;;;.-iiiill 

insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 

!erimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 
~unu unutmayın .. 

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

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYIN iZ. --- ·-o JıllP?"IUL 

Burnova zeytinçilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - istasyonumuz için teıiıatı ile beraber, motör, Türbin ve 
bunlara ait malzeme münakasa ıuretiyle mübayaa edilecektir. 

2 - Şeraiti anlamak istiyenler her gün istasyon müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

3 - Bedeli ketfi 1222 liradır. Münakasaya İftİrak edecek ta
lipler yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat akçelerini lzmir 
mal sandığına yatırıp makhuzlariyle birlikte nisan 9'38 ayının yir
mi betinci pazartesi günü saat on dörtte istasyonda te.ekkül ede
cek komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

9 - 13 -17 - 21 1173 (773) 

Istanbu! Telefon müdürlüğünden: 
24/3/938 tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılacağı gaze· 

telerle ilin edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif cins ve 
eb'adda 5 kalem fond boru t artnamelerinde yapılan bir değitik
lik dolayuıiyle eksiltme 22/4/938 tarihine müsadif Cuma günü 
ıaat 15 de müdürlük merkez binasında toplanacak alım satım ko· 
misyonu huzurunda kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün levazım dairemizde görülebilir. istekli
ler mezkGr tarihde saat 14 de kadar 1304 liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka mektubu ile beraber müteahhitlik vesi· 
kuı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını komisyona 
tevdi etmelidirler. 1154/723 

6 19 31 13 723(425) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Hoca zade Ragıp ve Vezir zade Abdülkadirin Emlak taksit 

bedelinden olan borçlarının temini tahsili için mülkiyeti tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmit olan Birinci kordonda ki.
in 78 sayılı tütün deposu yeniden takdir ettirilen 15000 lira kıy
met üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzaye· 
yedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 25-4-938 pazartesi gününde vili~ 
yet idare heyetine gelmeleri. 

3 ~ 13-20- 1050 

lzmir Vilayeti : Defterdarlığından: 
Mahmut Saidin kazanç verılılnden ve ıatılık emlak bedelin .. 

den olan borcunun temlnl tahsili f çin mülkiyeti tahsili emval ka .. 
nununa göre haczedilmlt olan Ahmet aia mahallesi Keten ara· 
lıiı ıokaiında klin ~kl 45 yeni 7 ıayılı dükkln takdir ettirilen 
1500 lira kıymet &zerinden tarihi il&ndan itibaren tekrar 21 ıGn 
m6ddetle mflza7edeye çıkanlmı9tır. Taliplerin 22-4-938 Cuma 
~ü vilayet idare heyetine milracaatleri. 

a ~>S-20 ıosı 

•• 
Aile sahiplerine müjde 

Saatte « 1 » kurut murafla mutbakı· 
nizın ihtiyacım temin etmek iıteraeni:z 
•akit kaybetmeden 1 Yeni Model.. 

HEIDENIA 
Mazot ocağı alınız. 
Seniz, duman ve koku netretmez, 

tehlikesiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar ma:ıotu
nuz temin edilir. 

Toptan ve perakende satıf deposu .• 
Gazı bulvarı Ziraat Bankası kar,ısı 
DUNLOP mağazasıdır. Telefon 3737 

Posta kutusu 275 
HiÇ Y ANMIYAN VE BOZULMIYAN AMYANT FiTiLLi 
HElDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

, 

Tafra için bayilikler aranmaktadır. 

Sevincin bir ifadesidir. 
0

GOzet ve sıhhi di~ler her fnsant · ziyade
' site memnun eder. 

' ' GOzellik ve sıhhııtın•z• muhafaza etmek 
Jsterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLOOENT" 
dl9 macununu kullanınız Bundan elo<t 
edecetilniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ lfW ~~ • ~. Ji'f •CC"'"'""4• ofO..: ~~ 
.,..uc~~ ~ .ı...«c.t ......-J..W..~ . 

T~rao 
TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda • 

. Irk kr•rn-
tuvalet aabunlarını, traı 1abunu •e kremi ile gllıe 1 a· 
lerlni kullanınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan 

1 
n-

d mum ace 
btlar için lımlrde Gaıl Bulvarında 25 numara • u 

. n at ediaiı. 
tehk Ne,.i Akyaııla •• j. C. Hemıiye m raca •• 

Poeta Kut. aa4 l Teeton •• 



Fena havalarda kendinitl 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, <il§, ııdale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit blitUn ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa mUessir
dir, 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GONDE tJÇ KAŞE ALINABILIR. 
lılm ve markaya dikkat.. Taklitlerinden ıakmınız .. 

;fophaoo marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır •. 
8ailam, hauu, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markuına 
dikkat. .. 

Sahf yeri ı Suluh an civarı HOSNO öZöDEMtŞLl ... 
1-26 

• == = fA **! ,, 2 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Gea- tene batiht lzmirlilerin 

takdlrlerfnl kazanan «Whiz mar
ltalı m.,hur Amerikan filidi ile bu 
lene yeni ve çok kuvvetli bit- fM
bıülle ç1kan f AYDA ve emsali Uiç
lan, taze ve mile11İr Naftalin ve pire 
~larini. lngiliz markalı kimyevi 
Rübrelerl bağlar için kara boya ve 
ıao yailannı, ağaçlarda. fidanlarda 
~e ~ gUllerdeki balJık Vela• 

lr ha,erab öldüren ve Bumava Zi-
~ enatitu.UnUn nporunu taftyan 
tkA T AKtLLA» tozlannı kesin ve 
~ flatlerle maienmmlan teduik 
~ 9 nldcammı istismar 
~ lttiyenlerbı maiaz,amızla hiç 
ll&kali yoktur. B.tb ,erde ele tu-f mamıza dikkat buyurunuz. 
~yoldur. L8tfen ,ukarMWd fir- TFJ..EFON: 3882 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

WJJLZ 

• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oielciıi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ere 
halkına kendiıini aevdinnittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
lstanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türliJ tuvalet çetitleıi 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevatuk eden yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yaram asardan beri kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağla gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gilndüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba!samin acı badem gtlndiiz için ·beyaz renkli 
logiliz Kanıuk eczanesi Beyo~lu lıtanbal 

-&amp!ll:;ii5iililmiiill-- A;;nw&;.s!W a ... ~ 
,... Fenni gözlük için = " 

KEIVıAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çef itleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve ıellüloid çerçeve.. 
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözliiklcri, pusu!a, pertavsız 
baror.ıetro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.• 

.. 
No. 1526 FOC . No. 1511 FOC 

DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre meıafeyl g6sterlr. 
Yapılat itibariyle Pil aarfiyabnİ derece ile alır. Pillerin uzun m«d· 
det yanmuı ve bozulmamuı bu fenerlerin töhretini artbrmıtbr. 
Bekçilere, Poliılere, bağcılara, rençbere ve her keae tavıiye edo-
riz.. UMUM DEPOLARI ı 

lzmirtle : Sulahan civarı No. 28/9 Hüınü Ôz ôdemi,li •• 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk ·A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
T arefaadaa menim dolaraliJe yeni çıkarclata kumqlar 

Saglam· Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağıau: elbiHler için bu mamulita tercih edlalı 

.. SATIŞ YERLERi .. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
. LıMITET 

Vapur acentası 
BiRINCt KORDON REES 

BINASI T!.L. 2443 
"" 

Ellerman Lfoes Ltd. 
LONDRA HA'lTI 

SAMOS vapuru 16 nisanda beldeni- ASSYRtAN vapuru mart nihayetlnC:le 

yor. Hamburg, Bremen ve Anven li- Uverpool ve Svanseadan gelip yük ~ 
manlarından yijk çıkaracakt1r. karacaktır. 

ARTA vapuru 1 ı nlunda bekle- TRENTINO vapuru S niıanda ııellp 
nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre'!'en Londra, vo Hull için yUk alacaktır. . 
• · ··k t '-tır FLAMlNIAN VAPURU 15 nt.anda 
ıçın yu a acaıır. . ~ 

SERVtCE MARmME ROUMAINE Llverpool ve Svaneeadan gelip yak çı-
BUCAREST karacaktır. 

DUROSTOR va uru 3 maynta bekle- CARLO vapuru 20 n~nda gellp yU.: 
P çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 

nlyor, Köstence, Calatz ve Calatz ak- Hull için yUlt alacaltbr. 
tarmaa cTunu limanları için yük ala· THE GENERAL STIM Navlgatlone 
cakt1r. Co. L TD. 
DEN NORSKE MtDDELHAVSUNJE AD JUT ANI' vapuru mart nlhayotln--

OSLO de Londra için yUk alacakbr. 
SAN ANDRES vapuru 14 nlaanda DEUl'SCHE LEV ANTE UN1E 

bekleniyor. lslc.enderiye, Dieppe ve Nor· OELOS vapuru 24 martta gelip ~ 
veç umum limanları için yülc. alacakbr. çıkaracak. 
AMEIUKAN EXPORT UNES Tarih ve navlunlardaki cfetlfUdtkle .... 
Tbe Üporl Steamabip Corporation 

EXCHANCE vapuru 1 5 nisanda bek-

!eniyor. Nevyork için yülı.: alacakbr. 
EXMINISTER vapuru 30 nisanda bek-

leniyor. Nevyork için yük alacaktar. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARl11ME 

den acenta mesullyet kabul etmes. 
@!ICAAW~ LEP c 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
TtSZA motörü l 3 nisanda bek.leni· HELENIC UNF.S L 'ID. 

yor. Tuna umum Hmanlanna hareket CERMANlA vapuru halen llmani• 
edecektir. rnızda bulunan Rotterdam, Hamburg ve 

Dlndakl hareket tarihleriyle nav· Anvera limanlan için yUk almaktadır. 
. ATHINAt vapuru t8/20 nl.an aruİn• 

lunlardakl değ!§ikllklerden acenta me- d b kl ·ı k d' R d H . a e enı me te ır. otter am, am• 
sulıyet kabul etmez. b A li 1 ıar •. 111. -•-urg ve nvera man an ....-n >''°" anı• 

Daha farla talsilAt almak için Birin- cakbr. 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee HOLLANOIA vapuru. JO nleanCI• 

ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa mUra- bekleniyor. Rotterdam, Hamburı •• 
caat edilmesi rica olunur. Anven limanlan için y(lk alacalr.br. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

UNEA SUD AMERiKANA 
RIO VERDE. mot6rü 22/25 nlsan a,.. 

ainda bekleniyor ve Ncvyo~ için ~ 
alacakbr. 

RJO PARDO mot&ril 20122 mayd 

arasında bekleniyor. Ve Nevyork fçhi' 
TELEFON No. 2007/2008 yük alacaktır. 

ROYAL NEERLANDES Gerek vapurların muvaaatAt tairhlerl. 
KUMPANYASI gerek vapur islmlerl ve navlunları halDa 

HERCULE..S vapuru elyovm Umanı- kında acenta bir taahhüt altına glrmu. 
mızda olup Rotterdam, Amaterdam ve Daha far.la talsillt almak için Blrlnol 
Hamburg limanları için yUk almaktadır. Kordonda 186 nwnarada (UMDAL) 

JUNO vapuru 16/4/936 tarih.inde umwnt denh: acentalığı Ltd. mUracaa\ 
beklenmekte olup Burgas, Varna ve K6.. edilmesi rlca olunur. 
tence için yUk alacaktır. TELEFON ı 8111 - '°78 

SVENSICA ORIENTE UNIEN 
ISA vapuru 9 nisanda beklenmekte 

olup Rotterdam, Hamburg, Dantzfg, 
Cdynla, Danlmark ve Balbk llmanlari 
için yUk alacaktır. 

BJRKALAND motörU 14 nlaanda bek
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, 
DantzJg, Cdynla, Danlmark ve Baltık 

Umanları için yük alacakbr. 
AASNE vapuru 28/4/938 tarihinde 

beklenmekte olup Hamhurg, Rotterdam 
Cdynla, Dantzig, Danlmark ve Baltık 
Umanları için yük alacalttır. 

SERVtCE MARmME ROUMAIN 

ALBA JUUA 9 mayısta beklenmek
te olup Malta ve Manilya limanlan için 
yük ve yolcu kabul eder. 

Dlndakl hareket tarihleriyle navlun
lardakl değiflkllklerden acenta meauli
yet kabul etmez. Daha far.la tafsillt için 
l'RATELLt SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON r 4111 4142 2663 4221 

Paris hapları, nebati maddeleroen 
yapılmış emniyetli müshil UAcıdır 

1 tanesi llnet. 3-4 taneal amel verir. 

Sancı, ve yel, vı rabata1Zhk ver
mez. 

Inkıbaza, har.ınund.ı.la, uyku
suduJa, bunlardan mütevellit sln1r 
rahatsızlığına lyl gelir. Evlnlzde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kunlftur. 

BAC VE BAHÇELERINiZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için· doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerind 

IESEL MOTöRONE nkuple edilmit POMPALARDAN iıtifad 
iniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni m~.111 ..... 

.-in dinamolan da vardır. Mazotla itler, ıarfiyab ıayet AZDI 

M. TEVFİK BAYKENT 
Jl.lektrik • Radyo - Telefon •• Peflemalcalar 71 /79 Tel. 3332 , ______ ,... ____________________ , 

Mersinli fidanlığı müdürlğünden: 
Ficlanlıiımu: için toeiaatiyle beraber motör Türbine ve bualla· 

ra ait malzeme münakua ıuretiyle mübayaa edilecektir. Şeraiti 
aolı.ımak iıtiyenl• her ıün fidanlık müdürüyotino Ye miinekeM• 
ya lttlrak edecek talipler bedeli muhaminenin yüzde yedi buçu
lu olan 195 lirayı mal aandıiına yatırıp makbuzlariyle ni,...... 
yirminci çarf&lllba dnfl aaat üçte fidanlıkta tetekkül edecek mu
bayaa komisyonuna mUracaatleri. 

5-9-13-17 1106 



SAYFA ı 10 i~_ NtSAN ÇARŞAMBA t!J3! 

Daladiye kabinesi meclis huzurunda 
MUvalfakıyet ihtimalleri grup içtima/arından sonra anlaşılacaktır. 

... 

Asıl büyük muharebe 
Daladiyenin mali projeleri meclise 
arzettiği zaman başlamış bulunacak 

Yeni · na~laTilon M. FrossarJ ·Maliye nazırı B. Marchandeau .. 

Ingiltereden sonra Fransa 
ltalya ile bir dostluk anlaşması 

müzakeresine • 
gırışıyor 

• • 

Paris, 12 (Ö.R) - Yeni kabinenin derec~de mühim bir ekseriyet temin ede- muvaffak olmak için her vasıta.dan isti- Rom ada ya;pdan bir nümayifte almmıf hir re•İm 
deklsl"asyonu bhm~ Daladier tarafından 

1 
bilecektir. fa-Oe ederek memleketin ekonomik güç- PARIS, 12 ( ö.R) - Romadan gelen ederelt Habe~ ilhakım filen kabul ede- zaman Vaıington ~~fui olaralt ReUicÜIP 

hazırlamn.Jftır. Bu veıdb kısa, kesü ve KABlNENtN VAZlYETl 1ük1erini çoğaltmak ve milli müdafaa ~on haberJeıe bakılırsa bir aydan beri cektir. bur Roosevelt ile milnaeebette buJunoılll 
maddi olacak ve B. Daladier'in _radyo işlerinde bÖzgunluk yapmak istiyen pat- lngiliz \"e ltalyan hükümetleri arasında Bununla berabeı Fransız hükümeti olan bay Bone bir çolt defalar Jogilterr 

ile .CSylediji. nutku hatırlatacaktır. Dek- Faris, 12 (Ö.R.) - .. oeuvre> gazetesi ronların uzlaşmazlığının doğurduğu mc- bir anlaşma temini için giri~ilmi.§ olan mü HabeşistanJaki yeni fiili vaziyeti ancak ye de gitmit ve lngiliz •İyaei iJeminin e• 
lal'l!lcıuonun birinci kısmında Fransanın tal .. anı ı • d tm · zakerelerin yanndan aonra mühim bir Milletler cemiyetinin aza devletleri Ha- ileri gelen bir çolt ıalısiyetleriy)e doet" --_.r . . . 1 Daladier kabinesinin meclisteki muvaffa- UTJı aşmaz ıgmın evam e esı ~e 111 
t>IJUllyet ve aelAmetini temin ıçın ıcab kiyet ihtimallt!rini şu suretle hesap]ayor:, gittikçe vahimle§Illesi karşısında Patı.! dostluk anlatmasının imzası suretiyle ne- beş ilhakını tasdik etmemek taahhüdün- luklar tesis etmiıtir. Orta Avrupan 
_..:ı __ •-..R..'-'-r ....... mı·11~ müdafaa \'asıta ı k ;., · d kal b' li" · 1 ticelenmesi çok mı.ohtemeldir. Bu müna- elen azat eden bir karanndan sonra hu- muhtelif memlelcetlerini de bir rok d.-~ ~111 ... n• ..... u.ı - cAncak ~rup klimalarından sonra dır mınta ası ~çı sen i arı ır gı me a- ~ 
larmm inkişafından bahsedilmeıktedir ' l ·· ·ı tis" · b')dirir' . ıebetle bu ciheti alaka ile kaydeylemek kukan tasdik salahiyetini muhafaza ede· fa181 ziyaret ederek ehemmiyetli bir ~ , . . ki ekseriyet elde edilip edilmeyeceği an-, ur:ıı grevcı ere sempa mı ı -.e k t 
H"ricı '-·-ın_,_ da hır fıkra Fra ltal b kk"'l kap eder ki '-'eni Fransız hükümetinin ya- k · F b"' l 'il ti · •- 1 1 · hall' · · b ınle e • 

- AJ.lnJl Uö , nsız- - ]aşılacaktır. Daladier kabinesi şimdilik ütün işçiler ve birliğe mensup tt>şe u - " ce tır. ransa oy ece mı e er cemıye- &ım meıe e erın ı ıçın u me 
Yan nrll.naseıbetlerlniıı ıslahı arzusunu '] · • d k' h d'k, t kında zanndildiğine göre ltalya ile tine kar"ı vazifelerine sadık kalacakbr .. ) · d l d 1 · ) ·· betle' 

.. . . bir ÇQk radikal sosyalistl,..rin reyine gii- en aşagı a ı ususatı naı.an ı ·ıca e " enn ev et a am arıy e munase 
st kted1 B ni ""' R 1 dostluk münasebetleri tesisine da- F hük' ·· · k mah Jill d N 1 ı tluk -U· go. e~e r. U y.,., oma 51Y3 -"1 ıvenebilir. Fakat hepsine değil! Sosyalist- 1almaya davet edeı-. ·ransız umetıne ya m a er e kurmuştur. ihayet talya i e dos ••· 

mahafili tarahndan çoık JyJ karşılanmış- Cümhuriyet birliği mebuslarının da ~- Bu anlaşmaı.hğın esası mcta]urji çer- ima taraftar görünmüş olan yeni hariciye söylendiğine göre mayıs ayı içinde bay nasebetJerinin iadesine taraftar olan p•f" 
tır · · ·· kt b"t"' · · nazın bay George Bone 1935 senesin· HitJerin B. Muıısoliniyi ziyareti esnuın- l · ,. 1 d b d )mek• · serisi kabine lehinde rey verece'klerdir. çevesını tecavuz etme e ve u un ışçı amento aza arının a a,ın a ge 

Merkez partisi mebuslan tarafından Ancak B B. Violette ve Pol Bonkur'un ha-kkında alakadar eylemektedir. Bu an- den beri iki memleket arasında baş gös- da Romada bir !efir vasıta.siyle temsil tedir. 
hllk.Umetin harict ve umumi siyaseti hak- partiden istifaları sebebile bazı mebus-' laşmazlık biiti.i.n korporasyonlara da kol- tc.-ren "·e esasen sathi bir mahiyette ka- edilmek Fransanın menfaati icahıdır. 
kında üç istlıah takriri verilmiştir. Çok lar hilktimet tarafını tutmıyacalardır. ( lektif mukavelenamelerini 1ccdidi ve el- lan ihtilaflann tesviye ve tasfiyesi için 
muhtemeldir ki B. Daladier bütün bu Nihayet B B. Reyno ve Şapdelen gibi ~de edilen faydaların idamesi mesele~ini geniş bir harekete girişecektir. 
lstizahların talikini istiyecek ve bu nok- 1 rta ı: aktad Es ır.· h · · b P 1 bazı merkeze mensup nazırlar merkez lo ya AOyın. ır. asen es ı arıcıye nazırı ay o 
tada itlmad reyi vazedileceıktir. Hükü- partilerinden bir kaç düzüne rey topla- GREVCILER ARANIYOR Bonkur da halyan hükümetiyle bazı te-
mele müzaheret niyetinde olanlarla ol- yabileceklerdir. 

1 
Faris 12 (A.A) - Bu akşam met.ahır- maslara girişmişti. Yeni Daladier kabi-

rnayanlar O va.kıt belli olacaktır. ji grevcilerinin miktarı daha ziyade yük- nesi bu sondajları derinleştirmek ve mü-
BttY"OK MUHAREBE HüKüMET GENIŞ SAL.\HIYET • selmi§ ve Faris ve civarında 130 bini bul- j znkereleıc girişmek niyetindedir. Bu 

ISTIYECEK MI? muştur. maksatla Romaya yeni bir sefir tayin 
Fakat büyük muharebe Dal~dicr kabi-

EN ÇOK DOSTU OLAN HARJClYE 
NAZiRi 

PARIS, 12 (ö.R) - Yeni Fransız 

hariciye nazırı bay Bonenin Fransa ha· 
ricinde en çok doetlan olan şahsiyetleı
clen biri olduğu kaydedilmektedir. Uzun 

nesinin milli projeleri mecli.:c arzedile-- Paris 11 (A.A) - Resmen bildirildiği-,' 
ceği zaman başlayacaktır. Başvekil bu ne göre kabine yarın saat 16-da parla
hususta maliye nazırı B. Marşando ile ml'nto huzuruna çıkachktır. Kabine ya- l 
görUşmUştU.r. Ancak bu mühim konuşma rın sabah saat 11 de bir toplantı yapacak ı 
haık8mıda hiç 'bir haber sızmamı~"lır. Bu- ve öğleden S<>nra da reisicumhurun ri-

lngiliz Italyan anlaşması 
nunla beraber bazı mahafilin tahminleri- yasMi altında toplanacaktır. 1 
ne göre yeni projeler eski Leon B1wn Hükümetin geni~ salahiyetler isteyip 

projelerinin bazı esaslarını ihtiva ede- istemiyeceği heniiz malı'.'ım değildir. Bazı 
cektir. Hükümet ilk tedbir olaralk Fran- siyasi müşahidler B. D:ılacliyenin bu sa
aa bankasının hazin~ beş milyar frank Jahiyetleri istemiyeccği mütal5asmda bu
avans vermesine ruhsat istiycce'k ve son- lunmaktadır. Zira Sosyalistler bu se
ra on beş ııillyarlık bir milli mUdafaa lahiyetleri kabule mütemayil değildirler 

Bu Cumartesi günü imza ediliyor 
K. Ciyano Mayısta Londraya gidecek 

ROMA. 12 (ö.R) - Re•men bildi- • 
istikrazı çıkaracaktır. ve başvekil kabinesine karşı Sosyalist rildiğine göre Jngiliz _ Jta1yan anlaşma· 

Bu Jstik:razm çıkanhna.•n için aynca fır.kasında derhal bir husumet tevlid et- 81 cumartesi günii imzalanacaktır. 
bir kanun lAzun değildir. MUstekil mil- mek istememektedir. ltalyan hariciye nazın kont Ciano ma· 
11 müdafaa kasası otomatik şeki1de istik- Bu sabahki gawtelerin ekserisi B. Bo- yıs ayı içinde Londrayı ziyaret edecek ve 
raza salMıiyetlidir. Sanıldığına göre hü- nenin hariciye nazırı tayin edilmesinin lngiliz harbiye nazırı da Romaya gde· 
kilmet meclisten geni§ salfthiyet de iste- hükümet Italya ile bir mukarenet vücu- cektir. 
miyecek, mahdut sa.1Mıiyet. kadrosu için- da getirmek ve bu memleketle normal 
de hareket edecektir. Kabine bu husus-- diploın.asi münasebetlerine girmek için 
taki kararını bugün verecektir. Eğer bir gayret sarledileceğina alamet oldu
fevkalade salfilıiyet istemeğe karar ve- ğu fiıkrinde bulunmaktadır. 
rirse mücadele yarma kalacaktır. Fakat Pöti Parizyen gazetesi B. Fransuva 
mebusan meclisinde şöyle bir sual soru- Piet.rinin ve yahut B. Mistlerin Rom.aya 
luyor: Blum ve Chautemps kabinelerine sefir tayin edilmesinin pek muhtemel ol
recl edilmiş olan boyle geniş salahiyete duğunu yazmaktadır. 
Daladier kabinesi l:ıyık mıdır? Mil..Ll M'ODAF AA KASASI 

Radikal sosyalist partisinin sol cena- Faris 12 (ö.R) - <Joumab Maliye 

GAZETE TEFSIR1.ERl 

PARJS, 12 (ö.R) - Milletler cemi· 
yetinin mayısta toplanacak konsey içti · 
maında Habeşistandaki yeni vaziyetin 
neticeleri mese1esinin tetkikini Londra 
hükümetinin istemesi, lngiliz - lta1yan 
müzakerelerinin son safhaya girip neti· 
celenmek üzere olduğuna delil sayıyor
lar. 1935 senesinden beri lngiltere ve 
halya arasında münasebetlerin gergioliği 
vaziyeti bu sur~tle nihayet bulacak ve iki 
memleket arasında ananevi dostluk siya· 
setine dönülecektir. 

hındaki bazı ~busların sadakatsızlığı nazırı B. Marşandonun milli müdafaa 
ihtimali ve Sosyalistlerle komünistlerin milstekil kasasına sermaye temini mese
muhaısım vaziyeti hüklimeti fena mevkie lesini yakında halledeceğini muhakkak 
düşürecektir. Fakat hükümet sadece .sayıyor. Bu aemıaye bilhassa istikraz 
mahdut bazı salahiyetler isterse sosya- yoliyle temin olunacaktır. Ve şimdiki 
Jistlerin bunu red etmeınfteri mümkün- hava istikraz için evvelce olduğundan c:r empu gazetesinin fikrince ve ln-
dür. çok daha müsaittir. Diğer taraftan geç- giltere arasında düşünülen tesviye ıekli, 

lŞ 1HT1LAFLARI ARTIYOR mi§ istikraz.ların amortisman servisinin daha doğrusu ıekilleri, iki devletin Ak~ 
de muvakıkat 'bir zaman için tecili bir iki denizdeki münasebetlerine, yakın Şerkta 

Diğer taraftan her gün şiddetini artiı
ran iş ihtilaflarının ıneclis müzakereleri 

Se i in Olduk h . tl' bl ~ ve bilha888 Kızıl denizdeki vaziyete, Ha-ne ç ça e emmıye ı me ag-
lar temin edecektir. beş meselesine ve nihayet İspanyada da-

üzerindeki tesirinide hesaba katmak la- «Matin> de frangın dün bir kaç puvan 
zımdır. Radiıkal sos; alist, sosyalist ve ko- yükselerek iyi bir vaziyet aldığım ve bu
munist partilerinin parlamento grupları nun da mali mahfellerde yeni hükümete 
bugün toplanacaklardır. SolJar delegas- karşı çok iyi bir kabule delalet ettiğini 
yonunun (Halk cepfiesi delegelerinin) yazıyor. Bu gazeteye göre hükümet işçi 
içtimaı İ!:ıiemeleri p k az muhtemeldir. mahfellerinde nizamı iade etmek kara
Sollar komitesi şım<lilik uykuda tutula- nnı verince muvafakat bir kat daha ar
calctır. Diğer taraftan muhakkaktır ki tacaıktır. B. Da1adiye bu güç iş için mec
hükümetin teklif ettiği projeler kabul listen salahiyet istiyecekti.r. Sosyalist ve 
edilirse, meclis Mayıs ayının son günle- komünistler muhalefet etseler bile bu 
rine kadar tatil cdi1ecelktir. salahiyetin yeni başvekile verileceği ka-

Bu reylerin yekunu kabineyi devril- tiyen şüphesiz bulunmaktadır. 
mekten kurtaramaz. Kabinenin akıbeti 

.sosyalislerin vaziyetine tabidir. Eğer ha- SENDIKALAR BIRL1ô1N1N 
rici siyasette bazı istedikleri tavizler ya- BEYANNAMESİ 

pılırsa sosyalistle.r de belki lehte rey ve- Paris 12 (A.A) - Paris mıntaka.!ı 

hili harple çıkan vaziyetin Garbi Akde-

lngilterenin yeni harp tayyarelerinden biri 
sının nihayet akdi Akdenizde harp tehli- değil, hem ele bütün Avrupa kıt'asında 
kelerini çok azaltmış olacaktır. lngiltere daha esaslı bir emniyet havası yarata
ve lt.alya arasındaki rekabetin teskini c.aktır. 
Avrup•nın en ziyade tehdide maruz bir 

Paıis, 12 ( ö.R) - dntrnnsigeantt 
gazetesi F 1ansız mebusan meclisi harici

ye komisyonu ıeisi bay Mistlerin fraJl" 
sız - ltalya münasebetleri hakkında 011 

salahiyetli beyanatını nc.-şrediyor : 

cFransız - ltalyan münuebetleri wr 
selesi Pariste alaka ile düşünülmektedir·• 
Bu meseleyi derin olmaktan ziyade ,,. 

hiri bazı güçlükler ve hadiseler kanŞ:;: 
mıştır. Bir taraftan umumi Fransız ' it 
yan meseleleri vardır. Diğer taraftan d• 
Romada Fransanın sefiri olmamasınc:lall 
ileri gelen hususi bir mesele vardır. 

clngiltere ile ltalya arasında bir k•: 
güne kadar bir anlaşma ile neticelenece 

·ıw olan müzakerelere Fransanın da Jrıgı U-
re ile birlikte iştirak etmesi umumi rı> eu• nasebetler bakımından kolay olurdu. 
nu yapamamış olmamızın sebebi Roıı>~" 
da sefusiz kalmamıza sebep olan hlch• 
sedir. 

« Y ann Fransa yeniden Romada bit 
sefirle temsil ediline hlitün ihtilaflar bUO" 

dan dolayı ha1ledilmiş olmasa da halli 
daha kolay olur. Çünkü anla~ma jınltlfıİ 

1

1

verecek bir uzlaşma yolu çizıneğe ;ın• 
d' • kan hasıl our. Bu sebepledir ki Ocı.lıı. rY 

Şotan, Bona kabinesi Romada iyi it•; 
ıı1anmıştır. Bay Daladiyenin 1933 

lta1ya ile anlaşmak lehindeki vaziyeti Jı•• 
ı .. 

tırlardadır ve bu da yakında f taJl91 

1 
ltalya münasebetlerinin yeni bir devre>' 

gireceğini ümit etmeğe müsaittir. 

cFikrimce ,imdi elcle edilen Jn.PJ_:'~ 
ltalyan an1aomasının tabii bir ınüteıı>J ... 

mi bir Fransız - ltaJyan anlaşmaııı ol..,-' 
lıdır. 

B. FLANDINJN MAKALF.51 

PARJS, 12 (AA) - Sabık bat~; 
kil bay Flandin Etıansigeant gıı.z~t~tol· 
neşrettiği bir makalede Fransa ıle 

or• 
ya arasında çok çabuk bir ıurette n in" 

a1 .. b 1 . . . lü -u uıer m munaee et erın tesısı ZU••• 

de arar eylemiıtir. 
"ıı>eııl 

M b ı .. h · · encU e usan mec ısı ancıye ıı.J'P• 

reisi olan ve Roma büyük elçiliğine JI a%"° 

zet gibi gösterilen bay Mistler de g fik• 

il d .v. b ·ı tıtrzda tec ere ver ıgı eyanatta ayn 
rini bildirmiştir. 

arasıı>• 
müsteşan bay Butler Avam kaın] ıııül'" 
da lngiltere hükümetinin 1spanY0 yo'" 

. · tetn88 
teci çocuklarına yardım ıçın en biri 

nal komisyon emrine şimdiden :; z di• 
lngiliz 1irası vermiş olduğunu Y nı bll 
w d 1 k ~ hiç olınazell ger yaı ım ar ye ununun . .art 

ı ·nın r
rakkama müsavi bir bale ge meaı 
ltoymuş bulunduğunu bildirmiştir. 

ör 
(AA) 

_ Hariciye J1\ 
Londra, 12 · d bir •u· 

teşan Butler Avam kaınıı.raaın 8 
bÜ' 

recekle.rdir. Şu takdirde Daladier kabi- sendikalar birliği aşağıdakJ beyannameyi 
nesi itimad mcselesmi ileri sürmekle, 1 neşretm.iftir: . 

niz müvazenesini müteessir eden netice• 
lerine ıamil olacaktır. Geçen sene baıın
da akdedilip Akdenizde tam seyrüsefer 
serbestisi esasını teyit eden ve iki mem· 
leketin maddi mnfaatlerini karşılıklı tas
dik eyliyen centilmen anlaşmasının teyi· 
di arzu edilmektedir. Diğer taraftan em
niyetsizlik sebeplerini izale için iki taraf 
bu denizlerde karşılıkh mevkilerinin mü· 
dafaası için aldıkları ve alacakları ted· 
birleri muayyen fasıla1arla birbirine teb
liğ etmeğe teahhüt edecek ve böylece her 
ikisi sürprizlerden masun kalacaktır. An
laşma ile Silveyı hakkındaki 1698 mu
bvelesi teyit edilmektedir. Bu mukave
le her millet için gerek sulh, gerelt1e harp 
.zamanında SüveY!lte eeyrüıefer tamami
le ıerhest olduğu hakkında teminab ihtj.. 

lı:ısmmda vaziyeti aydınlatmakla Avru
panın umumt siyasetini ele ağıı tehditten 
kurtaracaktır. Jngilterenin timdi takip et-

AVAM KAMARASINDA SOR
GULAR al halen 

ale verdiği cevapta it yanınb' kontrol 
b · .. · de fiili ır tün Ha eo111tan uzenn . . . tir· 

bine ' edfr. · ekte olduiunu biJctirJnil 


