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J'O'>(,~' 
Tiran - Belgrad arasında 

hava seferleri 
TİRAN J 4 (A.A) - Tiran ile Belgrad 

arasında hava poatası tesis maksadiyle bir 
Yugoslav heyeti bu gün buraya gelmiştir. 

·-------' YENi ASIR Matbaumda buıhmttır 

Hariciye vekili Mısırdan ayrıldı 
Pazarlıkla 
Miicadele 
Hükümet, hayatı ucuzlatma 

hıevzuu üzerinde büyük haaaasi
l'etle durmaktadır. Şimdiye kadar 
l>u maksatla bir çok hayırlı adım· 
1-r atılmıttır. Yapılan tecrübeler 

· ıöatermittir ki, hayatı ucuzlatma 

Hava 
Kurumu 

Uçan bir nesil 
yetiştirn1eğe 
C:tzmetmiştir .. 

IB. T. R. Aras tezahüratla uğurlandı 
Türkiye - Mısır Tic~ret 
anlaşması genişletilecek 

-
Konak 
iskelesi 

Denizbankın bu 
güzel eseri 
dün acıldı İti, birbiriyle aıkı surette alakalı Kahire 14 (A.A)- Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüş-sıklaştığmı söylcmiıtir. 

tü Aras dün sabah saat l 0,45 de elçilik binasında yer- Rüştü Aras Türkiye iJe Mısır arasında mevcut ti- ' • •lan iktiudi problemlerin halle
. dilmit olmasına bağlıdır. 
· Meseli köy iktisadiyatının le•-
IEilitlanmuı, hayatı ucuzlatma 

Millet 
li ve ecnebi gazetecileri kabul etmi,tir. Türkiye hari- caret muahedesinin iyileştirilmesi için müzakereler açı-

1 ciye vekili beyanatında: ~~ğını hµdir~iş y~ !\'f ısınn. Saa~abad .~bna iştira· • 
Türkiye siyasetinin bir sulh ve diğer devletlerin da- kı!1ı~ yakın brr atı ıçın derpış edılmedıgını kaydeyle- zmır 

bili işlerine ademi müdahale siyaseti olduğunu, Tür· mıştır. 

o 

lllÜcadeleainde batlı batına hakim Çelik kanatları coğalt-
bir unsur 'rolü görebilir. Belli batlı k • • h r d' k ,. 

kiyenin komşulariyle karde~çe g~inme~ istcd!~!n! lst~b~l 14 (Telgraf)- Mısırda kard~~ Mıaır ~~k~- Bu yeni ialıele ile yeni 
ve balkan antantının buna hır dehi tcşkıl eyledıgını met rıcalıle dostane temaslar yapan harıcıyc vekılimız _ • 

· tıda maddelerimizin müstahs\I ma lÇln er Te Q ar-
• elinden müstehlik eline geçin~eyej ' lığı yapacaktır 

aza devletlerin bazılarında hükümet değişiklikleri ol- Dr. Tevfik Rüştii Aras Mısırdan büyük tezahüratla bır güzel/ık Jaha 
cluğu halde aradaki münasebatın daima daha ziyade ayrılmıştır. k J 

bdar ·füzuli aracılar elınde 
Pahalandığından •üphe . edile-1 
baez. Şu halde mütavasaıtların 1 
illaki) hadde indirilerek ticari 1 
llluameli.tını daha normal çalıtan 
'bir te,kilita kavutmaaı zaruridir. 
Müstahsilin doğrudan doğruya 
llıüstehlik pazarla münasebette 
hulunabilmeai için kooperatif po
litikamızın i.rızaaız inkisaf ı lazım
dır. Bunun içindir ki d~vlet, müs
talıailin kooperatif terbiyes:ni, iti· 
}'adım yükıeltmeğe çalı9ıyor. Ha-

1 )'atı ucuzlatmağa yardım eden ted-
birler, aynı zamanda iatihli.ki ar· >1'! ·' !liıi ~ 
tıracak mahiyette tedbirler oldu- .;~ ~;; :..,ı ~ 
iuna göre, bu politikanın iki 1 ~ m ~ 't> • ı~r.s;. v'M>li"._," '~.A ıırgv>;;,_;., 
!>atlı kazançlar temin edeceği mu-, . 
lıakkalrtır. Türk hava kurumu, havalarımızm Yeni çalısmalara başlanırk n, 

V bitiin bunlar tahakkuku za. çelik kanatlarla takviyesi için yeni Türk hava kurumu başkam ".: Co
-..: baih olan biiyük itlerdir. çalışmalara giriş~i,, milletimizin ru~ ~yla.vı B. F~~r Bul~a _vılave~e 

Zira kay iktlaadiyabnın tefki· yüksek yarclım_lanyl~ :ulaşılmasına muhım hır Y~7:ı gon?ermıştır. Bun
litlandll'llması hu memleketin en çalışılan gayeyı yem hır programla da aynen denılıyor kı = 

Lüyiik davaııdır. Bugüne kadar 
1 
tesbit etmiştir. - SONU 2 INCt SAYFADA -

aarfedllen gayretlerin hakiki zaf e
re ulatmuı bu büyük divanın yü
riitülmeainde azami titizlikle ha
relreti lycap ettirmektedir. 

Ha1ati ucuzlatmak için teveuül 
edilecek daha baflıa tedhirler de 
•ardır. Ezcümle fiat kontrolü bu 
tedbirlerin batında ıelir .Fiatlerin 
kontrole tlbi tutularak etiket
lenmesi, ne kadar genit bir it olur
aa olaun, müıtehliki aldatan ae
l>e.,leri ortadan kaldırmakla f ahit 
fiatlerin sebebiyet Terdiii anor
llaal pahalılığın önüne geçebilir. 
Uaaia ıibneie ne hacet. .• Herkes 
Lilir ki, bu tehrin batka batka 
lenıtlerinde tayanı hayret derece
)'İ bulan fiat tef avütleri müateh
lilrleri ıinirlendirmekten hali kal
llaamaktadır. Kontrolauzluktan 
ileri gelen bu vaziyete, bir. de 
Pazarlarımızın ezeli derdi olan pa· 
larlık beliıını ilave ederıek al
danmadan aht•erit etmenin niçin 
'-bil olmadığını kolaylıkla anla
tız. 

Frans.ız Başvekili ve 
Hariciye nazırı Londra
ya ne zaman gidecekler? 

Pazarlık 
·Usulünün kal
dırılması halkı 
cok sevindirdi 
' 

YENIKANUNOA 
Etiket harici mal 
satanlar ağır para 

ve hapis cezası 
görecekler 

JST AN BUL, 14 (T elgral) 
Perakende ticarette pa%0Tlılı 
a.alüniin lıalJrnlnuuı ltolı
kınd aki kanun projesi piya
ıamızda derin bir alaka ayan· 
dırdı. Bu haber hallıımaı, elı
ıeri tüccar ve eınalı memnun 
etmİftİr. 

PazaTlık uıuliinü ortadan 
kaldırılacak lıanan projeıi 8 
maddeden ibarettir. Kanana 
wöre t!ltiketten Gf'liı veya )'U· 

karı liatte •allf yapanlar, elli 
liradan haf lamalı isere Hf 
yüz liraya katlar para cnaıı
na çarptırılacalılar, ayrıca ti
carethaneleri de Hf güne lıa
dar kapatılacalı, keyliyet ga· 
utelerle, ya/tal.arla ilan edi
lecektir. Bu kabahatin telret
riirii halinde iiç seneye lıaJar 
hapiı cezaıı hiilnnolanacalr
tır. 

Bu kanunun tatbikinde be
lediyelere mühim valeler 
verileceği muhakkaktır. 

azan ı 

Denizbank rnüeaseıesinin ciddenırenle iolcmeğe açıldı. 60,000 liraya 
aüzel eaerlerinden biri olan ltonak mal olan bu vapur lskeleei, memJe.. 
vapur iskelesi dün U§Bm aaat 16 da ketimbde •imdiye kadar y~pılan i•
giizide bir davetli grubu öniinde tö- - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Balkan Ekonomik kon
seyi ve matbuat konfe~ 
ransı son içtimaını yaph 

lstanbul 14 (Telgraf) - Balkan Atina 14 (A.A) -Yuna matbu
Ekonomik Kon1eyi ve matbuat kon- ab balkan antantı ekonomik konae· 
feransı buaün ıon top]antılannı ya~ yini ve matbuat kongre.inin toplan
blar. iki heyetin yapbğı umumf to~ b ve meaailerini artan bir dikkatle ta· 
lantıda, komiıyonlarda verilen l:a- kip eylemekte ve buna ait haberlere 
rarlar hülata edilmiı: Balk.an An- aenie bir yer ayırmaktadır. 
tanlı birlii'inin her aahadaki teşriki Mea1aje Deten halkan matbuati 
mesaisinde görülen terakkiler dele- türk komitesinin ziyafetinde Seferi
aelerin nutuklannda ehemmiyetle yadisin ıöylediği nutku batrnakale 
tebarüz ettirilmiıtir. olarak neşretmektedir. 

ISTANBUL, 14 (Haıan)· 
Paarlıkla İf gören bir takım 1 • ı • 
••nal yeni kanan çıkacağı ha- ngı iZ 
beri iiurine endi~ye diif· 
mü,lerdir. Bilhaaa lıanıında -ltalyan 
mevcut aiır cnalar lıarJllın-
da artılı diledikleri gibi halin A ı L d 

Ankaradan gelen haberlere ıö- illal .Jemiyecelılerini llllla- n aşmasını 00 ra 
te hükümet, perakende aatıt- dıklarından mallarının haki-
luda pazarlık usulü ile mü- iri aat., liatlerini fimJiden k b • • • • 
C&dele için bir kanun liyibaıı ha- teıbite IHı,lam.,,..dır. . a ınesı tasvıp etti 
tll'lamıtlır. Liyihanın hükümle- Franıız bafoekili B. Daladiye bafoekôlete giderken Ba lıanan, çalı .akim olan 
ti be olacaiını, fiat kontrolü meae- Roma 14 (ö.R) -Evening Stan- nüz resmen teyit edilmemiştir. Fran- paarlılı aıuliinii kölriinden Paria, 14 (ö.R) _ Diplomatik -piiiiiiiiilmiiiiiiiiiiiiiii;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;m;;m;iiiim;j 
~i~in h~nıi. te~ilde halledilece- dard'ın verdiği habere göre yeni ıız nazırlannın eimdiki halde malt lıazıyacaiı için halk eiono- aahuında bGJti)ı bir faaliyet •ize . rı•re 
bı hen~~ bı~mıy~~z. ~e~ ~al~e Fransız başvekili B. Daladier ile ha- projelerle meegul bulunduklan ve mi.i a.nnde tok miienir car1>maktadır. lnsillz bbinelinin 
~a ka~ıız kı, bu !tın ~ıllı hır ız- riciye nazırı B. Bonnetin yakında ancak malt ıiyasetin ana hatlanm olacaktır. haftalık mutat içti••ında lqiliz 
:ıeti nef 11 meıeleıı halı ne konul- Londraya giderek hükilmet erkan ile kararlaştırdıktan sonra Londraya - - -----------lta)yan anlatmumm metni tasvip 
~ında büyük İsabet vardır. Ge- müzakereye girişecekleri haberi he- -SONU 4 ONCO SAHiFEDE - eclilmittir Te bu anlatma cumarte-
~ e,yaıı ile ııda maddelerinden ıl sfhıü Romada parafe eclilecek-:r batlıyara~ ~optan ve peraken- Hüviyeti ~eçhul Bir Adam tir. Cumartesi akpm1 da Londra-
._: a&btlar ıçın normal kazanç da netredilmeal muhtemeldir. Bay 
Je..~di teabit edildikten aonra fiat- Edenin iıtifuı f..duında bqla-
f ın etiketlenmeıi1 sebepsiz fiat B d b• mlf olan bu müzakerelerin açıl-
ı:ldarının önüne geçeceği gi~i ı asmane e ır garsonun muı bazı Inıiliz mahafilinde ol· 
t ika aldanmamıt olmaktan mu- dukça tiddetli tenkitlere sebep ol-
ı ~•ellit emniyet ve huzuru, pazar- b ki k d mutken timdi Londrada besbelli 
1c-:;::~~r::a~~~;.ri şeref ve itibarı 1 arsa arını çı ar 1 bir memnuniyeti• kartılanmıtbr •• 

Bu anlatmanın bqlıca hiildimleri• 
oin bilhaua Çan• ıölü aulan reji .. 
mi, Bingaziden mflhim mikyasta 
ltalyan kuvvetlerinin ıerl alınma· 
ıı ve iki memleketin menfaatleri
ni koruyacak ,.kilde Arap ale
minde ntifuzların tevzii meselele
rinde lnsf ltereyi tatmin edeceği 
ıözden kaçırılmamaktadır. Niha
yet lapanyada muhasamat niha· 
yet bulunca bu memleketin ltal-

o 

lskenderiye ve 
Köstence sel eri 

ANKARA 14 (Telelonla) 
IHnis6anlı, laaliyet aalacuuu 
•enifldil'lıen Türlı uaparları
nın yalnn limanlar aramda 
yiilı ıH yolca tafımcuı ifini İl• 
organm etmeie lıarar r>er
miftir. lllı İf olarak, Kö.ıen
ceden ba,Iıyarak lıkenJeriye
ye lıaJar biitiin limanlara 111-
ramalı iiure yeni bir deni2 
yolunan a,ılmaıı muvalılı g6-
riilmiiftiir. 

Pire, KNtence oe lalwnd• 
riye ee/.,.leri bu meml.Jı.tler
le aramısdolıi ticari miincue
beılerin takviyeıini temin 
.Jeedlir. 

1an kuVTetlerl tarafından tahliye- ~~~=~======-----
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K6ylüniin ~- iç.in: 

Ordumuz en bü
yük me teptir 

$EHiR 'HABERCERi ! Pazarlıkla: 
Mücadele 

Konak Fuar • 
ıs ele si 

Yauas Bornova Ziraat mektebi mualliıai AlJ TIMURTAŞ Pulları 
Bizim ikbsatli rvarltjmuz Ye bu vel köyJiilerin yeni ziraibagileırle hazırlanıyor 

bakımdan .. btwt "" lmılreti- ~z edilmeleri, çefitli .ziraat 
mlz daha ziyade köylü~ .. yandı- J'apmak bdretine sahip 1aLı:ıma-
ğuıda.n. kör&-, lm,~nia ka°":-- !arı da bir zarurettir. Çünkü köy
ması ıçm ötedeaberi esa.tı tedhU"· :lilmüz göreneğinin esiridir ıebze 
ler abmaakta, geni9 ölçüde yu- ticareti hiç yapmıyau meyv~likler-

---o-

Fuar icin hu•u•i , 
Sigaralar çıkacak 

Denizbankın bu güzel 
eseri dün açıldı 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
dandddarma kani olanıazlilr•• 
mi.zor görülmemelidirler. Ba 'İ 
ref kıına YB.Ziyette Türk karakter • 
ne hiç uymıyan bir hal va~ 
Türk yaradıhtı itibariyle dürÜ• 
liir, merddir. Aldanmayı ıo'Yftl"" 
diii kadar aldatmayı da ~ 
Pu.arLk, memleketimize ya~1 

unlW'Jann ıoktukları bir a.fettır. 
Bu miicadeledeo miiltehJ.ikler k•· 
dar tücc:a;rlanmızm -da ..--.un 
ludac.aldanna eminiz. .., 

ŞEVKET BILG•1"' 

dunlar ya.pdmaktadlr. Ziru.t ba- den ormanlardan mahrum olan Fuar çaltl'fllaları iler-ilemiştir. 938 
kanl.ıiı La tm•"8 ahde.Mne düten kö :t:_!_. 1 _.__ S-L- fuan hiitıraaı olmak "üzett seri lıatln-
9..u_: L------'-- L!:-1.::..:.... yı.cnınızıço15a.U1". eıuze ve meyve d . t! ~d --'"1 .ekt" 

v-'G7• -.-••ÇD n.""nDnDJ' ye- · k"' ı··ı k-fi d d e poı pu an m. a8 eaı ec ır. 
l • ~ b•t • .. .•1 l ·ı~L yemıyen oyu er a erece e u ___ ._ __ Ma ~•L .... _...ı "L'L-

n zl.l'at ı gı ve gorgu ere ıı an- vitam" l a.d kt d b. k DU.UUJ.C }'LSUl u~ ~ww<Wen tu.od~ 
landın.1.mu.ma ebenımiyet ver- hastal.ınkla am ı: a-rın ~~ c1e'r~~.0 r ren ı:ıatışa çıkanlacaktır. 

ek L- !ite :1_ • ... .nk ı ara musap, UZ\' g1 se B F . . k ed , "ili 
m te N :u11 wwwe ac zıraı .ı ı- müstef"t lmac:naktad.vla A w u sene uara cştira eceıc rot 
li.ba hizmet etmektedir. ~ sızlıkt t 0 

el ba r • b gar devlet miies9eltti ve hususi firmalar, 
Köylünün zirai bilgisini, görgü-

1 
. ._ anhl·k' . ';"' ve ra - fuar için bazı hususiyetler hazırla-

.... _ _.._ __ ,_ . . 14 1 m le ı esme ue maruz ka- mak---' J T h. ed"l k 
u-un1111& t.ÇJa aeae ewve l iL!·· l d 

1 
____ .. _ . .uw.ır ar. eş 1-1' ı ere sotlşa 

L ... .<'---1 .ıı!'I_....: V kt' h d 11:..· an -.oy er e ya 01caK yerme -·'-- '- ._ '--· .. ._1 __ • &:aua eauen « ıa ı a-zar a nız- t---'._ • ~'~"- d·~.;1ıı-w• el ..::L ~ruaca"'- eşya&ann \17'eRO"tn.e 

Hava 
Kurumu 

t • LiiJi' • L_f...___ • d CZeK iStuua~ e ru:ıııguı en 5 ._,.. , __ d me ı il"· ye esIU1DU1& ZU'&at er.. t c 916 Ftıarma mahsustur » g,ay ı 
leri» Laflıklı 415 numarab 4 mad- resiz katan. ~~ latann, gittik-

1 

ilave edilecektir. fobisarlar idaresi ___. "nf. 
delik im.mm yer,, Ja", zaman, za- çe he_:ekehızltge, ·~ h!1tta aka- de fuar- için yeni hir tıp sigara hazır- BASTARA:FI 1 iNCi SAHtFı:-v tl 
man tatbik edi'lırii~tir. Fakat ka. mete ugradıldarı tabudir. 0t"duda 

1 
La.maktadır. « Bütün dünyada ebemrnıye. 

nun, bu har.ısta.ki ihtiyaçları kar- ağaç sevgı:.ini. ağaç .ba!nmmı da Fuarda meydana ~tirilmekte olan ,.ünden güne artmakta olan ha•acl 
tılıyamadığl iç.in tatbikinden de- öğrenen hir köylü erin, köyüne sun'i göfde hazırlanacak eğlencele- j lığ1 yurdumuzda da kökle~in:nek ;" 
vaml~, ~ult faid.~r elde edile- dönünce yer ye.- ağaç yetittirmek, tin ııekti tesbit edi.tmiştic. Venedik . j gençliği uçan ~ir nesil haline :e~; 
memıftir. mevcutla.n muhafaza etmek zevk geceleri Gondol eğlenceleri yapıla- · mdc yofunclakı çabşmalan.nu B 

Bu. kmı ıbi.ria.cl add.es.ine ve heveaine düseceği pek tabiidir. cakru. ' BAŞTARAFI l iNCi SAlllf'EDEt tealtip Oenizhank müdürii B. HaırlgüR biraz daha hız almaktadır. t1 

röre, aaketler !~!, .. valnt zirai Köylüwln ;etiştirilmesi bakı- --=-- ~l:Ier arasında en zarifi ıve mod~- met Oölge ~u .sözleriyle valiyi konak ~y~ i.~n .. k~.rutan Tüıkkuşu t'T!: 
m~ götiiı:iil:ıip lioaferans mından mevzii olmakla beraber D '[ (" • nidir. Müteaahhit B. Yalıya ve mı- iskelesinin kordelasmı kesmeğe da- kulu büyumuı ve ra.Mmanmı 111_..:ı -
te~d~ dsa .al..,.Jrl~r ve y~ılan ehemmiyetli hir tedbir de ziraat l ısesr mnr Fuat firması ta.ra.Eından meyda- vet etmiştir. kün olduğu kadar artırmak p~~ 
itlerı görecelderırw. Bir askerm ıe- mekteplerimiz.de bir senelik kura Sehcimizrle lnrraizce lisan üzerine na getirilmil! iakdenm Uışıw eaoa- T'-~LL~!I.!! " " n __ !-L--k bir genel direktörlük haline ;.tı 
nede~ lma:&naa 4 . ~ . h c ~muzun, llCUIC.OiUl •• 

.-~ - eçal'Ü:: IJa itana •• ydJe ile bir cül 1i9C8i aç.t.fac.ağuu fıabeı- yerıniıt- anda (:lkao bazı zorlufdar gerek ida-- adım aldıktan IODCll fzmiria medeni mtfbl'. . • a 
la, !:r'"! ~ Wr bç defa_ car· attılrtrLin balunduğu bölgelerdeki tik. Kültüc hakanlığa bu lisenin prog- reain. ıttek Uıpat müt.eahNdinin halbnaı la,& olarak tamamladığı Milyonlar\ eriten Ye eüTclli f"!" 
.._vec:; ııil ;-"!-~ ~ ile.- köyden. köy mdrteLmi bitir- rammı tetkik etmiş; noksan gördiiiü 1-mü niyetleriyle Lalla:lilmiftk. Lu eseıio.. lcwlrctli cümhuriyet hü- ~~a da~ .h~~~ 

• !eınr E ııen • • u- mit aa .__ .. uuıı ~..,.,._it -- bazı nobantann ilavesini istemiştir. KDnak. vapur ilkele. si ataiıda Re- L"! __ ~!-' •----d! ~ il' L. Cümlıuriy'Ct Tutkiyeıan~~ i- l:z.lr 1'Jrut -•ıcfwnr tuke. -.:;y ı ~ • """°• • ~-·y- • L: ___ .__ - L _.ı_ .ı_ bi iUIDl.COlllD U)t"•tM;Llll IDtnwe&kl IH{ll;'" bir :!L---l:Wa.- • 
rt .....__ ar' .... iv de lerdea lu:r sene etli kiti alımp ba- --=-- n.tf .~ e;uouU, üst ııutaUllWI. ua r tiyle TAbiliniDu. uiudu elit-le açıl- • . m.~~.-Çl.C ~ 

p lJeGe el' at nazari bilgi nrmdr:: 're çok ' V • • ıraztDO ae bk t.zmw ih.tWa etmektr:- L __ _ı__ _U Ll _ __ı_ Çil UJ'anılc. eomelt VC yurdun& 
.....,, Clllmltt de ımcak ıaeardo " ı az meaarsr dit Yo&cu1ano kola · · nıut. uumm1 eon.t'au baml!"X"l1ID bi- 'lletimmn ~ ldan beri def_. 
bir lefa 0 .. Wr .- için celeWli- ppbnnalmr. Meldeplerimir.in. bu ,. . . • . ~ -npura uup zim için tetn'k ıreıileli olacabar.. mı ~uç P L.__ _._!_1 W" 

rlar .. _.__.ı!-.. ..._ L! L- ....... teskiliı ye kadrolariyle Resan daıcdecde yaz çalı$(1la sa- binmeten Ye vapurlana yanı1pn•• \/-"~ B f'.. _ _.! l"',:!I- ._ _ _ı_ı~ 1_ ııden yıudımuınmn ~uvveuıu a ... 
J• • ........ fW .. _., llG- • . tbik' ba { 0 ' ... f J...-- " _...J!if • • f.aki 'skde bfdm- /YfUI • Al'.11. ~ ~ıaya KC- betmemesin k ihtİ nfır 11"' cak Lir fGM oiAı GlaLitiır. m +•ni bütçeden.Ye yahut bölgeyi atı ta me ş anmışttr. aıreaer &.çıutn cıu m.iftic. ı aedcen şun!an eöylemqtil'• e ço "Y~ va ~o 
Lım •ikiacimaddeaiae _ tetkiledea .. iliyetlerinhusmibüt- S-J2 ve '3,30-17,30 arasında çalı~ 1.acaktır. cHcr -!L: bu d izmınm·. zı mm~ henuz tam _ı .. rl-

• _ _. gore ç.elerindea Yerilecek a.gari bir maktadu-. Açılma töccaiode V:ıdi B. F471i _ • eRr ~ • il • ızı elde e~ olması. çahırruı-; .. 
.:-ı-ıese Lıuwnpa='.k- m&a'afla bu vatani hizmeti ifti- --=-- Güleç, Belediye reisi lk. Behçet U.7., südi~, muvaffak bir~· Bunu Ul.IZI artırmak lüzumunu da g()stB 

........ ~ • - Lada ,.apacaldanna kaniim. Köy- A k l nıüstahJc.em. mero komutanı gene- YDP1":1-': yap1lmaatna veaile olanlar mektedir. e 
bı.. fea -t.n cöaderilo- 1ii çocak1anm ıinesine ek bu t OŞU arı ral Akloğu. gcncm1 Seyfettin, resmi bep.t ug ol.un.• Türk baya kucumunun bu gaıı 
~;;:.:=da ~- suretle de tenm uııua! g:I,te- Bu haftaki at ko~utan ilazıiltlda- mü~ direktöderi, gm.ıeteciler Bunu müteakip vali kordelayı kadar batara badiği işler. her ~ 
~ Suk q~ hahaaaa ~ ten .ziraat mektep!erimizle köy rına devam edilmektedir. Hayvanla- ve sair zeva.t hımr bulumnuş!ardır. ~it ve .davetliltt h.ep birden lske- iÜkranla itiraf ederiz ki en ~ _ 
k:qla Wr ··=· ~ı: birlflfUIHi körlü ile temas utmıf, nn eikfetleri teshit edilmiştir. Koşu- Mi.safirler, Denizbarik müdüril ve er- leyı gezm.ye ba~lamışlardı.r. Misa- şeflerimizin lütufk&r alıikalaripo t 
celE ~ -=---a, amılagufa:tthre ~erimiz.'~~ olmak rolii-- ~a 2J hayva:n kaytt'1dtr. Bu hafta kanı.~aimdan ~p.lanrmşlardır . ., ~ler ~~aktı v~ limamla kua cııd.bu.lmuttur. CalL~~~ ~ 
ı..ı, l..J.p taU ettirir f.d nu daha gewa ölçüde vapmağa bilhassa handikap ko,usuna ehem- Torene aakert bandonun çaldığı bit- gezinti yapınttlar ve vapurda ve- ha •Yf c.andman alabilmek açın , 
tiftirma.ial. b.JY.BD ~ !~ batlamıs olacaklarda. Köylü zi· miyet vecilmektedic. istiklal marfiyle ~.bwın mü- cileu çayda hımr bulunmutfan:hr, yandan teftiı ~romuzu kuvv~eP 
Ntiıw, .. LaLat draati ~. raat ~tept~;.m?i L~la· ,eJıictiye .. • • . • • • • dirirkesı. bir!~ .da sayın 'n:: 
vet...,..._daimt.ezaretvemahsuslisegibıbıcmueGeset.lu- Huvıyetı Weçhul 81r Adam Yenı bır malııne lanmmbıi~ltüihtıyacınıızdaııoJd 
........_ altmd ed maktan. ona yabma ka•maktan - herdar etmeyt faydah ve lüzU! ıt..I 

bir d b~~ de;r- Jkemlmikurhr~manuştir-. Yahut o B d b• Belediye fen heyeti içinA1manya- gijrdüm." Bugüne kadar olduğu~ 
:...ıı;::wr;ir. ~le .:.ı:..: bu z·t1niye.,~ n.~ılam~ıfttr: asmane e ır garsonun ~an birkontofutcelbedil~iştir. 25~0 yarın da kı}'llletli .. ~ Amirl~irl 
ki Udnci madde bu şekilde tatbik~ lzmır Ilomova Zıraat hraya mal olan bu makıne eehrın lrurumumuzu.n himi.aı ve m~f8 .. 
ecİil.,.iyor. j mekt~bi muaUimi b ki k d imar planını hazırlamak işinde imi- göreceğimize emin olatak muva .. 
Ş. lulde, t.H b.oua. tiyKa we' AU TiMURTAŞ arsa arını çı ar 1 ~caktır •. ~~nenin ~ teksir byet dileklenmle saygılarımı 811 

bngüniln tdll&iterine gör-e değİf· --=-- · ve surat kabıhyeti çok fazladır. oanm.ı. __,,,-. 

tirilerek ziraatin, orduda da tet" Su tarif esi BAST ARAFI ı iNCi SAHiFEDE kartıaında kuduran adsız sansız BAZAN MASAL, HAZAN MlSAL: 
Jrilidaadınlmaa, ziraat fen me- telista .. Çünkü bu H&tte kahveha- müfteri ıanon lam.aite bir alay kü-
-tumm, baytaiolar .-e doktortu Su tanfeai 1comisyomı. yeni Sll ta- ney~ mi.at.eri kaLulü umlden. de- für ediyor. lımail bir hadiıe ~ık-
ıfbf ordu kadrosuna almmuı. rifesi üzerinde çalış.mal.arma devam ğ.ildir. Y~ğh müfteri derhal gar· mamuı için m.iifla'iFi ualdqta--
mibtaLbm. mevkilerde kıtlalu ci- etmektedir. Su tarifesinde bir kuruş 10Rlardan birine emcedi~ : mak Utsba iN adam ı 
TU'lllda her türlü zir.aat ifteri j"&p- tenzi13t yapılacağı ümid edili}'oT. _ o__ b' ____.._ ı __ L apul -Valdapne YW1lm.. 

.. -• •-t• _ _ı • d l.D&R& rr Ull- ııuu&Ye y o• bo"'--11---
m&g& eıven.,..ı &r•ıu iizenn e u- --=-- ve çalp çalm • ıyor ve g--.,.-. euı•ND-
brlere bütiin 'Zirai iflerin yaptmt. B. Sezai e. . ·. . . . . da bu adam Çlbrdığa btçaima .... 
.. .,, basit dersler verdir.ilme.i Ye • ~tımHı: ı~p~~adzıraretçi-bul ta bir kuap zeikile bmailin br-
L- de .. t_ _,_ A.dt' kAl . f. he . . . DIR IDG.KfA ve a.evınt va~ a U• ..... -1. L ____ u ___ d va wuı~ göateterea:, yaphraraa tye ve a eti te tiş yetı retsı I __ 1 ... •-~j'.· -'~ nıaa .....,..ıyoır Ye ~tarm.1 o-

d - d _L.... __ • • kin B s · k A k _ .J_ 1 · · nan ara am.atm.aga ıuın gt:tıyor. • Ol' unUD yaz e •e&.lliCDlDt tq . ezaı a şam o araaa.n şe ırımı- flf'or'· 
eden kii71ü erlerin yeni bilgi ve ze gelmiştir. B~ ıwJ.e muh~tap olan garlOD Suçlu adam hidiaeyi müteakq. 
k4'ht1i,.etlerte de ailahlanmaaına --=-- lnnaıl cevap Yel"ıJor : karaalıldua dalarak b.çm.lf. O 
lıinnet edilmeai çok tebcite -tayan Esrar bulundu - Bu aaatte mütteri kabul ede- ltl'ada hiiYi,.etinia tesbiline imlcin 
bir eıer olac&ktir. Bu te.ıalibn or- meyiz. göriilemeaıiftir. Suçtu za.if. esmer 
duya tahmil edeceği masraf bet" Keçecilerde Hüseyin isminde biri- Bu adam, bu ceyaptan hO:Jlan- bil' adamdll', ukaımda kahve ren-
halde gelirüıden çok az olacaktır. nin üzerinde zahttaca 60 ı:tnun esrar mıyor, kaha baza ciimlelttle orada gi bir elbiaeai Tarda. 
Çünkü amele masrafı biç olmıya- yaka.lanm.ıştıc. Suçlu bu esrarları sa- bulmıanları tahkir ediyOI'. Bunan Yaralı memleket hestaneainde 
cakhr. Bu sa.yede ordu, bir çok ih- bıkalı Cideli Hüseyinden aldığını id- üzerine J'&ih uıütteri merasimi t.edari al.boa alınmıt ve keadUine 
tiyaçlarını kendiıi temin edecek- dia etmi$tir. Tahkikata devam edi- mahau.ıa ile bazinm tarafmdan ameli.yet yapılmqbr. Haplı telı· 
tir. Sıhhi bakımdan da lbir an ev· liyor. kapı dl§an ediliym. Bu vaziyet likededir. 1 

il• •• .. .. •• •• .. 
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ER 
FtLMINDE 

T 1 N O ROSSIYI 
GöRMEK. OZERE 

TAYYARE 
SINEMASININ MUHTE$EM SALONUNU DOLDURAN 

HALK ÇILGINCA ALKl~ADI. 

ŞiMDiYE ICADAR BU KADAR GOZEL BJR FtL1M 
GöRMEDID.ERINI SöYl!EDILER 

SIZ DE GEIJNIZ ....... GöRONOZ ................. . 

AYRICA t YENi RENKLi MIK:I VE JURNAL: .. .. . . 

SEANSLAR ı 1-3-5-7-9 DA 

CUMARTESi - PAZAR GONLERI SAAT 11 DE BAŞLAR.. 
. ı . ~ 

Bahsi kaybettim 
Dün brdetimin oğlu ite çarp,.. citmelr. hm terler aı-k 

Dere lramYaya binmit lcoaeja doinı gicliyanhıılL 
Yolda bula .anluı 
- Amca.. Siz kiçak iken katti.eyi.Diz. arbdquuda balıto ~ .. 

bqur mu idiniz? 
- EYet. •• , 
- Ya amca Ye darınız gibi büyülderinide? 
- .Arutra. •••• 
- O halde kannecağunı çok eyi bildiğUn btr balaae dsitJa 

babJtmama miiMade eder misiniz? .. 
- Ederim fakat bu ne bdat' büyük bir İnantf 1 
- ö,te amcacığım.. Çünkü elimde delil 'l'8 beni tasdik edecek 

plıidim de Yar •• Omm için kendime La kadar gÜTenİ70f'Um t.. . 
Talıafmıa gitti. Ne demek istediğini, hangi ~cut tafıltteıl 

bahldtiğini sordum. 
- Nud delil ve plıit dedim ••.• 
- Müaaade ediniz de eneli ben IUe IOl'&JUllı 
Bir milletin her feJİnİ temsil eden hayra~ en mm.dele• bit 

wlimeti Ye bmıcla zem kadar yuıhtlık olmemuı icap eden .s1' 
varhğmın bir itareti değil midir? 

- Evet yavnım. ..• 
- Fakat 9umı da eyice anlamak iKiyorum ki ıizin zaınaO''" 

nızda bayrağımızın yıldızı altı ve yedi fUAl.ı idi değil mi? edf .. 
- Hayır beif.. Cevabama 'kartı yanhfmız olacak altı ve Y 

dir. Hayır bet!.. . 
- işte fahidimin biri sizıinizl Haydi '°1ıdl balue gi.ritelUI'• 

fakat 'kazanırıam dönü9te beni linemara götiiriir ve aizi ald•: 
ğunı evde İıpat için iiıtdik yimıi bq lmnıt ta verir mlainiz 7 
yince •.• 

- Hayhayı bastım! 
Milli ıinema önüne gelince: 

11 
- Burada inelim de .iddiayı ispat edeyim dedi TD truan.r• 

aılada. An:bndan hnı de Uı.diıa. 
Kolumdan bıtmuf hii'kümet koaağma ilojnı lleDl .... l~ 

aynı zamanda sözümde durup dwmıt'acai- sorat&k '" aa 
... baitaFOl'llu. 

Btttüain çecağ.t hiç çiriik it yapar mı 7 
Tam konak kapuma on adım ·kalancaı 
- Bu bina acaba kaç eeneliktir amca di,.-o snırda. di91• 
Bea de Wld tdcw Wld ,;tz .-elik Yudır. Cn..lxat yer~ 
- O 'Lalde sizin ve dah.a evvelldRrin clewin.de a,m fi~ 

alb Ye yedi taalt imit-. Şu hükümet koaaiı bpwDnt Is 
kemerin &ağana ve ıoluna bakmm.. Yediter ,_b ..•• Ve ~ ~ 
çerelerin de fistlerine balnn.n.. Altqar .-ıaait yıldızlan ~·'" e.7-
görecek ve b'Zıımdığuın tasdik ederek IÖZÜllÜıdi ,-enne -::: 
cebinh değil mi? dedi •eki• kis ptmeğe batlacbt. çank 
zammtbf ••• H. oıc 



11 NiSAN CUMA 1938 "YENIASDt 

Balkan Basın konferansı 
Delegelerin nutukları ve çok sami

bir ha va içinde kapandı " mı 

F. Papen l 
1 
i 

Gözdendüştiimu?
1 

Berlin 14 (ö.R) - Almanyanın 
eski Viyana sefiri olup Anşlusun 
Ankara sefirliğine tayini rivayeti çı
kan Von Papcnin gözden düştüğü 
ve hatta Gestapo tarafından sorguya 
çekildiği rivayet edilmiştir. D. N. B. 
bir çok meselelerin tavzihi için eski 
sefirin gizli devlet polisi tarafından 
sorguya çekildiği haberinin esassız 
olduğunu bildiren bir tebliğ neşret
miştir. 

IST ANBUL, l ..f (A.A} - Balkan lnu beyan ve sözlerine ,u suretle devam vaffak Menemencioğluna en hararetli Bununla beraber yüzde yüz nazi 
-.tantı devletlerinin matbuat birliği kon- etmiştir ı teşeldtUr ve tebriklerimi arzederim. Şfın- olan bazı gazetelerin verdikleri ma-, 
feransının kapanı§ cdaesi bugün saat on Türk milletini çok mültefit ve çalışkan di hepinize Yunanlılara, Romanyalılara, Himata göre Von Papenin Ankaraya 
birde Yıldız sarayında ak.tedilmi~ir. buldum. Şimdiki Türkiyeyi canlandırmak Türklere ve Yugoslavlara hitap cd.iyo- tayininden vazgeçilmiştir. Bu vazi-

Konferana reisi Yunus Nadi Ercümend 1 için sebatkarane bir •urette sarf edilmek- rum: feye hariciye nezareti matbuat scr-
Ekrem Taluya konferansın yedi may11ta te olan mesaiyi ve ayni znmanda topra· Bu fuılar öyle Anlardır ki bu lınlarda visi şefi B. Hasman tayin eclilecek
.]ı;dedilen açılış celaesinin :ı.abıtnameaini ğından altını çıkanr gibi bu memlekc;ti entrikalardan kaçınmak Jhımdır. 'Bal- tir. Bu haber Von Papcnin gözden 
okutmuıtur. Talu bundan ıonra açılış kıy~etl~n~ir~:.~e .. °?.uvaffok olmuş olo~ atanlılar arasında neden dolayı entrikalar düttüğü hakkında söylenenlerin büs• 
celııeai •onunda konferanıın verdiği ita- Şefın buyuklugunu olçmek fırsatına nıul yapılıyor. Her halde Zcngibarı Yunaniı;.. bütün esassız olmadığını RÖstcrmck
rar mucibince Balkan ltilah devlet ve oldum. Dostane kabulünüzden dolayı bir tana vermek için değil. Bizim memleke- tedir. 
hUkümetlerinin reiılerine gönderilen ta- k~rre dah~ teşekkür etmekle sözlerime -timizde denildiği gibi kusur haline gel- ş ·ı '/ 'k • k f ' 
~im telgraflarına gelen cevaplan oku- hıtam venyorl;1m. memek için entrikalardan kaçınmak U\- f epçl f ŞlT e l 
rnuştur. Bu telgraflar hararetle ka11ılan• B. Seferyadısten aonrn Rumen milli zımdır. Huzurunuzda bilyük reisinizin ANKARA 14 (T l 1) • 

k . . .,_, . . . b Ll . N .. , e gra 
lll!Jbr. omıtceı uuncı reısı ay vın asta soz. huzurunda milletinizin huzurunda bil' y . k l 'l 'l'k · L 

l M ·ı h · kk" enı uru an fi epçı ı f ırRe-Bunu müteakip Tnlu konferanam ıİ· a mıştır. umaı ey te reıac teşe ur et• k "'"l-ı v•ı· oru Ve sizleri biltu"n • • "J .. .1 t ere ~·a egı ıy il!· . tının yenı en uç fi ep •a ın 
J&ai komisyonunun raporunu okumuıtur. miştir. kal~iml~ selamlıyor ye bütün ruhumla olacairı haber alınm••tır. Şir-
Raporda bilhaua matbuat ataoeleri ta· Mi.iteakiben Balkan teaanüdünü daha • ...,. 
YJ'nı' huswıunda Atı'nada ;.,har edilen te· · d t · t - 1- • ' •• d t' ·ı ıııizlere te!:e~kür ediyorum. . ket, yeni .ilepleri ıatın almalı 

... zıya e arsın eme& ıçın vucu a ıe ırı • Konferans reisi Yunus Nadı burulan üure ba:ı.· lirmalarla temtna 
rn~ninln Yugoılavya 'l.'C Rumen dostla- miş olan terakkilerden hah.etmiş ve §ÖY· sonra kapan~ nutkunu oktımuş ve e.z.- b,;•lamıs.tır. 
llnıız tarafından terviç edilm~ olmaııı· le demiştir : "°T 

cilmle demiştir ki: Z ld k H /k • aııı komisyon tarafından memnuniyetle T cnakuzun yerine Ahengi ikameye ongu Q Q eVtn 
Konferansın Uç komi.!yonunun rııpör-

hıoılandığı ve Türlüye ile Yunanistanın muvaffak olmU§ olduğumwıu müoahede !arını dinlediniz. Ve bu komisyonlardan de U~mı•t törenı" 
her birinin milşterck ideallerimizi teşmil da bütçe imklnlan müsait ol,!Jr olmaz,ettik. Jstanbula gelince, b,enden evvel nu 

bu memleketleri takip f'dec:ckleri kaydt>- bir çoklım buranın dünyanın en güzel ettirerek va.züesini balkan antantının ZOnguldak 14 (A.A) - Hallce-
dilmekte idi. noktası olduğunu aöylemi§lerdir, Büyük iI vı'nde du"n Abdu"lhak Ha"'mı't ı'çı'n bu"_ çerçevesi ve ruhu .dahilinde a etmiş o1-

Ercümend Ekrem 'bundan ıonra Bnl· reis Atatürkün dahiyane idaresi altında duğunu gördünüz. Heyeti umumiye ko- yük bir tören yapı]dı. Büyük .Wr 
lı.an antantı matbuat birliği statüsünün bir vücuda getirilmiş olan müsteına ~eri misyonların tElklifini maköl görerek te- saygı ile anıldı. Hizmetleri ve eserleri 
ınaddeeini tefsir şekli üzerinde komisyon hayranlıkla temaşa etmek fırsatına nail J ld 

mennilerini kabul etti. Arrunızdaki te- an atı ı. 
tarafından alınm~ olan kararı okumuş olduk. • 
ve yine lcomisyonun ilk tedrisat kitapla- B. Nasta ilaveten demiştir ki : sanüdü~ bu t~~~nu. memnu~y:le fngi/iz harbiye nazı-
nnın mütekabil husumet tevlit edebile- Çok iyi çalıştık. Fakat yaptıklarımız kaydediyorum. Butuıı dünya mern e et- .. / • 
-L h dd h' . . k"-f' d W•ıd· D h b' k ı !erimiz efkarı umumlyesininyalnız mcm- rının soz erı e~ er nevi meva an tat ın ıçin icap 11 ı egı ır. a a ır ço ıey er yap· d 

eden makamat nezdinde teşebbüsler ic- mak, doha bi.iyük eserler vücudn getir- leketlerimiz.in değil beşeriy~ e nef'i- Roma 14 (Ö.R) - lngiliz harbi
nı edilmesi hususundaki temennilerini mek istiyoruz. Türkiyede görmüş olduğu- ne olmak üzere hUkUmetlerimız tarafın- ye nazırı sir Hoare Belisa Londradan 
kaydetmi§ler ve bu temenni Ercümen Ek· muz §eyler bizde bu memleketin dünya- dan çizilen konfor ve sulh programına hareket ederken gazetecilere şu be
rem tarafından okunan raporda şöyle da en müreffah ve en medeni bir mem- ne kadar sadık olduğunu bir kere daha yanatta bulunmuştur. «Yarın Mal
Jzah edilmekte idi ı lckct seviyesine geleceği kanaatini tevlit görmilştür. tada bulunacağını Dönüşte Romaya 

Bundan maksnt yeni nesilJeri Balkan etmiştir. Türkiyenin saadeti kuvvet ve Konferansımız mesaisini bitimliştir. uğrayarak Duçe ile görüşeceğim. Bu 
h ı h b · • · ·ı d b 1 Size bunu teessürle haber veriyorum. nılaakı ve antantı zihniyetine azır amak- ey eh ıçın temennı er e u unuyoruz. . . .. kl :ı. d b'"'Lti ziyaretimde hiç bir harpçı mahiyet 

tı Y 1 k bb .. l · b · ki y l ·11A •- 't · • · St Sızı aramızda gorme e o ~a ar wı • k H . 'd' V h d r. apı aca teııe us erın u nevı • ugos avya mı ı 1tomı esı reısı oya· h k 
1 

k k yo tur. er şey ıyı ır e er şey a-
taplara Balkan milletleri arasında dost- miroviç müteakiben sö:t. alatak •öyle de- yar idik iki, s.W da a ço a ı oyma nr- h · ·ı kted' ,. ·r . . a ıyı eşme ır. 

hak hislerini uyandıracak ve idame ede- mi~tir t zusunu hissediyoruz Vazı emızı yap- G , / ' b • 
~ metinler ithali gayesini elde ebneği Aziz reisim, miaafirliğimizdcn dolayı maktan mütevelUd bır huzur ile ayrı- ız l ır radyo 
istihdaf etmelidir. bütün Yugos1av heyeti namına ııize min· lıyoruz. Yatığımız toplnntılar bu toplan-

Kültilrel münasebetleri teshil mak&a· net v,e şükran hislerimi arzetmekle mü- tılııra hakiın olan samimi arkadaşlık yap. 
diylc; Balkanlar araaı eserler neşretmele- I bah~yi~. ~u defo lstanbu~dan daha kuv- mış oldu[,'Umuz fikir tcatilcrl arasındaki 
rl Jcin dört mütt«;fik ve dost ın~mlelcet vetlı bıt umltle avdet ~dıyoru7~ Memle- kardeşliği bil' kat daha kuvvetlendlrmiş
tahılarına müracaat edilmelidir. rketimizde, Yugoslavyada her kese eöyli- tir. istikbalin hali devam ettire~e, 

Türk Tarih kurumu ile Antanta dahil yebiliriz ve söyliyeceğiz ki, Türk dost- yani balkan antı ile matbuatının dört 
diğer ınemleketlerdeki mumessillerinden lnrımız, Elen Ôostlarımız, Rumen dostla- şanlı memleketimizi birbirine bağbyan 
kendi memleketlerinin tarıhi ile meden:- '. nmız hepsi de bizimle beraberdirler. Biz. siyasi ve askeri anta."ltln kıymetli ve mü
)'etine müttefilderinin muttnli olabilme· ler öyle zannediyorum ki yeni bir lsviç- temınimi olduğuna ve böyle kalacağına 
len için dört lisanda eserler neşretmeleri ıcnin ve l3osforda doğmu§ olan ve hepi· katiyetle emin olarak birbirimizle ayrı-
)ica olunmalıdır. 

1 
mize Rİt bulunan bir Jsviçrenin dört kan· lıyoruz. 

Komisyon Türk murahhası bay Ek· tonuyuz. Bunun için di:rebilirim ki, Ha- Kendimizden ve aramızdaki tesanüd· 
rem Taluyu dikkatle dinlemi_ş ve B. Ta-1 ta mesele:ıi yalnız bir Tiirk meselesi de- den emin olarak dünyaya gözümüzil kır
hı talepleri üzerine arkadaşlanna Hatay lğil hepimize ait olan bir me eledir. Bura- pınndan bakıp ışığın sarıktan geldiğini 
Dıesclesinin ne suretle tekevvün etmiş da her an bize yardım etmiş siyasi komİs· iddtn edenin haklı olduğunu söyliyebi· 
olduğunu ve muhtelif safahatına izah ve lyonda bir müşavir bir dost sıfatiyle bi· liriz. Hatta buna sulh ışığını ı::ö:rlerini de 
teırih etmiştir. 1 zimle çalışmış olan aziz ıelcreteriniz bay ilave edebiliriz.. 

Müttefiklerimiz Türkler için hayati Ekrem Talu matbuat müdürü umuminiz Hareketinizden dolayı teessür duyan 
olan bu mesele hakkında daha ziyade bay Naciye ,.e daima bize yardımda bu- TUrk mcslekdaşlan namına pek sevgili 
tenevvür edecek olan Elen, Rumen ve lunmuş olan bay Neşet \'e Kemale te- ve muhterem dostlarım size Allaha ıs
Yugoslav efkfm umumiyeleri bundan oekkür etmek benim için ifası latif bir va- marladık .. Müşterek davamız için daima 
höyle bu meselede dahn iyi bir anlayış zifedir. daha mütesanid. daha heyecanlı olarak 
\'lı kavrayJŞla müzaherette bulunacakbr. Azir ve muhterem reisimiz, size teb- gelecek sene gene görüşUrüz., diyorum. 

Komisyon bu münasebetle mü,ttcfik rik ve teşekkürlerimi ve ~ahsınızın ve Yaşasın balkan matbuat antantı . Yaşa
lllemleketler matbuotının gerek ferden gazeteniz hakkm<kıki en hararetli 1cmen- sın ona hakim olan ideal.. 
\'e gerek müştereken kendilerini alakadar ıtıilerlıni ar:zediyorum. Yarôımı Htim l:lnz.irun ayağa kalkarak Yunus Nadiyi 
edebilecek olan bütün meseleler müvacc- için pek kıymetli olan ve burada yap- uzun uzun alkışlamış ve balkan antantı· 
beatndeki tam tesanüdünü kayıt ve te:;- trklarımızın neşrini temin etmiş bulunan na uzun ömürler temenni eden saadetle-
tU etmek imkanını bulmuştur. anadolu ajansı umum müdürii B. Mu- rini kuvvetle yükseltmiştir. 

Siyaıi komisyon raporunu takiben di: 

istasyonu 
Bertin 14 (A.A) ..._Mart nihaye

tinde bir kaç aydanberi Almanyada 
m;şriyatta bulunmakta olan gizli bir 
radyo istasyonu meydana çıkarılmış
tır. Bunun üzerine 40 kişi kadar tev
kif edilmiştir. 

Habesistanda atlı 
~ 

polis fırkası 
Roma 14 (ö.R) - Düçe Habc

şistanda yerl~cek altı c:Poliu fır
kası hakkındaki emirnameyi imza 
etmiştir. Bu fırkalardan biri Addis-
1\bebada, diğerleri muhtelif vilayet 
merkezlerinde garnizon kuracaklar
dır. 

J. Romen Belgradda 
Belgrad 14 ( ö .R) - Meşhur 

Fransız m uhariplerinden .Jule~ Ro
mains dün akşam Belgrada s;telmiş 
ve bilhassa üniversite gençliği tara
fından F rnnsa lehinde hararetli teza
hüratla karşılanmıştır. JuJes Roma
ins bu akşam halk üniversitesinde 
bir konferans verecektir. 

fer komisyonlar tarafından konferans) ç e t 
heyeti um~miye~in: ~erilen raporlar oku-J ın aarruzu 
llarak tasvıp edılmıştır. 

Raporların tan ibini takiben Elen mıl
U komitesi ikinci reisi Scferyadis bun
dan sonra siyasi, teknik ve kültür komis· 
7onlar reislerinin gelecek konferanslarda 
her birinde davetli olan üç devietten bi· 
rf tarafından deruhte edilmesi hakkında 
l>ir karar projesi vermiş ve proje el kal. 
dınlmak suretiyle kabul edilmi tir. 

devam ediyor 

Bundan aonra konferans reisi B. Yu· 

Japonların şimdiye kadar harp zayi
atı 300,000 kişi olduğu söyleniyor 

rıua Nadiye teveccüh ederek Türkiyede Londra 14 ( ö.R) - Çinde aske- ha şimal mm takasında çin tayyare- harbi dolayisiyle seferber halde o
nai) olmut oldukları iyi kabulden dolayı ri harekat daima çinlilerin tefevvuku leri japon mevzilerini bombardıman )anlar 900,000 kişi kadardır. Ölen ve 
•rlada§lan .namın~ teşekk.ür etmi§tir. a~tı~d.a ~~eyan ediyor. Han-Keudan etmişlerdir. Japonlar geri yollarının yaralanan 300,000 japoıı askeri ve 
d S~feryadıs mesaıye h&~ı~ ola~ . ka~- b~ld~rıldıgıne göre Han - F uyangta çinliler tarafından kesilmesi sebebile bunların geri hizmetlerinde seferber 
etlık ~avasını~ bu mesaımn en ıyı ~ır ı çmlıler taarruza geçmişler ve Han - mühimmat alamamaktadırlar. Bu edilmiş olanlar da hesap edilirse ja-

1olda ılerlemesıne medar olmuş oldugu· Çede 2000' "ld'. " 1 d' D " d h' b' 'dd" h k · · Japon o urmuş er ır. a- yuz en ıç ır cı ı are ete gırış- ponyanın çin harbi dolayısiyle 3 mil-
~~~~2-,-~-~~~~~-~~~~~2-2-0=~~-~-Z-Z-Z-~=~~-~-~--~~~-~-z-~~2=~~~-~-~~~~~ miyor~ yonki~l~birkütle0sefurberclt~i 

20 Nisan Çarşamba gününden itibaren Diğer taraftan çinliler Şangh?Y temin edilebilir. 

Tango kralı Fuar gazinosunda 

Edvar Biyanko 
Ve arkadqları kısa bir müddet için konserlerine 

batlıyacaklardır 
Bir çok kralların ve hükümct reialerinin takdirlerine, nitanla
ııa ıahip bulunan bu beynelmilel töhreti haiz san'atkar dokuz 
lcad&fiyle birlikte lzmire çok zevkli ve ne~eli müstesna geceler 

lrtecektir. 

kapılarına dayan~ış~ardır. :' e şeh~r- Sanghay 14 ( ö.R) _ Jnpon1arın 
den .~enubu şarkı ıstıkametınde mıt- Kantona karşı bir hareket için cenu
ralyoz ~tı.rtıları duyuluy~r. Şang- bi çine asker çıkarmak istedikleri 
haya yenı Japon kuvvetlen gelmek- haber alınmaktadır. Asker dolu ja
tedir. pon nakliye vapurları F usov önünde 

General Sen muhasemat başlıyalı dolaşmaktadırlar. Diğer taraftan ja
beri japon1arın 300,000 ölü ve yaralı ponlar cenubi Şantungta 5 fırka as
verdiklerini, çin zayiatının üç misli kerle şiddetli bir taarruza hazırlam
olduğunu, şimdi çinde 600,000 kişi- yorlar. 

lik 30 japon fırkasının harekette ol- Roma 14 ( ö.R) - Çin sefaretha
duğunu teyid etmiştir. Her muharip nesi bir tebliğ neşrederek Mareşal 
japon için mühimmat ve nakliyat Çan-Kay-Şek'in Fu-Çeu bombardı
v. ı. servislerinde çalışan diğer üç manında yaralandı~ı haberini tekzip 
ltimsc olduğundan japonyada çin etmektedir. 

. .. 
SON HA.BE . . ~-

-~ !- - ~~ . ~ 
"r~· 

ihracat tacirlerimizin 
ispanyadaki alacakları 

ANKARA, 14 (A.A) - ispanyaya ihraç ettikleri malların be
dellerini dahili harp dolayııiyle timdiye kadar tahıil edememi9 
olan ihracatçılarımızın ispanyadaki alacaklarını lspanyol ibra· 
catçılarının Merkez Bankasında bloke duran matlubatlanndan 
tediyesinin hükümetçe kararlattırıldığı haber alınmıftır. Bu ıu· 
retle ispanya bankasına yatınldığı halde tediye emirleri Merkez 
bankasına gönderilmi~ olan veya hususi bankalara tevdi edildiği 
halde henüz lıpanya bank.uma yatırılmamıt bulunan Türk ala
caklariyle lspımyol hükümeti tarafından müsadere edilen yumur
talanmı.zm bedeli Merkez bankasındaki bloke lspanyol alacakla. 
nndan ödenecektir. 

Arjantinde Almanyaya 
yapılan nümayişler 

BERLiN, 14 ( A.A) - Buenoa Ayreale cereyan eden nümayif
ler esnaamda Almanlar aleyhinde yapılan ta,kınhklar komüniat
lere atfedilmektedir. 

Alman iıtibbarat bürosunun bildirdiğine ıöre Almanya aefiri 
Alman bayrağının tahkir edilmeıini ve Alman koloniıinin ma· 
ruz kaldığı hücumları Arajantin hariciye nezareti nezdinde tifa
lıen ve tahriren protesto etmİf ve zarar ziyan iıtemek hakkını 
mUhafaza ettiğini ili.ve etmiftir. 

Sefir tahkikat yapılarak mücrimlerin cezalandırılmaaını ve bu 
gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için tedbir alınmaıını iıte
mi9tir. 

BUENOS A YRES, 14 (A.A) - Hariciye nazırı nümayitçilerin 
Alman mağazalarına tat atmaları ve gamalı haçlı bayrakları çiğ
nemeleri dolayısiyle Almanya maalihatgiizarma teenürJerini biJ
dirmit ve bu gibi tqkınhkların iki memleket arasında cari iyi 
münasebetlere tesir edemiyeceğini ıöylemiftir. 

Alman maalahatgüzarı verilen teminata ve Avusturya - Alman 
içtima.mm sükunet içinde geçmesini temin eden polis tarafından 
alınan tertibat dolayısiy)e tefekkürlerini bildirmiştir. 

Çekoslovak ya /tal yan gazeteleri 
aleyhindeki neşriyatı kestiler 

PRAG, 14 ( ö.R) - İtalyan gazetelerinin Çekoslovakya aley
hindeki n~riyall kesilmiştir. Bunlar ltalyanın bununla beraber 
Roma - Berlin mihverinden ayrılmıyacağını, zira bu mihverin 
ltalyaya Habeşistanı, Almanyaya da Avusturyayı temin ederek 
her ikisine menfaat verdiğini iddia ediyorlar. Bununla beraber 
antlus meselesinde ltalyan gazetelerinin takdirlerinde bir değiş
me sezilmektedir. Buna sebep bilhaHa Trieıte meselesidir ve bu 
liman hakkında Italyanların enditeleri gittikçe artmaktadır. 

Almanlar Trieate, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye ve Filistin 
ara.aında İfliyecek yeni bir deniz hattı tesis etmitlerdir. 

10 senedir devam eden örfi idare 
BERUN, 14 ( ö.R) - Memel Diyet mecliıi Litvanyanın bu te· 

bir ve mıntakasında on seneden beri tatbik etmekte olduğu örfi 
idareye nihayet vermesi için bir «İstimdatname» neşretmittir. Bu 
rejimin Memel Alman ahalisini şiddetle tazyik ettiği bildirilmek
tedir. Bu beyanname Almanyada çok büyük bir tesir yapmıftır. 

«Nasyonal Zeitung» Almanyanın Almanya haricindeki Alman
lara ve bilhaasa Memel Almanlarına kar,ı büyük bir alaka besle
diğini ve Memelde on ıeneden beri uzayıp giden anormal vazi
yete bir hal çaresi bulmak istediğini ve vakında bunu bulacağım 
yazmaktadır. 

Fransız - ltalyan •• •• • 
goruşmesı 

ROMA, 14 ( ö.R) - Paristen bildirildiğine göre bay Daladiyc 
hariciye nazırı bay Bonnet ile ltalya ile münasebetler meselesini 
görü,müttür. Tahmin edildiğine göre hükümet ltalya ile müzake
reye girifebilmek için Romaya ya ltalya kralı ve Habef imparato
ru nezdinde salahiyetli bir sefir, yahut fevkalade bir elçi gönde
recektir. 

Diğer taraftan Londradan bildirildiğine göre BB. Daladiye, 
Bonnet ve Chautempı ay sonunda Londraya giderek lngiliz - Ital
yan anlatmasının imzası hadisesinin Avrupa siyaseti üzerindeki 
tesirlerini lngiliz devlet adamlariyle müzakere edecekler ve Ha
beşistandaki vaziyetin neticelerini tetkik için lngilterenin Mil
letler cemiyetine yaptığı müracaat hakkında da konufacaklardır. 

BELGRAD, 14 (A.A) - Vreme gazetesi Paris muhabirinden 
alını' olduğu malumata atfen diplomasi mahafilinin Fransanın 
Milletler cemiyetinde Habeşistan meselesinin halline dair olan 
tngiliz projesine müzaheret edeceğine kani olduklarını yazmak
tadır. 

Arjantlnde mühim bir sıyasi ıçtıma 
ROMA, 14 { ö.R) - Bucnos Ayrcsten bildiriliyor : Arjantin 

ve ~rezilya hariciye nazırlariyle Birletik Amerika devletleri, Pe
ru ve ŞiJi murahhasları Arjantin hariciye nezaretinde toplanmıf· 
)ardır. Bu toplantı küçük ve mahdut bir Pan - Amerikan konf e
r ansı feklini alm11?br. Müzakere edilen meseleler ~unlardır : 

1 - Sako ihtilafının kat'i olarak halli, 2 - Monroe nazariyeıi 
bir Amerika milletler cemiyetinin tetkiline imknn vermediğinden 
bunun yerine Pan - Amerikanizmin takviyesi, 3 - Bu esas dahi· 
linde Amerika devletlerinden birine Amerika harici bir devlet ta
rafından yapılabilecek her hangi bir taarruza karşı koymak üze
re düfünülecek tedbirler, 4 - ispanya meselesindeki hareket hat
tının muhafazası. Bütün Amerika devletleri bu tedbirlere i~tirak 
edeceklerdir. 

Buenos Ayres, 14 (ö.R) - Buenos - Ayreste nasyonal • Sosya
listler aleyhinde çıkan hadiseler Almanya sefiri tarafından pro· 
teato edilmiftir. 

Bu ziyaret münasebetiyle nefrediJen resmi tebliğde çıkan ha· 
diıelerle Arjantin hükümetinin alakaaı olmadığı bildirilmekte '\'e 
iki memleket arasındaki münasebetlerin bundan müteessir olmı
yacaiı ümidi ilave olunmaktadır. 
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ŞAFAKTA ]I il ~ ngiliz silihlanması 
K UR Ş UNA DİZİLEN Amerika, harp halinde dahi lngiltere 

f'BiiYiik'bi; .. ~;;;;;:· (Mahmure Belkis adını taşıyan bir hesabına tayyare yapacaktır 
5 lak romanından . • • ROMA, 14 (ö.R) - Franıada • J ) k d h t ) millilettirilmİf tayyare f abrikala· i yapraklar ngı iZ a ınının esrarengız aya 1 rında grevler bitmit ve amele ye-..................................... # 'd · b l t r_ b·· 

"-••••••~•amcz::ıı::z:ı~";l}~mn:zzzzz:z:m~ nı en ıfe af amıt ır . .c.aasen u-"' mz:ızc:x&»ı:ı:.zI~..... tün it ihtilaflarının tiddetl azal-
22 _ 1 birbirine vurarak haber verdi: •ıden rahatsı~ ettiğime müteeuifim. maktadır. Bir çok içtimalarda 

K I l ki . b ı - Kolonel ••• Palu otelinin bir - itimizi yarın sabah ikmal e- grevci ameleler komünist itÇilerin 
- lı o onwe ye~e erı . ~~ra garsonu ısmarladığımız yemekleri deriz... tazyikiyle istemiyerek grev yap-

ısmar yacawgınaTg.?1~eb. servı~~l ız- getirdi. Emrinizi bekliyor. - Şifre anahtarını getirdim. tıklarını bildirmitlerdir. 
zat yap~ım. a ı ıraz gu erse K d. . .. 1 t d k Bu ak al w •• 

P ·u· ·ııı:ı. _ d k ı·f 00··re- - en ısıne soy e saa o uz.; fam ç •tamıyacagımıza go-
ennvı ın vı a.aın a ço 0 d h h 1 l b .. ·· · ı· d · B ROMA 14 (ö R) 1 ·ı· h bT · ş d h e ,··yrye- a ertey azır oma ı... re rofuru ııze tes ım e eytm. u- , • - ngı ız a· 
~ ırı~ .:k1u· a ~~ 0

• • 
0 1 

f - Sofrayı nerede kuralım. Ye- rada daha emniyette olabilir. va nazırı tarafından Lordlar Ka-
yfalaım. tl b~~~ vakı dmhı l mAva • mek salonunda mı? -· Veriniz Henningı Gece marasında verilen izahat iyi kar• 

ye el ~ rırshe d der da FTUlds· - Hayır oruı eyi ısınmıyor vakit bulursam bazı ı-'e.;;;ata aöz tılanmıtbr. Bu izahata göre Ame-
turya • svıçre u u un a e • ' • CJ 0 'k K d ı ·ı t 
ki h k t d k · • Or Şömineye odun at Metrdotele aezdiririm rı a ve ana a ngı tereye ayya-rtene are e e ece ıınız. a- ··· 0 • k • l ı 
da Şvartzen Adler lokantasına gİ· söyle .. Uç !fite buzlu Klikko istiyo- K,olonel brotiirü masa üzerine r~ ~atmak ve !apma suretıy e n• 
d ka · H ak · la rum koydu gılız hava mudaf aaıını kunet-

eced ınAızd •• I. ebr ·r1 tamı· aJg~· tn· _·· P,eki Kolonel s"ı·z d bu ak b·ıraz ey lendireceklerdir. Bir Jngiliz dele-
mız an ere ı ge ır. ızı a· · - e şam • k d A ik ..ı 
nıyacak ve yanınıza sokulacaktır. - Herzenin emirberi, binbatı· lenmeye gidiniz.. gdasykonbu ya !0

1 
a meli~ akya fS'. 

Eıd ed w• • 'kal b k b t ld v h y· wf l • ere Cf mı yon ster D ıyme-e ecegımız veaı arı ona ve- ya u a fam ser e.s o ugunu a- - ıyananın eg ence yer erı t' d SOO b b d • 
ek . . s· . ed . b d' . ? b . k . ık ın e om ar 1man tayyareaı I il. , .. ı·· L ti i rec aınız. ıze ıcap en yenı ta- er ver ı mı. em ç.e mıyor art ••• . . d kti' nı 121 mo or u RUVVe er 

r d k. B kl d·-· k d .. B b'lli sıparıte ece r. • .L-..t. ımatıp a o ~er~ce ·~i~· d b' . d h 1 ~ .. ~-kgıj a kn b re :;ıce . -. ey;z. papOraranı ı 1 ak Haber verildiğine göre Amerl- taraflık kanununa mugayir olmı- slep yapması ihtimalinden~ 
1
;--k d cnnedvıtzekın vıb. aaın 1 a b 1ızı .er Ba uçdu haa

1 
honba a u. ~ er- tad Ts1ıye e erım. a<la güze a· ka harp halinde dahi lngiltere he- yacakttr. mektedir. 

a a a ar ec ır teY er u a- sın. ena er a a er venraın. ın ar var.: • sabına tayyare yapacaktır. Fakat «Nevyork Timen lngiliz ta1f., 
lam ~onraaı kolay::·. . - Bat üstüne kolonel... . .-. Beyaz papagan mı? ilk de~a 0 zaman bu tayyareleri Kanadaya LONDRA 14 (ö.R) - cTimen re siparifleri münasebetiyle·~ 

Bır~y, pek ~~hım bırfCY b~~- - Hepsi bu kadar •.. Haydi def .. ıfıhyorum. gönderecek ve Kanadadan tekrar gazetesi Amerikanın lngiltere he- rikanın imal kudretinin bundd 
~~ lazım ... Hını ha~et!e bu ku: ol bakalım odlin kafalı.. - Ben orada bir farklı dan- lngİltereye ihraç olunacaktır. Bu aabına yapacağı tayyarelere mu- daha ileriye gidebileceğini kaJcW 
ç~ anahtarla. ~e?~vıtzm huausı Maynl selam verdi ve çıktı. sözle tanıttım.. Enf eı ~ir parç~·~ suretle bu satıtlar Amerikanın bi· kabil lngilterenin Amerika fçin diyor. 
burosunu ~ç~bılı~~?17:· Kolonel Şömine üzerinde du.: · - Bana gelince kolonel... Ka- · · 

.. - Ya ümıt ettıgımız fırsat baş- ran saate baktı. Dokuza on vardı. famda biı; tek dütünce var .• Beni 
ıosteFezıe.k dT'" d d w Mahmure Belkiadaha fazla gecik- bekliyen kadının yanına dönmek. 

cak 
ınOnat e.n 1 ıgın e kognıı - miyecekti. Bu akfam bu nefiı ka- - Hakkınız· Tar zavallı ; dos'.. ' 1 Fransız lngiliz It.alyan -ya ..• u sız yarataca ıınız. d 1 b b kal .. d · : ' L" ıı.e· · ' 

B. k ki in k 1 k d h- ın a aş afa acagın an sevın~ tUm ... , uzumsuz yere ka uını ın- -o--
~ er e ~ ya ız . ~ an . a ın a- içinde idi. Odasında bir ataiı bir cittim: • \ B · k ~ . • ~ • 

dıaelere hükmedebılır. yultarı dolafmaları gece vakti av • K ıı· . k ld 'Dl aşve ılı ve Harıcıye 
- Hertcyi kolay görüyorau- b , r . apının z ı te rar ça ı. .ı-enn- l 

nuz. Benim için dünyada en çok eıc ıyen hır kaplanı an~ırı:ordu: vitz sabırsızlığını gösteren bir jest nazırı , 0":1Jra ya ne Anlaşmasını Londra 
kabinesi tasvip etti 

nefret ettiğim bu adama yakla.t' J'am saat dokuzda hır zıl ses~ daha yaptı. Rudblfu büronun ka- ·a ki ' 
manın ne kadar azap tetkil edece- d~ydu .. A:vnaya b.~ktı.: ~~~larını pısına kadar gôtü,rdü. Kapıyı "açtı: zaman gı ece er• 
iini dütünün bir kerre.. duzel~ı. B~~ın~ dondurdugu za- Mermerler üzerinde tahta' bir tu- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

24 Sybile dikkatle bakb: man ennıngsı kartııında buldu. valetin hıtırtısı duyuldu .. Kapı' ka-
- Matmazel Eedakirlık anın- - Zava!lı do_stum:··. Beyhude pandı. 

4 
• 

da bunlan düfiinemeyiz. Şefleri- yoruldunuz .. Emı~.berınızle bu wak- Pennvitz ne,eH bir tebessümle 
miz muvaffakıyetimizi bekliyor· ş~m. ge!m;nıze luzum olma~~g~nı arkadatının elini sıktı. Şunları fı-
lar. icap edeni yapacaksınız. Bll bıldır~ıfhm. ~rogramı degıfhr· ııldadı: . 
fedakarlığınız ne kadar büyük mek lazımgeldı?. - Hele şükür ziyarrtçim geldi. 
olursa olsun Entelijens Servisin - Program ,leği,ti mi kolonel? - Ben de gidiyorum. 
önünde bütün maniaların nasıl yı- P,e;nnvit~ biraz tereddütten son- - Sizi kendisine takdim ede-
kıldıiıru dütmanlarımız& göstere- ra llilj s~r teydi ede.r gibi cevap ver· ~ilirdim. Fakat ağıla kurdu solC-
cekainiz.. ' di: J p,ıak tehlikeli olur: 

XI FASIL 
PAPARIKA VE FENNY 

ELSSLER 

-1... A~izi,m Henniqgs si,zdeıı Rudolf: 
saklanacak sırrım yo!ı: ... Saat bet - Taliiniz aÇılC olsun kolonel.. 
buçukta çaya bekled':im kadm diyerek uzakl~•tı. · " 
'bu ıik--anı saat dokuzda y~meğe ·Bu son ıözde ıebebi anlattlmı· 
ge1'ecek... yan bir acılık vardı. 

Kolonelin emirberi topuklarım • - Anladım kolonel.. Sizi cid- -BiTMEDi-

Objektifin . karşısında : 

gitmek için serbest bir zaman bula-

cakları kaydedilmektedir. BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ahedenameıine iftirake karar vtJ/" 
Bunu•1la beraber lngiliz gazeteleri mİf olduğu söylenmektedir. lr 

şimdide~ bu ziyareti son derece iyi sinin lngilterenin Akdeniz vaziye- 4 - ltalya ile Almanyanıo . 
karşılnmı-kta ve bu hususta bir çok ti bakımından ehemmiyeti ufak panya araziıinde gözleri olma~!:t 
tefsirlerde bulunmaktadır. c:DaiJy görülmemektedir. Ayni zamanda ıuretindeki ilk tetrin 936 'tanJP" 
T elegraph and Morning Post»g~ze- • v~ bu da anlatmanın en az ehem· ltalya • Alman beyannameainl tf" 
tesi lngiliz ve Fransız başvekili , :ve miyetli olmıyan bir neticesidir- bu yit edecektir. 
hariciye nazırlan arasında, 2~rç~ten anlafma bir Fransız - ltalyan an· , 
küçük bir konferans yapılacağıl)ı -ye lafmasına da yol açacaktır ki bu ROMA, 14 (A.A) - Kont Cir 
iki memfeket arazisinin muşterelc C:la Akdenizde gerrinliiin gevte- no ile Lord Pert ve lngiliz • ~~ 
müdafaasına ait meselelerin müza- mesini takviye edecek ve umumi yan mütahaaaıılan hazır oldUIJ .. 
ke;e edileceğini "bildirmektedir. Bu bakımdan AYrUpa vaziyeti üze- halde rörütmütler ve imzası k1Jf" 
maksadla Fransız havacılık ekisper- rinde de mesut neticeleri olabile- vei karibeye ıelmit olan itiıaf .. 
lerinden mürekkep bir delegasyon cektir. lnriliz ve ltalyan metinlerini Pi" 
Londraya giderek ve bunun netice- fılattırmı.lardır. 
si.nele askeri havacılık sahasında in- ~<?ND~, 14 (A.~). - l~a!yan . uJ 
gıltere ve Fransa arasındaki işbirliği lngılız muzakerelerının sür atle ROMA. ~ 4 ( ö.R) - B. MuetO 
artaca~br. Havacıhk sahasında si· in~ç. e.dilmeıinin ıebebi B. Mua- ile lnıil~. eefiri L~rd Pert a~nd• ~ 
lahlanma yarışının şimdiki vaziyetin- solınının geçen hafta bay Çem. pJan mlilakat Uzenne fU teblii n~ 

.de gerek Fransanın ve gerekse lngil- ~rlayna göndermit olduiu. tahsi mittir .. ı . 
1
.., 

· terenin bu işbirliğine fazla ihtiyaçları bır mesaj olduiu beyan edılmek- cDuço Kont Cıanonun huzuruyl• 
1 olduğu farzedlimektedir. tedir. giİtere tefirf Lord Perth·ı kabul eiıfJll 

1 cD ·1 M ·ı t · • • ' 'hba Bafvekil ile yakın bir temasta ve konuşma ltalyan - lngiliz mUzakerr 
. t aı ~ baı >F gaze esı,nın. 1~stik " olan mahafilde Düçenin bu mesa- lerinin neticelenmesi üzerinde ceıe~ 
ra ına gore u rao.sız • ngı ız on- d l .. · ·· · · 

. feransının müzş.kere edeceği mesele- jım· a .. spak~yada btublunkan gbo~üllu· tnııtır. 
~.-.-.-ı ' 1 d ı T 1 1 en mum un mer e e ısa ır z• 

der .a~asın ha nl.gfı ızd·dtal Y~ muak~e: man zarfında geri almak azminde LONDRA. 14 (ö.R) - BaıvekJI 9" 
. camın mu te ı ma e erınm tet ıkı ld - b'ld' · b l d w b N ·ıı Ch b ı · b bah - ~· d d o ugunu ı ırmıf u un ugu e- evı e am er aın u sa av•••• 

e var ır. yan olunmaktadır. maruında lngiliz • ltalyan anlap..,..... 
lngiliz • ltalyan ihtilafının fart• cumartesi akşamı Romada clmza> ediİ.-INGILIZ GAZETELERt .-

j 
NE y AZIYORLAR ları hakkında atağıdaki tafıillt ceğinl ıöylemiotir. Başvekilin parafe ısı-' 

verilmektedir ı ruimlnden değil, imzadan bah,etlO 
ı L . 1 - ltalya tarafından lapanya anlaımaya verilen çok sarih mah'1,d• 

ondra 1 ~ (A.A) - De~l! Tel- topraklarında gözü olmadığına tatbikinin ancak ispanyadan ltalyan ..... 
graf gazetesı Fransız ve lngılız ha- dair verilen teminat. . alan çekildikten ıonra baılıyaee.ıoı-

J 
I -

-h. 

Yukaradaki fotoğraflar size ispanya harbmdan bir bu sualin karşılasacağı netice hiç tc hoşa gider bir ma
kaç inti~ı getirmektedir. Son gün1erde, ispanya har- hiyet taşımıyor. tspanya harbı devam ediyor. "London 
bının, bılhassa hava bombardımanlarının verdiği ne· Niyuz" mecmuası, Madridin bombardımanı esnasında 
ticelere bakarak lngilterede bir çok kimse1er birbirle- 2000 insan hayatının kaybolduğunu ve 4300 kadın, 
rine soruyorlar : erkek ve çocuğun yaralandığını haber veriyor. 

- lıpanyada hala yaşayanlar kaldı mı~ ~ Bu fotoğraflar evsiz kalanların karşılaştığı fecaati 
Bütün insanlık cemiyetini dtisündürmeai İcap eden bize cok sarih ifadelerle anlatıvor. 

j kanlarının yakında yapacakları scö- 2 - Yine ltalya tarafından Bin· tasrih edilmiş olmasından ileri gelrne~ 
' rü_smelerin iki memleketin müşterek gazide lngiliz • Mısır Sudanı ya- dir. 

1 müdafaasına matuf olmnsı muhte- kınında Tana gölü civarında ıay- ~ 
I mel bulunduğunu. yazıyor. . ri as~eri b~r mınta~a ihdasına mü- 1T AL YAN GAZETELERiNE C p.ı 

Hava eksperlerınden mürekkep feallık verılen temJnat. MJLANO, 14 (A.A) - Gaz:etta ... 
1 bir Fransız heyeti )ngilterey::: gide- Popolo lngiliz - ltalyan anlapnuın• uıP • 
cektir. Ve öyle tahmin ediliyor ki ANLAŞMANIN ANA HATLARI mt Avrupa vaziyetinde bir salah b..,ı:. 
Fransa yeni milli hükümetin idaresi ROMA, 14 (A.A) - ilk malu- gıcı olarak telakki ediyor. Ve diyor IJ. 
altında lngiltere ile bütün menbala- mata göre lngiliz ltalyan itilafları Eğer bay Çemberlayn evveleınlrd~liıa 
nn bir araya toplanması i.stikametin- afağıdaki noktalan ihtiva etmek- Edeni gönderseydi bu yak.Jaıma rnoç..... 
de i• beraberi'~· ,. •-1-b 1 k tedir ı oJmıyacaktL Diğer taraftan bay L.U 

y ıgıne amaae. u unma ~ Ar b. . • _ dl .,.. 
tadır. · 1 - a ııtan 1929 ıtılafı na- berlayn Dilçede de daha az c.,.are i)db°• 

D . . . zarı itibara alınacaktır. bant arzıau ile karrJaımtt del 
eylı Ekspres ıkı. memlt>k~t .ara- 2 - Süveyf kanalı 1888 muka- Fransa dahi yeni politik temayüller~ 

~unda h?kz.ır]akn~cak hır .ask~rt ıttı1~~kk- velenameıi nazan itibare ahna- termektedir. Ve bunun delili de ltdal1-" S. 
tan ve ı ı er anı harbıyenın po ıta , caktır. imparatorlu~unun tanınması hakkın • 

k "k . b' ı·~· . ı . d bah " ttı'· ı te nı 1~ ır ıgı pro}e erın en - · 3 - ltalyanın Londra deniz mu- Daladiye tarafından yapılan beyan• 
setmektedir. Bu gazeteye göre anlat- ---

1 malarda ezcümb Fransız filosu ta-
rafından bazı lngiliz kıyılarının hi- h~kkm~a görü~eceklerini Yaz:'rak bul Avcılar 
mayesi mevzuu bahis olacaktır. zıyaretın B. Vınston Churchıll tara-, 

Bundan başka gazete Fransız ha- fından Pariste yapılan görüımeler~c kulübünde 
va üslerinin lnı<ilizlerin emrine ter- açılan konuşmaların devanu olacagı-l . 
kedileceğini yazıyor. Nihc..yet miiza- nı bildiriyor. ~Neva Chornicle> lngi- B 1_ --0---

1
. V 

1 
.. b Y fazlı Gil· 

1 l. ··1~L p • d l b'I ~ta .-;ıymet ı a ımız • L.J I 
ı kere erde müşterek bir başkuman- ız - mu cuatının arıste e o a ı e- . . . . t Vz ve rı• · 
danlık ihdası tatbik edilecektir.Fran- ceğini bildirmektedir. Diğer taraftan kleç,. Bbelekdıye breı1ımızŞ Bh~hçe Yunusun re• 

1 k . k d l v 28 , . d p . . . ·evı aş anı ayan e ıme sanın ara kuvvetlen uma_n an ıgı nazıran a arısı zıyaret edecek . . H lk . idare heYu 
ve fngilterenin de hava kuvvetleri olan lngiliz hükümdarları Fransa fa~.at1en~de Part~. ve k~'l ~: grup diiıt 
kumandanlığını deruhte edec~ği tah- cümhurreisi B. Lebrun ve madamı- tJ uyelcnnden mu~eşe .. 1yükıek huzurla· 

· d"I k d" d L d d d kl d' gece Avcılar cemıyetını mın e ı me tc ır. nı a on raya avet e ece er ır. . 
1 

d" . 1 d' 
ny e oereflen ırmıı er ır. e· 

.. . • M" f 1 iyet mahfelinin her 1. 
Londra 14 (O.R) - cDaıly Te- Parıı 14 (A.A) -Figaro gazetesi .. ı.sa 1~ er ~em ib' _ edeki senJl11 

legraph» gazeteai bir çok. tekziplere ba~vekil B. Daladie ile hariciye na· nnı gez.dıklerı 11 • 1 muz cia ayn .,yrt 
rağmen BB. Daladier, Bonnet ve zırı B. Bonenin 22 Nisanda Londrn· hayvanat kolleks?'~nunu kadar avcıl•r• 
Chautempı'in Londraya gelecekleri- da B. Çemberlayn ile görüşecek1erini tetkik ~tmiol:r ve ~~~aat ,....&arcbı· 
ni ve lnsriliz - F ramız ukerl birlilıi zannetmektedir. la aamıml hır hu yap 



) 

Bir Çinli kız 
Çin askerlerinin 

Jan Darkı olmuştur 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 

Holivut matemde 

Bir kaç günde altı 
şahsiyet kaybetti .. 

f:lepsi de kalp sektesinden öldüle11 
Holiwt 10 Niaan 

ıun efend"ın geldi diye aealendi. G& ·dizlerimin takati kalmadı otuz hane-1 vıta biliyorum zannediyordum ka- vim sana az yağ ile bir helva olaun 
lin yukarı kattan li.mbayı hemen eli- lik bir köye vardım her evden ekmek İ dm odaya girdi bir de baktı ki ya- yapıvereyim dedi. Tavayı oca~a 
ne aLıut nokta nokta basarak yam- istedim parasız vermediler ben deprık aktarılmış odanm içi berbat ol- attı dolaptan kutu c-kardı yağı tava
ma geldi. Aman aia,n aefa geldin di- para çok bir yaz bulunmuyor bir ıJ muı ekmekler gitmiş ocağm ba11n· ya attı yer Uf>lN takladı itadan kim 
yerek beni öptü. Tam oduana girdik kış sair vale.it hiç bulunmuyor. NihaJda kedi vardı başladı kediyi dövme- o diye ilCSlendi. Kocası oldu~u ~ 
soba Y&nmlf mükemmel komtular yetteki eve vardım. Kadmm biri eu ~ ğe ekmekleri nereye koydun yayığı $ilan bir adam aç kapıyı ben geldim 
~en. geldiler. Hiç bir laneti be- kaplannı almı~ euyıı gidiyordu amanl nereye aktardın diye kediyi pek çok diye bağırdı hovardası aman kıymet
m ~ılmedi muhabbet tamam old~ ablacığım el kadar ekmek ver de-j dövdü ben herkilden çıkmadım yat- lim ben nerelere gideyim diye zıp-

1 Ç ı• fi d e v~dem olacak Hatçe ~mı ... dedı dim. Un uçuyor kepek kaçıyor ce-,eı zamanlan oldu yer kapısı takladı lamıığa ba\:ladı kadın gel ben aenl 
kı komı~ gÜcenme~ın og!um vabını verdi. Ve bıraktı gitti. O sut kadın kim o diye sealendi yavatÇa- saklayayım dedi. Hergilin kapağım 

~ 
Yazan: METiN ORBA y Y0~8?, ~~~~· Sonra gÜzel ~! yoluna gide dursun ben içeri daldımf cık aç kapıyı ben geldim cevabım açta İşte sen buraya gir seni buradan 

1 ı k 
•? g~Ul''V'r.J; "=~ küf.:' ne bakarım~ 15-20 tane ~kmek ser- aldı. Hemen lambayı aldı önüne indilçıkarmm dedi. Benim olduğum .gö

aşıma ne er ge ece tı =··· e:ekı:..m :tirdi i . atçe ec1ik m.iş büyük bir bohça buldum. Bir safa geldi? hoşgeldin ~e?i meğer zün. y~~~~daki .göze koydu. Herif 
• Y lin L.-._.!. ki .JICe Y ... elımlc bohçaya ekmek dolduruyor gelen herıf hovardası ımış. Efen- bem gorunce bır kerre zıpladı suı 

IOIVa ge ......... yata __ ın yap og- b' ı· 1 · d S · · l d' d" k 1 L_L ded' h ben '- _._ 2 I tar deci" .. ır e ım e yıyor um. u ıçeaım ge - ım un a tam yo una OWlmıotım. un sen namus ıraazı, eıLm(m. 

v, - - um~la at~ apubn ben di f?aktım ki yayık çalkamı, ayranı Nerede kaldın dedi. Kıymetlim ev- hırsızı aman birader auı dedi ben aa-
~ ttıerkebimin kuyruğ ınu ko-ldinleyordum. Bir icadın ıu kaplarİnt orJ :.. kapasa: dolu tas yanında hazar iki tas ayranlvelki giin tahsilata gittim gelemedim na at yükü ile ekmek vereyim diye 
~~· ) cli!e bafa,p beni çalyaka et- alıp Hatçe abanın oğlu geliyor diye ~u~: ~H ~ d' : içtim bir tekme vurdum odanın içi 1 işte oimdi geldim. Kadın hovardaaı- yalvarıyordu. Kan koca merkebi 

~ ~•Yormut gi>i italei lisanda baiva bağan koprak gitti. Birde lend' ~ •---
0 

ben • ldimo dıre tel hep ayran dolu sergene baktım ka-l nın koluna girip yukan çıkarda oda- yıktılar un çuvallarını yukanya Çl· 
L • -L- • ı aç ....,ıyı ge ıye ce- ~ '- d la .__ ·· ·· . h ili 

ı.. - vende hemen hiddete gelip baktnn ki Hatçe 01JC1 paçaları çelmıit di Val'd lacak H 1..._ paklı çanaklar var. Yayıktan çıkma' sına koydu kahve ve tütün keyifleri l ır.ar ı r l!Ulfl supurRC gettr erg 
\' ~ •·- L- •---- kan ·· "nd !_.ı k vap ver · 1 em 0 

• aapıya y ld 1 k eki · 1 b" b' · ld · 1 "' k 1 la · l\.ı~"h.L -ne tüfenk dipçiği .vurdmn uq
0 
--~ n uzen en ıeyuuore koftu amanHüaeyin bey oğlum geldi ~~e yag .a ım. a dığım e m erın .us ütiın o uktan sonra kıymet· ıüpüreyım. tıgı'? a madı un r irl 

> ~ -;:! ~oluma devam ettim. Saat geliyOI". cıcDef ol Ol"adan kaltak eteiin laay- ıçme taksım ettım. 1 hm sana bol yağ bir helva yapıvere- oldu unl~~ı herg~le aktarıp m~aye-
~ tit;~ ~ ~luyordu bir "ö: ~ün duman!yla . ah oğlum rujunu koparan 0 idi herif olmasın Bir büyük kapaklı sahan daha l yim dedi. Ondan ıonra muhab~t n~ ed~egım dedı. ~~ı~ nazı~ne 
~~ Gtuın köyün alt batındaki hot geldm aefa geldın dıyerek boy- talan ha. vardı onu da açbm pirinçle doldu-, edelim olmaz mı} Senin için yaga eozler ı~e aman efendıcıgım ıenı Ret-

~ lS-20 kadm gelmitti beni numa aanlda, kucakladı. 15 seneden Geline hadi git babanın yanına ayı rulmuş yağda kızartalmıt bir hindij bir hindi kızarttım onu da getircyimllecek dıye helva yapıyordum ocak~ 
~ _ kc:ı hep bir ağızdan amanın beri gaipain nerelerde kaldın diye kazana pisledi dedim. Hemen pence- hemen onu da aldım bohçaya koy- dedi bir de baktım ki hindi yok diye yağ tava11 var çuvalları eabahleym 
~~ °"'fu~ Hatça abanın oğlu ~lamaia bqladı ben ıu kadar ce- reyi sıyırdım aşağı baktım iki arşın dum ve alıp dışarı çıktım. Evin sa-: başladı kediyl dövmeğe hovardası bo,!8ltmz dedi: ~~.ı ters ~ir lisanla 
~~ ~ •• r.~li~or diye bağırqtılar. vapta bulwıdumki o müddet Ruaya- kadar yüksek tüfeğim( simidimi al- hibl kadın geliyor aman yarabbi ne-' aman kıymetlim benim için kediyi l 'lf•Rt tut hergıla supureccğım un lan 
~.~~ıye bir çok müıavere- da eıir kaldun timdi çıktım geldim dım pencereden atlayıp kaçtım. reyo gideyim diye düşünmeğe bq-~dövme dedi Ben hergilden kaçabi-,aktaracağım diye bağırdı. Kadın ça
.'"" L .. 1111 Hatçe abanın oğlu dedim. Beni hanesine götürdü içe- O gece sabaha kadar gittim gün- ladım. Evin sofasında un hergill lcceğim ama itin neticesini alama- resiz silpürgeyi verdi ışığı üç metre 

qiikmettiler ben uzaktan riye ııirdik 2elin? M:elin ne duruyor- düz ak§ftllla kadar sıittim. Açlıktan vannı _ hemen irdim. Bir aralık sı- ncıa camın iste r.-ıonMUL..1.11C....~,gA;ı.a.ııı....ı.ı1o1.1.Wuu.ı:w....------~---
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Çin, 
orada 

kazansa da 
yabancılara 

kazanmasa da 
ekmek kalmadı 

Evet .. günler hayatta pek çabuk geçer 
b 't 

Japon hücumunun Çine büyük bir iyiliği dokunmuftur: Kopuk J, 
tespih kadar doğı.nık olan Çin varlıkları bu umumi tehlike karşısın 

elele vermişler, şahai ve ideolojik rekabetlerini unutmuşlardır 
Fakat seven bir insan için bu çabuk geçen günlerin 

Saat le fİ değil da k j ka ha ua S3 Di Yele ri lngUtmnfn '" me§hur oiyari muhar- meleri lhthnalldir. l§te ~l~:~ :vuç- ~ ~c~!ı~~m•!~~t>l<~~~.,.üY<"I 
bazaO kadar UZUO gelir rirlerinden Venıon Bartlett-çin ıeyeha- lnrı içine aldıkları çinlilere karşı daha tir. . erehil-as 1 r . . tini yakından gönn~k i~·in !On zamanlar- mün.sifane d:ıvrnnsalıırdı, onlara karşı Bütün bunun kabahatini ~gıl:nıilttıf 

imparator üçüncü Mitel: 1 Evet .. tlç gün çabuk geçer .. Fa- • Etkarin~ ve Tdda.: Oçü de ~~tba- da Hong Ifoııaa gitmişti Mııharririn ora- tam bir demokrat gibi horeket etselerdi, kümetinde aranıak lazım. Eger . tt~ 
_ Oç rün tonra Senmamas sa- kat bu üç günün Yani Koldiyoı ta vermıtler, ertesı akAamkı alem dan Jngiliz gc{ictf.lerine yolladığı «çine çlnliler şüphe yok ki japonyaya daha hükümeti Çindeki bazı ecnebilerırı ,1,d 

ra11nda mnkemmel bir cünbüt ya- üzerinde yaptığı tesirler o kadar üzerinde konu1uyorl~rdı. A • bir bakıp ba~lığını taş1yan ilk yaztııtnı iyi mukavemet edecekler, belki de onu hatlarına göııterdikleri mederıt et! b•r 
palım dedi. . büyüktü ki .. O, rünleri, saatleri Bu alemde bafvekıl Angelilu naklediyoruz. Mulıarririn biiyiik bir nii- yenecelı:Jerdi. O japonya ki, BriUınye göaterebilseydi bugün vaziyet ball1 
· Ve bu cünbüt için hazırlık em- değil, ·dakika ve saniyeleri sayı- ile Vasilin kız karde•i de buluna- Juzu nazarla ya:zdlğı bu makaleyi okuyu- imparatorluğunu ez.mek azmindedir. ka olurdu.· 61. 
rini -.erdi. .

1 

yordu. caktı. cııUırwuzin bir çok 1ıoktalnrdM1 (°tılibi Şimdi Çin - Japon harbini ve onun J 'it h··•- ·· t' bu c~areti ~.Ji 
_1_ B' 1) T ki , I • naı ere uaume ı hoJU' 

Aynı pn, Teosya Vuile yaa· * 1 ır ara ı ~ e a: 1 dikkat 1ııılnr.rıklnrımı emini::. doğurabilec~i netayki bitaraf bir gözle teremezdi, c;ünlcü Muieolininirı t~ı;Jısf 
ı .... mıt -.e kulağına fnıldamıttı: Sebast'ıyano Bugu" n ve wa- , - Mi tel, annemi de ~enm~maı 114örmeie çalışalım : Benim lanaatimce 1 ı d d d' 1 , ~k· bir ~1 Maf • • • - •• J ı w d d d' . A atın ay ı• tyor ar. LAi ın , ı:w 

- Oç aün ıonra Bızanam müa- rın patlawıncaya kadar i.. Çünkü sarayına ço::1ır ı, ~ ı. * ı bu harpten Çm Japonyadan daha karlı d d"' ü 1 1 il .0 )ı:at S 
• • 1 ak y• J y•• T b d h b · k k k ç·· k'" J h L d urup Uf nen er ng terenı t)e takil ımparatoru o ac ım.. ıne öbür min perhize gireceksin.. eosyanın un an a erı yo • çı aca tır. un u aponya er ne &a ar 1 • • 1 ~1ıe1 ~-.. uh f L. •- • t _'L ·L b 1_ d ç· d 1_ d h teklıfı kartısında ltalyanın ntl" ~,,. 

aynı sun, aaray m a l% :auman- - Bu perhız uzun mu sürecek u. « Hong Kong, n1e1nu1ün çok fevkinde C&Onomıııı. aaım an m en c;oııı. a a . . oaıı ~t 
danı Yani Koldiyosun yanına Hı- Hıriatidi.. - Bu haber, fettan ve kurnaz kadı- güz.efükforle dolu bir ş.·mk şt>hri. Onun ileıdey.e de sosyal cih~tten pek gerKle· kartı harbı mı, >·okaa JtıpanY• ~· 

•-- el 1 • . - 'h d . w • • b Jnıakt• ristidi Diya'Taoa 1 mit: y· . d" t t O d nın canını sıktı. Tek anın annesı .• •etrafını rusliyen ufacık gölciiklerin ve dir. meyı mı tercı e eceeını u 
O S 

- ırmı or saa •• n an aon- M' 1. . y • ı·d · J"k k 1 ~ - ç .Un ıonra enmamaa sa- · k" .. rtl w 19e ın annesı.. anı va ı e ıınpa- yeşil tepelerin bir kaç mil ilerisinde belt- Çin kazanaa da kaybetae de orada u c;e mez u. ~·~· 
raymda büyük bir cünbüt olacak. ka ;enı rrapw upuk~ t giu .:~·ı,~ ratoriç~ T eodora ! . o T eodora ki.. leşen japon zırhlılarının kurşwü :renk- utık ecnebilere ekmek hlmamıthY. Fil- Haberistan, ispanya 'Ye Çin }ıt~lt~et 
T ad • ]d C.. b.. a ar so acagız ve up e "-a · letler cemİJetinin azalarıydı. tJi ... "C' eoay an emır a •ı:?··.. un ~· bitirmeden çıkarmayacağız.. yor.. · leri göz.e ta'kılmasa edam kendini c~nneıt- vaki ıimdilik ecn.ebiler aleyhine bir kal- 1,,.' 
aabahı Sar~ybunmu onunde hır iki kapı yolda,ı, 

0 
gün Teoaya: O Teodora ki, daha Mi9el Vasili te sanacak. Uzaklardan, japonların Kan- kınma yolı:tur, fakat ilerde muhalckalc cemiyet.i~in dah~ naf~ Azalan °~11dt b~ 

aan~.al belcbyecek. Bu san~al bazı nın evinde, u•akların daire•inde, saraya aldığı gün ona: ton - Hong kong demiryolunu tahrip e- olacalctır. Çinin kaybettiğini farıeteek rumak ıc;m cemıyct nızamnaınetı o# 
l:riiyük ada!'1~an Kızku~esı açıkl~- kendi eski dairelerinde ve böyle - Dikkat et •• Bu adam ocaiı- den bombalarının ı.ıet<leri duyuluyor. Bu Japonya ilk it olarak Çin kapılanna ec- tek madde bulamam11Jar mıdıı 1 ttr>'' 
rmd~. ~emırh olacak hır. yelkenlı- konuturlarken bir taraftan da el- mıza incir dikecek ve sülalemizi demir yoltınun ~bi Ingilizd.ir. Hong nebilere kapıyacaktır. Kazandığını, da- yetin kendi Azaları taahhütlerini tu ıi"''ı· 
ıe. ~otürec:e~ 'Ve !elkenl~ derhal leri ve vücutları ile bir takım ga- ıöndür~~k.. Konglular bütiln bu petırdılara kulak ha doğrusu kazandığını demiyelim de lart1a onun dıtındakilerin bunlar• 
MıdılH aduına S'Jlmek uzere ha- rip hareketler yapıyorlardı. yap- Demıftı. . . veımeden işlerine devam ediyor. Sos- Japonyayı ifliH sürüldiyecek bir mulu\- Ur kalmaları beldenemcz. ,~ı-
reket ~ecek.. takları bu hareketle"c:!en ara sıra O ! eodo~a kı, V as•! &arayaahayak yal hayat yine eskisi gibi. vemet gösterebildiğini farzetsek o za- Mister Edenin lngiltere haricİY~ ;;~r 

Demıttl d .. b. '- d O bastıgı ve ımparator .uk l hna in .1 -..1 • b' .1 . d b ı·w• · '- h" · t' t ı · d · ·ı b d'l e!l Y' • • • • . • . ma enı ır aes te ÇIJC;arıyor u. ç ~ • • • gı ter'--uen çıne ır tayyare ı e gıde- man a en ıgmı aazanmıf, urrıye ın a- etın en ıstı a:> a mec ur e ı rıı r:iıı' 
Koldıyot, Hırıstidmın Teosyaya b . - ki b . • ortak oldugu zaman ılk •t• onu sa- b' ·ı lb k" - · . . . . . 1."'"" k d d k ld ... b T saatten erı ugrattı arı u ıt Dl• d ki k b.. "k cek olursanız, Savtampton1a Hon Kong dını tatm~ ır mı let, e ette ı ıçıne ao· Jer açın şıddetlı hır darbe olmu:ıu 1şrb 

ned a ar aa 1 o ugunu 1 ıyor- hayet bitti. Sebastiyano: rAady dan bu~a a•tırma kve tmuyuk arosırufaki arazide blr çok lııglliz eserle- lı..ulmak istiyen, ona efendilik taalamağa lü onlar Mitıter Edene inanıY0r 1 .\ 
u. . S k' • • . d a a ır manastıra apa a rln 1 B 1ard T-...:ı:- b '- lk b 1 .. . k · G 1 r_ K ~k d h3 o~ 

K di 1 b b b 
• . • _ itte.. dedı. ~ ızıncısı e I , e ra.c;t arsını2.. ura a ~ ayra- ga an ya ancı ara ) uz vermıyece tır. enera ...,,...n - ııy • ~ ıc a 1 ,ı-

en • ne u a erı •etırmesı • • l d o mutlu. ğ' k" ·ıı-~1 . . . b . ·ıı 1 
n • • eti anlamakt .. 1!!'- battı. Bunların a tın a can VP.re· ş· d' . t Sen ı san ı mı t.'l.ler cemıyetının ayrağı- Japonya hücumunun Çine büyük hır üzere bütün Çin erkrmı lngiltert>nJ ır 
uzerme -.azıy a guç UK k H' ım ı ımpara or, onu ma- d M \.-"l.'k k ki B . . .. . w. • • d•ıı 

_L d• ce lere ne mutlu.. ıç acı duyma· t k' .. b" d t tm·ı,t' ır. uıı.~ a ntanya ımpar.ıtor- ıyilıs;ı dokunmu:tur ı Kopuk hır te8bıh ya ile bir uzlqn.a yapma~ını c.an rjO 
ÇeKme ı. ki V b" I .. I d'k mas a ı cun use ave e ı. }uw •• .. bl ,_.,_ k 1 . b k d d v k 1 ç · J kl ,._ .1 re "' 

T b h beri k d
. · yaca ar.. e oy e soy e ı ten N' . 1 ' gu gunun r.uıutı yo o uverırse u, a ar agını o on ın varı an ou tiyorJardı. Çiinkü o zaman Jngı te ~· 

eoıya, u a en ıııne 1· d w b" "k h ıçın. --1 • ete bü Uk d :ı.._ 1 kt • hl"k k d 1 ı . r.t' 
u d kl d k I tt• • aonra e ın e tuttugu uyu ançe- M' 

1
. .. b'" .. l ak b mt:Uenıy en y ar~ o aca ır. umumı te ı e arşısın a e e e venyor- denizine daha faul hiı alaka gö~ter 19 ıvn erme e tunu eme ı yor • d 1 d' h . ı.-e ın son cun u9u o ac u 1 h. 'd 1 "'k k b 1 · • _1 tı• -' • rı yer e sıra anmıt ye ı ançerın A 1 d. b k d • • d ? Britanya Jmpara1.orluğunun inkıraz ar, ~a sı ve ı eo oıı re a et erını unu- ti. Fak at onlar Mussolininin en f&Po ı,ıı •U. k d a em e u a ının ne un var ı. ı M'" ı· k k k · · şpıı O ~; • t "I yanına oy u. y k . k ' d' h bulmaması için de onun ya harple ya tuyor ar. ustev ıye nr~ı oyma ıçın tehditleri ııavurduğu bir eırada Y · .. b 

k
- bç • .... n ıonra ~mpara or o e· T eoıyanın bu iki sadık uşağı bu- 1 oh' sad ıkll'J'arlatokr en} ı ayfatı diplomasi kuvvetiyle kendine bag~İadı- Çinin her tarafından taburlar toplanıyor. it l ' ·ı· L l dan t'ı·· 

ce ve ız yafıyacagız.. • a ey m e uru ıın onıp onun ar- a yan ngı ı~ xonuıma arın V 
Daha ziyade emin olmak İçin rada hançer bılemekle mefguldu- k d 1 ğı, hükmU altına aldığı çin ve Mısır gibi İşin bu eafhasına kadar her §ey Çinin bir Avrupa ı t.ılhu doğabileceğinde~. _,. 

Hm• t'dı'ye aordu. lar. yınakvarmıt mMı~ 1

1
·. .. .. d milletlere karşı sureta değil, bihak1k.ın lehinde. Ancak bütün dünyanın ittifak· İyyen ümit var değiller ben de bu ~ -~ 

ı ı • K d'l • • 1 k d I o sa yarın ışe m son gunu c- . 1 1_ b 1 .w • ._ . 1_ d ır. · d • J3~)-w 
Gemi.de kı'mler bulunacak? en ı erının ve atı ar a at arı- w·ı V .1. . •• .. l --'-t 1 demokrat davranm.ası, onlara tam bır a ~a u ettıgı oır noııı.ta var ır ı ,o a . ç· 1.1 . .. .. 1 .. .. r ...,e .,. - • • . . • gı , ası ın mı son gunu o a~ ı. . . . . nı ın ı enn ııozuy e goruyo b•t•· 

Kimler cndecek nm hançerlerını bılemı<t)erdı. ,.._,_1 f k d I d şahsi hürriyet verml'Si icnp eder. Onun Çinin bu hnrpte muvaffak olabilmeaı ıçın B .1 b ) ,1 l üna!e 
•• ••• _ı CK a~ın ar ın a o ma an ver- lk h b rı rmyanm eyne mue m Jd" 

Hm.ıti'di kurnaz bir bakısla mu- * d' w • b h b T ... d t bakası bu vadideki hUsnU niyetine bağ- evve i çete ar ine rücu etmeainin z.a- d ~ . . lA h d._.; " , ~ ıgı u ,, er eo&yayı a e a tat· A d M 1 . uh l"f oğruluk .-c ayı~ın c an a 11-- Jiıl1' 
hafız kumandanım siizdü Senmamas sarayındaki cünbüs, k d" d" .. t" lıdır. Mesela daha bir kaç sene evvel run olu~u ur. eri kuvvet en m te ı .. nl ik d k b" t 1' Jtt 

•• .... ma on urmut u. BiTMEDi Mısır )Afuın müstakil bir devlet olma- noktalarda temerküz ettirmenin tama- g.unl~ 0 ~n na e ece ır e 
- Sanki bilmiyor musun? alemine bir gün kalmı,tı. Teosya, - - • . .. . aöy ıyemıyorum.> 
Demek iıtiyordu. sınıı rağmen, Ingiltere, milliyetperver- men ak,ı olan dagınık, çete haıbı Japol\ 

- Sen de olacak mısın? Arşı· du·· k Otto hakkında lerin lideri Zağlul paşayı silrdünnüştil. kuvvetleri arasandaki irh"batı kopacak 
_ Ben, •imdiye kadar T eosya- Ingilterenlıı o uınuınlar k~kulandığı bu kadar inceltecek, zaafa uğratacaktır. An-

.dan ayrılmıt deiilim. ölünceye müthiş milliyetperverlik bu gün Bri- cak, Çin bu tekilde haıbettiği yani evvel· 
•adar baııı oıduaum hanımımın Neden tevkif kar 3 rı verildi ? tanya imporatorluğunu tehdit eden bir ki çete harbine riicu dtiği takdirde ma-
7 .... nda kalacaiım •• Evet gemide tehlike değil, billlkis ona bir mesned ol- halli generaJler yine kendi haaplanna 
ben de olacaiım.. Bern, 14 (ö.R) - «Berner Ta- 1 kurtarılması hakkında ecnebi ıa- mll§tur. Çünkü Mısı.rdalki Vefd partisi- harbetmeğe ba,lıyacaklardır. Bunlardan 

Hıriıtidl, ıöyleyeceği kadarını geblath> sosyalist gazetesinde Al- zetelerinden bazılarına yaptığı nin Itıılyan faşizmine en ufak bir sem- bir kıamı Japonyaya kartı döğüıürlten Kar-•ıyakalı/arıtı 
ıöylemiftİ. manya Devlet reisi bay Hitlerin beyanatı göstermektedir. pati.si bile y<iktur. insanlar ancak benlik- bir kısmı da takavcti daha kolay bula- l" 

Koldiyoa aevinclnden yerinde tahsı için hakaretli telakki edilen Artidük Otto plebisit yapıldığı lerini Jca7.3Ddıklan vakit onun ve hilrri- calr.lar ve eokiyalığa başlıyacaklardır. lı- dileği _..ıir 
duramıyordu. bir makale intitar ettiği için Al- sırada Avusturya tebaası olduğun- yetin kıymetini anlayabilirler. Bu zevki te Çinin aeıl derdi de' budur. Dünyanın Bahar dolayısiyle devlet ~eJ>r 

Nihayet, büyük sün yaklatıyor man sefiri bunu protesto etmiftİr. dan timdi otomatik tekilde Al- tadan milletlerin ise f~izme lroşmıya- en kalabalık milleti eon on eene içinde yollarının tertip etmit oldui" J,~ 
Clemekti. Federal otoriteler bu yazının Is- man tebaası aayılmakta ve waptı- cakları pek tabildir. de.v adımJariyle il.CTlem.iı_ti_r. Onun bir. d h K _.,,o 

J müJ J '- 1- ı b ı b k'- ın atb le2İlerine artıYP. 
Göreceği it hakkında dojrudan viçre matbuat kanununun hükmü ğı beyanat ta bir ihanet suçu sa· Kantona gidecek olursanız tehrin blr et 0 ara& &a a 1 mesı ıçm \? tera ıu edif• 

doğruya Teoayadan alacalı tali- altına düttüğünü ~e bu itibarla yılmaktadır. kısmını Fr~z ve Ingiliz imtiyazlariyle harcnnaca~tır. . maaleaeÇu"ı!u·~tirGak,lS edemte e::~,:: 
matı beklemek icap ediyordu. gazete hakkında takıbat yapılaca· tamamen o milletlen ayrıbnı~ olduğunu Maamafih Çm, adımlarını, bazılarının 1'"'' 

Şüphesiz bu itten Hıriıtidinin ğını bildirmiflerdir. Federal mec- K • } k g&ilrsilnU7" Şehrin diğer taraftan ne ka- dıtarıdan gördüğü ıibl körceaine atını- kalkan trene yetitmek için t ~l" 
malumat· vardı. Fakat ondan faz- lisi bugün bu mesele ile me.ruJ ıra ı ev ve dar kalabalık ve gilrilltülU ise dıvarlarla yor. Bir taraftan harbe bütün tiddetiyle yakadan hiç bir vesait me~'~,ı11' 
la birteY koparamıyacağı da mu- olmu9tur. yazıhane ayrılmış bu ufak parça da o kadar sakin, devam ederken diğer taraftan dağınık, iildir. Bu günlerden neteh debi~ 
hakkaktı. ıtcn:ha ve Asudedir. Şehrin şaının denilen aeniı bir milleti birbirine bağlamağa hl· yaka halkının da istifade e. i~ 
. Ayn1acağı ıırada Hıriatidi: BERLIN, 14 (ö.R) - Maretal Gazi bulvarında yeni tuhafiyeci- bu !kısmının bahtiyar sa.kinleri tenblerl- dim olacak ıoaeler, demiryoJlar yapılı- mesi için tenezzüh trenlerİ"teıJ'jt 

- Kumandanım, dedi. Öyle Görinıin gazetesi olan «Nasyonal ler çarşısında kullanışlı iki ev kiralık- nl oynarlcen japon tayyareleri onun dı- yor. Bütün bunlar Çinin ne hdar lehine vapuru beklemesini devlet d#' 
büyük aırlar -.ardır ki inıan onları Zeitungıt Avusturya tahh üzerin- tır. Yazıhane olarak kullarulmağa şmda kalan yerleri bombalayıp duruyor. ise ecnebilerin o kadar aleyhinedir. Bu- yollarından, yahut ilk vapu!ıı:,ıı~· 
bildiği halde değil batkasına hatta de hak iddia eden Artidük Otto müsaittir. Şmnm seke.nesinin ~imdJ bile yegAne en- giinkU Çin liderleri Çin gençliğinin git· ha erken kalkmasını De111ı 
bazan kendisine bile ıöylememe- Habsburg aleyhinde çıkarılan tev- MORACAAT: Yeni tuhafiyeci- ~~lerl sıkı bir tayyare hilcumundaKan- gide bir talum zaruretlerin tesiriyle fa- tan dileriz. d-9 
lidir. Oç gün çabuk geçer Koldi- kil emrine sebep olarak prensin lerde Dr. Hulusi caddesi No. 64 ton çinlileri:nln kapılan zorlıyôra..\ can- ılzme veya komünizme teveccüh edecek- Kartıyaka okurlarıJ1lı rJ 
Jot... Avusturya milletinin eaaretten TELEFON: 2256 t -1 O larmı kurtarmak için kendi aralarına gir- lerini tahmin ediyorlar. Bu iki cereyan H. CEYffı\ ~il 

mandam F areç'in gemisi idi. da idi. istersem UDU benden eıirgemiye- ı Daha ıonra Ayte -.ardı .. se;,da-

Kesik Elli 
ADAM 

- Sabri: Aynı adama kartı besledikleri cekıin.. 1karısına kartı Naibin re'f• I 
: - Cezalarını bulacaklar •. Var· kin ve intikam arzuıu bu iki insanı - Ben ve adamlarım, bizi ı ğü muamele 'fardı. t!.itfl" 
E • ıın batsınlar .. dedi. Fakat Mah- birleftirdi. Fareç Mahmudun elini ölümden ıenin kurtarmıt olduğu-! Fakat bunu aöylemedi .• ;r = mut öyle dütünmiyordu. sıkarken : nu ula unutmayacağız ve kuran fyemedi. -' 

O bu gemileri kurtarmak isti- .. - Bana ve adamlarıma yaptı· üzerine yemin ederim ki bana ne Bir erkek olmaaı ltibari1l' ~teı' 
yordu. gın bu eyiliii aıli unutmıyacağım. zaman Naibi öldür diye emrede- ıına kartı olan atkını ıöyleıı'e 

Sabriyi ikm' .. etti. . dedi. . cek oluraan biran tereddüt etmi- çekindi. 
Fırtmaya ragmen aahılden mer- Mahmut fU cevabı verdı: yeceğim. Maamafih beni idi bir Ve ıustu 

can ve inci kayıkları ile açıldılar. - Eğer yaptığım bu eyiliji u- kC>le ıibi hakuz yere kırbaçlattı- · 
Hayatları pahasına ve çok ui· nu__tmıyac~ıan •. •İzi beni.m, kurtar- jından ondan intikam almaja ah- VESiKA ı' 

ra9arak batmak tehlikesinde olan dıgımı Naıbe aoylemezaınız. dettim. Sen bana öldür diye emir F ,. f t tutulıO"' 
iki gemiyi kurtardılar. Fareç Mah- Fareç hayret etti. vermezsen bile ben onu bir gün ·ı a~eçt ın. ırd~nlda!a ttJ' 

HANRY 
DE 

Monfredl 
d .. .. O .. N d d d' S l • 1· uh kk k k d 1 1 ld mı erı amır e ı ı. l ~"' mu u gorunce tanımıftı. nun yu- - e en, e ı. öy emıye ım. m a a en i e im e ö ürece· O gün öğleden sonra yo " .. tıef 

l9te timdi, 1881 yılının bu mev-, ğundan gerek Maaaavva valisi ile z~.~~en Naibi? k~~~isine reva gör- Naip senin haldund~ ne ~a.dar gım. caklardı. Sabah daha 9af.lı ·~~~~ 
aimind • 1ahmutla beraber AHab ve gerek Mısır hükümeti erkanı ile dugu hakare~ı dutunere~ M~mu- dütma.nca. harek~t etti h~p bılıyo- - Hayır.. Benden emir alma- ken adanın küçük limanırı• ~ . 
limanh .n ayrıldıktan sonra o- sıkı bir dostluğu vardı. ~a karfı kalbınde ufak hır kın bes- ruz: Şımdı bu dutmanlıg~. kartı dan hiç bir harekette bulunmaya- bir yelkenli girdi. ,. det ol 
nun r8:nı~~ .?idiyo~du. Sait Ali, Bir gün mühim bir hidiae ol- lıyordu. ıewnın onun adamlarına eyılık yap- caksın. Biliyorum, senin de ondan Yelkenlideki gemiciler, "

1 
,J' 

Sa.~r~~ı buyuk sevı.nçl~ karşıla~ı. du. . Fakat n~~a~et bu kabahat Mah- tıgım duyacak oluna ~-:hcup o- alınacak intikamın var. Fakat be- duğu üzere haykırarak ad~Ye;i ı' 
M~ lumanların mıs.afırperve~.lık- Denızde fırtına var.d!. . mudun degıldı. Mahmut, hayatını l:ur. Bundan daha tatlı ıntıkam ol- nim intikamımın sebepleri senin- halkını ve limandaki geOJ11 
lerı meşhuru me eldır. Hele hoylc Adada, adanın ıahılınde hır ta- kurtarmak için kaçmakta haklı maz. kinden daha büyük ve daha hak- limladılar lj111 
birbirlerini ıeven kimseler arasın· kım çığlıklar koptu. idi. Mahmut batını salladı. lıdır. Onların ·yükselttikleri bU •:Jıl" 
da... - iki gemi batmak üzere •. im- Aaıl haksızlık Naiple idi. - Hayır .. dedi. Naip o kadar - Anlıyorum •• Onun yüzünden sesleri uykuda olanları uY" 

Mahmut, her ne kadar soy ve dadına ko,alım!.. Daha sonra Naip, Mahmudun alçak ve fena bir adam ki böyle servetini ve .. Elini kaybettin. dı. ,.f;; 
akı~ca Sait Alinin dununda ise de Filhakika nd~ açıklarında fırtı- yüzünden kendisine hakaret et- alicenabane his ve hareketlerin - Hayır .• Kaybettiğim yalnız Geminin kaptanı karaY" . 
a~lakça onunla birdi. O da temiz naya tutulm.uş ıki gemi batma teh- mitti. Buna Mahmut nasıl mini manasını anlamaz. Bana (aptal) servetim ve elim olsa idi ondan baatı. l b ~-
bır adam olduğ~ ~çin ikisi kolay likesinde idı. olabilirdi. der. Halbuki ben bu suretle hare- intikam almağa tenezzül etmez- Arkasında ipek bir ınaf 8 1 

anlafhlar ve sevıttılcr. Mahmut ve Sabri bu gemileri Fareç, Naibe büyük bir kin bes- ket ederken batka maksad ve ga- dim. Hatta onu af bile ederdim. tında ipel< bir sarık vardı. ı ııor 
Hele Sait ~li .. ~ah?1udun uğra- görünce tanıdılar.Onlar, Naip Mu- liyor, ondan intikam almak isti- ye güdüyorum. Fakat o benim yavrumu .• Evlidı-ı Karaya ayak ~as.ar basr.~01'" 

dığı haksızlıgı ogrenınce ona çok hammedin sahil muhafızı vazife- yordu. Yalnız bana, kuran üzerine ye- mı öldürdü. Bunu asli affetmiye-•nundan çıkardıgı ıtleıne 1 

acıdı ve yardım vaadetti. sini gören gemilerden ikisi idi. Ve Mahmudun da Naibe kini -.ar- min et ki icabında Naipten inti- ceğim ve daha tonra.... lları ayağına geçirdi. EDI ..-
Çünkü zengin ''e nüfuzlu oldu- bir tanesi de bizzat muhafız ku- dı ve o da intikam almak arzusun- kam almak için ıenin yardımını M•hmut austu.. - BITM 
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Gaip köpek 
ı3 Nİlan Cartamha Pııfl ,_aimu

nm ıiddetle yafdıiı tinda, Mmtafa 
bey caddesinde Gazi okulu arkuin
dlaki 1379 No. lu aokaktald bill nu

Saat 12.30 da karışık plAk neşriyatı. marah hanemde baih bulunan bo- İ 
12.50 de plak: Türk musiklSl ve halle iazmda kırmızı kordeli takıh Ari ! 

- 31 - prkıları 13.15 dahill ve h'·'-'!I haberler, tüylü bir fino köpeği mahalle ço- ! 
• ...._belll._. he ıtir d ıo~~ ~-:. gıt.paı:ç~sı tu~~arAn u

1
nun dersleri (Yusuıf Kemal Tangirtenk). ( an nl • 8' lf • u- İ 

yecanm an pemuo- ..--ıne ıımını ve a..u. ce oata up göre erın en yakin belediye ve- : 

T atniin edebilir 
1 0,000 Kiti memnuniyetle kullanı
yor sizde muhakkak tecrübe ediniz. 

tNKIBAZI 
HAZIMSIZUöl 

M t DE EKŞtLlK, ŞiŞKiNLiK 
VE YANMALARINI GiDERiR 
A~IZDAKJ TATSIZLIK VE 

·KOKUYU DEFEDER 
Mide ve baraaklan alııtirmaz. 
1ıtihaıuzı ve eıhhatınızı düzeltir. 

Y-~-=-ı b" · dikten ıb· ki.... ak b 17.30 da Halkevinden nakled inkılAp cukl tarafından mim tır B : 

f bir halde '811e dl,or: kaç sün kalacağını yazar. 6 ~M • • ya polia mıntakaıma tealim etmeı.- ı1 
Sizi 

'l.'. • b" L-L- B" d • d'' •• ·~m neşrıyatı, - • . - uuraya, eyı ır aaucr ır mua a ıesıızce ve UfıJn- nm· • =-··-= et • ec1er· • MAZON Jeinı Horoz markasına ..ı:LLt ·· b!L • · J • .. _Lı·t ,_lliılk aa:. ı:..a y Vil- cer iki ı.:.· d \ Bani · . .._y namına nca ma. • a&&IUl map w ııım erı ve uuuı. 
~ topaa un. um ı, ~· omruyor u. ar Sa t 16 30 d ht l'f lik . (792) : Ieri reddediniz -,_, Pnelle ....,_ filim çnİf'.. BarrinnarlardD". Con Ye Uonel.. a . . . a mu e ı P . netrıyatı. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................ •••••••••••••••••••••••••••• 

-.,, bath Kral ail • likab almıt 16.55 te lngılızce ders (Azime ipek), 1 • • ı • d ft d 
B:.U. =--tebrik ... Fa- W:ıarm pr=~i Holi.:tta hen.: 119 .. 15 te T~rk musikisi ve halk p.iblan. 

1 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: zmır YI ayeti e er arfığından: 
t: L.....:a...:. ~-L.-l.İ... dA~ li b' öl • • N 'll d beri, b" .. 1 (Hıkmet Rıza ve arkadaılan), 20.00 de Lmail H-'-'- , uuam ~v ..- ..,.._.~ 1r bdemıftir. eaı er en ütün ... t . t. 20 ıs ru·· L - Yüz .... ..l-'-- lira bedeli aa.&ının eski 11llar kazanç Ye veruet ....;•inden bor· 

alı H
--1--.. · mi d' D--!-. lar kad • _1 ..... !!-olm k .... a ayan ve arapça neorıya . r.. ~ • • . •• • ·-·•-'JO'• ~•me ı7ea UUT1111\D' ın en a&ws-• - ik" . h 

1
._ k 

1 
(L L-.:tıi l:'-C---- Sarmuaak --L::.. cunun temım talıaıli ıçua malıcuz Ahmet ..... mahalleainde Keten a.:ik IH.I ~-"'-" Ebev J d . mua 1111 ve a .. pr ı an eman ve ar- •ıs:pa• A11 "'1 pcıL!Cll ..__....... ..-L-:::. daki 

• ta uupuUJ'OI'• tir.. 'eyD, •mca ar, amcaza e- lkadafları) · 20.45 te saksofon sofo (Nihat nın daha bir kıa~uı bahçeye kalbi ---.ın 3 aayıb diikkin y~nid• takdir ettirilen 1500 lira 
l>hia7eı Jer., huliaa hepai dünyama bütün Ese • ) 2 1 00 a K f (P . • • Ha . kıymet tierinden viliyet idare he,etiain ba baptaki karan mu-
- Ben helld de, diyor hiç bir aahnelerinde alkıtlanDUflardır. 

1 
gnNgın ' t) · 21 1

e5 'ton el~~I d a.razıto- ıçm tay caddeaıne uzanan kmm- cibince ilin tarihinden itibaren tekrar 21 -:ı- müddetle müzaye-.._ --~ ---=-~~- H . . "datla .. a evza , . e p a .. a ana mu- na 30 taka t;• arkumdaki d '---'-- T • ..... . ,...,, ,_.,..._an •v.113• ...,._...... ep1ı ..-ur Ye ıatı Jlllll" sik'· 22 00 a · j b b rler' 22 15 ve mm muı eye çı.uu-U1111fbr. aliplerin 6-5-938 Cuma rünti s8ıat 15 te vi-

ll,
BUraya ıeldiiim iki ay oluyor,. bi- rulmutlardır. Yer yüzünde. kendi- u.. m.k. · ı'ne a ana a e 

1 
• te kıamına .:la 10 metle .muhafaza du- . la7et idare he7etine müracaatleri.. . . 

b 1 el ., M tr 1 • b• 'f ·ıd· ... k J-nn ı progra . . L-a ::L-..1• l!l...o. _..J..::..!t.:. edİ JI!.' . ı. . memup .u un ugum . « e o• erıne ır vazı e verı ıgı anaa- . · van ~m~J•WU:en tc=uana ı- o--20--26--3 1181 (781 ) · , · • · 

tirketinin direktörl~ri~i aönııe- tindedirler. . . . · . : ~ ketif ve· prtnamesi veçhile . · . 
~im. c~epe lö M~ko• fJ'!"'i!'i Jqi- Şi!Qdik,i ııeıil~e~ Ü~ kiti~irJer. :~~~ ~ADYC>SU: . 28/4/938 Sah günü mt OD albda lzmir vilayeti defterdarlı'ğından· 
li~ ı-. p'YU'lll~I 11ti1orlar- Artık ...b~e~e 40.nın~ıreıJ hır ka- g e neşrıyah . • .. . . açık ekailtme ile ihale edilecektir. lt- • • • · • 
~o..: na hia kil0metrdk ,. dm Etttl ve ıine~anın f9hreti iki Saat 12.30 da plakla türk mUsikisi, 12. • • _ • • .~lih1t9:ta vereaeamm Yeratet v...Ulnclen olaii borçlanmn te-
tPepe lö Moko» fibaini tekıu çe-. ukek: lJonel v.e · Con. . : 1 so de havadis, 13.05 te plakla ıurk mu- ~etmek ıatiyenler on dört lira rr· ın!m _!ahaıli .için. mahcuz Yol bedeatafal ..kalımla ki1n m taJJh 
~ için katettİi8 sanki!,. . Lion~I ihtiyarlıyor . . H,_atadır. siltisi, 13.39 da muhtelif pllk nepiyatı. mı ~ lnıruflulr muftlcbt teminat dükkan y~ıdea takdir ettirilen 1250 lira ·kıymet imfrinden yj(i. 

Dan:rel fÖyle diJW: · . Ba.:aimı ıüçlük~ ıUriiklijor. Fa- ' makbuzu veya •banb teminat mek· yet idare heyetinin kuan m1icibince ilin tarihinden ·itiheren 21 
.-. Beni deiiftirmeye ~alkb1-ı;-. k•t henüz ces.aretini kırmtyor ve Akşam ·n.~şnya~ı·: . ~u ile aö~lenen tün ve ..atte en- s6n pıüddetle ~ekrar m~e1e ~:. Talicm. 6-5-

Bir lıafta müddetle, üzerı.mde, ye- bazan yine harikulade f&baiy~le~ • . . ctiıilene gelD'ler. 938 Cuma ıinü saat ıs '8 Tiliyet idare heyetüıe ıe en. 
i makiyajlar tecrGbe ettıler . . ~er- J:aratıror. . ~t . 17.00 de inkılap tanhi 'det11: J0-15-1~22 1~98 .(740) '#. ıs - 20 - 26 - ~· 118Z (188)' 

ler aaça.unı deiiftirdiler . . Hiç Con u~un müddet Holivudun en Onıversiteden naklen, Recep .Peker, ~8. peiı ~ rabbaı dört .. f 
wteı. ~,.ıemecl• Fakat ~be: ç~k ı~vile~· erl_cekle~indeiı. biri ol- 30 da pl~ıa ~anı rrıuMk~. . 16.4~ te ~ m 2056 mİir.. bedeli ·::::. zmİr Vİiayeti . defterdar!t!!Qdan: 

18' yapmaya k•lkbkluı . Zaman muttu. Gayet yakıtıkb, i~in, oto- Alrttan arfioatleranden Frit'çe Kunrteti ta- . Bol . • • . . • • 
· . fr.le budalaca bir hal aldım iti f;;. riter ve kuvvetli bir aktör. olmak tafından· 'Bett>\#enin E-Moll, op. s9 ıı 1, bammellli 29 

uncu • adanın 514
,00 ~ tirk~. etki J'lllar kuaaç ••ıınn ~ olan ~u-

~ flar iddeiı kCJl-ku~tu. O · ·. ..dd t k · ·a b.. 19.tS te ·ltonferanı: Ali Klıttil Akyüz metre mun...,..,..lri 13, 14, ıs, 16 nun temin tahsili ıçm malaca yol bedeatanı soiajmda .k&ın 31-
~na onı.: ~ı&rmi' batlannı ;:: :'k':.:~:?~W-:kı:mi::;~ s:: d';. (çocuk terbiyeli). 19 .. 55 te borsa haber- saydı ~lan bat katiplikteki pıt- 18 :umaralı fe~i oCI .. yeniden takda ~ttirileeUOıtira!e 31/ 
IUken, ben de Framadaki ail>i hl· rece kuvvetli l>ir'bünyeye .q.lik ol- teri. 20.0& cıe Muzaffer llkar ve arb:- nametı vec:hile 19/4/938 aalı gflnfl :.4 o. la oda 200 ~- ııre ~niye C. Kiin 9 . .N0.ılu ~~ka~ 400 
valet J'apbm. F~&flar gayet duğu için, her 'eye tahanmiül ede- dqlan tarafandan türk -•• ve halk mt 18 da llÇlk ..__.. • .-...edi- h~a ev~ ~3 ı:;.lu d·~!' 950 lara in~ ~l&dea ~ ıdare 
eyi oldu. Tabit fena mide canları l>ilecejini dütünüyordu.' içtiği iç- prkılan. M.45 te bava rapora. 20.48 de lecelEıir. ça{..~~-- T .~ucı~·~ tekrar 21 Pil miid.detle ~J~eye 
&daldı, m•NDP ölduW, fakat bir kinin miktarı akıl ve hajale ıığmı- ömer Ri~ tarahndan arapp eöyftry, 21. Jitlnk etmek lltf,.lir yüz elli he ~u~ ... a ıplerin 6-5-938 Cuma ıfin aaat. ıs le Vlllyet ıda-
Jet töylemediler. Şimdi artık ra- y&cak kadar fazlaydı. Seneler i- d, ~~~ · ~ arkadAflan ..,Pdan dlrk dört lira Jirmi ilet ~ muvak· re yetıne muracaatwı. 15-20--ı8-3 1183 (785) 
laat ettim. · lerledikçe mukavemeti azaldı. Ar- ınuııkisi ve halk p.rkdan (~t a)'an), bt teminat nuM-nö YeJa banka z A y f · '' 

Dllvin.,. fU cnabı vereli: tık alkole tahammül edememeye 21 :45 te, Qr~estra, 22.1 S te •J&M hbeJ- hpinat mektuba ile .a,Jenen gün . 
- Ben meeele,.i anladım. On- bqladı. Herkes, ıtüdyolarda, göz- len, ZZ,~ d~ pll,kla •lolar, opera •e ve uatte encümene plirler Lira K. Makbuz No. Tarihi lthalit be,.anname. Tarihi 

larin bize katiJ• ilati~lan yok. leri dönaİüt olan, elleri titriyen bir o~ıet ~~n. 22·.SO de aoa. haberler 31, S. 8. IS (1ÔS6(647) 79 64 3101 , . 6/10/929 9824 5/10/929 
Bizim burada film çevmnemiz on- Barrimurun ıeneriyane dolattıiı· ve ertea gunun progıanu. 80 17 3838 1.3/11 /9'38 11460 'l:J/l 1 /929 
~alakadar etmiyor. Yesiae tak- 111 gördü. Dostlan onu, botubotu· 1 - Alta yk on lira yirmi yedi 186 43 3180 6/10/929 9825 5/10/929 
tikleri bizi anpje edip Franaız na ted•vi etmek 5-tediler. ilikleri- AVRUPA ISTASYONLARli kurut muhammen bedeli ketifli Ja- 194 97 3284 3/10/JJ29 10679 30/10/929 
İatilual&bnı za11flatmaktır. Düvi .. ne kadar zehirlenmit olan Barri- SENFONILER: . ~ • . tnaphk mabal1-incte 981 aaydı ao- Yukarıda tarih Ye nunıaraları ·yazıli clöit adet ithalat beyanna-
bİJmİD Daı7I, Annabelli veya mm içmeden duramıyordu. Dört 21 · f O Pr~~: Çek filharmonlll Dv•~ ~ bqbyank 977 -~ aolaık meaiyle hariç muamele yapılan ve reaim sfimriiklerini tutanndan 
Baleale 1aniı bir filmin Pariate defa evlenmi9ti. Dördüncü karııı rakın ~rlennden eolo. koro, orkesn• .. bdar ~ maada yüzde on fazla Yerilen' keailmit kutuluk kereateye ait mak· 
d~ •J mJ~detJe söet~li~ r~i~ olaa ~el ve t~ .D_olor~ .. Koatel- org)· ' ~~· lam.ı&u:ron bat !:ı.e":.: buzlan .zayi olcluiundaa mezkUr makbuzlann bir hükmü blma-
lruandıjıai, onlann ııtatiltilderi lo, bu imlalnaaa lf ıçm butün qkı- tikten teduik eclUecıek kePf · mak ve bu it için ~e icap eden mqamele 7ap~dan 
bjd.eı ıı'rtv"r. Tahit l»u YUİJet m,ainirlerini lmllandı,nihayet.onu HAFiF KONSERLER: • .-..L:t- I I ve~- keyfiyetin mut~bw aaetenizle ilin edilmesini rica ve tayplan-
ildilinde, keııdi latihsalleri de o terket,:nek mecburiyetinde kaldı. 7._10 Berlin luaa dalgası: Konset ıı8lld .,_._ ·.~ 22 4 938 cuma gu- mızı aunarız. ' 
nlıl»ette ka1beC:liyor. Bize para Ye- Barrimuru kurtar.IJ)aktan herkes C 18.1 S de:yamı) • 1 1.4S Berlin ~ ... d afi Mat 11 da mçdı eksiltme ile ihale Alyoti IM•aJer'- ahaınlı ~it .Ulıdi 
i1j •• ı A lilt 1f ~ illlicliai L.ti•e enu utak filiaat.., • ..-ı Or1Ui;tra kaa;.,111. tJ ~ WI • T ... * Lr W altı 1i- . "'i". ~- • · "(i2'U) • Fi 

lrenclil..m. dalla actia mal elaca· elen uzak .bulundurmaya. batladı- d....a. H'afiF mmAi ( f -4.1 S devamı). rahlr temfftat ~b Ye1J, hanim fi 

ima ..... ebidflerdir. laı:. . . f3. 10 a~ıc~~ : Orkestra tarafından Rıı· teminat mektubu ile söylenen gÜn lzmir v·ı t• D ft d 1 v d A....ilwalinemaıındauzmıato Q ~~_.k~t'i ıukut~ UÇU· ~enmusıkı~t. (14.30Keza).' 17.45 ~-ve aaatte encümene gelirler. 
4 

) aye 1 e er ar ıgın an: 
bıandanberi cualet berab lanm ~u ,keo,arınd~ ve elli Y.atlarında lan kısa dalgası. Konser aaati. 18 BriilloJ 2 - Yüz yirmi yedi lira jmni, ae- Cinai , icar müddeti M111ui•men bedelinin 
•bıut ~ Gr•••J, Jak Teri, . Si- bulu~duiu bir ıırada, çoc;uk dene· ae.ri. 19 . BratislavaHoa3ekCinbmbm'bl11m kurut muhammen bedeli keıifli eeneliii Lira K. 
111on Slmoa, dlierlerini ttmin et!" cek d9!':~~e ~e~ bil'. kız .. ~~aJI, ~ani muıi~i: 18.05 Bü~reı: Koıti. Tan· apbnJacak bir adet demirden ma- Dalyan söli Ye tevabii laflı -Oç aenelik 15500 00 
-~· çahtı7orlar. , ~len, dtırunlerının akta~•, rulum· f dm .ork~~aiı, 18.10 Vıyana: Hafif çay ~ul ilan~ 2'./4/938 eama liÜ- çay bahldaamleri en .. ,. .fiSıle dİJO~: ıiyerf:k pnun ~linden, ç. ıevdiii , saati konseri. 19. 15 Bilkref. Orkestra . . . 1 - l haziran .. tarihinden bir buiran Ml ~ bclar be-

- S.. onlann meaai Janlarina ~i ti,eıini al~h. · 1 kon~ri. 19 lJratiilava: Yaylı aazlat or- :_ ~.~6 ~~~·ilime--=-~ her aenelik lc:ari lSSOO liradan üç aeneliii 48&00 lira berinden 
alı,malda Wc •it pçlük çekme- COP. Partimur on bet ön ~üd- kesfi&sı. koro:· 20.10 Peıte: Radyo or-~ w. Je ve,.....--..esı üç tene müddetle icara Yeilmek üzeredir. 
dlm. Vala& mm Q.zeriaizde .bir d.etle ağladı, inledi, yalyardı ba· 'kestras1. 21 Viyana~ Büyölc orkema kon· bq milhenclit&ktin teduik edilir.it- 2 - 1 Dİian 938 tarihinden itibaren 21 cb ...w.t1e •üzaye
llvantajım ıırardı. lnıilte..ede h6, 9mı duvaı:lara vurdu, çddır~cak aeri (Veb~r Mozart. Wagner, Pfitmet'. · etmek istiyenler dolam lira yet- deye kanulmut olup ihal~i köyceğiz mali;e daireeiııcle zt/4/938 
)GJiip taluil ıör'düm ııre lnailizce- raddelere .eeldi. . Strauas). 21.45 Bertin kısa cİalıası: BU• M bet kurutfuk mavakbt teminat per,embe tflnü aaat 16 da icra edilecektir. 
ti Şarl Lostan sibi 1ıoniıtuyorum. . inatçı çocuk, katiyen nw:rhamet yük o~tra k~ ı,.2'0 Prag: pllk ilkbum veta . ._. teminat mek- 3 - Kat'i ihaleai için vekaletten müaaad• abnacaldlr. 
Şimdi onlu ela bana kelllli adam- etmiyor: . k~~n. 23. 90• 'B&kr~ netdf plak m~ tUlau ile aöylenen p.. "mtte en- Talipler muhammen bedelin yüzde yedi buçuiu olan 3487 lira 
lan.dan Wrl nuari,le .,_.,..,_ - Ya beni, ya alkolü tercih et- ki& !3.30 Vl)'UW; Cece muaikia. 23.30 dlmeue plirler 50 kurutu teminab muvakkate olarak ihaleden eYVel ldilıia ya-
lar. mek lazım,. BratiataT.t PIW. tıdif muaikt 3 _Beher~ lll1D'abtiaı dirt hrmaia mecburdurlar. 

Simon Simon «ekti tatlı» aeaiy- Diyor~u. Neticede, mücadeleyi yüz kuru tan ecli .. kırk .• lira 4 - Arttuma iti açık ıurette Köyceiizcle ,.apı1aca1mr. 
le· kazandı. OPERALAR, OPERETI..ER ~ ' Y yuz uç 5 - Bu Balıkhaneye ait tartı11une ve demir bat etJa cetveli 

·-Ahi Halinizden tikayet eden Barrimur bugün, kendisini ha- 20.35 Billcrew: Opera verilecek piye- tirmi kunq bedeli mubammenli 66 Köycejiz mal müdürlüjündedir. Okumak ve daha fazla malü-
lri.lar, diyor ah! Sizi kendi ıenm- rap eden illetten kurtulmuttur.Mu- ıin nakli. 22 Peote opera orkeatra11 tara· mcı adanm 185,80 metre murabba- mat almak iıtiyenlerin Köyceğiz mal müdürlüiüne müracaatleri 
de ıörmek iaterdim. Bundan üç vazeneajni temin' etmi,, ate,in mi- fından koiıfer. · mdaki 18 ıayıh ananın aabfı ı-t ki- ilin olunur. 1262 (790) 
lene evvel, ilk defa olarak ben bu- zacmı bulmuttur. ' ' tiplikteki .-ıtnameai veçhile 22/4/ 
ra1a aeldim, hiç İdmaefİ tanımı- Bütün Hollivut, bu ~ucizeyi ya- ODA MUSiKiSi: 938 eulna ıünii .... 16 da aÇık ar- Türkiye Ziraat Bankası Manisa şu· 
•ordum. Bir &J' aoara lıuta düt- pan, bu saf bakıtlı eımer ve çok ' brina ile ihale edilecektir. lttink et- • 
lfha. Hutanedeki yataiııiida, 7a .. ıenç kadına hayranlıkla bakıyor. 9.30 Berlin ba dalsa& Oda muaikisl mek iatiyenler 55 lira yetmq ~ ku- beSJOden• 
l)&Jabus haftalarca ailadım. Yalnız izzetinefıinin kınldığı ka- (Beetho':en), 15.15 Berlin kıia dalgaatı nıtluk muvakkat teminat makbuzu • 

Herkea ıilkiniyor, canlanıyor, naatinde olan Doloreı Kutello e- Oda musikisi. 17.10 Pragı Mozartı4 vey banka t • t ktubu ile IÖ Manisa Ziraat banka11 biwmın dahil ve haricindeki tamirat 
lçidler kahkahalar baflıyor. Salo.. eefle ailıyor. eaerlerinden kuartet kpn1eri. 18. ı 5 Ber- l a emma me .. Y· itleriyle banka binaamm ittiaalindeki arta üzerine yapılacak de-
"'1 neteli bir bava dolduruyor. -BiTMEDi- lin 1uaa dalguı. Oda komerl (~h) 20. Hn gün ve aaatte encumene ıe- po, praj, duvar veaaire itlerinin ebiltmeai 11/4/938 tarihinde 
:Yalnız MiNJ mahma duruyor ........ u , .................................. 15 Bükrq: Oda triyoau. rler. · tube binumda yapılmıt be de, talipt.in teklif mektupları ebilt-
~ftllı lmrcaiıs Kaliforni,.aya ıe- ! fı : Il' RESITALLERı 7-12-15-19 1138(709) menin tamamını ihtiva etmediğinden •e aranılan bazı veaaik 
!;i-!..ı..i D~ft aararm.,. j l B ..-O R S A ~ • l 6.4S Berlin k11a dalgua. Veda ,.rkı- Senelik kiruı .ıtmlt lira l>*li noktan bulunduiundan, eluiltme yapılmıyarak tehir edilmittir. 
•e bız oma tetellı etmeye, oı:aa ce- _ - _ lan. muh.mmenli &pindi Kahramaalar- 1 - Ayni it yeniden lretif bedelleri mecmuu olan 9682.12 lira r'9' venneıe çalgmca batını aal- OZOM _: da Selanik tokaflnclald 6440 metre üzerinden ebiltmeye konulmu9hlr. 
IJVU: 446 jiJo ve ıü. 11. 14.75 . murabı.bk L..t..- L... ki~ın..-t.: 2 - Eluiltme 18/4/938pazarteai sünü aaat 18 da Manita Zi· 

- HaJD', cli7ar bu kadarı kifi. 182 F..naf ban. J).SO 14.50 tZMJR DöRDONcO iCRA ME- ~ _, uın--• raat bankaıı müdtiriJet oclumda yapılacakbr. 
baha aize ilk sinü töylemiftim ld U6 Ş, Riza Ha. IJ.SO 14.50 MURLUCUNDAN: pmameat veçhile ı9/4/938 alı 3 - Bu itlere ait teknik prtiıuneler, plinlar, ketif hGllaalan, 
'-a memlekete hiç bir zaman ahta· 139 A R. Ozümeü' ı 2.25 ı 5. 50 Birind karantina mahalleainde ka- llfnfl aut on altıda açık artırma ile mukaYelename projesi Manita Ye lzmir Ziraat bankalanna mü-
llnJacaiım. Sizi kıabnıyorum. 61 Y. 1. Tallt }4. 14.62 ıım efendi aokaimda 3 numarada ihale edilecektir. Talipler dört lira racaatle parasız siriilebUir. 
~ili, tiliiniz var. Sizi kıaka· 38 P. Kluk 14. 15.75 mukim iken timdi ikametcihı meç- elli kmutluk muvakkat teminat 4 - Ekıiltme .kapalı zarf uaulüyle yapılacaktır. 
~Yorum. Simon Simon. Siz büyük 31 O. Kurumu 13.SO 14.50 hul Hasibe tarafına. nwlclıam ile 8ÖJlenıen güıı ve mtte 5 - Muvakkat teminat akçeai 728.16 yedi JiİZ yirmi alta lira 
-.İr ceaaret ıöatercliniz. Ben yapa• 29 j. Taranto Ma. 13.75 14.25 tzmir hazinei maliyeainin uliye enci- ıelirlll. on alb kuruttur • 
......_Yana Parleime dinliyouun. 22 j. Kohen 13.75 14.50 birinci hukuk mahkem-inin 11-9- ı, 5, 12. 15 1069(661) 6 - Ebiltmeye airecelderin mahalli Nafıa idarelerillclea ahn-

19 O. Arditi 14.75 IS.50 ~3:5 tarih ve~ numanh bir iJima _ Belıjr- metre murabbaı alb mıt ehli1et veaikuiyle bu yıla ait Ticaret ocluı vesiblannı ve 
KRAL AiLESi 7 Şmlak o. 17.SO ı 7.SO iatinadeft aleyhinize olarak yapbrdı- yüz lmnıftan iki Jfiz elli ae1t• ı·. muvakkat teminat makbuzlarım kapalı aarfm içine koJ'lll&ları 

Aanabellimn eıırindeki toplan- .f M. j. Taranto 17.SO 17.50 iı tapu iptali ve 38 lira 85 kunıt ra becl li muha enli Ak; ·1 

prttır. 
belan sonra Dan,.el, Dalman, Jak 1131 O YekCtn muhakeme masrafı ile on lira avukat e mm • enız 7 - Bu ekıiltmeye sirecek olanlann bpah zarflarını 18/4/ 
?eri ııre ben, anuonlu kokte,.i İç· ZEYTINY Aöl ücretinin tahliline dair icra takibin- ~Ueai Doktor Hultaı ~ey cad- 938 pazarteai aünl aaat 15 kadar Manita Ziraat bankuı fubeai 
lllaelE için ve Loı Anceloıun Mek- 10000 kilo jiro ve ıil 32.75 32. 75 de .dreainize çılranlan icn emrinde ~etinde 28 numaralı magazanm müdürlüiüne vermeleri lizımdır. 
•Ura mabaU..ine, aonra da büyük Çckirde'k.iz üzüm orta fiatleri : bulunmadığınız ve timdiki ikamet- onGndekl belediyeye ait 43 metre 1258 (791) 

5:,!~d:J=e~a?:;:~ :b.1.~ ~:: ~ :~:so :"~~ ~i:""t :k~·~~~:hl~:';,~~ IZMIR IKINC~ HUKUK MAH·ıref'i;l:Kuman ·?~~ ~e~~ 
L.:_ de de, daracık f erptOD Al- No. 9 13 7S c:aldı nılrilin" ~ -:.:a cuma pnü aaat on albda açık art- KEMESINDEN · meaıne karar venlmeamı ıat&mlf 
~ -L-:::..._..ı_Lı N 1 · ın --s• DYIUD •--- •1 .h . . lzmir Kahraman Melcit M. Ha-ıve davacmm talebi muhik aeltebe 
~ --.111111UU cJ07eab adında 0 • o 1

1
4
6
·50 lerek ilbu ilinm DeP'inden ~ brmTa 1 e 1 ale edılecektir. . ne 62 cilt 4 sahife 138da b11th l nıüatenit olduiu anl&fllmıt oldu-

aı ~-.:=~~=!::: No. ZAHI~ · bet tin zarfında bu hutmta bir kft. alipl• on dokuz lira ellı lm-ıhuauai muhasebe midiiri;reti bat- iundan Uyanıkol aoyadmın Ka-
1..:.;"..- -...- muz ftl'I& Mldismda lluındır. Ak- rutluk mUYakbt teminat mak--1kltibi Hilmi tarafından mahkeme-1 maa ile deiiftirilmeaine 15/ 
~ J•dir. Uaun bir deniz,.. 125 çuval Buiday 6. al hUle 38-1211 namanlı dotıa ilen Y.,a hanka temiwt mektuba 7e arzuhalde : Efradı aileainin!2 / 1938 tarihinde karar Y&o 
~den ıelen her ıemici, bir 5 çuvalA. D. ~.ıs lcrayaclnamolamcaiıteYii .... • llellJlenenslnveaaatteencfime.!aoyacb Kuman olduiu halde,lrildiji medeni bnmnm yirmi al-
._ cin içmek için bura1a ıelii- ' çuval Balcur 2). - W. olql.lr ... mı. olmar. ne pUrı.. ıw nuılta ıicili nlfaea UJUU)rol tma 1Mtldeei "6mlne tnlikaa 

lltmedm .....,.., duYara llneyle -4J8 W1a pamuk H. :1 • t40 .cm> ti - il - it - • 1211 (TM)•......._. ..... oliai •• ı ı ı 1 ı . 

... ,.) .... .; i • 
- - -- --



· tZMIR MEMLEKET HASTA
NF.Sl DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehane.ini ikinci bey -
ler •okaimda fınn karf111nda25 

numaraya nakleylemİ§tİr. 
TELEFON : 3956 • 
EVt Göztepc Tramvay caddcei 
No. 1018 TELEFON 2545 

Talebe velilerine 
Den yılı içinde ilk ve orta okul 

öirenicilerinin eski özel bir öğret
men elinde olaımla§tırmalarmı iatl
ren velilerin lzmir Bahçeciler Han 
4 numarada M. Z. müracaatleri. 

1 - 6 (.f) 

Pariı fakn.ltesinden diplomah 

oı, lablplerl 
Mtm/elut hastanesi dil tabibi 

Muzaffer Eroğti.I 
VE 

Kemal Çetindağ 

Emlak ve Eytam: bankasindanı 
Eaaı No. Yeri 
A.207 /3,4,5 Retadiye Tramvay caddesi 
A.330 Bayraklı Kanarya ıokak 
A. 1135 Bayraklı Menemen caddeıi 
A.305 Y olbedeıtanı Senili han 
A. 702/2 Hatuniye mah. Dellilbqı ıok. 
A.702 . .. » .. 
A.702/1 » » » 
A.976 Kuyumcular çar9111 
A.231 Osmaniye caddeıi 
A.629/1 Karatat Dokuz eylôl sokak 
B.3/1 Mimar Kemalettin cad. Jıtanbul han 
B.3/3 Saman iskelesi Salihağa han 

B.3/4 Saman iskeleıi Salihağa han 
C.25/3 Jkinci Süleymaniye Nezaket S. 
C.203 Saman iskeleıi 

No. 
831 

4 
23 

65/17 
8 
2 
4 

41 .. 43 
37 

157 
ıı. 

7,8,9,10,11, 
11,14,15,16,22 

4,5,6,18 
6 

C.149 Kutadası Alacamescit Eğrikülah aokak 
19 
2 

615 
19 

271 
2/23 

C.260 Göztepe Tramvay caddesi 
C.203 Saman iskeleıi 
C.208 Tilkilik Basmahane 
C.52/2 ikinci Sultaniye Mah. Nezaket S. 
C.202 Saman iskelesi lstanbul Han 
C.185 Manisa Atik cami Karabisarlı Alibey ıokak 

9 
11/9 

1 
7 

35, 35/1 
62 

C.56/2 Birinci kordon 
C.202 Saman iskelesi lstanbul ban 
C.153 Ahmet ağa Mah. Şamlı sokak 
C.56/1 Birinci kordon 
C.63 Y emİf çarşııı Kapalı sokak 
C.144 Manisa Gazi bulvan Muammer bey S. 
C.96 Urla caddesi 
C.197-197 / A. Aydın Ramazan pafa mahalleıi 

· C.202 Saman iskelesi 
C.217 Kasaba Eski Hükümet caddesi 

23,25 
198 
985 

42-43 
21 

A.11151 Kar91yaka Donanmacı Mah. Çakıroilu sokak 12 
12 taj numaralı ev 

Nm 
Hanı ar 
ET 
Ev 
Oda 
Ev 
Ev 
E., 
Dükkan 
Mağaza 
Evin alt katı 
Kahvehane 
Odalar 

Odalar 
Ev . 
Mağaza 
Ev 
E., 
Depo 
Kahvehane 
Ev 
Oda 
Ev 
Dükkan 
Oda 
Aile evi 
Dükkan 
Mağaza 
Mağaza 
Ev 
Dükkan 
Mağaza 
Ev 
Ev 

DepozitOIU T .. ı:. 
28.44 
3.36 1 

9.90 
6.43 

19.20 
19.20 
19.20 
8.10 

18.90 
8.10 

12.60 
90. 

45. 
7.65 

46.80 
10.80 
72. 
61.50 
93.60 

7.80 
10.80 
11.40 
67.50 

9.45 
121.80 
61.25 
19.80 
57.30 
37.37 
21.60 
46.44 
11.70 
27. 

Haatalarım her gün 1abah 
ısaat dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehaneJerinde 
kabul ederler. 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 21/4/938 pertembe günü ıaat on birde ihaleleri 
yapılmak üzere arttırmaya konulmuttur. · 

Telefon : 3921 
İstekli olanların hizalannda yazılı depozito a.kçelerini veznemize yatirarak arttırmaya girmeleri. 

Aydın Def terdarhğından: 
Makinaaı Cinsi Adet Kilo Metre Mikdarı 

Lira K. 
Marveni Tipo makinaa1 1 O O 1500 00 
Emil Kahle Pedal ı o o 500 oo 

Hurufat O 50 O 200 00 
Çizgi o 15 o 200 00 
Tekne O 2 O 50 00 
Kumpas O 2 O 50 00 
Katrat O 50 O 200 00 
Hurufat kaaaıı O 6 O 120 00 
Zımba makinası O 1 O 200 00 
iki adet kayıf 2 O 16 150 00 

Sahibinin lzmir emvaline kazanç vergisinden olan borcundan 
ötür~ h~cze?i~~n ~ydında Yeni inci gazetesi matbaasındaki üç
te hır hıssesını ihtıva eden ve yukarıda nevi ve mikdan yazılı 
matbaa makina alat ve edevatı 12/4/938 gününden 19/4/1938 
giinüne kadar bir hafta müddetle aatılığa çıkarılmıttır. lsteklile· 
rin aahf gününde Aydın Defterdarlığına müracaatleri. 

14 - 15 1253 (769) 

• 

10 - 15 (738) 
·~ım11 .... 1111•~b~~~w~ 

Insan vücudu diş
lere muhtaçbr .Diş· · 
!erimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

Dişler niçin çürür? 

No. 2213 No. 2213AV 
DAtMON markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yetil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıt ve askı· 
lan ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şimendi .. 
fercilere ve askeri muhaberede kuUanılır. 

/ 

Zabitan ve herkes için kullanılmağa elveritlidir. 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası ı lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamufiundan At, Tayyare, . Ktipekbaş, 
aeğlrmen, Geyik ve Leylak markalannı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup maUarı Avruparun ayni tip 
mensucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~lgraf adresi : Bayrak lzmir 

. - . . ": . ., .. " .. . . . ... . . ~ 
D oy ç e O r i y ant b an k 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZDliB 

MERKEZi : BERLIN 
Almangada 176 Şubeıl Mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçeıl 
165,000,000 RayhsmArk 

Tttrkiyede Şubeleri: lSTANBUL ve lZMlR 
Mısırda Şubeleri : KAHİRE ve ISKEND.ERlYE 

Her tUrJö banka mnarneJUm ifa ve kabul eder 

Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araaında ditleri temiz~ 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil-
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyorsa-
nız sabah, öğle ve ~ktam RADYOLtN kullana-
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Süt makinaları 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatındandır. 

MtELE Ekrem8zlerin imal kudreti 
YOZDE YOZDOR 

MtELE Ekremözlerin otomatik yağ· 

la tertibatı vardır. 

tele 
MtELE Ekremözlerin biltün aksamı ~lliftıı~~ 

pulanmaz nevindendir. 
M1ELE Elcremözlerin biltlmum Zi· 

raat mektepleri kabul ve tav· 
siye etmektedirler. 

MiELE Ekremözlerin en asd ve clı

fer markalardan daha ucuz· 
c:lur. 

A YNt F ABRtKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIELE Motorıikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMIR ve civarı umum aatuı de-• 

posu : 
M1ŞLEN USTtK 
ACENTASINDA 

GAZI Bulvarı No. 11. 21 
Telgrafı Kauki. JZMIR 
Telelon ı 3858 

' .- ,. .. . .... . . . .,,. . . ~' 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Paçaci Makıudun eski yıllar kazanç vergilinden olan borcu

nun temini tahıili için mahcuz Ud çetmelik caddeıinde ki.hı 368 
aayılı dükki.n yeniden takdir ettirilen 300 lira kıymet üzerinde!\ 
vilôyet idare heyetinin kararı mucibince tekrar 21 aün müddetle 
müzayedeye çakarılmıtbr. Taliplerin 6+938 Cuma ıünil ıaat 
15 te iclan heYetiu miiracaatlan. 16--20--26;..... 1184 (784)'. 

" 

• - - - - - ....... ,.,. "'9'.'lm9' • 

INGILHRENIN ENO "MEYVA 
MARKASf GÜIİ TANl'liLMis DUNYADA 

ENO "MEYVA TUZU" sonderece ~ 
bir toz olub, ~tile fCklindcki mümasil m · 
dan daha kat ı bir tcsır icra eder. Mukaycs 
ENO "MEYVA TUZU" almakda israr edil 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiN 
ISRARLA ARAYINIZ 

E. N o INGILTERENIN " MEYV~ 

"FRUIT SA 

1'~11Ti!t 
ÇİZIR 

T!Juua[et 
a'bun(arı 

TURAN r abrikaları mamuJAtıdır. A7nı umanda 

tu•alet ıabunlanm, traı aabunu •e kremi ile gllıellik 
lerinl kullanınu. Her yerde ıatılmaktadır. Yabııs topta 

bılar lçla lımlrde Gaıl Balvannda 25 numarada umum 
d" il telik Nen Akya11Jı •• J. C. Hem1l1• mDracaat • m 

Poeta Kut. .... Teeton •• 
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DEUTSCHE LEV ANJ Olivi Ve Şüre. 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit biilün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINiZ. 

ICABINDA GIJNDE VÇ KAŞE ALINABiLiR. 
lıim ve markaya dikkat .• Taklitlerinden ıakınınız .. 

il;~, *M.. ,. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m 
ÔZAQ_ 

TE . LINIE LıMITET 
G. m. b. H. Vapur acentas 

:ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. BtRINC( KORDON REE 
13REMEN BiNASI TEL. 2443 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE Ellerman Lfnes Ltd. 
HAMBURG, A. G. LONDRA HATTI 

SAMOS vapuru 1 6 nisanda beldenl~ ASSYRlAN vapuru mart nihay 

yor. Hamhurg, Bremen ve Anvera li- Llverpool ve Svanaeadan gelip 

manlanndan yük "çıkaracakur. karacaktır. 
ARTA vapuru 12 nisanda belde- TRENTlNO vapuru 5 nlaanda g 

nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Londra, ve Hull için yUk alacaktır. 

için yUk alacaktır. FLAMINlAN VAPURU 1 S nlaa 
SERViCE MARITIME ROUMAINE Liverpool ve Snnseadan gelip yUk 

BUCARFST karacaktır. 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- CARLO vapuru 20 nieanda gelip 

niyor. Köstence, Calatz ve Calatz ak- çUcaracak ve ayni zamanda Londra 

T 1. n1 • • • • ._ _, Hull için yük alacaktır. tarma.a c una• ıma an ıçm yu.. ua-
caktar. TI-ıE Cf.Nf.RAL 5TIM Navigatl 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE Co. L m. 
OSLO ADJUT ANT vapuru mart nilıaye 

4 d 
de Londra için yük alacaktır. 

SAN ANDRES vapuru 1 nlaan a DEtrrSCHE LEY ANTE UNiE 
bekleniyor. lskenderiye, Dleppe ve Nor- DELOS 24 tt ı· 

vapuru mat a ge ıp veç umum limanları için yük alacakbr. L ___ ._ 
çıs;ar~. 

AMERtKAN EXPORT UNF.S Tarih ve navlunlardakl d~···~ .. , .• , 
Tbe Export Steanubip Corpontion den acenta muuliyet kabul etmez. 

EXCHANCE vapuru 15 nisanda bek-

!eniyor. Nevyork için yük alacakbr. 
EXMINISTE.R vapuru 30 nisanda bek-

leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARl1lME 

"Umdal,, umu 
deniz acenteliğ. 

Ltd. 

DOKTOR 
TISZA motörü 13 nisanda beklenl• HELENtC IJNES L TD. 

J .. , ı- E MSi" ,:~~:: u:::etli::::::.,:: ~:~·~:;~1~ 
lunlardald deği§lklilderden acenta me- ala.cakbr. 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır .. 
Sağlam, ha.aaaa, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markuına 
dikkat. .. 

Sabf yeri ı Sulah an civarı HOSNO öZöDEMtŞLI ... 
1-26 

41±• l'!Mlft ft ~:> A 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen aene bütiia lma.irlilerin 

~erini bman cWhiz mar
~ ........ Amerikan filicli ile ba 
'-. yeni " çok kattetli bir for
-.ıill. Çlba FAYDA we eı••li ~ 
l.ırı, taıe ye _... Naftalin -n pire 
'-1.nm, lngilis markalt kimyeyi 
liibrelerl bağlar için kara boya Ye 
a.ç yajlanm, ağaçlarda, fidanlarda 
~ çiçeklerle gtillenlelô ballık veee
lt hqerab öldüren ve Burnava Zi
"-t enstitüsünün raporunu tqıyan 
'«AT AKIU.Aıt tazlannı keıin ve 
"'uz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
eclebilirıiniz. 9 rakkammı istismar 
lbııek itti:renlerin mağuannzla biç 
~yoktur. Bqb yerde de ıu-(maıruza dikkat buyurunuz. 
~-,oktur. Uitfen yubndalô fir.. TELEFON: 3882 

lstanbul Üniversitesi artırma ve ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 399451 lira 38 kul'Uf kqifli btanbulda Cerrahpafll haata
ne.inde yapılacak Şirürji Kliniği binası intaıı vahidi fiat üzerin .. 
den kapah zarfla ekıiltmeye konulmuftur. 

2 - Bu ite ait evrak ve tartnameler tunlardır : 
A - Eksiltme tutnamesi. 
B - Mukavele projeıi. 
C - Bayındırlık genel tarbıanıesi. 
D - Özel tartname. 
E - Ke,if ceh'eli talılil fiat ve meıaha cetveli. 
F - Proje. 
latiyenler bu 9artnameleri ve evrakı ketif bedelinin 100.000/5 

ti niıbetinde bedel ile Güzel San'atlar akademiıi tatbikat büro
•undan alabilirler. 

3 - Ekıiltme 21 ııbaıı 938 pertenıbe günü saat on altıda Oni
\>eraite rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvak
lca.t teminat vermesi ve bundan bqka qağıdaki vesikalan getir
llıeıl lizımdır. 

1937 senesine ait 150.000 liralık bayındırlık bakanlığından 
alınmıt İQfaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendiai bizzat mil• 
hendia veya mimar deiilse intaat müddetince fenni me&uliyetl 
ktlhul eylediğine dair bir mühendis veya mimarln Noterden ta.
dildi aenedini ve yahut ta bir mühendis veya mimarla müttereken 
teaLhüde girdiiine dair Noter senedi vermesi • 

S - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı ıaatten bir ~ 
e~el komisyon batkanlığma makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mekbıplarm en ıeç üçüncü maddede 
)azala saate kadar ıelmit olması ve dıt zarfın mübür mumu ile 
l1ice kapahlmıt olması fU'tbr •• Poatada recikmeler kabul ~d. 

.:-. 5 ~ 11-15 1105 (692): 

lıınir Ziraat mektebi müdürlüğün: 
den: · 

Mubammea bedeli bin yedi yilz elli lira olan on 
i-tiın kutrwada bet ,.üz metre demir boru açak eksiltme IW'etiy. 
~ Qallbayaa edileceğinden taliplerin yiizde yedi buçuk depozt .. 
~oları olan 131 lira ZS kurut ile birlikte 20/4/938 tarihine tese,.. 
h Qf eden çar,amba günü ıaat on bet buçukta mektepte hazır 
uluıunaları. 

En eski naıırtara bile pek kısa bir zamanda tamam.en ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: lngiliı Kanzuk eczanesi her eczanede buluna,. 
Ciddi ve müessir bir ouır ilacıdır. 

• Fenni ~özlük için 

-KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve Çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, hu baga ve sellüloid çerçeye
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, perta.yıız 
barometro, ygrometro, allimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

TAZE TEMİZ 
Ucuz iLAÇ 

Her türlii tuıJalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük SalepçioA"lu 
Karş1sında 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu 1Hır Ud oteUn müateciri Tlrldymla • eekl OWdal BAY 
öMER LtJTFO' d•. 43 senelik tea lbeli lclanelrie bitin 8p 
halkına kendiıinl aevdlrmlttlr. 

Otelledncle miaafir kalanlar, kendi m..mdeld nh&fi ...... 
turlar. 

suliyet kabul etmez. HOUANDIA Y...-W JO 
Daha fazla ta&UAt almak Jçlıı BJrtn- bekteniyOI'. Rotta-*· , ~ 

el Kordonda V. F. Henry Van Der 7.ee AnYen ı~ pik ıl'!!llkJ-~kı 
ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa müra
caat edilmesi rica olunur. LlNEA SUD ftlll~Qlo.f'l'"ftl 

RlO VERDE motlril ZZ/2S 

------------- araunda bekleniyor ve Nevyork içln 
alacaktır. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 2607/2008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

RIO PAROO motörü 
aruında bekleniyOC' ve 
yük alacak.tar. 

Gerek vapurlarm muvasal!t 
gerek vapur isimleri ve navlonları 

kında acettta bir taahhüt altına 
Daha fazla ta&ilAt almak için 

Kordonda 166 numarada (UMD 
JUNO vapuru 1 7 / 4 /9 38 tarihinde umumt deniz acentalığl Ltd. mO.ra 

beklenmekte olup yükünü tahliyeden edilmesi rica olunur. 
aonra. Burgaa. Varna ve Köatenee U- TELEFON: 3171 - 4072 
manian içln yttlt aJacaktU". 

CANYMEDES vapuru 16/4/936 ta- Satılık ev 
nninde beklenmekte olup Rotterdam 
Amaterdam ve Hamburg li.manlan içln Salhane Tnmny ınakuinin 
yük alacaktır. man üstünde 185 iiıd sokakta 

numarada manzaralı ve haneler 
SVENSKA ORmNT UNIEN yerde bet Odalı bir ev aabbktır. 
AASNE vapuru 28/4/938 tarihinde ynler Kemeraltında Meserret 

beklenmekte olup Rotterdam Hamburg YecİIİ Bay Şevkiye mflracaatlerL 
Gdynia, Dantzig, Danimark ve Balbk li- 1-S .(768 
manian için yük alacakbr. 

SERVtCE MARrrtME ROUMAIN 
ALBA JUL YA vapuru 9 /5 /9 36 ta.

rihinde beklenmekte olup Malta Mani• 
ya ve Cenova limanları lgin yUk ve yol
cu alır. 

IlAndakl hareket tarihleriyle navlun
lardald değlftkllklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. Daha fazla tafsil!t 1çin 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON r 4111 4142 2663 4221 

Göz Hetimi 
MİTAT OREL 

Adrea - Beyler Nwnen wle 
aokait Ahenk matbulli JWR
cla. Numara ı 23 

Muayene saatleri ı 10-12, 
16,30 - 17. Telefonı 3434 

4 il&> ...................................... . 

BAlı VE BAHÇELERINtZı - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfaız, ayni kaide üzerlnd« 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iatifadt 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motar. 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, aarfiyab ••Jet AZDIH 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon.. Pe,temalcılar 77 /79 Tel. 3331 

Denizbank İzmir şubesinden: 
Kaq.,.baın ()mwnpde me'lidinde biri .biden, •llwl b

dmlara meleew olma Deab haayolan bir me•.a.lik lriraye ..t
leoeldlr. 

Arttıın.a w·•n 18 inci pamteel sfiaü aaat oa b.,a. ~ 
bi•MDda yaptlacaktJr. Artbrma,. airecekleria ...nJıbt temi• 
aat oLank 170 lira Tmmeleri lhımd1r. Şartnameüni ı&mek Te . 



SAYFA: 10 15 NiSAN CUMA 1938 - == 

Fransada buhran şimdilik bitti 
Kabine tam salô:hi yetini daha bir bucuk kullanacak • 

Daladye muvaffak olacak). Japonların ağır bozgunu 
Fakat ekonomi ve mali siyaseti 
kitabına · uydurmak şartiyle .•. 

Bir Fransız. gıızetesi de hükümetin mevkiini sağlamlaştırması 
icin harici bir zafer lüzumundan bahsediyor 

~ 

•• 
Kvangteh'den çekilirken 300 köyu 
yaktılar. 4000 kişi diri diri yandı 
Çin kuvvetleri yeni bir çok muvaf fakı yeti er kazandılar 

Tokyoda siyas(buhran var Bir kaç şehir daha kurtardılar. 

. . ..,~ :/~ • ',;~'~ li'.:i: ~ 'i 
Çinlilerin 50 kilometre yaklQftıkları Şanghaydan bir manzara 

Hankeu 14 (A.A) - Sekiai Çin kederken 300 köye ate• vermi,ler- bazı kararlar hakkında prens Sa~ 
ajansı bildiriyor: dir. Bu yangınlar eıtna•ında dört oncinin mütaleaıını almağa pıt 

Dün gece alımın haberlere göre bin kişi yanarak ölmü,tür. mur etmi9tir. Marki 20 nisana do 
Japonlar Yihsinen ile Tairesvang ru prensin ikametgahına doğru yr 
arasındaki bütün köyleri tahliye ALMANLAR SOKOT la çıkacaktır. iJ\ 
etmişlerdir. Çin kuvvetleri ise Yih- EDiYORLAR Japon gazeteleri bu ziyaret 3" 

Vcrt!ly SaTayı . ıiene hemen girmek üzeredir. Tai- Berlin 14 (A.A) - Oavaı ajan- pek mühim ıiyaıi hadiselere pı 
ROMA. 14 (ö.R) - Sağ cenah Fran· cümhuriyetçilerine kndar her kes yeni Mektupta cumhuriyetçi sosyalist bl.ı- ersvang mağlubiyetinden ve düf- 11 muhabirinden: ıadif olacağım haber verınektd" 

eız gazetelerinden cEpob ga2etl"11inin kabineye müznheret etmiştir. 31 tcmmu- liği mensuplarının hükümet 'e milletın manın 7 Nisanda başlıyan ricatin- Gazeteler Çinlilerin muvaffakı- dir. Bütün gazeteler prens K0.,"" 

mütaliıruuna göre bay Daladiyenin me- za kadar kabineye milli müdafaa mas- vesayetleri dolayısiylc çıknn ihtilaf neti- den beri 1500 Japon askeri imha yelleri hakkında giiya hiç bir fey yenin istifaya mecbur olacagı~ 
busan meclisinde kazandığı ekseriyet çok rrflarını karşılamak, bütçe müvazenesi- cesinde S. F. 1. O. partisini terkeden sos-- edilmiştir. Çin kuvvetleri Sovııie- yazmamak için emir almıf gibidir haber vermektedirler. Böyle bit 
ehemmiyetli olmakla beraber henüz is· ni düzeltmek, hazineyi takviye etmek ve ynlistlerden mürekkep olduğu hntırlatll· ınin şimalinde kain Sufu ile .!fİmali ve gazetelerin çoğu muvaffakıyet- hal mumaileyhin ıiyaıi mizacın9 
tikrıua kavuşmuş bir ekııeriyet değildir. Fransız istihsalini inkişaf ettirmek için makta ve ~öyl.e de~il':'~l:t'::dir : d garbisinde kain Ninyangi yeniden ler hakkında Japon tekziplerini mu~afık olan renormit~n~n bir f5 
Bu ııebep)e yeni hükümetin İş başında beyaz kart verilmiştir. Bu müddet zarfın- .:akat şı~~ı hepımızı alak~dnr e en (elde etmi~lerdir. Tıinan ,ehrine neşretmektedirler. ka ıhdas edec~k ~al~~ını bulrııbd" 
kalması için kendisini zaruri kılması ln- da hükümet diğer m li ve ekonomik pro- muştcrek mucadelede sosyalıstlcrle ) nn- hücum eden kıtalar taarruzlarına Yalnız Cermanya müıteanadır. hususunda vahım ıhtılaflara se 
zımdır. Bu da nnsıl mümkün olur) Ev- jeleri hazırlı.> acaktır. Bunlar ha:zirnn İp· yona bulunmamız lazımdır. yeniden başlamak için eyi bir va- Bu gazete diyor ki: biyet verecektir. 
vda kitabına uygun bir ekonomik ve mn· 

1 tidasında meclise verilerek mutat teşrii Mektupta bundan sonra harbi int:ç ziyete intizaren muvakkat bir za- Cepheden u:ı:ak mınta'kalarda Hoai Sampun gazetesi ~re: 
li ıiyaıet güderek memleketin mali va- yolu takip edecektir.> edecek olan bir femgnt siyaseti takıp man için garba çekilmislerdir. muharebeler vukua gelmit olduğu Konoye için hem hükümeh he 
ziyetini ıalah etmekle. Bunun için kn- cJournat:. yeni kııhine lehindeki p:ıi· edilmesini terviç eden bazı parti menw Haber alındığına gö~e Japon- birden bire haber almmıt ve Han- de orduyu memnun etmek ıutr 
binenin lSnUnde mayıs sonuna kadın eer· kolojik tahavvül üzerinde ısrnr etmekte· uplan ·un ında harici ııi~ nsct hakkında 1 Iar Santungun cenubuna acele gıov ile Pekin mıntakaaında bir- tiyle Çin • Japon ihtilafına de•_.. 
best bir devre vardır. Bu mü.ddct içi~dc l dir : •Ş.im~i bay Daladiye. ve ~rka~~ş· partide çıkan ihtilaf da ayrıcn tebarüz J takviye kıtaları göndermektedir. denbire taarruza geçilmit olduğu etmesinin çok mütkül olacajıol 
hükümet kanun emirnamelenyle vaZ?ye- ilan ıchlıkelı noktayı gcçmı lerdır. Şup· ettirilmektedir. fFakat bu kıtaların hedeflerine va- öğrenilmiftir. Böyle bir tabiyenin kaydetmektedir. Bu gazete hülı~ 
ti düttltebilir. Fakat bundan başka da hesiz yollan üzerinde diğer güçlükler ek- ırabilecekleri çok ıüphelidir. Zira tatbik edilmi• olması keyfiyeti fİd- met ile Tokyo ve Çindeki askeol 
hükümetin mevkimi sağlamlaştırması için 

1 
sik olınıyacaktır. Fakat haşvl"kil üzerine iNCILTERE ·FRANSA lŞ B~RUCI Çinliler münakale'hatlannı boz- detli bir mukavemet kunetinin makamat arasında aıkı bir kontr 

harici bir zafere ihtiyacı vardır. Bu ne- laldığı vazifeyi iyi nl"ticcye isal kudretin· LONDRA. 14 (ö.~). -. )~~)~ere vc \maktadır. mevcudiyetini göıtermektedir. vücuda getirmenin muvafık olacr 
rede temin edilebilir) Her halde ltalyA I de olduğunu göstermi~ıir. Ba~vekilin ha- Fransa arasında asken ış bırlıgının ge· Şanghay hezimetinden beri ilk de- ğını ilave etmektedir. 
taTafında aramalr. doğru olar. Italya ile 

1 tırlnttığı gibi Fransayı hazan hayırhah ol- niş ve ııarih bir mahiyet alacağı anlaşıl· ÇINLILERIN YENi fa olarak yeni Çin fırkalarının mü-
an)aşmak ve dostluk teail etmek B. Da- ı mıy8:11 b'.r ~e~ilde gözetli~cn ~cnebi!C'f maktadır. İngiliz ~ü~ümeti erlcanıha~~~: • MUV AFF AKIYETI cadele ruhunun yeni bir mukabil MANÇUKUDA MUZA Y Af.A 
ladiye için kat't bir zafer olur ve uzun de şımdı takdır edeceklerdır kı mukad· yeler arasında yenı hır temaa teşebbusu Sansıdeki Çin kuvvetleri bir çok taarruz icrasına ve Japonların Dairen 13 (A.A) _ D.N.B. pı.r 
mliddet iı baeında kalmasına hizmet derat.ın_ın en nazık da~!kal:mnda Fransa 1 yapmıştır. Şimdiye kadar Fransa l~gilt.e-,yen.~ muvafa~ı>:etler kazanmıt ve ile~lemeıini durdu~mağa kafi ol- habiri bildiriyor: • 
eJer. kendını toplamasını bılır.> 1 re taJSfındnn taarruza karşı garantı edıl- ezcumle Sanıının cenubunda San· dugunu tebarüz ettırmek muvafık Hayat pahalılığının fazlalatrıı• 

AY ANDA TEK MUHALiF REY •Ajans ekonomik et financiere.> de mişti. Bugün ise aralarındaki münasebet 1 gtıe ve Pingluyu yeniden zaptet- olur. Uzun mücadelelerden ıonra ıı ve halle araaında hotnutııdl.r 
PARJS, 14 (ö.R) -Ayan meclisin· yeni kabinenin borsadaki mesut neticele- muhtemel her hangi bir hücuma karşılmitlerdir. Suıov bat mevzii henüz Çinlilerin iun genitlemeıi üzerine ManÇ~ 

de hükümete tam aallhiyet verilmeıini rini kaydediyor : Hükiimet etrafında ta· karşılıklı yardım tcahhüdüdür. Bu se·; • Cenubi Çindeki Japon cephesi elinde bulunmaktadır. hükümeti harp vaziyetinden is'!' 
reddeden tek lyan azası bay Lodi buna hakkuk eden pnrlnmento birliği bütün beple iki memleket erkanıharbiyeleri, tamamiyle ortadan kaldınlmıttır. fade etmek iatiyenlere kartı b~ 
aebep olarak kabinenin bundan böyle Fransız tahvilutının yükulm~ine aebep araaında bir temas temin edilecektir. 1 Bir kaç kerre el değİftiren ve ni- TOKYODA BUHRAN kanun çıkarmıttır. Polise butıP"' 
ırev yapllabilmesi için alakadar işçilerin clmuştur. Elde ettiği geniş salahiyet ea- Çünkü Londrnda lngiliz ·Fransız askeri hayet Çinlilerin elinde karar kı- Tokyo 14 (A.A) -Nakahat ha- aalihiyetler veren bu kanun fiatl• 
lıükümetin mürakabeai alhnda gizli rey- yesindc kabine yakında harekete geçerek it birliğinin takviyesi saatinin geldiği ka- lan Kvangteh tehrinde gazete mu- linde bulunan prena Konoye ıami- rin yeniden fazlalattınlması t~ 
le buna rey vermeleri mecburiyetini ih- i' ihtilaflannı da kafi şekilde halledince naati vardır. Bu iş birliğinin mahiyeti bahirlerinin bildirdiğine göre Ja- mi dostlarından Marki Koiıiyi it- dirinde çok ağır cezaları ihtiva ef
daıı etmek için maliye komisyonu önün- bu neticeler daha ziyade kuvvet kesbc- hakkında resmi mahafilde ihtiraz aöııte· ponlar bu mıntakayı ıon defa ter- tihazmı tasavvur etmekte olduğu )emektedir. 
de kabul ettiği teahhüdü göstermiştir.. dcccktir. Borsa i} i niyetini bir daha gös- rilmektedir. Fakat meraklı haber ver-

Maliye nazırı B. Marchandeau kürsüye termiş ve ııpekülasynn tereddütsüz Fran· melde tanınmıo olan cDaily E.k!!pre:ıs> 
~ıkarak demi§tir ki : aız grupları üzerinde dönmekle milli İş· gazetesine göre tehlike halinde Fransız 

- Eminim ki Fransız milleti rni1li lerde bir aali\h ümit etnteğe mütemayil filosu bnzı knra ııularının müdafaasını 
müdafaa için kendisinden istenecek hiç bulunduğunu anlatmıştır.> üzerine almakla iktifa ederek diğer de· 
bir §eyi reddetmiyecektir. Fransız haz.i· nizlerdc yapılacak hareketleri lngiliz filo-

Sokaklarda harp oluyor 
~a:~~ b~a~~=,~~:~:ı~a~~:~:: ı;:~:::~ zet~~~~R~~b~:k~~~l=-n~~~:ı=d~;~ :~~=r~i~:;;~a;~::~:d~;~:p~l:::::ü::~:: cu•• mhurı•yet tayyarelerı• 
da açıktır. Bu ıebepledir ki hükUmet kabinesinin Fransız parlamentosunda ka- reler ıçın ıhzan goruımeler haşlamıştır .. 
geniş salahiyet istiyor. Bu maaraf1arı kar- zandığı zafer münasebetiyle §unları ya- Fransız ha,·a üslerinin lngiliz tayyare ~i- I 
eılamak için ancak iki yol vardır : Enf· zıyor : lotiJlaları tarafından kullanılabilmesini 
lfuıyon ve istikraz.. lııtikha)i korumak cBoraada yeni kabineye karşı göste- temin için nlınncak tedbirler hakkında 
için bu tedbirlerin birine de diğerine de rilen kabul İ$pat ediyor ki bay Daladiye lngiliz • Fransız nazırları arasında bir gö· 
baş vurmak lwmdır. Hükümet en az maliyenin vaziyetini islahtan ve emniyet rüşme de rnütasavveıdir. Bu haberlere 
müdafaa vaziyetinde olan vatandao)arın ve itimadın iadeainden ibaret olan başlı- ııöre Fransız ve lngiliz harp kuvvetleri 
ellerindeki alacak mahiyette bir para ca aayeııini elde etm~tir. Pariı boraasın- bundan ııonra tek bir muharip kuvvet 
oyunu teşebbüsünde olmadığından umu· da bütün kotlar yükselmiş ve frank bir- halinde olacak ve erkanıharbiyeler taarr 
mt efkarın endişeye düşmeaine hiç bir den bire lngiliz lirasına karşı 158. 15 ruz hareketlerini reddetmek ve müteka• 
l!ebep yoktur. Sadece bütçe müvazene· franga çıkmııtır. Eğer Franaız otoriteleri bil taarruza geçmek için müşterek karar 
sinin iadesi gayesini takip eden hükümet kambiyo müvazene sandığının ecnebf dö- vereceklerdir. lngiliz ve Franıız başvekil 
salim bir maliye esaslarına muhalif hiç viz mikdannı yeniden arttırmak için bu ve nazırları araaındaki mülakatta başku· 
bir harekette bulunmıyncaktır. Bu proje fırsattan iııtifade etmek istemeaelerdi mu- mandanlık meaelesi de tetkik edilecektir. 
kendi kendine bir gaye olarak değil, an· hakkaktır ki Fransız frangının kıymeti Zannedildiğine göre kara kuvvetlerinin 
cak znruri bir nefes alma devresi olarak bir kat daha artacakb. Emniyet timdi baı kumandanlığı Franaız baıkumanda
takdim edilmiştir. Bu müddet :ıarlında kendini yeniden göstermiıtir. Eğer hükü- nına bırakılacaktır. Zira harp halinde Jn
çnlışmanın kudretini arttırmak suretiyle met parlamentonun tatil müddetinde bu gilterenin Fransaya göndereceği kuvvet 
umumi bir kalkınma teminine matuf ted- hareketi takviye ederek Fransadan kaç- tabii Fransız kuvveti derecesinde mü
birler hazırlanacaktır. mış olan eermnyelerin geri dönmelerini him olmıyııcnktır. Buna mukabil Jngiliz· 

mitralyözle 
şiddetli hücumlar yapıyorlar 

PARIS 14 (ö.R) - Dalndiye kabi- lemin ederse ahı hafta ıonra meclisler Fransız hnva kuvvetlerinin başkuman· 
nesinin öminde şimdi bir buçuk aylık bir yeniden toplandığı vakit kabinenin vazi- danlığı bir lngiliz hava mnrcşalı tarafın· 
parlamento tntil müddeti vardır. Bu yeti çok kuvvetli olacaktır. dan deruhte edilecektir. 
müddet zarfında hükümet tam salahiyet· PARIS, 14 (A.A) - Her iki meclis cDaily Miror> gazetesi de müttehit 
lerini kullanacaktır. cOeuvre> gazetesi 31 mayısa kadar devam edecek olan bir ordular başkumandanlığına bir Fran.sız 
bu nninnsebetle şöyle yazıyor : tatil devresine girmielcrdir. generalinin geçeceğini ve hava kuvvet· 

•Şuphesizdir ki kambiyo piyasasında PARIS, 14 (A.A) - Pol Bonkurun leri kumandanının ise lngiliz olacağını 
fnrrı ın kalkınması, milli tahvilat kıymet- cümhuriyetçi Sosyalist birliği partisi ri- teyit etmektedir. lngiliz filosu Fran111z 
!erinin yiıkselmeııi, millıleştirilmiş tayya- yasetindcn istifasını bildiren melttupta deniz iiıılerinden istifade edecektir. Bun
re fabrikalarında işin yeniden başlama· mebusan ve ayım meclislerinde reye mü· dan başka bundan sonra iki memleketin 
m ve Daladiye kabinesinin it başında kal- rncaat edildiği zaman parti Azasından erkanıhıırhiyeleri arasındaki temas mu
masını ecnebi memleketlerde karşılıyan bazılarının ittihaz ettikleri tarzı hareket ayyen zamanlarda muntazaman tekrar 
hararetli tefsirler cesaret verici bir par- tenkit edilmekte ve neticede milJi birlik edilecek\ir. Pariste lngiliz kaynağından 
lamento muhiti yaratmıştır. Mebusanda vücuda gelmeden halk cephesinin dl'\- alın~n bu haberlere çok büyük bir ehem-
ve ayanda komünistlerdt'n eai cenah ğılmıı olduğu kaydolunmaktadır. miyet verilmektedir. 

Bilbao 14 (A.A) Pirene dağları KAT ALONY A CEPHESIN- şiddetli himayesine rağmen na~~; 
boyunca ilerilemekte olan Franko DE V AZJYET na1istler ilerileyememişlerdir. C~tr 
kuvvetleri lrundftn Andor cümhuri- Paris 14 (Ö.R) - ispanya haber- huriyetçiler San Mateo önünde ası 
yetinirt Garbone kadar imtidad eden leri dün gibi bu gÜn de Katalonya rin hareketini tutmaktadırlar. O"' 
300 kilometrelik kısım kamHen cephesinin T ortosadan Fransız hu- Diğer taraftan Havas Ajansı ~ı4 
Frankocuların elindeclir. duduna kadar olan kısmında cümhu- habirinin Saragostan istihbarına go 1" 

General Solsganın öncüleri Urfel riyetçilerin şiddetle mukavemet ve nasyonalisler Ebre nehrinin cen ~ 
hudut şehrini işgal etmişlerdir. Kas- hatta mukabil taarruzda bulunduk- bunda ileri hareketine devam ed~~)O" 
tellon ve T arragone mıntakalarında larını, buna mukabil Ebre nehrinin 20 kilometre bir cephede 1 O dit· 
general Aranda ve Valina kuvvetleri cenubunda nasyonaliatlerin muvaf- metre derinliğinde ilerilemişleJist
mütemadiyen i1erilemektedir. Mo- fakiyet kazandıklarını göstermekte- San Mateo önüne varan nasyona ~ 
rellonun cenubunda Mol ve Valdaso dir. ler denizi karşılarında görüyorlar· d..
dağlarında fevkalade mühim düşman Espana ajansı tarafından bildiri!- mıntaka T ortosa mıntakasından ar 
mevzilerini çok şiddetli muharebeler- diğine göre cümhuriyetçilerle nasyo- ha az arızalıdır ve dağ noktaları 11 

den sonra ele geçirmişlerdir. iki yüz nalistler arasında Leridanın şimalin- yonalistlerin eline Reçmiştir. 
esir alınmıştır. de Balaguer istikametinde çok şid-

Barselon 14 (A.A) - Resmen detli muharebeler olmaktadır. Hükü
bildirildiğine göre Aragon cephesin- metçilerin Balaguere karşı taarruzu 
de cümhuriyetçiler Balaguer mınta- muvaffakıyetle devam etmektedir. 

Salamanka 14 (ö.R)- _Ebre p::: 
rinin cenubunda nasyonahstler f ye 
deniz sahiline 18 kilometre mesa e 

kasında Vallsogona kasabasının so- Balaguer yakininde bir koyun yarısı- gelmişlerdir. 
kaklarında cereyan eden şiddetli bir nı hükümetçiler İşgale muvaffak ol- . le d' 
muharebeden sonra kasabanın yan- muşlardır. Roma 14 ( Ö. R) - «~ıorndiyefl 
sını zaptetmeğe muvaffak olmuş- Tortosaya karşı hücumda hezime- ltalia > Barselona ~?teT?,8 der.il-
lardır. te uğrıyarak tedafü'i vaziyete geç- Fransız harp malzemesının Rf 0 n1" 

Cümhuriyet tayyareleri dün Mo- meğe mecbur kalan ltalyan fırkaları mesi. sure~.ile F ransa?m 1;:;uıı1l clla rnıntakasında şiddetli hücumlar yeni bir faaliyet yapamamışlardır. harbıne mudahale e.tmış k ~· esinlıı 
vapmış ve Rio Segre sahilindeki asi Ecnebi kuvvetler faaliyetlerini Ebre kaydederek Daladıer ed? 1~01jye"' kıtalarını mitralyöz ateşi altına al- nehrinin cenubuna nakletmişlerair. bu müdahalelere devam ıp e 
mıstır. Fakat tayyare ve topçu kuvvetlerinin ceiiini soruyor. 


