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---FlA Tt ( 5 ) KURUŞTUR 

• 
Cümhuriyetin ve Cümlıurlyet eserinin bekçlıi, ıcıbahlon ~ıkoT ıiytui gcızeıedir 

. 
Tunua Liberal fırkası 

lalaedilJi 
T unuı 15 (A.A) Hükümet; aokaklarda 

müsellah nümayiflere ve tahrikatta bulun
muş ve Devletin hukukuna tecavüz etmiş 
olduğundan dolayı Yeni Düstur adındaki 
T':'n~s Liberal fırkasının feshine karar ver- ı 
mıstır . .............................. _......, 

YENi ASIR Matbaumda buılaufbr 

Roma anlaşması bugün imzalanıyor 
Yeni Ziraat Vekilinin Vekilimiz B. T. R. Aras 

Ve alivre aatışlar fay. 
dalı mıdır, zararlı 

mıdır? 

Ankara J 5 (Hususi) - Yeni zi
raat vekili B. Faik Kurd<>Rlu bu RÜn 

Kahire 14 (A.A) - Anadolu 
Ajamının hU8Uıt mulıabiri bildiri-

ziraat v~kaletinde memurlarla uzun yor: 
bir hasbihal yapmıştır. Vekil, vazi- Hariciye vekili Dr. Tevfik Rn.tü 
fesinde muvaffak olmak için bütün Aiae dün uat 16 da Veliahd Meh-
memurlardan geniş ölçüde yardım met Alinin verdiii büyük aardeD 

partide bulunduktan eonra eaat 18 
beklediğini söylemiştir. Bu meyanda de Romanya elçiliğinin kokteyl par-
ziraat vekaleti me.murları arasİnda 

ti.ine gitmiıtir. Geceyi husuat olarak 
değişiklikler yapılaca~ına dair çıka- KCÇiicn hariciye vekili huıuıi vaa-on· 
I rılan şayiaların asılsızlığını ve gaye- la bu 18bah aaat 9,30 da fskendcriye• 
I nin memlekete iyi, bilgili ziraatçi ye- ye hueket eylemiıtir. 
tiştinnek olduğunu da sözlerine ilave lıtaayona Kiden yo) ve ietuyonun 

1 •• 

Borsada cereyan eden hava oyu- etmıştır. içi cY.-ın Türkiye .. Yaşaeın Ata-
larının bazı memleket mahsullerir. i ı Büyük ziraat kon~rcsi hazırlıkları türk cliye bağıran kceif bir halk 'küt-
darbclediğini, ihracatı zorlaştırdığını bütün hızı ile devam etmektedir. Vi- lcei ile dolmuttur. Garda aaray ma-
Yazmış bu hususta tedbirler alınması layetlerden gelen raporlar tasnif edi- bcyinciıi haı vekilin mümessili, hari-
luzumunda israr eylemiştik. liyor. Ziraat konj;l;resi ile memleke- ciye nazırı, hariciye nezareti erklni 

Piyasada istikrar ve emniyet isti- tin yeni ve önemli bir zirai kalkın- ve diier bir çok yüksek ZeYat tara-

m 

LiSE 
imtihan aualleri 

talebe taralından 

• 

önce öfreniliyormuf 

Vekalet 

ualleri toplattırd 

yeni sualler tertip 
edecek 

Ycn ihracat tacirleri bu hu:,;ucıtaki maya doğru hamle yapacağı muhak- fından eelimlanmıştır. 
düşüncelerimizde müttefiktirler.An- kak sayılıyor. Ziraat velıili B. Faik Kardoğlu -SONU VCVNCV SAHiFEDE-- Hariciye veltili T. R_. Araa 

ANKARA,lS(H...-}
BaraJa yapılan telli,ıa ne
ticui liu talebelmnin imti
han aaalleriıti daha önceclen 
öğrendilıleri neticeaine VGJ'd. 
mlfla. Banan maine Maaril 
uelıcileti bütün maileri top
lattrnna emrini verntiı oe 
loplattamlflır. Su.Un yeni
den tertip eclileeelı oe talebe
nin nvelclen bu •alim öi
r.......ı.nı.. im1uin 6ualunı
yacai ted6irler alınaClllf..tır. 

tak yalnız borsa içinde alım satım T 
!:;."'::~.~~7ı:::~:.~:kh:;ı~-1Jngiltere - ltalya ·anlaşması bugün uring klüp 
ıniş olanlar, ıpckülasyonla alivre sa- • 

tı,ıa~~~ ~~k ~e~~ .. faydalı neticeler . Roma Ja ı·mza edı.lecektı·r •crdıgım ılerı euruyorlar. a~ 
Su halde ortaya kendiliğinden 

bir ıual çıkıyor: Spekülasyon ve 
lllivre eabşlar faydalı mıdır, zararlı 
mıdır) 

Biz dış piyasalara yapılan alivre 
aatışları, faydalı veya zararlı oldu
iunu mütalaa etmeden, bazı madde- ' 
lcr için bir zaruret olarak kabul ey-
lemektcyiz. \ 

Çünkü yıllardan beri devam ede-
1 Relen muamelelerle teessüs etmiş 

a?aıulueal teamüller vardır. Mesela 1 

iİziim ve incir alıcılan mutlaka mah
•Gl idrak edilmeden ihtiyaçlarının 
lllühim bir luemım alıvre olarak al-, 
lrıak itiyadındadır. Bu isteğe heman 1 

hütün cihan piyasaları müsbet cevap 1 

\'eriyor. Eğer biz alivre satmak iste-1 

lrıczack alıcılar ihtiyaçlanm Kalifor- ' 
biyadan, Avusturalyadan, lrandan, 1 

'Vunanistandan temin eylemektedir-' 
ler. 

Bu itibarla arsıulusal itiyadlara 

Anlaşma esaslarında neler var? 

11Yarak biz de alivre satışlar yapmak MuHolini, kendi•ine ordu namına mareıallık rütbe•inin verildiği bildirilen mecliate nuhılı Miylerlıen 
lrıcc:buriyetindeyiz. ROMA, 15 (ö.R) - Londra· mada akdedilmit olan Centilmen ~-·~--~~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!-~e:ıı 

Hatta alivre satışlarımız ne kadar dan bildirildiğine söre Reuter anlatması teyit edilecektir. O an· 
ltuvvetli olursa piyasa o nisbcttc 

1 

ajansı yarın Romacla imza edile- lqma ile lqiltere ve ltalya Ak
Uınidli bir manzara arzediyor · cek ltalyan - lnsiliz anlatmaaınm denizde mevcut statükoyu muha-

Alıcıların arzmuna ve beynelmilel eeaelan hakkıda fU malumatı ver- faza etmeii teahhüt etmitlerdi. 
ltaidelere tabi bulunan bu mesele mektedir : 2 - Akdenizde aeyrüaef er aer
~rinde münakaşa kabul cclilemcz. 1 - 1937 son kinununda Bo- - SONU 4 ONCV SAHiFEDE -
Vapılacak i, dünya ihtiyacını ve re- ----------~_,,, _______ _ 

ltoltelcrini zamanında hakikate çok Fransa Başvekı·ıı· 1·ıe )eltin bir şekilde teshil etmek ve 'u-
llr)u hareketlerle alivre aab,ları ida-
~ cylemektcclir. h • • 

lüzumsuz ve yersiz rekabetlerle arıcıye nazırı resmen 
ihracatçılann birbirini yenmemeleri, 

lrıeınleket mahsullerini değer fiatle Londraya çag"' ırıldılar '-tınalc imkanlannı elde etmeleri, 
'livrc satışlardan doğması melhuz 
~arlan karşılayacağı gibi bu gibi 
liltıoları hatta faydalı bir duruma •• 
'<>kınağa kafidir. 

Sı>eküli&yon keyfiyetine Relince: 
Su, ic; pazarın işidir. Bazı tüccarlar 
t.cr hangi bir maddenin ileride yük- Masraf kısmı 
iclıneai ihtimalini derpiş ederek kud-
teti dahilinde mübayaa yapmakta, tetkiklerine 
~ığı malı depolarında beklentmek-
~; rnüsaid fint bulunca satmakta- başlandı 

.. Bu Ribi spekülatörlere hiç bir şeyi ANKARA, 15 (Han,.i)-

BUTÇE 

Balkan 
Ekonomi Konseyi 
delegeleri gittiler 

j!Ylcnemez. Bu nevi spekiilasyon-
1 

Mecliı bütçe encümeni, vmi-
da bazen faydalı bazen de zararlı dal bütçeıinin letlıilılerini ilı- ISTANBUL, 16 ( A.A) -

olur. Piyasalar düsmekte iken muh- 1 
• mal etmiı ve bu aabahlıi top- Balkan antantı matbuat kon-

Balkan seyahatı 
hazırlıklarına 

başladı 

Bayeslt lılJpıiUii ve Trakya Turin• lmlüp tarafından 
Jilıilen lôvlaalardan biri .•... 

Edirne IS (H....W) - Tarina naıntla illr ,elui olan Edirneclea 
laıJibli Jlayu ayı içirule yapa- •elip •~lr otomobilli lmiatler• 
cağı Balluın eeyelaati ha ... lılılan- biiyilı lıolaylalılta •fMlerilmelıl• 
na baflGIJllfla. AonıpG lıırİ.zmİ ~ tlü. 
.. ilwinJ. H TirlıiYMia batı .. - !Jl)NIJ 4 OllCO SAHiFEDE -

lslav Irkı ha~kında 
Bir Bulgar prolea6r1Jn1Jn konleranaını 

Bulgar IQfi•tleri yarım bıralıhrtlılar 

~lif alıcıların faaliyette bulunması lantııında maıral bütçe•inin laan•ıntla Yagollav mwah-
-.jdalıdır. Fiatler ihraç imkanlarını · tetkikine ba,ıam.,ıır. Bütçe- 1tcu heyetinin reüi bay Stomi- B"'6ar lrralı, ltızına clera SÖlterİyor 
le P cyliyecek bir hadde yükseldiği ' nin encümeninde tetlıilıi ni- roviç Yovanoviç Uzanltöprii- Sofya 15 (ö.R) - Eski nazırlar- lizmin ':>u akideaine itiraz etmiştir, 
~n yapılan bu gibi muameleler ı' .anın •onana /tadar bitmif den ltonlaanı reiai Yana• dan profe9C>r Popof zabitler mahfe- Konferanıta ealti 1-tWıkil Profcs& 

~enılekete zarar verir. 
1 

alacalı ve mayıaın anamla NaJiye "f'liıJalıi ıeı.ralı linde bir konferanı vererek Alman- Cankof ta hazır bulunuyordu. Fakat 
de~ı~ekinı kanunlarımız ihraç mad- umumi INyell• aöriifiilme.i- aönılamİflİr I yadaki raeiet nazariyceini cerhetmiş- konferanı eanaeında Bulgar faşiıt-

ııerıınizin bila lüzum sukutuna sc- 11 ne baflanacalıhr. .. ŞONU 3 ONCO SAHlfEDE- tir. Hatip bu nazariyede lılavların leri giirültü çıkararak hatibin ıözle-
HAKKI OCAKOOLU l_ ... _ .. _-._ ... _-._.:.._ ... _r;ı;;...,-._ .. _•_,.._'ia_•_ .. _&_-:::..:_•_&_-:_ Fraua harici~ naırı B • • ..,.., ------------ ikinci derecede bir meYkie bualnL rine devam etmesini imlrAn•z barak-

....... SONU 2 iNCi SAYFADA - 1 - Y AZ1S1 3 UNCU SAIUFf.DE - chimı ileri &rerek DMYo~ mıtlmdar. 

\ 



lnciraltı Plajı yapılıyor 

6ergama Kermes eğlen
celeri için hazırlık başladı 

.. ,_,, 
YENi A51lt 

---~~ 

$EHiR HABER~ERi' 
• 

verıyor ana hesap • 
ır 

'Hava 
Oyunları 
Ve alivre satışlar fay· 
dalı mıdır, zararlı 

lnciraltı plaj ve gazinosunun Ağus- B k d d d mıdır' 
tosta ikmaline çalışılacak u a ın Ünyaya getir iği çocuğunu t~s-:.~!!~'.'e!.:~i1e:~':! 

V.,Jiba1FulıCllleç,refo.katin-daniatifade edeceklerdir.Pliljın bir dıvarın dibine bırakarak ~::ı.~:,.'ü~:ı::,n~.;t,:: 
de ..iliyet daimi encfimeni hala- fuar zaman1na kadar yetitcceği tının tatbık sahaamda amelı bir yolu 
n bulunduju halde lnciraltma gi- ümit ediliyor. •• ı •• •• b ı ki ı d yok'• ır. Alabes satış yapanları tel" 
'4erek yeni plaj yerinl eözden ıe· Valimiz dün öğleden sonra, be- 0 umune se ep 0 ma a SUÇ U Uf bit mümkün oluyor. fakat roeff'l 
1 • 1 dir b · d ·· .. 1 b J ticaret yoliyJe fiatlerin tereffiiiiO' ç nDlf er • ra erın e encumen aza arı u un· 

lzmirin süzel bir pllja kavut- duiu halde Bergamaya gitmittir. s~Ix:ı> ve;~n~eri tesbit etmek kolaY 
muını temin için faaliyet gösteren Bugün Bergamada, Bergama Ker- Bir ana, gayri mefru olarak dün- desiyle görÜfÜyor. Bu görütme ne- ca, belki odur, diye zabıtaya ha- hır ış degıldır. .. 

1 valimiz, yeni pllJın meydana ge- mesi planı hazırlanacak ve derhal yaya getirdiği iki günlük çocuğu- ticeainde bayan Haticeye elli lira ber vermİf.. Bununla beraber luzumsuz {fa 
tirileceil yeri görmüt ve btimliJd faaliyete geçilecektir. ınu bir duvarm dibinde bırakarak tealim ediliyor. O da bu paraları Filhakika çocuk, o çocuktu. lh- tereffülerini ~r aks~.lamel t~~! ~~ 
için emir ~. Mayıs aymm son baftaamda ku- ölümüne sebep olmakla ıuçludur. aldığı gibi Bayan Şerife ile bir- barda tam bir isabet vardır. leme~t~ oldugu~ gore bu gıtJllıePll" 

lnciraltt plajı 12000 liraya çı- rulacak olan Bergama Kemıeai, 1 Suçlu ana, Bayan Şerife isminde likte lzmire geliyor. B. Etref iı- Hadisenin bundan sonraki kıs- ~ hadıeeler teczıye eyleyebilmekte" 
kacak ve bu aene yapılacaktır. bu sene geçen senekinden daha Utaklt, orta halli bir aileye men- 1minde bir zatın evine misafir olu- mı karanlıktır. Bn. Şerifenin id- dır. " .. 
Plijm arka lm=•nda mükemmel parlak olacak, milli oyunlara. mil- ıuptur. Ayni çocuğun ölümünden yor. diuına göre o çocuğa Bn. Hatice- .Hulasa malı tesellüm eylemek 111"°' 
bir de ıazlno bulunacaktır. Ayn· ti sporlara ve eğlencelere genif Şerifenin erkek kardeşi Şükrü 11.e Bu eve gelitinin ikinci günü ba- ye teslim ederek Utaka döruaüt-•• tile yapılan s~ülaeyonlan ~ 
ca Aliaia plljıada da bir gazino bir yer verilecektir. Ayrıca, Ber- bayan Hatice iıminde ba,ka bır Y~n Şerifeye cÇay lezzet ve ren- Bn. Şerifenin kardefi Şükrünün hayatının . tabu ıcabt o~ak. uPU' 
meydana .,etirilecektir. gama Akropolunda piyesler ve kadan da suçludur. gmdeıt bir su içiriliyor ve çocuğu de ifadesi ayni tekildedir. eylemek bar zaruret halındedır. 

Ba aene lzmlre ıelecek turiıt· oyunların.seyri için bazı İnf&&l Ağır ceza mahkemesinin el at- dünyaya geliyor. · Halbuki Bn. Hatice, B. Etcefin Bunun haricinde bir de hava o)'\I" 
fer ve ziyaretçiler lnciraltı plajan- yapılacaktır. tığı bu içtimai hadisenin suçlula- it bu kadarla kalmıyor. Hadise- evinden ayrıldıktan aonra Halka- nu vardır. Bu gibi muameleler de 

Först Viyana takımı 

Çarşamba günü lzmir 
muhtelitiyle oynıyacak 

rım ele veren bir tesadüftür. Bir yi ihbar eden bayan Nezibenin bu pınara Şükrünün evine miaafirli- borsada cereyan eder. Alım, satJ111 
gün bayan Nezihe isminde bir ka· kısma taallUk eden ifadesi mü· ğe gittiklerini, sonra oradan tah- borsaya kaydettirilir. Lakin ortad• 
dm, gazetelerde a:Halkapmarda himdir. Bu kadm, komtuluk icabı aen ayrddığmı, çocuğun i.kibeti ne satılan bir mal vardır, ne de tel" 
iki günlük bir çocuğun barakıldı- bu eve uğradığı zaman bayan hakkında malumata olmadığını lim alman bir mal... Bu. bir nevi ~· 
ıimı,» görüyor.. Ve zabıtaya Şerifenin dünyaya bir çocuk ge· ıöylemittir. mar oyunudur. Ancak piyasa vazı· 
kendiıi?de mevcut bir fÜpheyi ha- tirdiğini öğrenmif.. cGeçmit ol- Bn. Hatice, doğum hadisesini de yetlerine göre hesap görülür, {i,.a 
ber venyor. ıuaaa ıitmif .. Biraz konutmutlar• fÖyle anlatıyor : temevvüclerinin fark.lan ödenir. Bo 
Bun~n üzerine, yukarıda . iami F~! ~ ı.öbeiinin ~-ım.:- -Ben Uf&ka gitmittim.ŞeTifenin muameleler büyük eennaye de İl~ 

geçen uç suçlu haldunda takıbata dıganı göriiac:e bar ebe ptiıııneleri· anası bana. kızının ayağında bir mez. 
batlanıyor. ni taniye e'taif.. Bayan Şerife yara bulunduiandan bametti. Te- Çünkü ödenecek olan mahn tu-* doktor geleceiiai de liJlemit- daTi ettirmem için kendiıini bana tan de~il, yalruz fiat temevvücü fat' 

Mısa• fİr takimi yenmek l•Çl•D kUVVetlı• .. Aiır ceza mahkemesinin el at- Ba~an Neaihe ertesi ~ü ~teslim etti. lzmire geliace, kamı- k.ıdır .. Bu nevi ~~~~örler, ~ 
t bıı ba bidisede adı seçen bayaa ewe UIUyanc& çocuiu aynı Yazı- nın tiflrinliğinclea fiplaelendim, fıatlenn temevvucunil astecler. l.tak 

bir kadro çıkarmamız lazımdir Şerife, kendi ifadesine göre bir Ye:tte CÖl'mÜf .. Çocuk harelc:etaiz- bu sarada çocuk ta dünyaya gel- rar bunlann itine yaramaz. Ha~ 
pn Ufakta be.tan tarlasında~- Dllf, IOl'lllUf : mitti. oyunculara ne yap1p yapap pi,..... 
htırken bqından bir kaza geçiyor - Ne oldu? Acır ceza mahkemesinde du. lan indirip çıkannaia uğr&fll'lıar· 

M«kezt Anupanın en kudretli cejimiz oyuncular meYcuttur Ye ve himile kalıyor. - Uyuyor, denilmi9.. rllflll&sl yapılan bu dava esouın- Karları ve heyecanlan bu nokta iize: 
futbol Gatatlari arasında sayılan belki de eski günleri aratmıyacak l Aradan bir müddet geçiyor. Ba- Bu uyku haberini müteakip ba- da, dünkü celsede bayan Ep-ef Te rindedir. Biz bu gibi hava oyunlartnl 
Fint Vienna takımm. bugün latan- vaziyettedir. Ben falısep, fÖyle bir 

1 

yan Şerifenin dojum günleri yak· yan Şerife ortadan kaybolmUf.. Bayan Nezihe dinlenmittir. Mah- daima zararlı görürüz. 
balda yana da Ankarada oyna- muhacim hatb düfiinürüm : lqıyor. Bu sarada Utaka gelen ba- Bayan Nezihe de 1:8ir çocuk bı- keme, gelmiyen falıitlerin iıtimaı ihracat işleri, her zamandan ziya· · 
daldan IODl'a salı aktım ,ebrimize Solclan itibaren : Hamdi, Fuat, yan Hatice Bayan Şerifenin vali- rabldığın1» gazetelerde okuyun- için talik edilmittir. de istikrar ve emniyete muhtaÇtıt• 
ıelecek Ye Ç&l'f&lllba günU lzmir N~ Sait, Basri.. istikrar ve emniyeti selp eden het 
muhtelitlyle oynayacaktır. Bu bat; her ,eyin fevkinde be-, F . . hareketin behemehal yasak edilınetl 

lzmir muhtelltinia genç Avua- cerikli olmak mevkiindedir. Ben uar ıçın Hakimlerle adıı·yecı·ıerı·n Llıamdtr. Nasıl para borsalannda h•· 
._,a takımayle yapacaiı temum ceçen haftaki antrenmanda bulun- Bı·r ecnebı· Jekoratör va oyunlara. spekülasyonlar Y~ 
eb .... iyetl meyclanclaclır. Biz bu madı.m amma. Fuadan anh'enman- 1 aı edilmiı ise ayni oekilde ihracat ~-
talgmle IMmdan iki ,.ı ince latan- 111r:hk yüzünden aluadıiını aöy-

1
1 celbecliliyor terfı.hlerı· ı·çı·n deleri Ü7.erinde de hava o~.,. 

bul etadmda ~apblmuz birinci te- liyenler Tardır. Geçen hafta aıkı müSaadc etmemek memleketin~-
muta maflGp etmeie muvaffak bir antrenman yapılamadığına gö.1 938 Jzmir enternasyonal fuannın sek menfaatlerini koruyacak. bir tol· 
ol"Wfl ... c-ta-ba ciinü yapıla- re, bu haftaki ekzerıiz sonunda jdekoraıyon işlerine yakında ba,lana- bir olacaktu. 
cak temas, ba ilk kartılaflllanm hakiki dütüncemizi edinmemiz caktar. Bu İş İçİA bir ecnebi dekora•· Mühim kararlar verilmek Üzeredir HAKKI OCAKOOUl 
reTAllfl ...lalF8tindedir Ye eski mümkün olacakbr. Saitle Hamdi- yon mütehamaı celbedilccektir. •• 
karftlep=··· bir tekrarı gibi ola- nin yerleri hakkanda mÜnU&f& Fuardaki vilayet paviyonunda de- Elde ettiğimiz. malumata göre ha-ı 936 yılmda terfi defterine geçip Beledi ye encümeni 
caldlr. edilemez. ikisi de yerlerinin ha- kocaayon io)eri için vilayet daimi e,ı- kimlerin ve adliye.menauplanmn ter- te terfileri tahsisat noksanmdan ya- Beled. d . .. .. . dH ıak-

Bin lraqa d&tle Viyanab ~ kiki sahibidirler. Fakat sağ açık cümenince 9000 lira tahsisat ayni- fihleri için yapılmakta olan tetkikler lam adi' plar t . ıye aımı encu~enı un b-
oeklen ~liimls uman lzmlr için hatıra gelen oyuncular ara- mı,br. Vilayet paviyonu, lzmir vil&- ilerlemiıtir. Bu hususta yakanda mü- : . ~;; 

1 
ıyeh m~nıu nda t~~~--~~ ~:.:eıı r:· Behçet Uz un batbt' 

fwtholw ~~ haJran- ımda Saim de vardır. yetinin çehresini belirtecek vaaıAarı him bazı kararlara intizar edilmek- erTı f' 1 .yı •1 
. ~trarlaru ---~tad it• top nmıştır. 

l.L ~ 1-1 --L---L Ben h S . . w _ 1_. • t __ Lb ted"r br. er ı ıste en nazı nnuK ır . 
.., ....- 7• OJUll ~- f& sen aımı sag aça& ıçın, a!11ya~ r. ı: . . .. . .. . . .. , 
mi .ıan oı..a pek ili tazelene. Saidin yananda makul bulurum --=-- Hikmı maatlanna yapılacak zam- ~lıye ~ekalett bütçe .. ~ ılAve Halkevi köJ:esı 
blllr. itiraf etmeU ki, o zamanki amma. onun Saitle ıimdiye kadar T ft• J lar haklunda bir caa.. vanlmtthr. edılen tahstaatla bu yıl yem ceza ev- T 
bmlr malatelitiyle fhndild mahte- h0ta giden bir anl~ma elde et- e iŞ er Hakim maqlan en az otuz liradan feri de inta edilcccktir. lzmir ceza evi .. __________ .... 

llt .......... lun+et belamından memit bulunn:•.1tnı .b~r türl~ affe- Jandarma komutam B. Hulusi (asi~ ~t) bathracakbr. Bu huıu&- için 938 bütçesine tahaiaat konul- 1 .-. Evimiz. dil, tarih: ~~ 
.-,.. ,.,.._ YU'Cbr. O uaen elemem. Kendııı sendır Ye haç fÜP- Gür teftitlerde bulunmak üzere dün ta bir layıha hazırlanmaktadtr. muttur. koımtceı halkevı RUll'fl '!° ._..:!Lli. 
ta'"-Hla Valaap yarda, mldafaada he yok ki iyi bir ıağ açık oyuncu· Ber~ya ıtitmittir. müsabakaya 16 parça.ıiir ~-
IO,....di Oju+"Caler vardı, kalede sudur. T?IMI ayağ1nda bekletme- *Vakıflar müdürü 8. Esat Se- Kaldırım paralarıl Bn Lu .. tfiye o··ıd .. Bunlann .. hemen hepıı t~ız ~·~ 
IJi bir eleman YudL mek f&rlıyle, Kemalden ve Cemal- ez1· 8a nd Trede kaf . 1 • U lara tercuman olmakta idı. lçaep-· 

' •A....-,.. talnı-mın da kadro- elen daha fazla burada muyaffak r. • 
1 

f '!1 1~ ve 
1 

. Kv. e-- -.o-- 0 genç talebenin de bulunduğu etd rfll' 
.. tleiitmif, fllld eletnanlann yer- olabilir. n.m ~e ~·• e!!. ftet. nleaonrad·w u k na Danitbey soL-~ndan Güzel-'·ya Evvellci min Do'--lı Luyuda "-- hiplerine göaterdilderi alAka d~ 
lerl d gıtrmştar. ıe ıt re ıger aza- ~· ycau ... - 1C111 "- vı- .1 .. şelek' I halke .. heP" 

aha dinç Ye ~eaçleriyle. do!- <>ı:,ta muhacimde ~amıkm ağ~r larda da devam edilecektir. kadar devam eden yalı semtinin iki haniye mahallesinde Yusuf dede cad· 8~ e mute. ır 0 an . ':~iZ i%fta1 
durulllnlft'ur. Bu ltibarladır kı, mı- oldugu ve battm gerısinde kaldıgı tarafmda oturanlardan belediyece desinde müessif bir hadise olmu§ eme şamıl olan tebrıklerını 
safir takımı ajırl&llllf olmak için söylenmektedir. Namık, fimdiye mık, orta muhacim oynamahdır.. tehsiline t---LLüı ed'l kaldmm H·· - . .nd bi _ _.__ _._ ' ederken bestelenmek üzere bu ~ 
daha çok çalıpnanın lüzumuna ih- kadar lzmirde topu topuna on Sol içte Fuatla Huri münakata .. 1 .. ~ d 

1 ~n. bu .. rud.~ 9e L'7° ~bi:.: ler arasında kültür direktörü Da~~ 
tlyaç vardır. oyun çıkarm11 değildir. Bilhaua edilebilir. Eğer Fuat, istenilen ucret en ıçın şurayı ev etın gun- . d .. n. ut yeyı 1am Riza Özkut'un manzumesini ~ 
Şu dakikada. elde mevcut oyun- böyle klaı o~nculannm karı111n- randmam vermezse. yerinde Basri terde karanm vermesine intizar edi- on yenn en ~ır .•urette y~a . ıfb. olduğunu bildirir. 

cularla kuvvetli bir takım meyda- da hücum hattına katacağı ahenk oymyabilir. liyor. Tarafların duruıpna talepleri Yaralı .. Bn. Lütfıye, tedavı edı~- 2 - Halkevinin tertip ettiii ~ 
na getirmek mimküase de, mu- c.i sualdir. Fakat kendisinin tec- Bu haftaki ekzersiz saat 16.30 için tayin olunan müddet sona er- te oldugu memleket haataneeınde harekatında gün değiıiklikleri ..,eh• 
laakkak ki hu, ideal bir lnn-vet a&· ribeli ve yerinin ehli olufU bize ' dadir. mittir. Karar bu günlerde verile- hayata gözlerini yummuftur. Suçlu rekata güref te ilave edilerek ~ 
11lamaz. Muhacim hattma ıetire- bi,.ak filnitler veriyor. Bence Na- ' S. NAZIM cektir. hakkında tevkif karan verilmittir. ramlar af8ğıdaki şekilde tadil ti"" 

:: •• .. --E .. --·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ••••••• ::::::: ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ::::::: ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ···-··· ::::::ı ···e··· ••• • •• ••• • •• ···-··· ···-··· ···-··· ···;··· ••• • •• ••• • •• ••• • •• 
···ı··· ••• • •• ••• • •• ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ··-·· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ------------

YAKAN 
BUSELER 

FiLMiNDE 

= mi~ir. 
gOll"' Glaskov sergisi ~ - 1 - 6 ve 16 May .. ~r. _ .... 

lerı akşamları saat 20 de evırruz DiP' 

Mayıs - T eşı-inievvel aylan aruın- çesinde amatör güreşleri yapaiac:-1''" 
da açdt bulundurulacak olan Glasko tır. 
İmparatorluk sergisine iştirak edecek B - Atletizm seçmeleri 1.9 M•Y" 
Türk vatandqlanmn hertürlü cebabı müsabaka da ( 5 Haziran ) ~ 
istirahatJerinin temin edileceği Clas- günleri Alsancak stadmda yapılacıtk 
lc:o fahri konaolosluğumuzdan hari- tır. . . ,,e 
ciye vekaletine bildirilmiş, keyfiyet C - Bu müsabakalar bırın~ de 

• şehrimizdeki ali.kadarlara ak.ettiril- ikincilerinin hediyeleri hafke,,ıP 

1 miştir. teşhir edilmektedir. ,&an'" 
--=-- D - Kayt muamelesine be ~ R Ü S S 1 Y f V l b mıştır. iştirak edeceklerin ~ .. nı AOnservatuvara fa e e sekreterliğine müracaatle ao.-.-T 1 N O 

GöRMEK OZERE 

TAYYARE 
SINEMASININ MUHTEŞEM SALONUNU DOLDURAN 

HALK ÇILCINCA ALKIŞLADI. 

ŞiMDiYE KADAR BU KADAR GOZEL BiR FiLiM 
GöRMEDIKLERINI SöYLEDILER 

SIZ DE GFJJNIZ...... GöRONOZ .......•.•.......• 

AYRICA ı YENi RENKLi MIKI VE JURNAL .. . .. . 

SEANSLAR s 1-3-5-7-9 DA 

CUMARTESi - PAZAR GONLERI SAAT it DE BAŞLAR. 

a/ ınacak kayt ettirip birer numara~. 
3 - Evimiz pek yakında bir et

Ankarada ~çılan devlet konserva- kursu açacakbr. Kuna d~_..ı; .. 
tuannın muaild kısmına teganni or- melt istiyenlerin halkevi ..,krelP-
kestrası, piyano ve beetekarhk için iine müracaatleri. . 
bu aene talebe ahnacakbr. En az ilk 4-Gezi komitemiz 24 Ni8811

:: 

okulu bitiren kız ve erkek istekliler zar günü devlet demir yollannll' itti
imtihanla paruız olarak kabul edile- tip ettiği Alatchir te~~ 
ceklerdir. Kabul tartları K61tür di- rake karar vermiıtir. l!ırak td'" 
rektörlüğüne bildirilmittir. arbdaılann adedine ~ .~ zz 

• tulacaitndan Kitmek ıat•Y~k,.d.r 
rr • Nisan cuma Riinü ak~aa tlerİ-
ı ayın evimiz eeltreterlitıine mu~ pna 

Torbalı kazuı belediye reis vekil- 5 - 16/4/938_ C~martes: IS de 
liiine ..bık komi9el'lerden B. Salim saat 1 7 de Ar ko~~teeı ve .aa toPan .. 
Aslanalp tayin edilmittir. Yakında Göeterit komitesınm haftahk 
vazifesine baılıyacaktar. blan vardır. 
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H.Vekilimiz 
Bugün Bey_rutta 

Çinliler her cephe e ı • 1 bulunacak g a 1 p BAe~: :.~.~t:,,! !:ıf~,~~~:~~~ 
muzika istiklaJ ve Mısır marslarını 
çalmıştır. " l . "" hu .. cumla -'eg""ı•ı cete Jskcndcriye 14 (A.A) -Anado

,6 a nız umumı aı ' ' lu ajansının hususi muhabiri biJdi-

harpleri ile de Japonları yıldırdılar :E~t::v:·~~;.,?.;· :.·~!::.:o:~: 
vali, belediye reisi ve diğer mahalli 

ŞANGHAY, 15 (ö.R) - Çin reyine arzedilecek dahili ve dip- müıtacelen takviye kuvvetleri hükümet erkanı tarafından karşılan-
orduıunda harbeden 13 ecnebi pi- lomatik meseleler üzerinde müza. gönderiyorlar. Vay - Hay - Vay mT~· d . r . h· . . kT 
lottan onu Hong. Kongtan bir Ja. kerelerde bulunacaktır. cephesinde de Çinliler gerilla har. . ~·en erı.ye v~ ı~~~ arı~ıye ~e 1 ı-
pon vapuruyle Marailyaya hareket BUTON CEPHELERDE ÇiN bine muvaffakıyetle devam edi- m~zı~ ~erefıne hır ogle zıvnfetı ver-
ebnitlerdir. Diğer üç pilot ta KUVVETLERi MUZAFFER yorlar. mıstır-, . . . .. ~ 
Hong .. Kongta kaldıklarından ar- LONDRA, 15 (ö.R) - Çinde Japonlar timdi Şanghayda ken- .. H~rıcıye vekılı o~leden sonra da 
tık Çin ordusunun hizmetinde ya- askeri vaziyet umumiyeti itibcıf'iy- dilerini tehdit altında hissetmek- T urkıye konsolosunun çayında bu
bancı pilotlar yoktur. le şimdi Çinlilerin çok lehinde bu. tedirler. Seyyar Çin kolları tehir l~ndukt~n sonra saat 1. 6 d.a. .Bcrutn 

lunmaktadır. Çinliler Şantung vi- yakınlarına kadar sokulmu,lardır. Rıtmek uzer~ vapu~a bınmıştır. 
ÇIN MiLLi KONGRESiNiN )ayetinin cenubunda Tayer - Şan- Şanıi cephesine gelince burada Cumartesı . Mbahı Berut~ v~raca.k 
KARARI gın şimalinde Yi - Şiyen tehrini İf· Çinliler diğer taraflarda olduğu ve akşamleyınde ~radan 11 ara}a 
HAN - KEU 15 {ö.R) - 1 - 4 gal etmitler ve buradaki Japon gibi göze çarpacak zafei'ler ka- hareket eyleyecektır. A .. 

1 nisan arasında içtima eden Kuo- kuvvetlerini muhasara altına al- zanmamakla beraber her gün ba- 1stn~bul 15 (Hususı) - Du~ı . s-
1 Mintag Çin milli kongresi bir isti- mıtlardır. Perşembe sabahı net- zı Japon gruplarını imha etmekte- ken?~rı~eden hare~et .:d:n harıcıye 

tarı millet meclisi tesisine karar redilen Çin tebliğinde Yi - Şiyen dirler. Nihayet şark cephesinde vekılımız cumartesı gunu Berutta 
'llrmittir. Bu meclisin 150 azası tehrine hücumlann tiddetle de- Çinliler Sarı nehrin fimalinde bulunacaktır. B. T. ~: Arasın ~ru~ 
~e bunlar önceden gösterilecek vam ettiği ve ,ehre hakim tepele- sevkülcey• bakımından çok ehem- ve Şamda Fran~ız Y~~s~k kon:ıserı 
tqkilatın intihap edecekleri nam- rin Çinliler tarafından İffal edil- miyetli olan Tiyen - Çang ve Ti- Lübnan ve Surıye hukume~Jerı er
aetler arasından aeçilecektir. Bu diği bildiriliyordu. Japonlar Çing en - Go şehirlerini ifgal etmitler- ikanı tarafından karşılanacagı, ken
ftteclis Çin hükümeti tarafından ıTao vasıl.asiyle cenubi Şantunga dir. dilcrile kı a bir görüşmeden sonra 

------------------ ------ Ankaraya doğru yoluna devam ede
ceği öğrenilmiştir. 

B. M.M. B. Ruzveltin sulh mesajı 
Oünkii toplantısında •• 

Umitsizliğe ka 
bugün ekmek 

hürriyetlerini 

] b• k .11 1 ANKARA, 15 (A.A) - Bugün 

an ır Ço mı . et er F:ikret Silayın ba~kanlığmda yapı-
Jan kamutay toplantısında ltalya-, d dan ithal edilecek bazı e~ya ile 

ımak hu•• lyası ı•çı•n e Türk_iye italy~. ticaret ~olaşması-
na aıt olmak uzere vekıller heye-
tinr.e alman kararlann ve Japon~ 

k b t • ı d • ya ile aktedilen ticaret anlaşması 
ay e mış er ır ::s:iı~:rinı:ü:~/k~~u:;e~~J~':.~~ 

riyle ordu aubayları heyetinin ter-
Va§İngton 15 (Ö.R) - Paskalya korumaktan ibaret olan en esaslı va- cümhur Ruzvelt tarafından kongre-. föne ait kanunun üçüncü madde-

a~.ifeal olmak münasebetiyle~ re.is~ zife:;:i görcbilecekA kudrette oldukla- ye tavsiy~ edilen .ye~i .sosyal ~ro~-:sine ek kam.~n layihasının ikinci 
cumhur Ruzvelt her sene oldugu gıbı rını ıspat etmek lazımdır. ram kredı potansıyelını 39 mılyar I müzakerclerı yapılmı' ve kabul 
fadyoda bir kısa nutuk söylemiş cAmcrikan milleti hürriyetlerini dolara çıkaracaktır. Bu da şimdiye edilmittir. 
\'e bunu bizzat bir sulh mesatı olarak müdafaaya daima hazırdır. ilk mü- kadar verilmiş en yüksek rakamdır.! Kamutay pazartesi günü topla-
tftvaff etmi tir. dafaa hattı ekonomik emniyet ve se- Beyaz ev «Nev Deal> sistemine g(i" uacaktır. 

B. Ruzvelt Amerikan milletindenjlametin korunmasıdır. Demokrasiyi re 20 milyar do1arın üstünde ma.cı Muğfada ··ağmur 
ekonomik buhranı yenmek için bir korumak ıçin b::ısJarınôu olan hükü- raflar kutusunda israr etmektedir. kJ 
gayret aarfetıncsini istemiş ve her !metlerin ekonomik buhrana sebep Bu masraf ekonomik hayatın kal- Ve ar 
kesin refahını tırtırmak maksadile olan sebeplerden daha kuvvetli oldu- kınması için yapılacaktır. Ekonomik MU<:'.aLA, 15 (A.A) - Vilaye-
mcrnleketin kaynak ve vasıtalarını 1 ğunu isbat etmek İcap eder. mahafil Amerikayı şimdi içinde çır- yetin her tarafına fasılalı surette 
vatanda Jarın ihtiyaçlarına göre uy-f «l ladiseler ispat etmiştir ki dikta- pındığı ekonomik durgunluktan kur- yağmur ya~ma~d~~ır.Yüksek dağ
durmak arzusunu bildirmistir. B. törliikler kuvvetli ve iktidarlı hükü" tarmak için bu tedbirlerin zaruri o- lara kar dufmuftur. Oyuklu ve 
Ruzvclt demiştir ki: . metler tarafından de~il, fakat zayıf lup olmadığı noktasında ayni fikir-1 G.?ktepe Balkanları karla örtülü-

« Bu RÜn bir çok milletlerden de- ve iktidarsız hükümetler tarafından de değillerdir. Bununla beraber I dur. • 
mokrasl ortadan kalkmıştır. Bunun tesis edilir. Demokratik rejimlerde şimdiki şartlar İçinde milli birli~in 1 Safranboluda elektrık 
eebebi bu milletlerin demokrasiyi millet kendini kuvvetle himaye ede- kurulması zarureti hakkında reisi ı SAFRANBOLU, 15 (A.A) -· 
ievme?1~~7ri de~il~i~ .. Fa'kat mille~- bil~ce~ bir hi.ik_ü~et bulursa dema~- cüınhwurun millete hit~binm müt-ssir 1 Safre.nbolu elektrik i•i belediye 
ler fşsızlıgın fzal~s.ını ısterler, emnı- rası hımaye edıl.mış olur. Yo~sa mı~- olaca~ı ~e mu~alefc~ı .ol?ukça za-

1 

meclisi tarafından tanzim edilen 
yet ve çocukları ıçın de ekmek ister- !etler demokrasıye olan emnıyetlerı- yıflatacagı tasdık edılmıştır. 5 senelik mesai programına alın
lcr. işte bu istekleri yerine $tetirmek- ni kaybederler. Demokrasinin biri- Zira B. Ruzvelt oldukça uysal ~ö- 1 rnıf ve bunun için 25.000 lira sar-
te bazı hükilmetlerin aczi sebebiyle cik z.amini milletin menfaatlerini ko" rünmüştür. fedilmesi kabul edilmi,tir. 
dir ki Umldsizliğe kapılan milletler ruyabilecek kudret ve iktidar da hü- Vaşington 15 (A.A) - Ameri- K l k f 
~kmek bulmak hülyasiyle hüriyetle- kümetlerdir. O vakit milletler de hü- ka hazinesi tarafından bildirildiğin_e lZl ırma faş l 
rini feda etmişlerdir. kümet üzerindeki hükümran kon- göre reisi cümhur Ruzveltin tavsı- ÇORUM, 15 (A.A) -. Kızıl ır-

Demokratik müesses.e~er iyi çalı§- trollerini muhafaza etmek kudretini yesi mucibince şimdiye ka~ar.atil bir I mak t8:fmıf l~kilip ve Çoru~ ara-
mak sayesinde koruna~ılırler. Bunun bulurlar.» ~ . hal~~ duran altın stoku ~amılen te-

1 
smdakı ~c;>senın 1.50 metresı ve •.~-

için milletin karşılaştıgı mescselelere AMERİKANIN YEı I davule çıkarılacaktır. Hazıne eshamı I mak kıymndakı Karaburun ko-
cesaretle çare bulmak icap eder. De- SOSYAL PROCRAMI ve bonoları vadelerinde altın para ile yü tamamen ıu altında kalmıttır. 
Jnokrasi rejimlerinin vatandaşların Vaşington 15 (Ö.R) - Vaşing- ödenmek suretiyle muamele 'yapıla- Vali vekili ve nafıa müdürü 
hayatını ve memleketin emniyetini ton mnlr mahafilinin fikrince reisi caktır. vak'a mahalline gitmitlerdir. 

Balkan 
Ekonon1i 
delegeleri 

Konseyi 
gittiler 

-0--

BAST ARAF/ 1 JNCI SAHiFEDE 

Fransa Başvekili ile 
hariciye· nazırı resmen 
Londraya çağırıldılar 

Maddi zarar henüz teshil edile
memİftir. insanca zayiat yoktur. 

İngiliz Harbiye 
nazırı Malta 

yolunda 
Paris 15 (Ö.R) - lngiliz harbiye 

nazırı sir Hoare Belisa Maltaya git-
Paris 15 ( ö.R) - lngiliz hükü- alması beklenmektedir. mek üzere dün saat 13 te Le Bour-

-S l- -

Elektrik 
Enerjisi için 

Çalışmalar ilerliyor 
Kiitahyada kurula •ak biiyük santraldan 

lstanhul elektriği ternin .~dilecek 

ANKARA 15 (TELEFONLA) - Memleketin her tarafına ucuz 
elektrik enerjisi temin için yap·!makta olan çalıtmalar ilerlemi~
tir. Zonguldak ve Kütahya mıntnkalarında kurulacak büyük 
elektrik santrallerinin fenni fartnameleri hazırlanmı,tır. Bazı 
firmalar qimdiden muhtelif tekliflerde bulunmuşlardır. 

Zonguldak santralında istihsal edilecek elektrik, 50 kilomet
relik hava hattı ile Ereğli limanına nakledilecektir. 

Kütahyadaki büyük stasyondan istihsal edilecek elektrik de 
yine ayni bava yolu ile İstanbula kadar naklolunacaktır. 

Sakaraya, Adana - Kayseri mıntakaları ile Ege suları ve Fırat 
kolları üzerindeki etütler de ilerlemittir. Şarkta, Keban boğazın~ 
da kurulacak büyük san~ralm kudreti 400 bin beygir olacaktır. 

Gayri mübadil işleri 
tasfiye edilecek 

Yeni projeye göre gayri mübadil 
işleri cemi yete devrolunacak 

ANKARA, 15 (Hususi) - Gayri mübadil işlerini tasfiye için 
hazırlanan proje ha,vekalete verilmiştir. 

Bu projeye göre gayri mübadiller heyeti lağvedilecek, heyetin 
itleri gayri mübadiller cemiyetine devrolu:rı~caktır. Gayri müba
dil emlakinin eı;kiden kalan ve tahsil edilmemiş olan vergileri de 
alınmıyacak, bu vergilerin terkini cihetine gidilecektir. 

lstanbul ve lzmir gümrük yolcu sa-
lonlarında kambiyo kişesi açılacak 

1STANBUL, 15 (Hususi) - Hariçten gelenlere kolaylık için 
lıtanbul ve İzmir gümrük yolcu salonlarında birer kambiyo gişe· 
si açılması kararla,brılmıtlır4 

Subayların evlenmesi 
hakkındaki kanun· 

ANKARA, 15 (Telefon) - Milli müdafaa ~ekaleti subayların 
evlenme vaziyetleri hakkında yeni bir kanun projesi hazırlan· 
maktadır. Yeni proje esaslarına göre askeri mektep talebeleri ile 
t~ğmenlikte iki sene bilfiil hizmet etmemİf olan subay ve askeri 
memurlar evlen·emiyeceklerdir. 

Evli bulunanlar da askeri mekteplere kabul edilmiyeceklerdir. 

Hatayda entrikalar devam ediyor 
1STANBUL, 15 (Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor : 
Halayda Hasan Cebbare entrikalarına devam etmektedir. 
Cebbare, nüfus memurlarını nezdine celbederek Hatay hari-

cindeki bir takım adamları nüfusa kaydetmeleri emrini ver
mektedir. 

Milli güreş takımı bugün Estonyaya gidiyor 

ISTANBUL, 15 (Telefonla) - Estonyada yapılacak beynel
milel gilrq müsabakalarına iftirak edecek olan milli güref takı
mımız yarın (Bugün) Köstence yolu ile hareket edecektir. 

Sovyetler 
Birliğinin yeni 
Türkiye sefiri 

Meksika 
Petrolu davası 

-----o--Güzel Türkiyeden ayrılır
ken bütün Yugoslav murah
has heyeti namına hakkımız.· 
da gösterilen hararetli unu
tulmaz kabulden dolayı min
nettarlığımızı bildirir ve bü
tün Türk matbuatına dostane 
ve uhuvvetkarane selamları
mız.ı tebliğ etmenizi rica ede-

meti Paris sefiri sir Eric Phipps vası- Paris 1 S (ö.R) - lngiliz gazete- get tayyare limanına inmiş ,.e bura- -o---
Londra 15 (Ö.H) - Meksıkan 

Oil )ngiliz irketine aid gaz kumpan· 

rım. 

Bütün Yugoslav matbuatı
nın her an Türk matbuatı ve 
kahraman Türk milletile mü
tesanit olacağından emin ola
bilirainiz. 

1 · d ··h· 'k" · D ·ı d ba k"l 8 D l d" h MOSKOVA 15 (AA) - Sov-tasi •le hariciye nezaretine bir nota erın en en mu ım 1 ısı, « aı Y a şve ' · a 8 ıer namına ~- . . •.. 1 • • •• • • asının istimlaki münasehetiyle Lon· 
tevdi ederek Fransa başvekili B. Da- Ekspress> ve cDaily Mail», her ikisi va nzm B. Guy Lechambre ve bır Y.etler bırlıgın~n yenı T~rkı~e ~ı- dranın göndcrdi~i protestoya ceva· 
lad. h · · B B t de lnoilterenin tecerrüt siyasetini çok generaller tarafından kabul edil- il bay Terentıyef 13 nısan a v- J k 

ıer, arıcıye nazırı . onne • .... . . . . . . .. . l l M k d r· k' hında Meksika hükümeti i tim a il' 
devlet nazırı B. Bonnet'yi refakatle- temsıl ettıkleri halde Fransız - lngılız mıştır. Tayyare lımanı bufesınde in- rupa yo uy e 0~ ~va an ur ı· umumi menfaat namma vapıldı~ını 
"nd d'~ I d ld x. h ld anlaşmasının teknik sahada sıklaştı- giliz nazırı serefine bir ziyafet veril- yeye hareket etmıftir. 

rlı5 n~· ıgekr dnazıLr ard a o u~] u kal e rılmnsı ihtimalinden bahsetmekte- miştir. Saat. on beşte lngiliz harbiye Büyük elçi garda Türkiye mas- ve tefsirdeki sertliğin vazıyetin icn· 
,.,une a ar on rava 0 e ere n- l"'h t ·· h · · k ' ı · ba l d - 1 kk d-'-' Tz k b' · k"' ·ı J "' d t dirler. iki memleket nazırları arasın- nazın hareket e<;ierek saat on yedi el- a a guzarı vef arıcıyc omıser ı- tına uygun o ına ıgı 1a ın ~ı 

gı ı -. ~ ınesı er anı e temasa ave da doğrudan doğruya yapılacak te- li ikide Marsilyımm Marignan tayya- ği erkanı tara ından selamlanmış- lngiliz iddiasını kabul imkanı bulun-
etmıştır. Fransız resmi mahafilinde d b 1 • ilza- re limanına inmf .. ti". oradan da bu tır. madığını bildirmi tir. b h t h" b" 1,. .1 mas esnasın a u rnese enın m T ~~~ _ 

u k u~~s ~ ıç ır ma umat.v~rı me- kere mevzuu olacağım yazıyorlar. s~bah Maltaya hareket et?1.iştir. I~.g~- 'ıZZZZ77-7-7.Z77(..T../.T.CL7ZZT.J'ZJrz7.7..z:z71_(7.7?...zT./'TL7.J[.7'1'7..:7.i/.ZL'/.J/J.Z: 
me te ır. ununl? bere.her ıkı mem: cDaily Ekprcsn diplomatik mu- lız nazırının Parfster. geçışı tesadufı- 20 Nısan Çarşamba gununden ıtibaren 
leket erkanı harbıyelerı arasındakı h 1 I i d x. ıı k lk dir Maltadan dönüşünde Romaya 
· b' ı·· · · d h ·· • b' k'l arr r n n yaz ıMına gure te n ma· · ış ır ıgının a a muessır ır şe ı h' k' I .1. F k I l uğrıyarak B Mussolini ile görüşe4 

--- ıyette ı ngı ız - ransız mu ave es . · 
LALENiN PROGRAMINA SARI ALTINDA°rf'ifR>.:tÇ.J::PöEfEN}(' filen bir lngiliz - Fransız askeri itti- "'!'ce!"!k~tı~r.---~-....-~~~~~

fakma. muadil olacakth. iki memle- A l Tango kralı Fuar gazinosunda 
KOYACAK ŞAHESER ketin kara, deniz ve hava erkanı har- ce e 
KARA ALTIN 

l biyeleri arasında sıkı bir temas tesiıı 
Senenin en büyük ve en kıymetli fi mi edilecektir. 

TEMSiL EDENLER : 
IRENE DONNE _ RANDOLF SKOT VE DOROTf LAMUR Pariı salahiyetli mahafili bu habe-

BAŞT AN BAŞA RENKLi ri filen değilse de, ruhu itibari}~ tevid Jkinci Kordonda 189 numaratıı 
etmektedir. aayet sağlam ve konforlu bir ev 

ALLAHIN BAHÇELERi Hariciye nazırı B. Bonnet lngilte- acele aatılıktır. Taliplerin görmek 
fÖnülleri bağlayan telı aık - Kalpleri tıklfhran telı eı~r re sefiri air Erle Phlpsl kabul ederek üzere içindekilere, pazarlık için 

TORKÇE FOKS jurnal ve MIKI hepsi buıün kendieiJo uzun uzadıya ,,füüımila. de b••muharririmiz Hakkı Ocak-
L A L E Sinemasında • .,, _,. 

t\ir. oiluoa mürac:aatleri. 

Satılık ev 
Edvar Biyanko 

Ve arkadatları kısa bir müddet için konserlerine 
başlıyacaklardır 

Bir çok kralların ve hükümet reiılerinin takdirlerine, nİfanla
ına ıahip bulunan bu beynelmilel ,öhreti haiz san'atkar dokuz 

arkadatiyle birlikte lzmire çok zevkli ve ne.eli müstesna gecelert 
eçirtecektir. 

1 -3 (793) y,.,,... Wllf!lOIP • 
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ŞAFAKTA w12111r.n' T uring klüp Fransız abinesi 
DiZİLEN 

Balkan seyahatı 
hazırlıklarına 

..................................... (M h B lk basladı 
i Büyük bir casus- 3 mu re e İS adınt taşıyan bir BASTARAFI; iNCi SAHiFEDE 
; luk romanından Bulgar •ınırından gelen fNe 

i ....... !..~f.!:~~.~~~ ........ lngiliz_ kadınının e~rar~ngiz ~a yatı) ~~;;~"::lı~n!:;~>z::! ,e':!r't:~ç~~~ 
a&a& •Nffl"!il'3tZZ2::t.2ZZ22i:ir.27.Z7.7"'..LZf'3Rl!:PJ'*WRt?k'ltt:Zftrn&eıa M:ı:a:>.ı:ilZ2!72!0?2Ai 1 -UJI de_ muht~lil '!"tı yeri'!de beynel-

I k h · · b. · . . mılel turum ısaretlerı vardır. Bu - 23 - ~ .Pe e emmıyetsız ır. •ey~ıfj Syhılın hlJ.fını ~evirip te ma.aa· levhalar üzeri~de hem l•tanbul İ•· 
Sybil, Pennvitzin meıai odasına g~bı o~ları aepet~ ~~··. lhtıyatkar- nın hazır olduğunu görünce: tikameti hem de Mustafa pa-

. d" K·· kJ·· to ık d lıgın bu derecesını ıçanden fazla - Bu bir peri masalı Ne hot ~ (S· ı· at) . ı·k . .. gır ı. ur u man ıunu ç ar ı. .. k .d. F k b. k d ·· ı ~ ıv ıngr ıı t ametı gos-
G • kt k. ıb· · germe tc ı ı. a at ır a ının dedi. Elinizi üç defa vuruyorsunuz ter·ı •-ı d' y .1. dak. I t rı ren e ı ıuvare e ıseıı mev· h ttA 1 b. l ı meH. e ır. u~arı ı o og. 

l d k it .. h.. a a en namuı u ve en masum ir ve her fl.f"!Y hazır oluyor r-~ r, l h l d b. · · ·· t • zun omuz arını ve e o eıını u- k d k d k T- • w- u eu a ar an ırını goı erı-

ll. w. l d k a mm mera ını uyan ırma tan· p •t · f · . .. tün güze ıgıy e mey ana oymuf 1 ah "k . l ennvı z mısa ırme yer goıter· yor. 
bulunuyordu. Pennvitz eğilerek sili on~ t d" rı etmemış 0 mayı ter- mek üzere idi. Telefon çaldı. · 
tömine kartııındaki koltuğu ziya- c H:.C~ ~ k. b dak.k d kA - Allo ... Evet benim .. Nasıl an· BALKANLARDA KIŞ 
retçiıine ikram ederken Sybilin w ti ah şu .ı ~S b.1

1. a a a- hyamadım ... Peki ... Biraz bekJe.

1 

Edirne 15 (Hususi) - Nisan 
d d ... fi arf •• k ku gı ann e cmmıyetı y ı ın nazarı . . S. . l .. .. w. b d b . h h J • 

o aya ya~f~gı: ~t b~!1yük. o b .• dikkatinden kııçmıstı. O bilhassa yınız.. ızm e gorufeeegım. llY_t aşı;; akn :i ava kmen ak· 
ıu~~ tdene usde e en u ır nefret ettiği adam;n dudaklarını Ahizeyi yerine koydu. Ve be-t• mı •ıı~el e ap ~ geçm~ le ved~' • 
2evK uyuyor u. .. .. d d l t d k yam itizar etti: ser gun er meosım yagmunı aş· 

8 k d k .fil .. .. .. yuzun en o as ırmasm an ur- kt d. y w l .. .. J h u a ın eyı gorunuyor, tuld - . . · d K·· .. b - Azizim madam hir dakika 1me e ır. agıf ar yuzun en a. 
kurt lnine ginnit bulunmaktan ! u~~ ıçın ;;'~mnun_d'!'·k. ~~p a- mü~aadenizi rica ede~eğim Bir j~ valar soğumus ve her taral lideta 
korktuğuna delalet edecek bir em- n1.eye .0bnm~. uzere 1 1 1 0 one- var da ... Yanımızdaki od~ya ge· ' bir kı1 manzdı·ası halini almıştır. 

. d 8 .. tü 1 j ınemır en. E tk· .. b. d b. w 
~redsyon vtermıyor . ub. . ut bn v~~ ı- - yemek hazır kolonel, dedi. ç~.eğim. Siz de pudranızı t~.zeler- Y"'" vhvc ıUgunk .. ır .~n ıhre •,?f!"· 
5ın an a~an cazı esı, e esaum- p .t S b"l d.. k d :anız olmaz mı? _.. ava zun opru ve ava r•ın-
leri, gözlerinden latan netesi Pen- enBnvı z By 

1
1
1 <: onerek ıolr u: - Memnuni.yetle de kara çevirmi1 o gün akşam üze~ 

. . . . . h k.k t - ayan e Kıs yeme aa onu- ··· · b · k . . . h ,. • l 

Reisicümhui"un nezdinde 
mühim içtima yapacak 

kvı~~ k~y~etaısınıb 1 a 1 akt en na geç.elim mi? yahut ta burada, Pennvitz yandaki odaya :!eçli. n B~k ar ~pın d a knı a mw~~· 
eahn ı °'ıd wn ke uti. u:nm ank bu şöminenin vücudumuza yayılan Kapı açık bırakılmıftı. Dudakları· havala an arka ~ l °1: >:ag Jıgı ~~ Fran.u Cümhurreui, muhtelif parti reialeri ve B Dalatliwe ile ... "4 

m zuz o ugu anaa nı verece h f k d k . m boyamak üzere idi ki bir merak 1 rın ış gun erını an ıracwı • " 
halde idi. Sybilin beyaz kollarını t ar~hre 1d artı~ıı_ı .a :eme yemeyı hiuine k l k k l r ı derecede Joğuduğu gelen haber· PARIS, 15 (ö.R) - Batvekil ne muvafıktır. Evvelki rejimde 
6rten uzun gantlarını çıkarmasına ercı c er mısınız· t w abpıkart ap . 0 ~ne ınl fne lerden anlaJılmaktadır. hay Daladiyeden başka devlet na- Fransanın ltalyadaki ihracatuıİ 

· n·ı ·kı · h · Bu~nda yiyel°m kol l yap ıgma a ı. ennvıtz te e on/ ' b Cb t. ' h · · ·nk· f ' k f dal d ... idi 

t
ardım ettı. ı ezı erme ayran -. • ·· 1 one ··· b •t d .. I w•ı zm ay au emps ı ve arıcıye, ı ıfa ettırme ay ı egı .. 

.. . B k · y k l l aşına gı me en once ace e egı e- B . . . dl. ı· d h·1· 1 ç·· .. . d U aldı. Hava ıoğuktu. Oda eyıce urası ço eyı... eme sa on arı- k k h . . d' rr ıadeı muhakeme a ıye, ma ıye ve a ı ıye nazıra· unku Fransız ıhracatmın be e 
ı l d ·· k re pe e emnuyetsız ıye sepete ·hti. d abd k b. hl k l' b l. d l l ad k •~·-ııınmıt sayılamazdı. Ziyertçisine . mn so one manze.rasın an ur e- w kA w rını ı va e en m ut a ıne o e · ıret a ın e tay a aır 

titüyüp ü'ümediğini sordu. . Bir ı rim. Orada yemek bir seremoni ba!hg~. .~gıtkl~r1ı a!a~ak masasının . ihtilas suretile zimmetine para ge- komite~i bu sabah muhtelif mese· yordu. Fransa bu anlatma ile en 
1 h ı· . 1 B k ah t ır gozune ıt emııtı. rırmekt 1 B k" ı· l l . .. .. .. .. H"·kü· . ki . uk 1 .. d L--porto ilaam etti. Kartı karfıyaJ· a ını a ı.r. . urası pe r a .. A . · .. .. .., . en suçu urnova es ı rna ıye e. erı . gorutmuttür. u metın son earıng m ave eaını e uc;a-

oturduklan zaman parmağiy!e Pennvıtz: Al~lade hır broturu .. bu ~a.~a.~ ı tahsıldarı B. Mustafa, evvelce 5 yıl, dikkatı siyasi, ekonomik, mali ve taraf etmittir. Yalnız Framız-1., 
onu tehdit ederek haykırdı : { - Metrdotele söyleyiniz yeme- tehalukle aaklayıtı Sybılın gozunu ! 11. ay ve 11 gün hapse rnahkUnı edil- harici bazı meaeleler üzerinde top· panyol klearinri kalmıttır ki bu-

- B~yan Belkiı erkelkerin sa-ı ği buraya getirsin dedi. d~~ı. Tam.h.u sırad~ Metrdotel hor· ı ~ış; Bu karar da kesbi katiyet etmiş- lanmıttır. Bunlar hakkında tetkik- na dokunulmaıı timdilik dütün~ 
bırla.rını tecrübe etmekten pek Sonra Sybile hitap etti: ovr .t~pılllle gelmıf bulunuyordu. tı . ler devam ederek kabul edilecek memektedir. Franıa böylece ha-
hoşlanıyoraunuz galiba ... itiraf e- - Bayan Belkiı bu biraz tek- Tepsıyı mas~ya koydu. Sybilin hu- ~ Mahkumiyet müddetini ilmıal et· hal şekilleri çartamba sabahı sa· rici ticaretinde tediye serbeatltf 
diniz ki çayı kaçırmıtsanız bu ak-llifıizce oldu.. zurun~a~ bıhaber görünüyordu. j ıpek üzere bulunan bu zat, evvelce at onda Elize sarayında reisicüm- prensibini iade etmittir. 
tam yemeğini birlikte yemek için - Böyiesini ter~ib ederim ko- Pennvıtzm · telefondalci ıesi de~ 1 ~aliye veznesine yatırdığı paralara hur bay Lebrunun riyaseti altında ROMA, 15 (Ö.R) _ HaridJ• 
kaçırdınız. l t~nel... Bu oda cidden ho,uma gi- vam ettiğinden. ~ybil 24. ten ~iga! 1 a.ıt bc:zı makbuzları bulmuş ve bi~ i.s· top~anaca~ :ıa~ırlar m~clisine. ar- nazırı kont Ciano ile Fransa md" 

- Şikayetçi miıiniz kolonel... 1 dıyor. rasını yakmak ıçın atet ııtedı. Ve 1 tıda ıle baş vurarak mahkemesının zedılecektır. Diplomatık mahıyet- lahatgüzarı bay Blondel Fran•ıl 
Böyle hareket etmekliiim daha ' 1 Sybil kahn perdeleri çekti.Cam- bu andan istifade ederek konuftu- 1 yenilenmesini istemişti . Yeniden rü- t~ m~selele~m. ilk safta.. ol~ca~~nı ftalyan ticaret anla,maaını imza 
eyi olmadı mı? Şunu ıöyliyeyim lardan dı,ar.ısını seyre daldı. Şön~ lar: ı\ yet edilen mahkemesinde cezası 3 tımdıden bıldırmek mumkündur. etmitlerdir. Bu anlaşma ikl melli" 
ki öğleden sonra bee buçuğa kadarıbrön par.kı beyazlara bürünmüttü. - Bizi ilgilendiren brofÜrÜ sene ve 5 gün hapse indirilmiş; ceza PARIS, 15 (ö.R) - Bir ıene leket araıında klearing eıuını ıı.. 
cidden metguldum.' Yıldızlı bir ıemada ayın ziyası al- kolonel timdi bürosuna koydu. müddetini doldurduğu için tahliye eTVel girİfilmi9 olan Fransız - hal- ga ve tediyat ıerbeıtiıini iade eti-

- Bir batka kurbanınızla mı? , tında kartar parlıyordu. - A™':htarmız h~r yeri açar. · • •· , lf.. yan ticari müzakereleri iyi netice- mektedir. Bu ıuretle Franıız-ltal-
- Hayır ... Empreıaryo Lippu 1 Kapı tekrar açıldı. Bu sefer emir- - Pekı.. ·ıı 1 İı ı. \ Bır unutkan aranıyor ye varmıttır. imza edilen anlatma yan ticari münasebetleri daha koc 

ile ..• it ittir kolonel... iman yalnız 1ber Palas otelinin metrdotelile gö- - T4m vakittir, içeri. gidini~. M··::ıd . .1.k d . . d .. iki memleketin ticari menfaatleri· lay inkitaf edecektir. 
·ı d ... .. d.. y k . B .. .. 1 w b 1 z· Uo eıumu(lll ı aıresın e, cur-

ıanata e yafa ıgı ve danslardan
1
run u. eme muaımı tanzını ro~'fru a maga a.~ın. ıra onu. .. !:ih d 1 .. .. 1d .. w .. 

batka bir l•tinatgabı olmadığı za-
1
etti. Tabakları, bardakları yerlet· kopy~ etnıek için en az üç aaatlı.lc :ıu~e .. b~t lava arınhnl :oru 'kgu 

man herfeyden evvel itini dütün- tirdi. Vazolara çiçekler koydu. bir va~ıte i~tiyaç vardır. 
1 

a a ır şa 181 mSaheç .ub. :r ' mı tar 
mek mecburiyetindedir. ' ' 1 Maynlle birlikte ~ekildE. -BiTMEDi- pata unutmuştur 'ıf.. ı ı aranıyor. 

Kadehini bıraktı. Odayı gözden · · B ·ş '{ 
geçirdi. Bütün ıanat eserlerine a- J : ... ... m •• rkkuşu F·ıos' 

1 

• erı 
lakalı görünüyordu. Hakikatte I Jl .. ) u· llalya ve lsvlçre hapis· 
gözleri yalnız kol~nelin. mesai ma- . hanelerlnl tetkik edecek 
saaını, maıa ilzerındekı evrak ve J . 1. l b 1 • 

Milletler cemiyetinin bu 
seferki konsey içtimaı 
çok gürültülü olacak 

kapıyı tedkik ediyordu. ı zmtr l ta e eı.erın antrenman ucuşfarı nı Atina, (M.H) - Atinada bulun-
- Burada çok zarif ~yler var b • f. d. p A k ..1; makta olan Türkiye ı!lahhaneler mü-

kolonel. .. Kütüphanenizdeki ki- l .. tr l. azara n araya aonüyor dürü B. Şerif Başoğlu Estia gazete- PARIS, 15 (ö.R) - M. Cemiyetinin onuncu konıeyinin ru•-
taplarm ciltleri ne güzel. .. Ya bu Bat öğretmen bayan Sabiha ; tarafından Gaziemirde bat öğret- sine şunları söylemiştir: "Yunanis- namesinde çok ehemmiyetli meseleler gelmektedir. Bunların ba· 
levhalar ... Napolyon barbı mı?.. ı Gökçenin idaresinde izmire gel-

1 
men ve Türkkutu muallimleri 'e- tanı dört defa ziyaret ettim ve her tında Habe9iıtandaki vaziyetin neticelerini tetkik huıuıunda in-

- Evet ... Madam ki bu kadar mi9 olan Türkku,u filosu burada, refine bir ziyafet verilecektir. öi- defasında yeni yeni terakki eserleri gilterenin son yaptıiı talep gelmektedir. Umumiyetle konsey lza• 
meraklııınız. Geliniz sizi çok il- Türkku,u motörlü tayyare kam- leden sonra bayan Sabiha Gökçen görüyorum. Türkiye hapishanelerini sının ekserisi hu meaeleyi ıon lngiliz • İtalyan müzakereleri iıti• 
ıilendirecek bibloları göstereyim. pından turist bröveıi almıt genç· Şehitliği ziyaret edecek ve bir çe- yeni ıslah etmektedir. Kemalizm kametinde halletmek taraf tarı olmakla beraher uıul güçlükleri 

Büronun arkasından geçerek lerin antrenmanlarını dün bitir- lenk koyacaktır. Bayan Sabiha devrinde bu mesele ihmal edilemezdi bakidir. Bazı azalar emri vakii kabul etmeğe meyyal olmakla be
onu takip ediyordu. Camlı bir do- mi,tir. Bayan Sabiha Gökçen, tz. Gökçen dün ayni zamanda tayya· Bu hususta uzun tetkikat yaptık. raber bunu beynelmilel bir tetckkül vaııtaıiyle yaptırmak iıte
lapta ti.ir Griyparein el yazııını, mirli talebelerin muvaffakıyetle· re modelcilik kursunu da ziyaret Başka devletlerin neler yaptığını ve miyorlar. Sovyet Ruıya ve Çin gibi bazı azaların açıkça muhale
fil ditinden ıanatkarane yapılmıt rini «Fevkalade» olarak tavsif et- etmi~tir. yapılan işlerden ne gibi neticeler al- feti bekleniyor. Nihayet kuvvetle yapılan fütuhatı kabul etme
bibloları göıterdi. ı mitler ve çok beğenmitlerdir. Ha- Türkkutu filosu, hava müsait dığını inceden inceye araştırdık. mek için Pan - Amerikan kongreainin kararları 1ebebiyle bazı 

Sybil daha eyı· aörmek için ba- va müsait olursa bugün de uçu' ol.duğu takdirde pazar günü iz. Burada da Yunan mütehassısları ile cenup Amerika cümhurlyetlerinin de ilhakın taedikine itirazlara 
• k d A k h k d y t muhtemeldir. tını eğdiği zaman kolonel onun 

1 
yapaca .. tır .. ·- . mır .en n araya are et e e- görüştüm. unanietandan talya ve 

B - ı t t b kt d t · · _ı .. ikinci bir meaele M. Cemiyetinin Alman aiyaat mültecileri hak-çıplak ensesine dudaklarını do- ugun og eyın ayyare a uru ce ır. ora an svıçreye gıueceğim . 
kundurdu. kındaki ıalahiyetinin A vuıturya mültecilerine de tetmili hak· 

Sybil t••kınca do~ruldu ve hay- ı •ıt lt l l b kındaki lngiliz teklifi dolayııiyle lngilterenln orta Avrupa m ... 
-T • ngı e as .. lesine temasını temin edecektir. 

kırdı: ı re - Q ya an aşm l ugun Oçüncü bir meıele Milletler Cemiyeti paktının ıılalu hakkında 
- Oh kolonel... Bana yalnız ı d 1 1 f kr im L - '-'- d Hüıarların ıabırsız olduklarından ı R d l k i.za o mıyan ev et erin de i inin ıoru aıı 11&K.K;lll a Şilinin • d • t • ıarar ettiği teklifidir. Fakat bu devletlerin M. C. ne kartı vaziyet• 

bahaedilmitti. ı oma Q ımza e f ece fr leri malum olduğundan böyle bir teıebbüı Cemiyeti zaifletecek 
- Do;fu.. Ben iıe hir drago-j mahiyette telakki edilmektedir. 

num.... . .. IBASTARAFI l iNCI SAHiFEDElaleyhinde propagandada hulun- «İtalyanın harici •iyaaeti Bay Nihayet Çin meseleıl vardır. 9 tubat 1937 celıeıinde Milletler 
S.yb~l kolone~m buroıuna kadar, bestiıi hakkında bir deklarasyon mıyacak ve Filiıtindeki vaziyeti Mussolini tarafından tayin edilen cemiyeti konıeyi aza devletlere ferden Çine yardım tavıiyeainde 

çekıldı. Pennvıtz ona yakl~tı ve ki bunda Akdenizin ltalya için kabul edecektir. . eıaılar üzerinde ve mevcut bey· bulunmuftu. Buna istinaden Çin delegeıi o vakit bildirdiği gibi 
- Pardon dedi.. Cezadan bahı- 1 hayati ehemmiyeti haiz olan bir Mııırla ltalya are.ıında İyi kom- nelmilel anla,malar çerçiveıi için· Japonyanın Çine hücumu meıeleıinde yeniden Milletler Ceınl--

Tunusta siikunet avdet 
etmittik te... 1 deniz olduğuna dair bay Musaoli- tuluk münasebetleri hakkında bir de olduğu gibi kalmaktadır. Bil· yetine müracaat edecektir. 

- Kolonel... Bu çirkin kelime- ni tarafından yapılmıt olan beya. vesikaya Mıaır sefiri de hükümeti hasaa Roma • Bertin mihveri bü· iiiiiiiiiiOiô _________________________ __. 

yi bırakalım. Buıeleriniz bir ceza inat tekrar edilecektir. namına imza atacaktır. tün kuvvetile devam etmektedir .. 
mı olacak? Çok mütevaziıiniz ! 3 - iki devlet bütün milletlere Muahede Habef ilhakının lnril· ltalyan - İngiliz anlatmuı buna etti 
doğrusu ... Biraz ıabrediniz de on-1 menıup her türlü gemilerin ıulh terece taadiki ve ispanyadan ltal~ ınini değildir. Çifte Romc.BerHn 
larda bir mükafatın zevkini hula- ve harp zamanında Akdenizden yan kuvvetlerinin geri alınması ve Roma· Londra mihverleri Av· Pariı 1; (ö.R) - Tunusd.a her telzimdir. Umumt komiaerlik bu..,_ı.. 
yım. ıerbeatçe reçmek haklarını teyit üzerine tatbik mevkiine girecek- rupa havaıını açmak ve ıulbu ıağ- tarafta ıUkUnet iade edilmiştir. Fran· nn mesullerini adalete hesap verf1' 

Kolonel tekrar eğildi. Bu defa edeceklerdir. tir. lama bağlamak için teminattır... tız umumt komiseri B. Goillon, cek mevkie koymağa nıecburdtıt• 
dudak~arında~. ö~mek iıtiyor~u. 4 - ltal~a n.amın.a lapanyanın B~ iki mihverde birbirine zıt hiç Fransız kuvvetleri kumandanı gene- Asayişten meaul olan aıkert makat11• 

Sybıl kendısını korwnak ıster tam tamamıyetıne rıayet hakkın- GtORNALE DlTL YANIN BlR bır 9ey yoktur.» ral Lot huzurunda gazetecilere ı,u lar bunlara karşı icap eden tedbirleri 
gibi masa üzerindeki kağıtlardan da teminat verilecek ve ltalyanın YAZISI... Muharrir lngiltere ile müzake- beyanatta bulunmuştur alacaklardır Komieerlik cezaları .,,,,.. 
bir tanesin.i aldı: ne Balear adalarında, ne de lapan- ROMA, 15 (ö.R) - cGiomale relerin cereyanından ltalyanın Al- «Umumi komiserlik ~halinin bu- ziyetin irnk~n verdiği derecede ıah· 

.. .. ~.ehlı~e kartıaınd~ bütü1! yol müst~~_leke~eri üzerinde emel d'lt~~~a». 8. Gayda imza~iyle net· m":~~a!~ ~aimi . olarak haberdar tün unsurlarından memlekette süku- fifine çalışacaktır. Fakat iyi yataft' 
yuzumu boyle kapamaga hem beslemedıgı teyıt olunacaktır. rettigı hır makalede lngıltere ve ettıgını ılave edıyor. neti iade için birlikte çalışmalrını is- daılar zararlı münakaşalardan var.· 
mecb.ur etme~~~: Me-:-~ arkadatı- "" Bu de~laraıyonlar harici?de di- l!alya ~raıında tehakkuk eden ıe· . ter. Gayri kanunt hareketler ve şid- geçmelidirler. Ancak tam bir sulh 
mn tıfre broturu Sybılın parmak- ger vesıkalar 1 - Hahetıstantn lametlı anlatmanın Avrupa ıulhu ROMA, 15 (ö.R) - «Me11agı- det için yapılan teşvikler her yerde haline avdettir ki memlekette fayda· 
ları arasında i.di. Bu mütahedc Mmr Sudanı ve lngiliz Kenya ve beynelmilel İf birliği için bü- ere gazeteıi lnriliz • ltalyan an- olduğu gibi burada da cezayı rnüs- lı çalışmalara imkan verebilir.» 
Pennvitze hissıyatına hakim ol- müstemlekesi ile hudutlarının tah- yük bir hizmet olduğunu kaydet· la.şmasının Franaada umumiyetle -- - : 
mak lüzumunu telkin etti. Güzel didi için muhtelif komisyonlar tef· tikten sonra iki memleketin mÜf· iyi kartılanmıt olmaıına rağmen veri de mutlak surette el dokundu- rupada hakiki vaziyetin dayan ı• 
kadının ince parmaklarını yava~- kiline ve lngilterenin kendi hu- terek menfaatlerini teabit etmele· bazı Fransız gazetelerinin bunu rulamaz bir hakikattir. Franı!Zlann ğı en sağlam hir temeldir.» d 
ça broşürden çekerek: dutlarmdan Habe,istana silah ka- rinden ibaret olan bu anlatmaya Almanyadan fazla tavizat kopar- Avrupa münaıebetleri hakkında- PARIS 15 (ö.R) - Londr~ "~ 

- Bu cici parmakları bu piı ka-
1 
çakçılığını menetmek teahhüdü- diğer her hangi bir memlekete mak için yapılmıt bir manevra te- ki bazı fikirleri hakikatten ve nor· bildirildiğine göre cumartesı "111 

ğıtlara yaklattırmayımz. dedi. Za- ne, 2 - Çana gölü sularından Su- kartı muhasım bir mana vermenin lilli etmelerine hayret ediyor ve mal diplomaıi kaic!elerinden nü lngiliz - İtalyan anlatnıuıı:,_ 
ten kendinizi müdafaaya ihtiyacı-: dan ve Mısırın istifadesi hakkın- doğru olamıyacağını ve İtalyan ıi- •unları yazıyor : uzaktır. Franıamn realiteleri ol· imzaıı esnasında Mısırın RMa I• 
nız olmıyacaktır .. Sadece latife da ltalyan teminatına, 3 Kızılde- yasetinin bu suretle yeni bir iıti~ «RomQda yapılan it açıktır ve duğu gibi görmeıl ve Roma-Ber- firi de hazır bulunacak ve ukıaır ı;. 
ediyordum. 1 nizle Arabistanda nüfuz mıntaka· kamet alacağı iddialarının da yer- bunda kimsenin müdahale ede- lin münasebetlerine karıtmağa ltalya ara.ında. iyi .komt~l 1!'111" 

Mesleki ibtiyatkarlığından bir larının tevziine dairdir. •İz olduğunu bildirmektedir. Bay bileceği hir nokta yoktur. Fakat kalkıtmamuı temenniye.-yandır. nuebetlerine aıt bır vesikayı 1 

zerresini kaybetmiyerek bu kiiıt· 1 ttalya Arap aleminde lnsiltere Gayda tunları ilave ediyor ı diier taraftan Roma • Berlin mih· Çünkü Roma .. Berlin mihYeri Av· za edecektir. 
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B. ROOSEVELT 

Hafriyat işleri 
Tarih öğretmenlerini 
ilgilendiren bir tamim 

Yurdda r6portajlar: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harap Besninin yanıbaşında 

Çatta yepyeni bir 
şehir k~ruluyor .. 

ANKARA, 15 (Hususi) - Kül- telif yerlerde yapncağı hafriyatta Ar- Besnlnln imarına niçin teşebbUs edllmedi? 
tür Bakanhğı Vilayetlere çok önemli keoloji mütehassıslan ile birlikte Or- Besni (Yeni Aaır) -Piı bir de- mtfhr. Erazi, her türlü imara mü. 
bir t..lmİm göndermiştir. ta Öğretmenlerinin de çalışmaların- re kenarında ve zamanla harap ol- ıaittir. Kaymakam bay Nesip Ara• 

Bakanlık bu tamiminde BOYüK dıın istifade arzusunu göstermiş ve mut bir kalenin dört yanında ku- rahn himmetiyle Y enifehir daha 
ÖNDER AT ATüRKüN Yüksek Kültür Bakanhğmca bu teklif mem- rulmuf olan Besni, araziıiıideki timdiden her kesi çekici bir maJ1ıc 
htrnayeleri altrnda kurulan ve çahşan nuniyetle karş1lannuşttr. arızalar itiba~ile imarı giiç bi.r.ka- zar~ U .. Hsap ... eylemiftir. Reami m.e-. 
Turk Tarih Kurumunun bir kaç yıl~ Zaten Türk Tarih Kurumunun sabadır. Bununla berabereıki ıda- bamden çogu yapılmıf, bunları 
danberi. memleketimi.zin muhtelif. yardımct üyeleri olan öğretmenlerin recilerin a.aırlarca devam etmİf ih- buı11.1i İnfaat takip elmittir. Bu 
verlerinde yaptığı hafriyat neticesin- bir taraftan yaz tatilini faydah ve mail kasabayı büsbütün bak1m11z yıla ait çabtma programının İmar 
<l .. T "rl· Ku""ltl .. r .. Tarı·ı1•1 {Jakımından kl' b" tt · 1 · · ve harap dütürmüttür. Besni, u 4 kıım.ı her ıenekinden daha zen-'"' u .. ı zev ı ır sure e geçırme erme ım- · • • • .. • d" U .. 1 k l 
Çol, bu""yu··k de~erı' bulunarı ,,e dünya- ı .. k '"t ta fta k tt ki zaktan bakılınca, ıevımıız hır koy gm ır. mumı cadde er ve adı· 

"' .... um ver~e o e . r~ n o . u u a.~ı • v·r . otuz d-- rımlar 938 ıeneıi içinde tanıam· 
nııı her tarafında trırıh ve Arkeoloji dersler ıçın kendılerme yenı ve genış manzarası verır. ı mı, .....-
rni.ıtehassIBlan a.ta3ında önemli hir ihtisas ufukları açacak olan bu fır- rece 1me~d İa!ikdsokkklardan ve la~~~ ola:~brİ· b. .d • l 
alaka uyandırmış olan eseder elde saltan istifade ederek Türk Tarih ~ene ca e terınd en ''.1i ç~~ur- N ~ ::: etgeÇr \ ar. 1k~fı 0 ~o 
etmekte olduğunu bildirmi:stir. Kurumunun hafriyat yerlerinde c.a~ kan, yokazın oz an geçı me ım- :~. ı;ra d :. ınb!n f 1~ak:l; 

ULU ÖNDERiN EMRILE hafri- lı~ttra.ca~ı Arkeoloji mütehassısları ana y .... tur. Bu yollar yalnız. ~ı- re lllk~o un ak ıçd. ır Ge''lb ... 
· · d h · b" ··ı ··d d .1 1 . lik 1 kl .. dd t k zait degı, ayna zamanda pıattr. tan çe mmeme te ır. o aft 11· 

yat ı~~ne a cı genış. ı ro çu :. evam 1 e ~ır te .ça ışt~ .an ~u e c:e a- Dere suyu, bilhassa çocuk vefiya- tasyon yolu fOSeıi halinde yapıl· 
e.tmeRe brar verm1<1 ol~n. T urk Ta- nunı yevmıy~lerı~~n T ~rk. ~ ar~h~u- tına sebep olmakta idi. Tek kelime mtf, bütün köy ve kasaba yollari 

1 rılı Kurumu, yaz mcvsınunde muh- mm unca verılecegı de bıldmlmtştlr. ile, Besni bir kerpiç yığmmdan otomobil ve araba İfliyebilecelc 
...;, --- - - ibaretti. duruma sokulmuttur. 

B ık 1 d Bir enkaz halinde tezellüm etti- lktısadi sabada da mühim te-a an ar a ği memleketi imara çalışan Cüm- rekkiler vardır. F11ttkçılığı ihya 
buriyet hükümeti, f eyizinden Beı- için lüzumlu tedbirler ahnmıt ve 

yuvarlanmıt bulunuyor ve umumi efkar ~mı iddia edenler vardır. niyi de istifade ettirebildi. Besni- üzümlerin fenni surette kurutul· 
bay Rooıeveltl akamete uğramakla it· yi de bir çok yeniliklere kavufhır· ması taammum etmeğe batlamıt-
ham ediyor. Buhran hutalağırun nükset· V AŞlNGTON. 15 ( ö.R) - Reisi- D •• •• f • k d l • du, müteaddit eaerler yapar ve ka- tar. Besnililer, maarifaizlik yüzün .. 
meeinden ve halk yemek.haneleri önün· ci.imhur Roosevelt Kongreye ve mltlete ort mutte ) ev etın sabaya yeni bir çehre verirdi. Fa- den çok geri kalmıtlardır. Eıkl 
d 1--'-1 ._ f"lel ri ' " 1 d hL"taben radyoda verdi;o:.i bir nutukta hü-

e ... uaer "'a. t e nln çoga masın ıın & kat, ne kadar çahtılaa, gayret ve idare Be.niye ula mevki ve ebem• 
eeul tutul od B R lt d kümeti.n işsi:dere yardım hususunda sar-

:obatlaruıanUW:\ır a~kıe:;Y:~e mal~ fettiği gayretlerden babsetmit ve işsall~ tı·caret fı· ıoları t.~:1'~~::.:~~~Ç~:k~~t~:t>t:~ ~~:U::':!~~!~nr.ı.llJı~cebtn'lal~~~ 
olduktan konııreye l\Ukmünü yütütrneğe ğin artmasına millıi. olmak icap ettiğin\ ..; • •b . l k ...., uca ""'lılll 
nıuvaffak olamamıtbr. Karıısında hatin söyliyerek ıunu da ilave etmi~tir : va .. , ıuyu ~e topra.ıı 1~ ~·re a- elinden kurtarmak için her türli 
bir muhalefetin dikildiğin{ görmüo. mali l1 adamlara bilmelidyler ki işsizlere saLa olmaga gayrı muaa.ıttar. gayret ıarfetmekten geri Clwmi· 
rneeelelerln mtt.akereelnde tahsi prestiji- yardml tçin sarfettiğimi:r: paranın mühim Sofya. (M.H) - Zora gazetesi bir surette sefer yapmaktadır. Kös- Bu ciheti göz önünde .tut-:n al~- yor. Çatta güzel Ye ııhhl fUtlarl 
nl 1arean bir reyle karoılaomlftlT. Taraf- bir kısmı muhtelif vergi yollariyle yine yukarıki baslık altmda ve «Gazeta tence - lstanbul arasındaki milhim kalılar kasabanın, Beınıye ıkl kı· haiz bir ilk okul kurağı kundmu ... 
tarlannın. hUy(lk bir kı.smı kendi. tarafın• lıa:zineye dönmektedir. Polska» dan naklen neşrettiği bir ya- hattan başka Pire, lskenderiye ve • lometre mesafedeki .Çat m~vkl- ~r. Bunu diğerleri takip edecek· 
da yeralmam1tlardtr. B. Roo3evelt bul itbilmlara cevap' ztda Balkan antantma dahil devlet- Akdenizin garp iskeleleri, Romen fi- ınde ~lma~llnı tenıı'! ~tmtf "!e tar. 

Amerib Ciimhurreisinin daha iki ıe- olarak diktatör olmak istemediğini bir 1 lertn ticaret filolarını tetkik etmekte- ?osunun muntazaman sefer yaptağı bu ten;~:. vekı~ler b~ye~nm tan·ıp Trahum mücadele tetkilib Çat• 
nelik mtlddeti vardır. Bu itibarla verilen daha söylemiş ve Birleşik devletler için ldir. Bu yaztya göre bugün bu dev- yerlerdir. ve tbı İ ıne ugradıgı cıhetle inşa· ta on yataklı bir haatane ile bir de 
rey mevk:Unl sarsacak deiıldlr. Fakat ye- en iyi rejimin parlamanter formülden (etler içinde en kuvvetli ticaret filo- T'" k t' t f'[ d R 1 ata &f Aruntfbr. • diıpanaer açmı,tır. Bundan önce 

. • ur ıcare ı osu a omen e- ç t, M 1 h ı· • · h Be • d • • 
nl intihap zamanı gelince bay Roosevd- ibaret olduğuna kani bulunduğunu tlave suna malik olanl Yunanistandtr Bu . k" d f l l kl b b a a atya ava ısmm en Of iRi y\iz e yetmıfı geçen trahom 

k b • x. h t ha b" A devle. tl hrın m en .az af 01m~ma a era er mevkilerinden birisidir. Suv11 ve iki yıl ir-inde yarıdan fazla az.al· 
tin de bay Hooverin eı i etine ut§nyaca- etmiştir. .u~us a.. zı. gar 1

1 
vkrub~a d ede- emen aym se er ert mu~t~~man havall, hakikaten güzel olan"Çabn mıtbr. T 

Shirleyin sacları • 

F oks stüdyosunu düşün
düren bir mesele oldu 

rıvre musavc sayı aca ır erec e yapmaktadır. Fakat bu her tkı falo da dört b. 1 ... k 1 
b l Y . b .. .k. ·ı h '" k"" . d . l lı--L ·ım k yanını ın erce agaç ap &· u unan unauıstan, ugun ı ı mt - u umetın yar ımıy e ça ~ı e -

Çekoslovakya yon tonluk ticaret gemisine maliktir. tedir. Ancak bunlarm istikbalde in
Bu itibarla Yunanistan beyne:mllel kişaf etmeleri ümidi çok kuvvetlidir. 
ticaretinde çok önemli ve büyük bir Bilhasaa son zamanlarda bu husus
rol oynamakta ve 20 yaşım mi.iteca~ ta Türkiyede pek çok çalışılmakta- TUrk dı9 ticaretindeki 
viz gemileı-ln almmamas•m amtr bu- dar. Ankara hükümeti eski deniz ti- mevkii 
(unan hir kanun sayesinde kendi ti- ~ret filos.~nu ihya etmek ~melinde- Prag, (H.M) - Prager Pres <;.e-

dır Bu Cumleden Olmak UZere Al koslovakyanm Türk d• .. tt0caretı'nde 

A. TOKSOY 

Trakyada 
~irai vaziyet çok 
mü.sait bulunuyor 

caret filosunu ~ençle~tirmiş bulun- · - o.v 
makt:ı.dtr. • manyaya mecmuu on milyon Türk haiz olduğu mevkiden bahsederek Edirne, 15 (Hususi muhabirimiı-. 

\.' • _L Y 1 lirası değerini ihtiva eden 14 gemi neşredilen istatisti.ldere göre Türki- den) - Son bahar mevsiminin pek 
ı unanıstanOdn sonra u~os .ıvya 1 B 1 h b' · 1600 · 1937 h d · · • k 

Hollvud 1 1 Nisan 
gelmektedtr. Yugoslavyanm ticaret ısm500ar0amıştır. ~ndarml erk ırı yenm ld !1 ı, .tıh~'~etınm1 lço4 4 ziyade müsait gidişi çiftçiye fazla 

etmişlerse de Mr. Temp.le buna şld- f :L 400 b" _ _ı b" k 1. - ton hacmm e o aca tar. artmış o ugunu, tl l:Wltm , tohum almak için zaman verdiği gİ· 
d 1_ h t f . . Ç v tt0SU ın tona.ur ve ır ço ı- B d d T" k' h""k"' ·ı ( 192 c. ·ı ) ehe mu a e et etnnştn. ocugun I d ki l'k bul un an maa a ur ıye u u- mı yon geçen sene ,J mı yon bi bu ilk bahar mevsiminin de yağıtli 

F k d d t L I I t_ man ara ve a acı ara ma ı . u- . I .1 . d . l I "h t 138 ·ı ( , o ı atü yosunun i areci eri ~apris erine X>yun eğmeıt. iycap et- k d" l k . d k" d meta ngı terenm var ımty e stan- ve ı raca m mı yon geçen sene gitmesi kışlık ve yazlık rnezruatı 
h 11 t..L 1 l 1 Z Sh" 1 k nan en ı meme etı arasın a ı e- b ki b' .. d . 117 7 ·ı ) T·· k 1· l , .... e emmiyet oir meae e i e meşgu - miştir. ira ır ev u,mpanya için . . . . . . u a ır tersane vucu a getir- • mı yon ur ırasına >a ıg muhtemel bir kuraklık. tehlikesinden 

C:fGrler. fedakarlığa diyecek kadar çok para nız tu:°:retmt yapmakla ıkt~fa evi~- mektedir. Bu tersanede beş bin olduğunu, Celcoslovakyanm 3 mil- kurtarmıştır. 
n_· d l uk dd - ·ı trlektedır Son Z<lrnanlarda ita.iv h- l k ·t . l ed"l bil k . 1· l k t 'l T" k "th l"t d oeyaz per en n m a eratmt ı - etmektedir. Filhakika Mickev Mou- la · T' .... tonu gemı er una ı e ece ttr. yon ıra ı sa ış ı e ur ı a a m a Son günlerde Trakya bölgesine ve 

il d' l bi k fi k ıla k man nna, ıryeste ve Venedı~e se- M l" d k. r· k. 34SS k"lo 5 . . ld""'' , .. . E f l d • . 

ıg ~n- ıren yen ir r:11Fek arşd··'~~ - se'den sonra Amerika.da ondan çok ferler yapmak hususunda bazı tecrü- .~.~mb. urh.'I ur l~yke. b' 'tab'?ebt- Çeıkncalgeakıgım, m6uşlten.lsı a ıyl'e l ~ cıvarına mevaım yağmurlan düı-
armı zannetmey nu o su uşun- rağbet gören ve kazanç temin eden re lK ır sa ı e ma ı tır ve ıt ı u os ov yanın • mı yon ıra ııt. müştür. Ciftd h.avalann açmaaiyle 

<16.ren ~y 1917 senesinin en çok yıldız yoktur. ı be!erde bul1;1-nulmuştur. Bundan ma- lenizlerden istifadeyi düşünmekte- mübayaat ile Türk ihracatında 7 in- beraber bir kmm yazlık mezruat to• 
rağbet g(Sren artisti Shirley Temple s·· 1 d·~ · .. Sh" le b ndan ada Yunanıstana, Arnavutluğa ve dir. Şimdilik ayni gaye ile «Deniz ci geldiğini, Türk dış ticaretinde bi- humlannm ekimine ba,layacakhr 
aiddir. oyk~n f~gı· ınel g.orde, baır ky suurette hatta lzmire de bazt seferler yapıl- Bank» adında bir müesseıe kurul- rinci mevkü Almanyanın haiz bulun- Bütün böt~.Je ve bu meyan·.L Edir: 

k d• Sa sonra ı t ım erın e s a t Fak K d . M d . T k" . hal" Kıc:u a.a Shirley b(iy{lme te ır. rışm .. .. kt" ı" af·· ler·- bulduk- mı~ ır. at ara enıze, ıstra ve muş bulunmaktadır. Bu müessese u~unu yam ür tye tt atının nede mezruata zarar veren karır:nıfar. o ki 1 · ak d ed gorunece tr. 1'..UV or m K d " f l k k eli 1 · 1 T'" k" · "h "' 42 1 · ' Al · ... -
uk mle e~mKiüta!ıkm ta b"'e~.amk ld e- lan saç tuvalet sekli saçları ortadan u .~bese .muntazal mf s~ ~r er ya~mbea en. l v~~ur aknyboe .ur fıyelnı.n .ı ra- T7'?. k.' ~hını madnya~n3v6e~mı! dve la sıkı bir surette mücadeleye devam 

ce r çu te « uyu yı ız• k k d 1.: .1 kt 'ba tecru sı, maa eae , ıyı ve mus t cat ış ermı ve a taı se er ennı tan- ur ıye ı racatın an -ıc ,J nı e olunmaktadır 
k k- d kla . · 'k ayırara ur e a ' e tutma· an 1 - • l . . Maah h"" · 'd d k . y I .. Al l ld ... T'" k' · pe ya m a çocu r ıçm en nazı . V Sh" f k d" . . . t netice er vermemıs.tır. aza u- zım ve ı are e ece hr. apı an uç manyanın a mıt o ugunu, ur ı- Hükümet Vilayet Ziraat fdareıl-

bl 1 ba k rethr. e ır ey en ı ısmmı aşa~ k " . d . d y ilk 1• .. T " k' h'"k"' · al t l k tl r ya_ş sayı an on yaşına saca . . . umetm yar rmt sayesm e ugos- yı ı p ana gore ur ıye u umeh yeye m sa an meme e er araem- nin tesbit edeceği muhtaç kt>ylülere 
Daha §imdiden fizik teşekkülatı bi- yan saç modasınd~n s~nra ~hırley fav ticaret filosu Akdenizin garp kendi tersaneleri için üç bin amele da Cekoslovakyadan evvel yalnız tevzi edilmek üzere Edirne merkez 
raz de~İşrniştir. Biltün hassas ruh- ~r~ı~da saçl~n duzeltılmemış olan iskelelerine olan seferlerine rnunta- angaje edecektir. Bundan maada Amerika, Rusya ve lngilterenin gel- kazrun için 261 ton yemeklik bu~day 
lan yumuaAtan altın renkli bukleleri bırıcık Amerılcan kızı olacaktır. zaman devam etmektedir limanlar ima edilecek ve yeni iske- diO.ini yazıyor · · B b "'d l Edim 

Y"" w. • ~ "' • _ vermıştir. u ug ay ar e mer-
eemerleşme yolunu tutm':1ştur: . F aka_t moda o kadar çabuk degı- Yugoslavyadan sonra gelen Ro- leler kurulacaktır. f stanbulda gere1': Die Zeit, Prag. Agrasol firmasının kez kazasmdald çiftcilere dağıtıla .. 

Stüdyounn kuvaförlen Shırleyin şı.vor ki... men ticaret filosu 200 bin tonu g-eç- Türk gemilerine ve gerek ecnebi ge- Türkiyeden Çekoslovak zahire şir- caktır. 
ya eaçlanru boyamayı, yahut ta ken- Bütün Amerikan kız: çocuklarının l memekle beraber bu filo Ba~kan ya- milerine mahsus büyük kömür depo- keti için 600 vagon çavdar sahn al-
dlalne blr perük hazırlamayı teklif onu takip etmiyecekleri ne malum... rımadasınm her tarafına· muntazam lart yapılacaktır. dığmı yazıyor. . -- --- . 

-=--
General K. Diriğin 

teftişleri V~P~Z .... , varmış diyerek evvelki herifi bırakıp! kapattım öteki saham açtım ala gü- Benimde yarim jandarmada ça-
M AS All AR J ibana sarıldl . . . Ben hane sa- 1zel kıymalı mıhlama yapmış onuda vuştur. 

1 
hibi hovarda ile uğraşmaktan yor-' güzelce orada yedim ve bir tutam sa- Gitmede beyim gitme karşıki dal- Kırklareli f 5 (Hususi) -Trakya 

1 
gun düşmüş cansızdı yere çarptım manda ona koydum. Samanın üstü- lar jandarma Umumi Müfettişi General K. Dirilt 
kurtuldum. Endim aşağıya tüfengi- ne çıkıp yattım. Yarım saat sonra Beyim çok kıymetlidir memuri- dün sabah Edirneden tehrimize get... 

, 1 mi kapup simidimi ve bohçaım aldım eaman1'anenin kapısı açıldı baştmı yete gönderme. mi:ş ve bazı teftişler yaptıktan sonra 
yola çıktım. Birde baktımki benim kaldll'ıp bakttm. Bir jandarma ile ka- Beyim İşte ben emrinizi yaptlm. Teldrdağma geçmiştir. 

HALK 

Evvel Zaman 
• herkil arkadaşt gidiyor arkadaş seni dın geldi jandarma kadına aman kıy- H~ydi ... beyi~ .köye gel~pte muhtara Edirnede 

1 • d kurtardım hani bana yük ile ekmek 1 metlim sen benim neyime yandm çagudıgm gtbı bana çagmver. ç ı n e mı2.wıı EW&mıta., verecektin iletsene diye çağırdtm as·ıdiye sordu ah beyim atm üzerine Pek ala kadımm deyip orada. bir Eg"" itmenler kursu 
- Yazan : METiN ORBA y la bana bakmayıp bıraktı gitti ben j binipte tüfeği kucağına alıp korucu- saman çatalı varda çatala ata bıner 

ı 
yola devam ediyorum o gİce gittim ya ve muhtara Ahmet ağanın oğlu gibi çatalldı saman hanenin boşlu- Edirne, 15 (Hususi muhabirimiz-e aşıma ne er geldi• ?. yarınsl gine gitti.m. Kar devam edi- firardır çabuk onu bulup bana geti- ğunda at gibi hahi hahi. diyerek olan· den) - Karaağaçta Şehir Yatı Oku-
yor bir köye vardım. Yatacak sakin rin diye kumanda etmen yokmu ya mağa başladı korucu muhtar diye lu binasmda açılacağmı bildirdiğim 

_ 3 _ olacak bir yer istedim. Köylüler bana işte buna yandim. Kadın jandarma- seslendi. Kıymetlim burası bana dar Köy Eğitmenler kursunda derslere 
bir yer göstermediler. Meydanda kal- ya aman efendim sen benim neyime geldi. Ben yukardaki üstünlerden bugün başlanmıştlr. Kursa Umumt 

Ben hemen hergilin köşelerinclen,atayımda kurtarayım dedim. Evin dtm köyden çıktım. Giderken önü- yandın~ dedi jandarma ah Qekerim hophyamk korucu muhtarı çağıraca- Müfettişlik mmtakası dahilindeki 
bir parça un topladım avucumda to- üzerine çıkmanın çaresini aramağa me bir samanhane geldi içerisine gir-j harman tarlasına vanpta fistarurun ğım dedi. Pekal& diye kadın cevap Vilayetlerden 250 eğitmen ittirak 
Pıın yaptım herif süpürgeyi herglli:n başladım nihayet avluda bir merdi- dim yarıyansına kadar tükenmit sa-• eteğini belin sokupta gel bUcil bUcil vercliJandanna yukarda 1 inci üstüne etmiştir. 
içine soktu başım uzatırken hemen ven dayalı duruyormuş hemen mer- manm üzerine çıktım. ince mısrr sap- meee meee diye buzaları çağırman çıktı muhtar diye çağırdı cevap yok Kursta tadrisat yedi ay sürecek v• 
\Ilı topanını gözlerine doğru attım diveni evin saçağma dayadım muta- lan var hemen arasına yattım. yokmu ~ beni yaktı kavurdu beni gö- öbUr ustuna çıktı korucu diye ses- kursu muvaffakıyetle bitirenler k6y· 
\ray anam diyerek yıkıldı. Ben he- bık geldi. Oralarda taş aradımaada Yatsı vakitlerinde samanhaninm rünce bir şarkılar söylerdin onlarada lendi yine cevap yok nihayet benim lere eğitmen olarak gönderilecektir. 
tnen tüfeğimi simidimi bohçamı alap bulamadım. Elime eşeğin semeri geç- kapıat açıldı başırnt kaldmp baktım pek yandım tutuştum. Kıymetlim üstümdeki usttma tokrar korucu di- --=-
~ere kaçtım. Herif hovardayı tutup ti. Ornuzladtm evin üzerine çıktım. bir kadm başında tepsi Üç tane sa- hadi şekerim o buzağılara çağırdığın ye bağırdı. Ben ne \'& d y, .. bağırdım. Hac merasiminin 
•çeri odaya koydu ben saçak altında- Semeri bacanın ağzma ölçtüm ta- han kapaklı boşluk yere bıraktı git- gibi bana bir yol çağmver kadın ça- Kan bir ta.rafa jandarm:ı bir tarafa .c [ • 
Ytrn sopa gürültüsü gök gi.bi gürle- marn mutabık geldi. Semeri bacadan ti. Kadın gide dursun ben aşağıya ğırdı. Birde beni görünce jandarma- kaçtılar. Ben ıimdi düıündüm. Şim- ,-i mı 
Yen hovardanın hali yamandı acı- aşağı koyuverdim. Semerin paldumu endim sahanın kapağını kaldırdım lar hakkında gazeller söylerdin onu- di bunlar gellrler beni burada tutar- Bir Mmrlt firma bu seneki hac 
dırn. boynuma geçti paldum bacadan ata- bir klZ8.mlı' hlndi oh hemen alıp da çağınversen ya. Bat Ustüne efen- lar. Kapıdan çıksam izimi taltip eder· merasimini filime almıştır. tile defa 

Herifi kurtarmağa karar verdim ğı beni çekti. Paldır küldiir aşağı düş- bohçama koydum baklava eahanına- dim. Çağırayım. ler meğer aamanhanenin arkasından olarak Mekkede cereyan eden bu 
\re evin ilz:erinc çıkıp bacadan bir sey tüm hane sahibi bunun arkadaşı ela ela bir tutam saman kovup kapağı~ Jandarmanın alaylar kavutudur -BiTMEDi- merasimin filime çekilmesine md-

taade edilmistir. 



. Tuna A vrupa~ının ikıbeti 
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BiZANS SARAY iNiN /C Y UZU 
...............................•.............................. : •...••....•.•..••.... 

Rumen gazetelerine göre Prag ve 
Budapeştede tahakkuk edecektir 

Artık acı günlere veda edeceğiz 
Bükre• (M.H) - Timpul gaze

tesi «komşularla dostluk» baflığı 
altında neşrettiği bir yazıda ez
cümle ~öyle diyor: 

bir sa r dete kavuşağımız 
Biraz daha sabret .. 

«Yeni hükmetin beyannamesi
nin harici siyasete taalluk eden ci
hetinde üç nokta vardır: 

1 - Milli kumandammızın ga
yesi milli topraklarımızın müdafa-

T eosya, ta•kmlığını hiç belli et- ı Engel dediğin adamın ölüm kur- yarın akşam gelmemeli. Anlıyor ası. 
mek istemedi. Sadece ve lakayt) hanı olacak, bunu bil.. '. mumn? Bunun için de yarın biz- 2 - Bu siyasetin, hükümdarın 
görünmeğe açlışarak Teklaya sor-• Ve Koldiyos böyle söylerken zat ıenin Büyüka.daya, valide im- yüksek garantisinin altında bulun-

Yepyeni 
günler 

bir hayat ve güzel 
pek yaklaştı.. Biraz .. 

du: I elini beline, belindeki hançerine . r-aratoriçen:n hu!unduğu m&nastı- 1 ması. 
- Ya ... imparator, validenize götürdü. ra g:tmen ve ona imparator tara- 3 - Romanyanın harici siyes· 

ne zaman haber gönderdi.. T eosya ağır ağır cevc:.p verdi : •

1 

fınd.:.n gönderildiğini söyliyerek tinin, ananevi dostluklara, ittifak-
- Dün .. Ve galiba artık anne· - Bu engel... T eodoradır.. Scnmamas a~n-ayında yapılacak lara ve bila istisna bütün devlet-

min büyük adadaki inzivagi.lnn- - Valide impa:1atoriçe ha.. dinbü~ aleminin bir gece sonraya lerle bilhassa komtularımızla olan 
dan $araya gelmesine muvafakat ; l~oldiyosun hançere giden eli kaldığını söylemekliğin lazım. dostluk münasehatına dayanması. 
edecek. ı yanına dü~tü, ba'ı göğsü üstüne Koldiyos derin bir nefes aldı. Çok güzel.. Bu sağlam prensip-

Bu ikinci haber birincisinden büküldü. Ye:rlere kadar eğildi. leri va.kit kaybetmeden takviye et-
daha mühimdi. Birden halinde bir fevkaladelik - Yarın aktam valide impara- mek lazımdır. ~ ., .. ,,~:~t:\-ı ''· i,)(;~~~~_:;<~ ::.:=~:} « .. 

Teodoranın saraya gelmesi, tek- olmu,tu. toriçe Senmamas sarayma gelmi- Nazarı dikkatimizi celbedecek . -~~t!~~\l~ . ..if;::i(\1->:0> .. ;'_>-;~-ı~- · 
rar sarayda kalması çok mühim . Teodoraya karfı bir ıaygııı mı yecek .. Buna emin olunuz. dedi. iki mühim nokta mevcuttur. Prag ·'' "" ""''°~"·>,;:i;iy.,~ , 3 -----~~--~?<;>'<'·--~'·\.;,:'.~~ ... ~"'.'. -> . ..:.; 

teYlere işaretti. Uzun yıllar salta- ; vardı, hayır .. Fakat o bir askerdi. Bizzat yarın giderek ona iropara-Jve Budapefte. Tuna Avrupaıımn Amıral Horly Karakoviyi :ziyaretinde 
nalın tadını tatmı,, devlet ve saray Bir kadını ve kahpeyi kahpecesi~ tor namına emirlerinizi söyliyece- akıbeti, İfbu tehirlerde tahakkuk nm, Romanyanın ve Yugoslavya- makta olmasının teyidi aklı ıeli• 
idaresinin dizginini kullanmı~ ~ne öldürmek istemezdi. ğim. edecektir. Prag ile Budapette, A- nın bulunması lazımdır.» min bir ifadesi demektir.> 
olan bu ihtiyar fakat kurnaz ka.dı- 1 Mi,eli ölliürecekti. Çünkü o.. - Bu söyliyeceğin yalan da hiç vusturyamn Almanyaya ilhakı gü- ROMANYANIN DIŞ FRANSA VE MERKEZi 
mn saraydan uzakla~ması için Va- Rakibi idi .. Fakat Teodora.. bir vakıt tekzip edilmiyecek Kol- niindenberi aynı fenomen kar••· . P?LITl~SI AVRUPA 
sil neler çekmemi.ti. 1 T eosya, Koldiyosun kafasında diyos.. smda bulunmaktadır. O da, iktı- ~Jn.ıversul g!2etesı «Hand aiya• Universul gazetesi cFranta Ye 

Şimdi üçün:ü Mil7elin onu tek-
1 
geçenleri anladı.. - Evet .. Çünkü tekzip edecek sadi ve siyasi tam inki!af halinde s~timız» batlıS:~ altın~a Def~ettiii merk~~ ~:vrupa» .batbğı altında 

rar saraya çagırması ve hunu _ya.- - Aptal.. diye haykırdı. Sana o~an yegane adam imparatordur. bulunan mütih9 bir kuvvetin kom- hır yazıda ezcumle fOyle dıyorı netrettigı makaleaınde, Awıtur .. 
parken de Vasile malumat verme- Teodorayı öldür emrini vereceği- imparator ise yarın gece sabaha fUluğudur. Alman nasyonalizmi, «Yeni h~kümetin netrettiği be- yanın Almanyaya ilhakı, merkezi 
mesi her halde mühim bir sebebe mi mi sandın ... Hayır .. Böyle bir çıkmıyacaktır. Çekoslovaktadaki sudetleri kendi yannamenın ıon kısmında harici Avrupada derin tesirler uyandır-
dayanıyordu. 1 -;,ey aklımdan bi"-.. geçmedi. T eo- - imparator yarın gece saha- tarafına çekmek arzusu ile Çekoı- siyaset programımıza dair sarih dı. Kansız kazanılan bu muvaf• 

Bu sebep ne olabilirdi? dora bize, bizim yarın gece göre- ha çıkmıyacak ve biz de .. ikimiz lovakyanın milli vahdetini tehlike- malômat vardır. Milli ve daimi fakıyet, aamimi doıtlukları tüp..-
Acaba Senmamas sarayındaki 

1 
ceğimiz İfie engel olacak.. Çünkü de sabahı ba~ba,a Marmara açık- ye koyması muhtemeldir. Feveran kumandalal"dan münhais olan Ro- heye dütürdü ve ananevi eiyaıet .. 

cün~~\I Vasil aleyhine bir tuzak ' imparator onu da cünbüşe davet larında .. Saadet ve hüriyet yolwı- etmekte olan bu nasyonalizm, kay- °:1anyanın. haric' •İyasetinin gaye- lere de emniyettizlik hiHİ tevlit 
mı ıd1? etmiş .. Teodoranm oğlu üzerine da kar~ulıyacağız. Haydi Koldi- namıya müheyya bulunan Macar sı, sulhun ıdamesi ve milli toprak- etti. Filhakika Avrupanın bu lııs-

0 gece bir tuzak gecesi olmasa ne kadar dür.idin olduğunu bilir- ycı .. Çoğu gitti, azı kaldı .. Bana nasyonalizmini de ısıtmaktadır. larımızın müdafaasıdır. mında siyasi ve manevi bakımdan 
bile. !eodoranın ıaraya d"n;nesi si.n. Eğer c~n?üşe gelecek olursa j~~şı olan a11kının hu son tecrübe-, Tu_.na devletlerin~? istiklallerine H~~el ~~y~nnameıind~ fÖY· bu h~diıenin uya?dırdığı heyecan 
Vaadın yıldızının kararma~a yüz hız hareketamızde serbest kalama- sını de muvaffakıyetle başar.. taallUk eden son mudafaa hatları- le dıy~r: «Hükümdarın yüksek arazı muvazenesmde yapılan de-o 
tutması demekti. yız. Teodora Senmamas sarayına -BiTMEDi- n.ın henüz sukut etmediği fÜphe- g~ranti.sı .altında bu~unan harici ğitikliklerin tevlit ettiği heyecan .. 

Teosya, üçüncü Mi,eli bir an ev- • ınzdir. Budape,tede milli duygula- ~ı~asetimız, ananevı dostluklara, dan daha kuvvetlidir. 
ve) yok etmeğe karar verdiği için SiLAHLANMA n kale almakla beraber indelhace ıttıfaklara ve bili istisna bütün Avrupanın muvazenesini müda· 
kendi kendini adeta tebrik ve ze- ~~c~ri~~anın mevcudiyetini, isti_k- devletlerle dostane münasebata f~.a hus.uaun.da büyük devletlerin 
kasını takdir ediyordu. Allah vere lalını dıger komsu devletlerle bır- dayanmaktadır. gosterdıklerı mutavaat derin bay• 
de yarın gece batka bir hadise çık- likte müdafaa etmeyi arzu eden A Çok sarih '!la? bu beyanat. mil- retJer uyandırdı. Şüphesizdir ki, 
aıadan imparator öte dünyayı boy- pek çok münevverler vardır. Prag lı menfaatlerımıze uygundur ve kuvvetle meydana ,gelen Ansch· 
lua •. Fakat, hiç bir hidiıe çıkma· Amerı·ka sı·la"' hlann .. a ise, Çekoslovakyarun vahdetin ve m~~leketin tasdikine iktiran et- lua'u kuvvetle men'e kalkıtmalC 
u. yalnız Teodoranın bulunması a otoritesine zarar iras etmeksizin mıttır. Son zamanlar zarfında Tu- harp demekti. Halbuki Tuna Av• 
batlı ba,ına bir hadise ve bir.. azhk haklarının teminat altına na Avrupasının muvazenesinde rupaaında hiç bir devlet bunu arzq 
tehlike idi. t h " almnıasma bütün samimiyetiyle vukua gelen genit değitiklikler, etmiyor. Fakat, mevcudiyetleri ve 

Bunu naaıl önlemek kabil ola- a sısa Jfl} arttırıyor çalı.maktadır. Çekoslovakyadaki vaziyetimizin tasrihini icap ettiri- iatiklalleri muahedelere müsteni• 
cak ı azlıklar meselesinin sureti halli, yordu. Hükümetin beyanab tam bulunan bu devletler, yirmi sene· 

t~kla ve Etkarinadan ayrıldık- VA.c;ıNGTON 14 bütün merkezi Avrupa aiyasetine ~amanında yeti9ti. Hali hazırda denberi bu muahedelerin kudsiye• 
tan ıonra odaıma kapan:lı. 1 (A.A) - Deniz hn- bakim ol8:caktrr. Vaziyet icabı ha- b~tün ~evletlerin bey?elmilel 'Va· ti~e İnandılar. Bugün ise beynel~ 

Uzun uzun düsündü. kanlığı hal ... n Sena- sıl bu baglanhlar, her zamankin- z!yetlerı, ... her zamankmden daha mılel taahhütlerin kıymetini, yeni .. 
Aklına yine m~afız kumanda- 1 to deniz komi~yo- den d~ha fa~la ehemmiyetlidir. zıyade ~gırdı~: ~omanya da bun- den tet~ik etmek mevkiine düttil~ 

JU geldi. nur.da tetkik edil- Macarıstan ıle Çekoslovakya, is- dan harıç degıldır. Romanyanın ler, dedıkten sonra yazHına töyl~ 
Derhal ona haber gönderdi. mekte olan deniz ti~lalleri?i .teyit etmekle mü.terek vaziyeti y~ln? bugün değil, 16 nihayet vermektedir: 
Yani Koldiyos, fettan kadınm 

1 

pTOgn.mı tah~i~<=tı- bır p~emnpı müdafaa ediyorlar de- u~rdanb.erı agırdır. Tuna havzası, «Bütün bu hidiıelerden ıonra 
kar,ııında ıusta duran köpekler nı tadil ederek . ··.:· . . mektır. Onların yanında Lehista· mılletlerm ... muhaceret yolu idi. fU sual tabii olarak kendiliğinden 

· .nbı· duruyor, .. o··zterı·nı· go"zlen'ne .mecıı·0 tarafından .,· ... / ,;~_,·, .. /·'-~ -=;,;~ d•••b••• 
1
f .. b••.•k .. ı••u· .. ~·~· ........ ~~ ....... Karpat dagları da tarktan gelen meydana çıkıyor: Büyük devlet-

•· e ~ .%.~-, n,.-xx, . .,. ··,. ,.9.i .. :., e u a rı a arın ıstıhsal kabi1ıyetleri- ak 1 d d . 
d!L-ı·f, anından çık .. cak emrı· 

1
°fa kabul edilmiıo olan ,"''':':~. •''< i!<-,~ .)t< · h dd" · L·• ın arı ur uramaınıf ve garbın lerm fU mutavaatları iıtikbalde 

.l&lll e- 06 ., ·$·= ,~~=•·,~ nın &on a ını teş1UJ etmekten uzak 1 k t k • 'h d k ı-ı·n beklı·yordu. 121 milyonu 250 YÇ, A=JZ----~ b l d v k d d" ı meme e zaptetme •ttı atına ete errür etmivecek mi? "\' ,'-='i?ii -t ·. u un ugunu ay e ıyor ar • 1 V • . . 1 
• 

Teosya bu çılgın f4ıkına: milyona çıkarını~- '"'· ~ ;tJ"rt,f· ,~ VAŞtNGTON, 14 (AA) - Ameri· manı o amamıt~r. azıyetı ıcabı Bu husustaki ilk plim itgal 
- Koldı0yo•, dedı'. Yı'rmı' do··rt tır. Bunun sebebi f.;'/j.m >.l .''~.l(~l kalılar günu·· ·· b · ı · · . h Romanya, kendı etrafında bulu- eden Fransadır. Milletlerin bakla· .. . .,,'im·' ·'··).· ,,_.,_. munase ehy e reısıcüm ur b • k • Jukl ıaat kaldı .• Yirmi dört saat sonra 60 milyona çıkan ... 'i.\f' ~ ,, . w~ . Roosevelt rad d .. ] d"V• b" k na~ ır ço ımpıuator arın :ıe- rının ve beynelmilel adalet fikirle-

b 1 k 
zırhlılar ebadını:ı '\f.)'.~~:, ~~; ·' ~= _, ta cenub·ı Amyoika ııo~J)e lıgı . udnutu] k. vahne tahit olduı Bizans impara· rinin müdafii olan Fran1.amn bir 

aıhra a da, fe a etlerimize de, Bi- .. · ,~ .. ~,,_ . :=- er a mı et erıne ost u torl it 1 R fi k d f I zanıa da veda edeceg"' iz. Yeni ha- değişmc!'i, 2 1 mil- · '"'~:.i,;:~~·M-t:X::} ,.,;.;,;;;.:;;-,;ı.t!P·\»·... · · · !hitabında bulunarak b"..;:_ Am 'k l l H barı, su an ar, omano ar ve ço e a ar formel beyannamele· u • ..,, erı a ı a· a ıburg]ar • • • • .k F k • • .. 
yata ve yeni saadete kavuşacağı- yona mal olan iki Aman Sultanı Londrada tank içinde tecrübeler yapıyor nn müşterek ideallerini kaydettikten son· B f rtn I ·· k ·ır ... d.nı 1f1~1 

• a at, emrıvakiler aoz 
mız gün çok yakla.tı. Fakat bu tayyare gemisi tonil:ıtosunun artması ve Taymis gazetesine göre Va§İngton de· ,ra bunların sulh için mücadelede hulun- U ~ a ara &rf~ ... 1!11 !b~~lı~ı- d ml~mıyor. Avru~anın bu kısmın· 
•aadetimizi son dakikada bozacak 50 ila 70 milyonluk muavin gemiler in- niz ve hava mahlelleri lngilterenin kendi- I duklanru söylemiş ve onları ara]arında b~d md ademİ!:ttsgİıı gı ~ dııtık· ~ı ?1emleketlerm efkarı umu• 
bir engel vardır. ~asıdır. sine lazım olacak harp tayyaıelerinin iyi geçinmeğe davet eylemjotir. .a. eh d etlece · u .. ~nfı ame- ;uyesı, hu ıe~pl~rden dolayı, 

Muhafız kumandam vahıi bir Deniz bakan)ığı yeni icat1arm tecrübe- çok mühim milcdarda Amerikada kolay- LONDRA, t 4 (A A) _ Milli mü Rımı, u !' arı~ı~ın ~u a a~sını ransamn harıcı ııyasetinin bu 

ha 
'b. ı ak d ' · ah · d 'l 15 ı . . . · - umen ııyasetinm daımi kuman- tarzda lnk. f d h k yvan gı ı go uyar sor u: sme t suı e ı en mi yonun azaltıl- Jıkla tedarık edebıJeceğı kanaatindedir· dafaa nazırı lnskip avam kamarasında d l ak .. t h ifa ın an eyecana a· 

K
. k. b ı T ah - k •· ı B ası 0 ar goı eren ükümetin pılmıtlardır ç·· kil' b · t 1 - ım. ım u enge , ac, t t ı maeını ıs teme teaır. er. u mahfeJler avam kamaraAında ya- beyanatta bulunarak Jngilterenhı 19 3 7 b . .h" l F • un U ınyase ya • 

ve saltanatı devirmeği göze alan~ pılan bir beyanata cevap olarak Ameri- yılı içinde yetmişi dominyonlara olmak kieyann~kaı, t~ 1 
yo };1Dl~zu ta· nız ransayı alakadar etmeyip bir 

lara engelin lafı mı olur .. Söyle.. 1NGtLTERENJN VAZtYETJ ka fabrikaları tarafından ahnan eiparişle- üzere 264 askeri tayyare ihraç ettiğini h!tjh a' ,.a ~ırte~ d~ıpldır. Vel: ç.?k cihett~n diğer memleketlerin 

Emret Teos!~;·~V~ceğin emır.. VAŞIN~~· !.!a(A.A) - Nevyork rin ordu aipariııleri de dahil olduğu_ hal· !;d~~:__ e . d::;İukİ:;c~:1r:f!id;~n d:;::~ ~~::.a;:~ı:::~!'::Jb~ ::i~y; 
~··• B~r az okum!'lan olaa i~i., Bizzat kendi okumağa bqladı. bif;:-;kti:.'-F;kat fıtediğim-gibi bekle'?iye alıtkın olan bunlu, bu 

K e S ı
• k E 11 

1
• : ., Saıt Alı, b~ada a~~t ?~~~ŞU ,. O~dukça J!i~ünde.kih hayret, •erbest hareket edemiyorum. Çün- d~yletın mukadderatına ıahip ~e 

:; • uzere gecelerı afyon çıgnedıgı ıçın kih hıddet alametlen beliriyor- kü Maıavva valiaine tib"" V li mudafaaya muktedir oldujunu ı•· 
5 sabahl~rı geç ~yanırdı. du. vakıa kainpederimin .,:b~ııd~r. pat etmesini beklemektedirler.» 

A D A M 
- e~yı bekledıler. !tfah~ut "!e Fareç, gözlerini Salt Fakat aramız açıktır. Beni tuzaia *---
j ,...- Nı~ayet Sai~ Alinin ıad~ . ha· Aliye.dıkmıtl~r, anlam~dıkları ya- dütürmek ve servetimi ele geçir· Avam kamarası 

~Al•llll{ YAZAN remagaaı geldı ve onları çaıırdı. zınm ı~inden ne çıkacagını merak- mek için vesileler arıyor. Bu iti· 
,, !f Sait Ali, ev~nin alt kat miıafir la beklıyorl"!'~ı. ~alt Ali, me~~u bar~a benden iıtediklerinizi açık- Mesaisini b 111 etti 
~ odasında beklıyoi'du. oku~aaını bıtırdikten aonra kagı- ça ıfaya cesaretim timdiki halde Londra, 14 (A.A) - Avam ka· 

• " HANRY ı • Bu alt kat ~iıafir o ... daıı bilhaa1a dı ~:hde katladı. yok. f:a~en b~nim Jtalyaya kartı mara~ı. b~ a~§am . 2~ Nisana ~d8:r 
I' efrıka DE yazın çok ıerın oldugu için Sait Amlubda uzattı: bealedıgım eyı ve sempati hiale- mesaısım tatil etmıştır. Muhalif li-

AT S ,, Ali ekseriya orada otururdu. - unu, dedı. Ve adamakıl- rimden filphe ediyorlar. Diğer ta· beral partisinden Mander Almanya· 
J YO: 2 ~ Monlredl yerde güzel Iran halılan vardı. b .ak:a, m~a!az~ et .• Bu, dü9ma- raftan sahillerde görülen korsan .. nm lngilterede yaptığı gizli propa• 

I ık nkl* - nın ° an Naıbın ölüm fermanıdır. bk vakalarında da benim elim ol- ganda hakkında hükümetten istizah-
ll?ek ma.lah, ipek ıarık ve i•le- Maamafih bunun, epey zaman- f ~ re 1 pençere ca~ların· Bu ferman elinde oldukça Naibin duğunu iddia ediyorlar Bu iddia- da bulunmuştur. Hariciye müsteşarı' 

melı pabuç, kaptanın adaya bir danberi bekediği ve Naibe kar,ı da~ ~~er ve odaya tatlı hır ı9ık bayatı da •enin elinde demektir. mn makıadı malum B~ni ortadan Lloy bu propagandanın suiietiınale 
vazife ile geld~ğinin bir delili idi. kullanacağı müthit intikam ıilahı venr. 1• • • • ... Ve ıonra mektubun muhteviyatını kaldırmak .. Halbuki. bu korıanlığı uğramasına mani olmak için hükü-

Kaptan, sahıle çıkınca hemen olduğunu anlamıttı. Saıt Ah, her hangı hır kAgıdı onlara okudu. be · dı b • f metin i h ed b"'tü tedbirleri al-
Mahmudu sordu. Sait Alinin uykudan uyanması- biazzat okumaz ve her hangi bir Mektupta töyle yazılıyordu. k ~hm b a • ma,I ed namımad a- dığmı ~ 1 .e~. u n 

Onu Mahmudun yanma götür- nı beklemek lazımdı yazıyı da yine bizat yazmazdı. cÇok muhterem çok kudr~tlô Aa da ehr1.mll 
0.~a an yahpafn al ... am Lo ~fY ~mış ır. d 2 Mayısa ka· d .. l S h d . • K"' ·b· d O kur ' Y sa ı erının mu a ız ıgını r ar amarası a 

u er. . a re emedı. atı ı var ı. o , o yazar, ve ceıaretlô kumandatör Branhi fizerine alan Fareç'tir B bT- dar tatil olmuştur. 
Assab hmanından geliyordu ve Belki okumak bilir diye Fareçe Sait Ali imzalardı. cenaplarz, ıiz ki azametlu ltalya yorum fakat ona k · 'du · ~ı -- -~ 

Mahmuda Ay~eden haber getiri- koştu. Mahmudun, Auab'tan bir mek- kralının Aasab 9ehrinde bir veki- ugrw a•~cak kuvvet' artık. enEı~ e Kiralık ev ve 
Y 

du F N ·b· ··h ·· · tu ld' ..... • h b · .ıı • li ' ' b k T ım yo ger or .. a.reç te aı ın mu rumi tanı- P ge ıgmı a er verıneıı uzen- sınız, ana artı gösterdiğiniz ltalya hükümeti b d ı · 
... Aynı zamanda 1?n~n~n yolladı- mıftı. Fakat okumak bilmediği ne katip te gelmitti. büyük teveccühe kartı •ize naaıl çlrir ve ıöyletmedeu d a?1d e fJıe- yazıhane 
ıı v~ Ita.lyan komı~ermı~ .masa~ı- için beyaz kağıt üzerindeki kara Sait Ali, Mahmudun uzatbğı ve minnet borcumu ödiyeceğimi dü- ederıe ban d ği] n emz e da Gazi bulvarmda yeni tuhafiyed-
nm uzerınden aldıgı Naıbın mek- yazılara aptal aptal bakmaktan Naibin milhrünü tatıyan vesikayı tilnerek aczimi hi11ediyorum. kendiıin da e 'likayntı ~amanı a 1 d kuJlanışlı iki ev kiralık-
tubunu da Mahmuda v d. h k b' d .. .. bl Hakk e e eyı e Dllf o ur. er çarşısın a 1 .. • . .. .. .. er ı. aş a ır,ey yapma ı. gorunce ve yazıya r röz atınca ımda beslediğiniz itimat Çtinkii 0 :.:aman valinin benim a tır yazıhane olarak kullanı maga 
. Naıbın muhrunu t~şıy.an bu ve- Bu anda, ikisi de cehaletin ne bu vesikanın ehem:mıyetini anladı. beni meserrete garketti. Bütün ga- leyhimde •6yliyecek ıBzO k ı · mUsaittir 
::~a~ okuyamadı. Çunku okumak kadar kötü bir 'ey olduğunu anla- Onu katibe okutturmadı. iyem, bUtUn emelim ılze ltalyaya Ben lae daha .erbett ıarak İ.:i' MORACAAT: Yeni tuhafiyeci· 
ı mıyordu. nnılardı. Kitibi yolladı. •e tevketli kraJmıza fa~clalı ola.. yaya hizmet edebllun:. • lerde Dr. Hulfiti ~a_ddeaj No. • 6~n 
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AVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç u ları 
fennin en ıon terakkiyatına göre yapılmıştır ... 

IRIOILIL Y~V OOID 
Marlen Dietrich Holivu-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i RADYO i . .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSUr 
öğle neşrlyatıı 

dun Esrarını an )atıyor Saat 13.30 da karı~ık plak ne,riyatı. 
'3.50 de plak: Türk musikisi vo halle 

Franstida kabineleri deviren 

Kayyo kimdir? 
-_ 38 _ şark~ları 14,45 dahili ve harici haberler, 

Loa Anceleı Holivudun cenu- sahneleri, diğerlerinden asgari üç Akşam neşriyatı: Maceralı bı·r hayat yaşayan Kayyo 
bunda, yepyeni bir banliyö olan defa uzun sürer. • 
Külver Sitide, aenit bir caddenin Yan tarafta, mahiyeti pek te an· Saat 16.30 da pl!k neşriyatı, 18. lS te b •• •• •• F d 
üzerinde garip bir kemer altı, bir latılmıyan Angkor ve Bizans ma· Çocuklara masal (küçük Ali), 1915 uou••n sozunu ransaya ı•nıet• 
Yunan mabedinin cephe1i yükıeli- betlerine Metropoliıe pek benzi- Türk musiki ve halk şarkılan. (Serv: .~ l yor 
)or. Buraıı Metro GoldYin Meyer yen, aütunlu, yaldızla kubbeli, be- Adnan ve arkada•ları) 20.00 da saat F 'k' ·b. d" k d"" k • k ·d· b nkl' " · b' d " ' ransız a ınesi ilşece , uşme • yan Kayyo, f igaro gazeteıi idareha~ 
tır etı ır. . yaz ve pem e re . ı, vası ır e- ayan ve arapça neşriyat, 20.15 to Türk .. Bl 'd" D l d' · 

On aenedenberl Holıwdun en kor var. Bu «Rozalı:ıt namı altında ·•-•-ı h lk L-f (H''- t o._ uzere, um gı ıyor, a a ıyo gelı- nesine gitmit ve bu hücumlann dul-
• • muaı~a.ı ve a pnu an uune nıza eb • i rcl' ... d J ·• f • d 

mühim 9irekti olan bu eaki tirket, çevrılecek olan büyük bir filmde k d 
1 

) 
21 00 d k r yor, m usan reyın ve ı, ayan ver- uru masanı soy emııse e, sözünU 

fÜpheıiz artık hiç bir mana ifade hayal diyarmın muhayyel ,ehri- v(~ ar a) a(~ :ı:·~1 • d : e 
0

\ er~ns miyecek, ilah... vo kabineler birer dinletemediği için silahını çekerek 
• b' • • -...:Leci -·•-A.• d• El p 1 b' kh l smet v ı ar a ıcareteyn ve una· b"re k l "d"yor muharriri öldürmü•tür. eMtmıyen ır ıımı tc:ra. eccaıır. ır. eonor ave ır müzi o rın kanuni ı111fiyeai), 21. ı 5 te etüdyo sa· 

1 
Ber yı 1 ıp gı 1 

• : d d"" .. I l ıır 
etro bir. bir zaman bir mana ifa- prensesi olacak ve bu filmde revü 1 k 22 00 d i h b 1 rl ş, on sene ıçın e uzune ere Bu katil hadisesi üzerine Kayyo 

:r • ' on or estrası, , e a aN a er e k b. . d · b F d 

k
de etmemitti• Samuel dGolbd~ artistleri ordusu ve çıplak bacakla 22. 15 te yannki program. a ı1~~yı e1vbır.en d~ .,.·rKanbs~ a1y~n erhal istifasını vermiı ve karısı~ 
umpanyayı uzun zaman an en generallerin muharebesi görüle- mec ısı nası ır yer ır r a ıne erm kurtarmağa koşmuştur. 

Lui B.Meyer de halihazırda çekil- cektir. mebuslara kabul ettirdiği kanun O sıralarda tabiatiyle bizim de, 
mekt.edir. Eauen birkaç aydanbo- Bo, dekorda, yün pijamasını ISTANBUL RADYOSU: projelerini ıenatu ne için kabul et- matbuatımıza akseden bu mcacltf 
ti konturatlar, Metroyu kontrol seyınif olan bir kadın, dütünceli öğle neşriyatı: mezL. hakkında söylenen eski mısra o dev-
~den 'Nevyorldu mali bir tirketin bir halde oturuyor. Bu, hiç aüph~ Sa . ik" Fransız senatüsilnde 317 aza var. ri yaşayanlann hatıralarında olsa ae-
adı olan yeni bir isim namın~ im- siz, sinemanın en ince, en müsait 

50 
d nt~ı.so.dn plıik.Lı t~\~us w:· 12· Bunların en nüfuzluları 70 ile 90 yaş rek: . 

zalanmaktAdır. akterisidir. Zavallı Mima Loy, bu .. c vadıs, 13·05 te.p l ~ t .mu .. arasındadır. Doksandan daha yukarı « öfke baldan tatlıdır. Madam 
Parmaklık açılıyor, mavi renk- anda belki de, hiç bir zaman ya- • sıkısı, 13·90 da muhtelif plak ncşrıyatı. yaşta da iki aza vardır. Yedi kişi 80 Kayyo haklıdır.» 

je, cilalı pençereainde çiçekli per- panuyacağı bir feyi, fafaalı bir de- den, 64 kişi de 70 yaşından yukarı- Fakat, mösyö Kayyonun istifasi 
'de bulunan •• tekerlekli bir kulü· kor içinde, tüylerle örtülü kadın- Akşam neşriyatı: dır Bu azaların içinde en faal ve sö- kabul edilmemiş ve o sıralarda harbi 
beye pek benziyen sarip bir oto- ları dütünüyor. Kend' si üç odalık 

5 18 30 
d ş·~•ı h lk . .. . zünü dinletir bir şahsiyet olan Kay- umumi de patlak vererek Almanlarla 

JD.obil dıpnya çakıyor. Bu Varreo apartmanlara, banyo odasında k 
1 

aat f ·d b~ 1
" •

1 
a
19

ev
1
•
5 

goıkterıt yo 75 yaşında bulunuyor. · Fransızlar tutuşmuştur. Top sesleri 

V·ı ti' t d ..11 v·ıı· p il . 'h 1 o u tara ın an ar temın. . te on- F ı yamıın ıenar ar ı o aaıuır. ı ıyam ove e 11tı za etmeye f ~ ... 
1 

. d kl D Bu kadar uzun ya~la olan Senato ransız topraklarını çınlatırken Ma· 
O ak b ı • d h d'l . . 1 erans: vn versıtc en na enı oçent d anc unun çın e soyunup ge- asre ı mıftır. C'_ R . T '---

1 
(T 1 b izalan yeni zamanın icaplarını an- am Kayyonun muhakemesine ha· 

' • ,_L'L. d __ ._. · H lbuk" · d h ·11:.Sat agit u~vu ansyon ve .. JUUI', ancaa uun a ™ıyaJmı ya- a ı o, aınema a eJfeyı . d k" ak" 1 .) 19 ı:. 5 b h b lamak ietemezler. Onların ek.serisi kılmağa başlanmı•tı. • 
film 

• d::ıu b • T' d • yın e ı ıs en . ..1 te orsa a er· . . x par, Çct'nl' &11a saman u ganp yapmtflır. ıyatro an aınemaya 
1 

. 
20 00 

d N dd. R" k yaram asır önceki düşüncelerinden Umumi harbin en <>iddctli zama• 
i>t obill tid b tt"' dek • t • ik VÜ • • erı, . e ecme ın ıza ve ar a· ' . .. " l om b ıı:;.d ... yoya, k da • or- ~n ı~.P ett hten .. ı~nra re ıı:rtıstı, daılan tarafından türk musiki.SJ ve halk bugün hiçbir fedakarlıkta bulunmaz- .. ranta a~"."ba m~ıye encumenr nında, 1917 yılında, Fransada Ki& Yuk u d USU Jel'baha ~!~e!. Haİ~ozt ve a~l ~r.~u 0 ~ştur. §8.rkıları. 20.45 te hava raporu. 20.48 de lar. Hepsi zengin, halkla alakası ol- reı•ı Y ayyo manso iktidara gelmiştir. Harpte sui· 
Metro ~~mb~tüd 1 e b' gıf°hz f 0B~u on~-ıob ~rı ıçın kk~":_Je .~t- Ömer Riza tarafından arapça söylev-. mıyan kimselerdir. Leon Blumu hiç Kayyo, ecdadının tuttuğu yoldan ay- istimaller yapanlara karşı şiddetlice-
..!L_ d t ... 

1
d. ' 

8
1 • 1 k"' ydo, ırdaba • 

1
1• • ~r~z çe ı ' ıraz •ar arı goz- 21.00 de Belma ve arkadatlan türle mu- sevmezler. nlmıyarak finans tahsil etmi~ ve zalar veren Klemanso kabinesi bir 

naa eaı ar. ır oy en a erı açın. F k dd l" d f ka k" · · k d!-.l· · · fazla eli 
8

. l'k . B M. l l sikiıi ve halk prluları (saat ayarı), 21. ransanın mu a eratını e ın e ransanın mali politikasında uzun ç ışıyı urşuna ız.uırmı§tir. 
teY "f r. ır prens ı ti:.. b ~ .-: Çıı:nİ. ~y,d aen~ er:İk eararen· 45 te orhstra 22.15 te ajanı haberleri tutan 200 zengin familyanın bir çok yıllar mühim roller oynamıştır Bu· sıralarda Kayyo ltalyada mül· 

raya .manı aMtuetrra namıb~a b' ıç ır gHa~ tl'ınkıd a mi: eMn lı ylapkan 22.30 da plnkİa sololar opera ve opere; azaları senatoda söz ve rey sahibidir. Tam elli yıl evvel maliye is~kter- teci olarak bulunuyordu. Klemanll()o 
fey sırmea. onun ıç ır seye, ın ı a ın, za ım a ezya ı a· · p f d ka ı v 1Juk d b" •V• • • • ' • 1 K Fi dakl 
h'9 ldımeye lhtiyacı yoktur. ·Her dın oldu. Bütün bu roller, onun pa~ça!~r:: 22.50 de son haberler ve er~ karaya, e. a. ~ ·~~ taa e ~~ vır tgdı ıçm 1?1ti?an vermiş ve bugüne ~un e~r~~ e d ayyonun l oransal 
fabah buraya, bir ıflrii odun, ton· muammalı, duygusuz kalmasını tesı gunun programı. k~n ı:ro~e;ı af\: ~elzuu o u~~ . a ar bu ımtıhandaki muvaffakiyeti a~:k~~ m. ~ ~ra§hrmaka~.yapı hıt 
tvca demir, çivi aandıldan, kilo- icap ettiriyordu. ilk defa belki de , va ı~, l n ~arı, ~lı a ~n halar gok ıle övünmüşti.ir. 25 yaşında iken ve la u u~~ti.:: at etme ~zere. ~-
ınetrelerce kumat aelir. Blitün aa- büyük bir tesadüf eseri olarak, o- AVRUPA iSTASYONLARI: rd~ce o akan ab~anl arı er a aya mahviyetkar bir maliye memuru idi. zı~ ~a~ ır .. ~anname e e gcçır •• 
bayi mahalleal hınldar, tiiter, öiil- nun hareket etmeaine, rülmeaine, HAFiF KONSERLER: ırer vAe ın~ ere karşı koyarl~r. 35 yaşında maliye nazırı olmuştur. mışta. mumı arpten evvel zengın 
tür, lhtizu eder. Marangozhane- oynamasına müıaade verdiler, • .Parlamentarız.me aımaıkı sanla~ 1 Harplerden evvel Avrupanın ban· olan Kayyoda f~la para bulun~a-
Jer, demirhaneler, atölyeler dur· müıtait ve kabiliyetli olduğunu 7.1 O B~rlin kısa dalgası: Şen hafta so- een?t?, 1936 yılı.n~a Leo?Bl~m ~abı- kacısı addedilen Fransada maliye na- ~ıı, yalnız (Rubıkon) .n~~ ~erılen 
lnadan, dekor koıt\im ve akıeıüar anladılar. Bugün kendiıi Klodet •nu konserı, (8.1 O devnmı). (9.30 ban- nesını normal hır ış kabınesı telakki zırlığı çok mühim bir mevki adde- bır takım evrak ele geçırılmıştar. Bu 
balJ ederler. Huıuıl ve remıi po-,Kolber, fren Dün ve Ka;ol Lom-~ do muzika), 10.30 klasik dans musikisi. ettiği halde timdi e.rh~ .s~s~alistlerin dilmekte idi. 1911 yılında Kayyo, e~ .. aı:ası~da, FranAsada solcu bir 
llal•, (yani poliı tetkili.bha men- ı barla en eyi aktris unvana için boy: 1 t neşeli plnk musiki i,, 12 Enstrüman- muhalefete geçmeler~nı . ıstı~~r ·. Se- F ransaya başvekil olmuş ve 0 yıl, ~ktatorl~k ilanı, parlam_e~tonu~ .d~
aap oldaklan halde 'Paraları ,irket ölçüfmekte ve bundan galip çık· tal kabare. 1 3 Hafif musiki konıeri ( 14. nato .~aları zamanın ılerıledı~ını na: Fransayı bir harbe girmekten koru- ~lm~ı ıle ?m~nueaasının d~gıştı .. 
tarafmclan ftrilen poliıler) bura.I maktadır. l '5 devamı), 13. ı O Bükrcşı Ender i~iti· zara ıtıbare alm~. Onla_r radıkallerı muştur. Puankare ile arası daima u- rılmesıne daır .b.ır takım vea~lar 
larda demye dolaşırlar Ye hatta Hususi hayatında da, tıpkı be- len sesler (plakla). 14.25 Bükrq: film tutar ve ıosyalıatler h~tihabatta ?,a- yuşmamı~ ve yanm aınr bu iki devlet vardı. Ele geçırılen Kayyo yu~ek 
aeyrilaeferl tanzim ederler. Husu- yaz p~rdedeki gibi, aynı çehreye ı musikisi {plnk), J 7,4S Berlin 1usa dal- ha fazla rey alarak radıkallerden ua- adamı birbirinin zıddı siyaset güt- mahkeme 'tarafından mahkum edilo
ıl, ldlçük otobüıler, İfçilerle m~ ayna tebessüme maliktir, ' mütfik 1 gası: lı sonu konseri. 16.05 Bükreş: Aı- t~n b~r ~ale. geldikleri halde, ıosya· müşlerdir. Kayyo, kendi siyasetini re~ .. nefyedildi. O zam~n Ka~oyu 
nıurları bu viıi mıntakanın bir ve zekidir. Hayatı gayet sade ve keri bando. 16. 1 S Berlin kısa dalgası, liatlerı yın~ ıstt"mezler. 1911 yılında şöyle izah etmiştir. bütün. solcularla soıyalıstler muda .. 
ucundan diğer ucuna götürüp ge- silik geçmektedir. Hayatında bir' l"k ,_ . 
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1
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1 
Halbukı Frımsanın en kuvvetli «Benim siyasetim sulhtur. Puan- faa edıyordu. Bu gün Kayyo, sosya· 

. i 1 1 p a AOnscrı. . er ın Alla a ıaeı. .. h lih d d'k il lm r ti l ha t ba K ~ yc>br. ar. ~durada be,Ybı1·n memur, tHek ab,kl ı , vakrdı. 
1
Müatehsil Artür I iş sonu konseri, 19 Bratiılava, muıikili partıs1ı. a

1 
__ _ı~zırB~lTha ı a 

1
er of Kaayıp kare F ransanın şark hududundan, ısd.ekr e1 ta .n~ a na zıttır. lmayyklao, 

ptuz m ıtü yo var. a nuı aylık- om eve ar,ı... M , 
2 

. w . ıosya ııt cıuır. ı assa oze y- en garbindenim. Puankare Fransa· ra ı a partısıne mensup . o a 
lann mecmuu bir milyon doları Evliydi ve Miran onu bekledi. b .. ·~~~C: nqrıy;:· 

1 
OIPVıyana1• Eglencd~ yo ile sosyalist Blumun arası biç iyi dan büyük fedakarlıklar istemekte beraber, solcular kendisini çoktan 

l9Çmektedir. Senelerce aşklarını gizli tuttular. 1
2

u
1
yu
30 8

°na
1
.er.k ·d 

1 
etteD: Plak konsen değildir. Kayyo Blumu sevmez ve ben ise, bundan ictinap ederim. Çün~ defterden silmiştir. 

ÖLO ŞEHIRLl:'D N'h A .. be k ld B · er ın ısa a gast. anılı ve mu· lc'I •w • L_L• l · L_ k F M fih ·· ., d M kl ·ı WA1t ı ayet rtur ıer ıt a ı. u- . . . . onun te~ ı ettigı JUWıne erın &anun Ü, ransız milletini tanır ve onun aama ' gozun e ono ı e 
itte daimi dekorları dar aokak- nun üzerine evlendiler. Şimdi Ho- sıkılı program. 22. t O Br~tıelava: Halk projeleri aenatoya verildiği zaman, neye muktedir olabileceğini bilirim.> senatü koridorlarından dile adımlarla 
~ ye camileriyle bir arap tehri, linıdun en mükemmel çiftlerinden . orkestra~. 22·35 Peşte Çigan. orkestrası maliye encümeni reisi ııfatiyle bin Kayyonun 0 zamanki siyaseti in· sapasağlam, yaşlı bir diplomat gibl 
llenizaltı manzaralan için yapılan biri olarak göıterilmektedirler. 22·45 Bukrcı: Akpm konsen. bir mUtkülat çıkarır. tizar siyaseti idi. O Avusturya. Ma· yürüyen Kayyonun etrafındakiler 
aaamclan kocaman bir havuz, ve Bu kadının tayanı hayret istidat KA YYO KiMDiR) car imparatorlu~nun imparator kendisine hürmetle yol vermekte ve 
aübam Sikaaonun müheyyiç bir ve kabiliyetine kartı olan zaafımı OPERALAR, OPER.E'TLER: tlk ve ikinci Blum kal:>inelerini dü- F ransuva Jozefin ölümiyle kendi Kayyo sözünü layıkiyle dinletebil-
Pti, burada tahta ve alçıdan m&• itiraf ederim. Onu ilk defa, hemen oüren meşhur Kayyo Fransa siyasi kendine inhilal edeccgwini ~öt.•}üyor mektedir. 
la&U 1 k ld 1870 f 1~'-eti• l h _ 1... b' h 'd d 23.3~ Pette: Opera orlc9tra11. 'h" d k "'h" 11 J •••••••••••••••11•111111111111•••••••11••• e er uru u ve e ax: n emen mancup ır aı e, aon e- tarı ın e ço mu ım ro er oynıyan ve bu siyaseti müdafaa ediyordu.Ma- --------------
i:an.la~dırmak için bunlar~. &lef rece ~üli.y~?' ~ördüğü~ zam~n' RESITALLERı bir şahsiyettir. Yirmi, otuz yıllık amafih, Klemanso Kayyoyu iskat f( i B O R S AJfl 

~
~erıldı. Dekor ~ ~. muddetle kendıııne ıoylıyecek bır tek soz Fransız siyast hayatında Kayyonun 1 etmeğe muvaffak olmuf, Fransayı [ı a. ıo- -- fj 
oı Ancele1 itfaıyeaının ve aaker- bulamamıttım. isminin karıımadığı belli ~la hiç harpten korumak mümkün ola ~-------______ _...._,. 

erin kontrolG altı?d-: 1 .. andı. Uç Dekorun bulunduiu yerde, iki 1 ~·~O O.travaı ~iyano ile ilkbahar bir hadise yoktur. Kayy~. düımüf, mı~tır. ma- OZOM 
r.n müddetle on bıa fıauran, ale•- aahne ara.anda, Con Kravfordun muaıkısi. 19. 1 S Berlın kısa dalıaaı. ilk .. kalkmıf, hapiılere ahlmı~ ve çok ma· Kayyonun hayatı üzerinde Kle· 506 Alyoti bira. 1 3. 

u. 

er içinde yanan aokaklarcla ko- kocuı Pranto Ton geriniyor, ya- bahar tark.ıları. 20 Berlin lu .. dalgası. ceralı maziıi olan bir zattır manso büyük rol oynamııtır. Fakat, 
275 

A. R Oıı:ilmeU 12
' 

C'tut~r, f~ırdıllard, :nled~ler.ANiı·. kBealıbğınıl T_el' kravaltını çhı.karıyo~.tlA,k §arkı1an, 20.10 Viyanaı Piyano Eskl bir banker aileden ~lan Kay- Klemansonun arkasında olanın Pu- ı;: ~J~,?'~:nto 12. 
I:' ye e, ı ın yı ız arı o an ıı r at ngı ızcem e ona ıtap eclı- konseri. (Beethoven), 20.45 Berlin kıııa yonun ecdadı namuslu olarak tanınw anLa oldugw h k · ı· ·d· iZ. ,.... T' p D A-....1. b O d h ' il re u er esın ma umu ı ı. 43 lnhiaar 10.SO 

ey, ıron o'f'en, an,,...,..._, &• J~~· . a tayanı ~yret düz .. 
1 
dalgHı: Ksilofon solo. mıştır. Babası mühendis oldu~u için Hayatında ilk darbe i Ka o1914 

Jıldılar. Y anrın manzaruını bfl. ıünlükte bır Franıızca ıle bana ce-
1 

oğlu Kayyoyu da mühendis yapmak yılında y . ti U Y A Yf: 42 Ş. Riza Ha. 
13

• 

14.25 
14.37 
14.50 
10.75 
14.50 
14.50 tin kötelerden tam yirmi ıinema Tap yeriyor. ı DANS MUSiKiSi. , • d ff k l . ~ı§ r. mumı arpten S K. Taner 14.50 

ınak' i t b' ed' d 86-='k F T h h ld . . ıstemışse e muva a o amamıotır. bır kaç ay once Fransa maliye nazın 1094 Yek.U ınes es ıt ıyor u. ,.,. ranto on, er a e, 11nema- uz • ..-w~ ı K ı h" b" k. · n 
l>ir tali eteri olarak hiç bir ehem- nın en fazla kültürlü adamıdır. 21.45 Bükrqı H.30 Praı. . IZMIR MEMLEKET HASTA.. o an ayyonun a ey ıne ır. ço ıttı- 263283 
"1;_.li kaza TUkubulmadı Bu itte Ban ·· 1 d' • NESi DAHtU HASTALIK ham1arda bulunulmu§tur. Fıgaro ga- Çekirdeksiı: iizüm fiatJeri : 

t
·~-· . a,oye ıyor. - · h ''K nı bir milyon dolar duman olup 9·1· ki be b LAR MOTAHASSISI zetesı mu arrırı ayyonun hususi No. 1 

- ı ıJor muıunuz , n, u B 8 ) h be k 1 · ,_ ~va.ya uçtu. Fakat Metro tirketi- meılekte biraz da amatörüm. Ba· ay Ve ayan 3f8 DOKTOR mu a re evra mı c e geçırereK No. 8 

ar görülmemit bir facia sahnesi talebel'k tti 8 • SÜ f f MODA BERBER SALONUNDA nın nun ımzasın.ı taşıyan ır No. ı ı 

12.50 
13. 
13.75 
14.SO 
16.00 

hın ıleri gelenleri gülümıiyorlar- bam milyonerdir. Uzun müddet, c 11 y t neşre baı,lamıştır. No. 
9 

ddı. Çünkü ainemada o zamana ka- katiyen maddi sıkıntı çekmeden KARŞIYAKA YUSUF OLTAN 1 aA ar 1 n «~~ eJv::k ara~ında bulunan bv.e No. ı o 

)'aratmıtlardı. tazi ol~une di~~. F~an.:;:•~ah:U; .. I~ ~o .Karııyakanın moda mektubu da muharrir gazetede bas- ZAH!RE 
}fte bir bakir orman! Burada gitmeye karar verdim. Tabii Pari- ilemıne yenı bır nrlık... mıştır. . 75 ton Buğday 5.50 .5.7S 

agaçları kartondan, ıarmatıkları ıe gitmek dütilnceaiyle vapura (ONDILE ve PERUK) Muayenehaneaini ikinci bey - .. ~u gazc~e: malıyc nazırı Kay>:oyu 125 çuval Buğday 
!P~en Ye burma ajaçları çinkodan bindim. Gemide bir Franııza raıt-1 Saçlann siyah, kumral, keatane; ler aokaimda fırın karııaında25 1 d~ıilrm~k ıçın akla hayale ge~nuyen 135 çuval Arpa 
ıdı. Bütün Tarzan filmleri itte bu geldim. Bu adam her halde bir bakır, mavi, platin renkleTe çevril- numaraya nakleylemiflir. bır çok ıthamnameler neşrettiği için 284 çuval Nohut S.75 

... 
6.375 

15.SO 
S20. 

38.50 

ormanda ç.e'frilmittir. mizahçıydı. Ve bana f3yle dedi: meai bir sanat eseridi. TELEFON : 3956 Fransız umumi cfkln alt üst olmuş- 25 ton Su.arn 
Bir kötede, yapayalnız havuzu, «Pariae gitmeyin. Franaada en bü- SAYIN BAY ANLARs EVi Cöztepe Tramvay caddesi tur. K~~ıırun b .. u su~tle, ve ha"ksız 317 kental Palamut 350. 

bıruı ~e eiilmit aiaciyle bir atk yiik üniverıite Rendedir. Siz de Sözlerimiz reklim delil: Avrupa· No. 1018 TfJ..EFON 2S45 yere hucuma ugradıgını gören Ba- 489 balya Pamuk 31. 

ahçeaı var. Biliiıtiına bütün fü. Harvard veya Frinçetonda olduğu da gördüğümüz tuvalet ıtajınm en 
Sunklr _aahneler burada çevrilir. gibi .. » yeni modelidir. 

11:~enın tan!n~mauı için ~aki- B';I sözl.ere. inand~m. Şerburgta PERMENANT TERMOS saçla· 
,, Yl b~tka bU: ko,eye ~~v~rmek 8:emıden ınd.ım, ~ogru Rene git- rın elektrik cereyanile tabit büyü-
le eya zıya tertıbatını degıftırmek tım. Bu fehrı bemm kadar siz de . • k 
lt~fi~ir. Fakat öyle günler oluyor bilirsiniz. Bir avlu, bir kilise, bir meıını bozan ço ye~lerde !'ulla~ıl-
a 1' hır tesadüf neticeıinde, birçok kıtla .. Orada üç sene kaldım. Pa- m~ ?,lan .•aç el~~. makinel~-

Doktor 

T evf it lütem 
ahne vazn aynı manzarayı filme risi görmeden geriye d .. d"" de buyuk bır yenilik vucuda geLnıı· 

-ı k • • I on um. t' c:a, ııtı~or ar. ~ ~aman Klark Fransa hakkında çok tatlı bir ha- ır... . . . Kulak, Boiaz, Burun 
tfiııbl le ~hı Fey, ~ı~ıp 11ranın üı- tıra besliyorum. Amerikaya dön- ~.u ıenenın en .on.Vıyana m~~li ha•talıkları mUt&h888181 • 
lorude flort etmek ıçın, Rober Tay- dükten sonra fena halde canım 11• naturel termOI aayeainde elektrikaız 
ba n. Con. Kravforda yaphğı ili- kılmıya batladı. Vakit geçirmek olarak en tabii tekilde fennin aon 
L ~kı? hıtamanı beklemek mec- için amatörlerle beraber tiyatroda 'Ye en ııhht vaziyette olarak yahm 
,:.rıyetındedirler. Flört yapanla- oynamağa batladım. Sonra yaYaf lcarııyakada YU1uf Oltan moda a
Llr ~~acı ~·~amaları ... da büyük yaYaf eyi roller almıya bqladım. lonunda yapılmaktachr. 
~l tilı eıerıdır. ~eıela. Mak Do- Ve derken it ciddiye bindi. Telefon Numaruaı 5154 

dla Denniı K'.inızin 'musikili aak -BiTMEDi- D. 15 S. 1 1015(811) 

Merkn butaneel kalak ldinfii tefi 
Muayenehaneı ikinci Beyler, Nu

manzade eokak (Eakl KültUr Uaeei 
karıttmda) No. ' 

Her sün 1 5 ten ltı"baren hasta 
kabul eder. 

Tatmin edebilir 
10,000 Kiıi memnuniyetle kullanı
yor sizde muhakkak tecrübe f".diniz. 

tNKIBAZI 

• • • • • • • • . • . 
• . . 

HAZIMSIZUlil : 
Mı DE EKSJUK, ŞiŞKtNUK M~ON}f~ ~ 
VE YANMALARINI GiDERiR ~ ~ : 

AôIZDAKI T ATSlZLIK VE c: : 
KOKUYU DEFEDER ~ ~ : 

Mide ve barsakları alıştırmaz. ~ ~W : 
lştihanızı ve sıhhatmızı düzeltir. !JiYV,.. : . . 

• 
MAZON lıim Horoz markasına dikkat müpbih isimleri ve taklit- : 
leri reddediniz. : , .........•....................................•.••.•.•.•....••...•...•................ : 



~ ._______.SARK~a;:;;,~~~~~~::;:;;~~~::::::=-~:::!!:.=::!!5i!iil!l!!D!! 
M~::~ö~~~CARET ME- y erlimalı . lzmir Viliyeti MUhasebei Hususiye 

Jzmirde Halimaia çartıaında •• d •• ı •• ğ •• d 
46 numarada ticaret ve komisyon- CAT AL. BICA~ KASIK. m U Uf U "D en: 
culuk yapan unvanı müaeccel Bedeli sabıkı 
(0.man Cillov) tarafından Mesut Lira KUl'Uf Yeri Cimi 
Cillova verilen temail vekaletna-
mesi ticaret kanunu htiktimlerine 4700 Balçova Ai•me•nun ve Mil ılıcaları 
ıöre sicilin 2257 numarasına kayt Balçovada klin idarei lauauaiyeye ait Aiamenman ve Mil ılıca-
ve tescil edildiii ilin olmıur. ları arazi ve efCAl"I ~ olmalı tbere ID&J'll aymdan itibaren alb 

lzmir sicili ticaret memurluiu ay mlddetle kiraya verilmek bere 13/4/938 sialnclen itibaren 
resmi mührü ve F.Tenik i111zası 15 s6n içinde açık arttırmaya ~lkanlmı9br. 

1 : Vekaletname 
1 

Şartnameyi ıörmek latiyenlerln her . sOn muhuebel hususiye 
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi müdürlüiii varidat kalemine ve kirasına latekll olanların pey ıür-

Mart ayının otuz birinci Pertembe mek üzere ihale sünü olan -ıB/4/938 perfembe tünü aaat ~a 
sünü saat 17 raddelerinde lzmirde 352 lira 50 kunt depozito makhuzlariyle birlikte viliyet daimi 
Halimaia çar91sında meyveter so- encümenine mflracaatlerl ilin olunur. 
kaiında 12-14 sayılı dairei mahau- 1275 (800) 
auında Türkiye cümhuriyeti ka- Büyijk feclakirlıklarla 'VÜCUda 
nunları ile vazife gören ataiıda getirilen fabrikamızda yerli malı 
in;ıza Te m~'!" aabi~i lz~ir üçü~- olarak her model çatal, bıçak, ka
cü noter vekılı Fehmı Tenik nezdı- tık imal olunmaktadır. Avrupa 
ne ıelen ehliyeti kanuniyeyi haiz mamula" tı ay n f ik ı b 

h .. · eti · •------ d · · a na a o an u zat ve uvıy en 11UU1U11 aıresın- ı · l" b f b ·•--_ 
d hadet h·ı k' I d h emaa ıız yer ı ma a n ... ının 

e te e e ı ımae er en a- l"t h d 
b 1 . 1 "rd c·· 1 1 d mamu a ını er yer e arayınız. 

zır u anan zmı e uze ya ı a U ~ . 
tramvay caddeainde 897 No.lu ev- mumı satış .Yen : lıtanbul 
de oturan Mustafa oilu Mustafa Tahtakale caddeıı No. 51 
Hikmet Tokel ve yine lzmirde (Jak Dekalo ve Ssı.) 
kahramanlar mahallesinde ikinci m aı:m 

sok~ ot~a~ lbra~im oğlu Mah- tZMtR BtRtNCt tCRA ME-
m~t Gunturkun ta~ıf ve te~ad~t- MURLUöUNDAN: 
lenle anlatılan lzmırde Halımaga ... . 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez: ve Fabrika11 : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamuıundan At, Ta11are, Klpellbaf, 
aellrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi bernevi 
Kabot beıi imal eylemekte olup malları Avrupanm ayni tip 
menıucatına fa1ktir. 

ÇUfısında 46 numaralı mağazada ~ hanımın Ahmet aiadakı 
mukim tüccardan Osman Cillovun alacaimdan dolayı tahtı hacze aLnan Telefon No. 2211 ve 3()97 
anlatacağı veçhile umumi bir ve- ikinci sultaniye mahallesinde Ali ef. 
kiletnamenin tanzimini istedi.Ada caddesinde kain 324 ve 326 vergi ve T t~lgrat adresi : Bayrak lzmir 
aanıları yukarıda yazılı tahitltı· ı 394 No.b bir çatı altında iki haneye ·-
yanında dilediği soruldukta söze münkasim altlan 00.luk üstleri birer IZMIR SIClLI TiCARET ME-ı tZ~tR DöRDONCO tCRA ME- , 
hatlıyarak: . oda ve birer sofadan ibaret 150 ter- MURLU~UNDA~: . MURLUöUNDAN: 1 
cOıman Cıllov unvanı altında 1 den 300 1. .ki h . in k (Ata Sınmaz) ticaret unvanıle Hacı Mehmedaki og· lu Ahmedin 1 

1 
. d w • • 1 • l ıra ı anenm ya ız açı I . d r __ . b l d 30 zmır e yapbgım tıcaret ı' erım e artımı . le b' . . zmır e uaıoı u varın a nu• Eytam" bankuından devren hazine- ••----~-----..1-.;;.;;;;;;;a:ı;;;;;;.:;:m;.. 

Türkiye cümlıuriyeti dahilindr. l&/S a suretiy v~ ~.cı artırması marada otomobil yedek ilet ve ye borcundan dolayi merhun bir bap 
~ca~~~k~ ~~~~ /~~~~u~ll~~u~~ .. ~~rik u~~~~~~~n~~~~--~----~-~--------~~-~---~ 
dahil olan itlerimi görmeye, alım, yapılmak ~re. satılıga konulcl~. Bu Ata Sın~ın itbu ticar~!. unva~ı tapunun yeni sicil sayfı 396 ada 171 
atım, mukaveleleri ve senetleri ve artırma netıcesınde satı, bedeh tah- ve Huluıı Sınmua verdııı temsıl sel 52 Ka kan Baha . 
h mah

. f . 1 ek"l . . k h"" ~ ~qıya m nye 
er ıyette muva ık gördüğü mm o unan kıymetin o/0 7S ini bul- v a etnameaı ticaret anunu u- Mahallesinin Muvaffak sokağında 

feraitle muka~eleler akd ve feshi- mazaa en çok art•rana ihalesi yapı- kümlerine göre sici~in ~~u~a- hane eski 42/2 yeni 41 mıkdar 32 
ne! h~r hangı w banka vey~ mües- lacaktır. Aksi takdirde en çok artıra- rasına kayt ve teacıl edıldııı ılan İpotek 11/12/340. 6 sayfa 1399 nu
~ese ıle anlattııı~ veya anl~taca- nm teahhüdü baki kalmak ..,tile olunur: . . . . _ marada 171 panel 55 fırın Bahariye 
gım veyahut kendı anlatacagı esa- ..... 15 .. d h t I k .k. . lzmır sıcılı ticaret memurhıgu mah il . fLak k w 47 . . 

1 
I l k . -'"9 gun a a uza ı ara ı ıncı . ührü" •• F T "k . a esı muva ,, ıo agı yena 

aat ı e açı mıt ve açı aca temı- I I __ , .. .. resmı m ve · em ımzası. 37 al · t k 11/l2/340 6 natlı teminabız heubı carilerde ~ası 31 5 938 .aıı gunu saat 1: Vekaletname. numar 
1 11>? e . · . • 

1 
.., k ec1· on birde yapılacakt1r s· d ku .. k" . numaralı mezkôr gayrı menkullenn para a ıp vermege, ve r ı açtır- . ın o z yuz otuz se ız aeneaı h . ff ak k w il kı 

maia veya tiçüncü ,.hıslarla tedi- Bu artırmada a&hf bedeli yine tah- Nisan ayının yedinci Pertemlie :Dtnesı mı:;;.:. b. 
80 agı 1 e ; mu-

yat icrasını emretmeie, her nevi min olunan kıymetin % 75 ini bul- günü saat 14 sıralarında lzmirde balı ~e _ 
1 

1 ~ası t so ~ hu~ 
e,ya ve emtia ve eaham veya ıe.' mazsa en çok artıran talibine ihale Halimaia çartısında meyveler l ~s~ı yo 

1 
e baİ.ma. ·ıe an:.:• 

netlerle ikrazat talep ve temin et- edilecektir. ıümriliü sokağında 14.12 aaJJlı ı ardut Lı l m çav~ çeaikiı ! b" m • 
... t b' d·ı · d"I k d • · -L- d T"" 1-! •• uu unan ve mecmuu ın bet mqe ve es ıt e ı mıf ve e ı ece I,bu gayri menkul üzerinde her aıreı maınusuın a urıuye ctam· .. lira kı . uhamm r b 

.Utlarla mukaveleler ve senetler banıi bir --L:l.le hak talebinde bu- huriyeti kanunlan dairesinde va• lunanyuz -.L!~~timıkd1.111 en~ 1. u-

. d' w paaA1 "f ·· x. d üh" .. ·· · y~ııu. arı ve cınaı ve 
ımzaya, ve tec ıt etmeıe, nam ve lunanJarm., ~etlerindeki resmi vesa- zı e goren qagı a m ara ve mı- hud lan ılan ka .ı._..ı 
hesabıma olarak bankalar veya aa- ilde birlikte 20 gün 7vfıncb birinci za sahibi lzmir üçüncü noter _, ut yaz . ve ~pu Y~qau~ 
ir hükmü ve hakiki efhas ve müea- icraya müracaatleri liar-'1ır kili Fehmi T enik'in yanına ge'41n fiç ~ ~':;t'wJ!~e •kparnayı 
aeaat nam veya emrine, çek, po)iça M~teriden J&tıt bedelinden ma- zat ve huviyeti kanun nazannda vazıy~ 1 Y~ e 
aenetler, imza ve ciro etmeie, ve ada ayrıca % ilci buçuk delliliye ah- fa)aadete ehil sörülen lrimaelerden olarak bir latada bul~an gayn ~: 
namıma ke,icle ve ciro edilmit ve Satı · ·1ec1·. 26141938 hazır bulunan hmirde damlamk·]kul açık artırma suretıyle ve ~ı~cı 
edilecek çek, poliça ve senetleri ~ ~ ~· · her k ta fatih mahallesinde Mahmut aja artınnuı on altı mayıs 938 tarihinde 
kabul tediye ve ciro muhteviyabnı se açık bulundU::.ıa~:.e Talip~= soka~ın~a 2? No.lu ev~e ~n ~i ~ü. uat on birde dördün
ahz ve kabza namıma çek, poliça · et. 

7 5 
t . tak . L_ lsmaıl oılu Zihni ve lzmırde bmn- cü ıcra daireainde yap11acaktır. Bu 

1 k 
'd k nn -ıo , emına çesı veya uan- • tül . mah I'--. d 36 artırmada muhamme kıymetin o/c ve senet er et• eve imzaya am- ka "tiba kt b h .1 361 cı eymanıye a mc.ın e n o 

hiJo murakipleri nezdindeki kif- 1 r me u un? ~1 ~~ No.lu evde oturan Muıtaf_., ojlu 75 ini bulmachiı takdirde en çok ar-
fei muamell~nı takip ve intaç et- ~S dosra ~~ar;"ıle bmncı ıcraya cMecib tarif ve tahadetlerile an- tıranın teahhüdü baki kalmak ..,tile 
meje, kambiyo ve döviz talep ve muracaal er~ 1 an ~ un ur· . . . lqılan lzmirde karantinada tram- ~ . on ~ gün daha uzatılarak 
müaaadeaini istihsal etmeğe, ve . NOT: M~t.t!rakim vergı ıle. tan~~- v~y caddesinde 461 No.cla Huluai ~~r:,ı artırmu~ 31 may11 938 sah 
alıp aatmaia, devrü temlike Tür- fıye ve tenvınyeler olan belediye ru- oılu Ata Sınmaz. anlatacaiı pbi gunu uat on birde yapılacaktır. Son 
kiye cümhuriyeti pmrülderinde sumu artırma bedelinden tenzil olu- bir vekaletnamenin tanzimini is- artırmaamda bedeli ne oluna olsun 
ve devlet demiryolları anbarla- nur. 2762 No. lu Vakıflar kanunu tedi. Adı sanıları yukarıda yazılı kıymetine balulmıyarak en çok artı
rında ve inhisar dairelerinde mucibince tediyesi icap eden taviz tahitler yanında dilediği aorulduk- rana ihale edilecektir. lıbu gayri 
ve posta ve paket dairelerinde ti- bedeli mü,teriye aittir. ta söz~ bqlıya~ak: ~enkulit ~~her hangi ~İl' tc: 
carethane veya fuHlerinin nam 1271 (798) lzmırde Gazı Bulvarında «30» kılde hak ıddıa edenler ellermdeki 
"Ve hesabına 1ıelmit ve gelecek ve- C!PiSiiG!ifWWWr.dlSI'. ww+ numaralı müeaaesede «Ata Sın- resmi vesaikle birlikte yİnnı gun 
ya ıönderilmit ve gönderilecek mazıt unvanı altında devam eden içinde müracaatleri lizımdır. Aksi 
emval ve e'ya ve parayı istemeğe IZMtR DöRDONCO iCRA ME- otomobil yedek ilit ve levazımat hal~ tapu sicilince malUın olmadık-
teslim almağa, makbuz vermeje, MURLUGUNDAN: satıt itlerini ve muhaberatı idare- ça paylqmadan hariç kahrlar. Salı! 
zimmeti ibraya reımi ve gayri res- Kemalpqada mukim şoför Rece- ye, ve bu mevzua müteallik olarak pe•İn para iledir. Mü,teriden aynca 
mi sait devair ve müeaaeaata taal- bin yanında iken ikmetgihı meçhul kendiaile teıis eylediiimiz huıusi o/o iki buçuk delliliye abnır. 26/ 4/ 
luk eden bütün itleri görmeğe, iti- Recebin kan:le,i Mehmet T evlik ta- ortaklık nam ve hesabına münasip 938 tarihinden itibaren prtname her 
raz ve temyiz iıtidaları vermeje, rafına. göreceği terait \'e vecaibi ile her kese açıktır. istekli olanlar % yedi 
tubeleri kapatmağa, ve evrakı im- tzmir hazinei maliyesine 68 lira mahiyette mukaveleler, senetlert- buçuk teminat akçesi veya milli bir 
zaya emvali ıayri menkulelerimi 83 kuru' borcundan dolayı namını- akd ve imzaya bankalarla ve mü- bankanın mektubu ile dairemizin TURAN rabrikalan mamulltıclar. AJnı .zamanda Turaf 
idar~y~ ve icra ve isticar mukave- za çıkanlan ödeme emrinde ,imdilri eueaatı aaoayie ve maliye ile anla- 938/27 sayılı dosyeye müracaatleri taYal't ıabanlannı, traı ıabunu •e kremi ile gbellik kr_. 
lelerını akd ve fesbetmeie kirala- _ _L __ • • h I ld ... d bili tarak, hesabı cari, kredi, avans ve ilin olunur. l kull H -rı, almaja, Türkiye cümhuriyeti ~~ız meç. u .... ~ ugun an .... istikraz mukavelelerini ve temi- llWIS&&&ıw .. ~,~ en anın11. v yerde 1&tılmaktadır. Yalnız toptaD .. 
dahilinde her yerde tasarruf etti- teblii iade edı~. uy~~. ı~- nath, teminabız aenetlerl imza FOÇA ASUYE MAHKEMESt btlu iÇin lzmlrde Gui Balvarıada ıs numuada umum ac••-
iim ve mutasarrıf olacağım her len alacaklı vekilinm ıstegı uzenne ve temdit etmeje, ortaklık nam HUKJJK DAiRESiNDEN: . telik Nef'i Akyazıb •• ~· C. HemllJe mtıracaat ediais. 
cins gayri menkul ve menkul mal- tebliiatın ilinen yapdmasma karar ve hesabına poliçe, çek, •e emre Foçanm lsmetpqa mahalleainde ___ .,.. Pula ut. ••• Teefon ••~ 
1 · ..... erild"~..1-- • b !I!!!___ • d oturan Yan alı Abcl .. ''-!!!L ka _. arını dı!e~ıgı ~delle satmaia, ~. 1•11ıruç&• .~' ~ • ~ nqnn en muharrer senetleri imzaya, ci- Y • u .. UUU1yanm • DAJMQN 
bedellerını almaga takrir vermeie ıtibaren on gun ıçinde qbu borcun ro, ve devrü temlik ve hava- n11 Ayıe aleyhme açtıgı ~ma da-
namıma dilediği bedelle gayri bir kısmına veya tamamına kaqı bir leye icar ve isticara, bankalarla vumm llY~ben yapılan tahkikat ve 
me~I ve . me~kul malları al- itirazınız 'Ul'M bildirmeniz ve mal müeaıeaatı resmiye ve gayri reami- muhakemeamde W:-~ ~a
maıa, . ~14:rmi kabul ve beyanında bulunmanız lizımclır. Ak- ,ede ve ıümrüklerde ve deYlet de- ~a 20/9/937tar~ı~ kabıli t~
beclel!ermı tediyeye ve leh ve Iİ takdirde gıyabuuzda icraya devam miryolları ambarları ile posta ve yız 0~ karar verilmıt ve ~yfeDm 
aleyhıme açılmıt ve açılacak ve olunac:aiı teblij makamına kaim ol- paket ve emanet dairelerinde gel- ~ametg~ meçhul bulundui~clan 
tarafımdan ba,kaları aleyhine --•- üze ..J!!_.ı:: _ _.ı: • ..J_! ___ • • mit ve selecek olan emval etJa ilin sureti mahkem~ salonuna ilsak I I 11111& re uunHuKu ıcra ~mm • ' ec1·1m· bul d ... ebl".. le 
adçı mlıf vtakey~ atmçı a.;akT bütün 938/832 No.lu dosyaya istinaden paket, para ve emanetleri isteme- ı 1ca' lmun k~ t llk~maJ.lftil"'ı-
ava arı ıp e eıe, ürkiye ilin I ı"" e alma&;a makbuz vermeı~ e pa- na ım o a uze-oe e7 .. yet an 

ümh . t" -L'- l . . o unur. • e ' ' I c . urı>:e _ı mana~e ermın ve 1272 (799) ra tevdi ve iatirdada, zimmeti ibra- 0 unur. 5 meclı.slerının her .bır kısım ve de- ya, beaabab ıörmeje, tahailit ve nar ... •aıcl'!8v11elliııllsu•· .. ·z•e~lceıma•nll!l•a•tıl!!llar-u•y•uml!!lıl-
receaınde her tarık ve 11fatla mu- . . tediyab ifaya, ve leh ve aleyhime dıiı aibi arzusu oldujunu kabul 
hakeme ve ~urafaaya, ahzu kab- mi Tenik reami mühürü ve im- açılmıt ve açılacak ve tarafımdan ve tasdik ettikten sonra tarafımız-
ze, aulh "!e ıbraya, dav~da!' .. fera- zası.. bqkalan aleyhine açılmıt ve açı• dan ve tabitlerle kendisine imza 
ga~e, hacız vaz ve fekkıne ılamla- Akidin imzası lacak bütün davaları takip etme- ettirilerek tasdik kılındı. 
rı ı~aya, proteatoya batka!arını Şahitlerin imzaları ie, ve Tirkiye dlmhuriyetl malı· Akitlerin imzaları 
tevkıl ve azle mezun olmak üzere Umunit No. 604 kemelerinin ve meclislerinla laer Şahitlerin imzaları 
k~det!m Mes~t Cill?vi umumi ve- Huıusi No. 1/ll7 kuım ve derece1lnde her milr ve lzmlr üçüncü noter vekili Fehmi 
kil tayın eyledım. Dıye ~yan ve ltbu vekiletname suretinin ela- sıfatla muhakeme ve murafaara, T enik resmi mlluil ve imzası 
ikrar eylemesi üzerine itbu •eki- ire dosyasında saldı 31mart1938 alız ve kabza, sulh ve ibraya, ha- U. No. 665 Hu No. 1-131 
letname yazılmakla beraber oku- tarih ve 603 numaralı ulma UJ· kem, mlmeyyls ve ehli TUbf ta- Iıbu mukavele suretinin daire 
narak ve manası sibelce anlabla- sun olduiu tasdik kılındı. yin ve ule hacb ko)'IDaia, ve kal- doayasında saklı 7-4-1938 tarih ve 
rak yazıldıiı ıibi arzusu olduiu- Bin dokuz yiz otuz aeklz MD• d.....q., Ulmları icraya, ve bat- 666 No.lu aslına •:rıun oldaiu tu
nu kabul ve tasdik ettiktea IODI'& si niaan &JIDID birinci cuma sini. blannı tevkil ve azle mezun ol· dik kılıaclı. Bin delcm ,U. ota ... 
!-"-fımdan ve ,.hitlerle kendisine lzmir &çtincü noter vekili F eh· mak fizre ortaiım Hulual Smmazı kb aeneei Nilan aJIDID 1ecllnol 
naza ve taaclik ettirildi. mi Tenik rNmi mfihirii ve ı ftldl taJin eyledim. dl19 h9,an ve ÇarfUDba -

31Martl938 lnmaaı lkrarer ..... llwlM~wlrl- ._...~~ftldUFeluiıal 
bmir iicll1eii not• wldli Fela- 1aee (718) .._.Pf.l Y.w•Wa .._..,.. .. Ttlillf ~t mi' 'I • ı..11. 

'> 

No. 2262 TRiO _ No. ~ . ba" 
D A 1 M O N Bu fener yirminci asrm elektrik devnnın ~---

rlkuıdır. Ayarlı ve ayanız Ud cinatir. Ararhıı iki yüz, a77;ia
altmıt meln ıöaterir ve pceleri bu fenerle bet Jiz m•:..-.: 
llnde dd taraftı muhabere mtmldlndflr. O~ renklidir. M ...-ı 
ala Mrlçten anlaf1hna••ıı lem slJUın yalnız hedefe veri 
wıca bir mal7ettlr, ...... ..ı..a. ....... 

UMUM DEPOLARI ı bmlrcle Salulaan eiYarı No. 'IJJ/9 
11a.-. ................. . . -
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insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş

lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediiimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araamda ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Dif lerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız ıabah, öğle ve akpm RADYOLtN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

ISABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

--•~'Mıil ................. ~-·~1~: ...... mlil .. ~fi?'.~L2il~m:il· limı .... ... 

• 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır •. 
Sağlam, huıaı, zariftir. Taklitl~ri çoktur. TOPHANE markasına 
~ikkat. .• 

Sabf yeri ı Suluh an civarı HOSNO öZöDEMtŞU .. . 
1 -26 

=§#MKS . 
Haşaratla mücadele zarrıanı geldi 
Geçen sene bitün bmirlilerin 
~ kazanan cWblz mar
~ methur Amerikan filidi ile bu 
~ -yerıl ve çok kuvvetli bir for-
~ çakan FAYDA ve emsali iii9-
l..i, taze ve mUesair Naftalin ve pire 
\o~larini. lngiliz markalı kimyevi 
aflbrelerl bağlar için kara boya ve 
!tav yağlanru, aiaçlarda, fidanlarda 
~t çiçeklerle güllerdeki ballık veaa· 
" baterab öldüren ve Bumava Zi
~ enatitlbilnün raporunu lqıyan 
tkA T AKIU.A» tozlarını kesin ve 
lleuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
İdebilirainiz. 9 rakkammı istismar 
Manelc iltiyenlerin mağazamızla hiç 
~ı yoktur. Batka yerde de. ıu-( mamıza dikkat buyurunuz. 

iz yoktur. Lütfen yukarıdaki fir- lELEFON: 3882 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

P.!erkezi Kemeraltı caddeıi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

~~zı~t~ 
'-' tak en ince ve en 
~I hediyeniz ec-
'-ca Kemal Kamilin 

ha.bar çiçeği 
kolonyası 

~\taktır. İzfllirde Hilal eczaneai 
bh: ucu_~uk üzerine ciddi yuruyen 
~ .rnuessese olmuı. kokuculuk 
l-f~ın( §aşırtmıı bulunmaktadır. 

eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili iıindeki ciddiyeti, kolon
yalanru lzınirlilere sorunuz. 
Yalan ve benzer İlimlere aldanma
manız için ıifeler üzerinde Kemal 
Ki.mil adını srörmelitiniz. 

YENIASIR 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmhğmm fena akıbttler doğurmaıina 
mani olmakla beraber: bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

SAWFE t 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITI 
SAMOS vapuru 16 nisanda bcklenl- ASSYRIAN vapuru mart nihayetinde 

yor. Hamburg, Bremen ve Anvera il- Liverpool ve Svanseadan gelip yilk ~ 
manlanndan yük çıkaracaktır. karacaktır. 

ARTA vapuru · 12 nisanda bekle- TRENTtNO vapuru S nisanda gelip 
nfyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Londra, ve Hull için yük alacaktır. . 
için yiik alacaktır. FLAMINIAN VAPURU 1 S nisan 
SERVtCE MARITIME ROUMAINE Liverpool ve Svanseadan gelip yllk ~ 

BUCAREST karacaktır. 
DUROSTOR vapuru 3 ma}'lıta bekle- CARLO vapuru 20 nisanda gelip 

nlyor. K8ıtence, Galatz ve Galatz ak- çıkaracak ve ayru zamanda Londra 
Hull için yük alacakt1r. 

tarkmtıaaı cTuna> limanlan için yük ala- THE GENERAL STIM Navlgatlon 
ca r. Co. L TD. 
DEN NORSKE MtDDELHAVSLlNJE ADJtrrANT vapuru mart nihayetm{ 

OSLO de Londra için yük alacaktır. 1 
SAN ANDRES vapuru 14 nisanda DEtrl'SCHE LEVANTE UNtE ı 

bekleniyor. İskenderiye, Dfeppe ve Nor- DELOS vapuru 24 martta gelip ~ 
veç umum limanlara için yük alacaktır. çıkaracak. 
AMERtKAN EXPORT UNES Tarih ve navlunlardald değifUcliklelll 
The Export Steanuhip Corporation den acenta mesullyet kabul etmez. 

EXCHANGE vapuru 15 nisanda bek- ~,·Umd:cı:zal,, umu.mi 
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

EXMINISTER vapuru 30 nisanda bek· 
..&iiiiiiiİİİİİİİİİiii&:iiiiiiiiöiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;.-;:;::;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiöiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil' leniyor. Nevyork için yük alacaktır. deniz acenteliği 

Saç Eksiri 
Saçlann rlöknlmeaine ve kepeklenmeıine mani olur. Komojen 

saçlann köklerini kuvv~tlendirir v besler. Komojen saçların 
gıda11dır. Tabii renklerini bozmaz, IAtif bir rayibaaı vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağa~ala
nnda bulunur. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARmME 

Ltd. 
HELENIC UNES L ID. 

TlSZA motörU 1 3 nisanda beklcnl· 
Yor. Tuna 1• 1 L _1_ ATHfNAI vapuru 18/20 nisan ara umum ıman anna ıwı.rc:Ket 
edecektir. nnda beklenilmektedir. Rotterdall\ 

Hambur" ve Anven Hmanlan için ~ 
Illndakl hareket tarihleriyle nav- alacakhr. 

lun.lardaki değiflldUderden aoenta me- HOl..l..ANOIA npuru 30 nl.anCI( 
aullyet kabul etmez. bek.lenlror. Rotterdam. Hamburg vC, 

Daha ful& tafsUAt almak lçJn Blrln· Anven limardanndan y{lk çakarac&kbt\ 
el Kordonda V. P'. Henry Van Der Zee LINEA SUD AMERUCANA: 
ve Co. n. v. Vapur acentalı~ına mUra- RIO VERDE mot6ril 22/25 n~ 
caat edllınesl rica olunur. arasında bekleniyor ve Nevyodt için ~ 

alacaktır. 

RIO PAROO moUhft 20/22 m.,.i( 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

• arasında beklen1yor ve NoTyorlc fobi. 
yUk alacakbr. 

TELEFON No. 2007/2008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

Gerek vapurların muvasalAt talrhleıi. 
gerek vapur lslmlcrl ve navlunlan ludD.' 
kında acenta bir taahhüt altına gimı-, 
Daha fazla tafsll!t almak için B~ 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rlca olunur. 

TELEFON ı 3171 - 4072 JUNO vapuru 17 / 4/936 tarihlndo 

beklenmekte olup yiikünü tahliyeden -----------· 
sonra Burgae, Varna ve Köstence U- Satılık ev 
manlan için yük alacaktır. 

Salhane Tramva1 'Nbsjnjn 116.. 
GANYMEDES vapuru 18/4/936 ta- man iiıtilnde 185 lnCl eobkta S2 

rihlnde beklenmekte olup Rotterdam numarada manzaralı Ye handar M; 
Amaterdam ve Hamburg limanları için yerde be4 odaL bir ff' aabbkbr. latl
yük alacaktır. ,.n.ler Kemenltmda Meıerret bit.. 

vedli Bay Şeftiye milneaatlerl. 
SVENSKA ORIENT UNIEN 1-S (768) 
AASNE npuna 28/4/938 tarlblncle -----------• beldenmelde olup Rotterdam Hanlburr Parla faktllteabıden diplomalı 

Gdynla, Dantzfc, Danimaık ve Balbk u. Dlf teblplerl 
manJan L.!.... -llL -'---t__a_._• 

yu 7ua -~ur Mtmldcet hastanal dil labl/Jl 

SERVtCE MAIUTtME ROUMAIN 
ALBA JUL YA vapuru 9 /' /9 36 ta• 

rllıinde beklenmekte olup Malta Marail· 
ya vo Cenova llmanlan için yUk. ve yol
cu alır. 

Muzaffer Eroğul 
V.l! 

Kemal Çetlndağ 

llAndakl hareket tarihleriyle navlun
---ll!!!!!!!!!!!!!l!!l!m!~-ll!!!lll!l!!!!mm!!!!!!ll!!!!lm!!__________ !ardaki deti§lklilderden acenta mesull-

Hutalannı her gtn aabalı 
ıaat dokuzdan bafhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. TAZE TEMİZ 

UCUZ İLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu lier Ud otelin mliıteclrl Türklyenln en eski olelclel BAY 
öMER LOTFO'd6r. 43 ıenelilc tecriibeli ldareaiyle bütan Eae 
halkına kendlılnl aevdirmlıtlr. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rabati bu
lurlar. 

Birçoli huaualyetlerlne llJ.velen flatler mUthit ucuzdur. 
I.tanbulda Lf1Hln Eae ve Izmlrın.. bu otellerde bululW'lar .. 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsil!t için 
FRATELLl SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı 4111 4142 2663 4221 Telefon ı 3921 

........ ,..ıt: ............................... .. 

BAlı VE BAHÇELERlNiZı - PAMUK T ARLAL-uUNIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kaytf11Z, ayni kaide üzerind 

IESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iıtlfad 
iniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratlan için ayni motör 

lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDI 

M. TEVFİK BA YKENT 
Elektrik • Rtdyo - Telefon.. Pettemalcılar 77 /79 -Tel. 3332 

'----..... ---------------------~ 
Istanbul Gümrükleri Baş müdür
lüğündenı 
1294 numaralı arttırma kliıdmda kanuni aafi ııkletl 1368 ki· 

lo afırlığında 125597 Ura deierinde aafi ipek mensucatın kapalı 
zarf usulüyle arttırmaya aabt illnı Son Posta gazetesinin 29/S/ 
938 günlü nüıhaaındachr. 1865 

1151 '794) 



SA\.rA : 10 1'EN1 ASJR 
== _ 16 NlSAN CUMARTESi 1938 ., 

Roma anlaşmasinın esasları nedir? 
.. . • Üc kısım uzerıne yapılan bu anlaşma ne zaman merıyete girecek? 

' 

ltalya vadediyor 
. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANLAŞMA 
İngiliz gazeteleri
ne göre şimdilik 
pratik bir mahiyet 

Katalonyada şiddetli harp 
Harp bitince ispanyadan 

gönüllülerini çekecek 
Cümhuriyetçilerle Nasyonalistler 

göstermiyor 

lngilterenin vaadı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cepheden hücuma geçtiler ayrı 

, .........•...•••••..................•• 

MUSSOLINI 
Bu anlaşmayı Al
manya üzerinde 

bir tazyik için mi 
yapmak istemif ? ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M .. Cemiyetinde Habeş 
ilhakı için ~alışacak 

Barselon, 15 ( ö.R) - Bütün Kata
lonya cephesi üzerinde son yirmi dört 
saatte de muharebe şiddetle devam et
miştir. Cümhuıiyctçiler Balaguer ve Mo
ı:.dada nat1yonalistlere hücum etmekte• 
dirler. Ehre nehrinin cenubunda ltalyan 
fırkaları cümhuriyet cephesini ikiye keıı
mek için tazyiklerine devam ediyorlar .. 
Bu tazyik San Mateo köyü hizasındadır. 
Cümhuriyet ktıvvetleri kahramanca mu
kavemette bulunuyorlar . 

Hava kuvvetleri mühim bir 101 oyna
mışlardır. Cümhuriyet tayyareleri Ebre 
nehrinin man.ııabı üzerinde uçmak ıt1tı· 
yen 60 a11i tayyaresini muharebeyi ka· 
buJe mecbur etmişler ve üstünlüklerine 
rağmen mağlup ederek on tayyareyi 
kend i arazilerine, üç tayyareyi de nasyo
nalis t arazisine düşürmüşlerdir. Diğer 

nasyonali~t tayyareleri kaçmı~lardır. 

PARJS, U (ö .R)- Yarın Romad a 
yapılacak imza merasimi hakkmda Jngi
liz ve lta1yan mahafüi pek fazla izahata 
seçmiyorlar. Alınan haberlere göre Jngi
)iz - ltalyan anlapnası Uç kısımdır. Bir 
taraftan umumt hükümler, sonra teknik 

imza edilecek olan lngiliz - lta]yan anlaş
masına büyük bir yer ayırmaktadır. 

Umumiyetle F ransanın da lngiltere ka
dar realist bir vaziyet takınması ve son 
zamanlarda Paris ve Roma arasında çı

kan ihtilafları hallederek iki Latin mllll"-
fikirler ve nihayet vaitler vardır. tinin kardeşçe iş birliğine zemin hazırla-

Umumt hükümler 19 31 ikinci kanu- ması temenni edilmektedir. Esasen F ran
nunda yapılan centilmen anlaşmasının 1 sa ve ltalyayı birbirinden ayıran mesele
teyit ve tevıii mahiyetindedi~. Bunda !erin pek az olduğu da kaydedilmekte· 
lngiliz - ltalyan münaııebet1erinin tami- dir. Çünkü bay Laval 1935 te Romaya 
miyeti lı:aydedilmelı:te, A k.denizdeki ha· yaptığı seyahatte bunların en mühim kıs
yati menfaatleri karıılıklı olarak kabul mını halletmişti. 
edilmekte ve ıtatükonun muhafazası az- Şimdiki halde Fransız - ltalyan müna-
mi bildirilmektedir. ıebetlerinde göze çarpan en ehmmiyetli 

Teknik hüküm1er Habeııistanla muh- mesele F ransanın Romaya ltalya kralı 

telif [ngiliz arazisi arasında hudutların 

tahdidi hakkındadır. ltalya ve lnıdltere 
arasında nüfuz mıntaka1an ayrılmakta, 

Jtalya radyo Ue lngiltere aleyhinde pro
pagandadan vaz geçmekte, Süveyş ka
nalı ve Akdenizden seyrüsefer serbesti· 
ııi te,·it ,.diJmekte ve belki de iki tarafın 

ve Habeşistan impara toru nezdinde sa
lahiyetli bir sefir göndermesidir. cJ ouu 
ve cAction Française:r> gazetelerinin bil
dirdiklerine göre bu hususta Fransız si
yasi mahafili arasında birlik yoktur ve 
hükümet kararsızlık göstermektedir. Bu 
gazeteler Daladiyenin acele bir karar ver· 
mesini ve Italyan • Fransız münasebetle-
rinin bu candamarını halletmeııini İ!!ti

yorlar. 
Diğer gazeteler de bir Fransız - Ital-

yan ticaret mukavelesinin İm7ası için Ro

mada toplanan Fransız ve ltalyan eke-
perleri arasındaki samimiyete İşare t edi
yorlar. 

DENiZE DOôRU YOROYVŞ 
BURGOS, 15, (ö.R) - Aranda OT· 

dusu denize doğru ileri hareketine de
vam ediyor. San Rafael işgal edilmiştir. 
Barselon - Valans yolu top ateşi altında
dır. T ervel mıntakasında naııyonaliııt 
tayyareler mühim düşman kollarını İm· 
ha etmi~lerdjr. Aranda ordusundaki Ga
lisyalılar beynelmilel alayı aağlara doğru 
atmakta ve mütemadiyen hırpalamakta· 

dır. Asilerin geniş mikyasta bir plan tat
bik ettikleri anlaşı1maktadır. 2 180 esir 
alınmıştır. 

GENERAL MıjAHANIN SöZLER1 
MADRID, 15 (ö.R) - General Mi

jaha Cümhur_iyet ilanının yedinci yıldö-
.. , ~ ·. nümü münaııebetiyle riyaset ettiği bir zi-

" ·. "· · ""' f yafette Madrid müdafaasının mahsur şe· 
lngiliz bafvekili B. Çemberlayn hirler tarih~nde biricik bir y.a~a o~duğu-

lsbu itilafta su noktalnr tasrih edil- nu kaydettıkten sonra demıştır kı : 
mektedir : ' «Fikrimce bazı teşekküller salahiyet-

BELCRAD, 15 (AA) - İngiliz • 1 - ltalya Adenin himayesini tanı- lerini tecavüz etmektedirler ve ben bu-
ltalyan müzakereleri Yu.,.oslav matbuatı makta, radyo dalgalan harbı meselesini nu kabul edemiyeceğim. Çünkü seferber
tarafmdan büyük bir a laka ile takip edil- ve Arap memleketlerinde ve bilhassa Fi- lik için mesul bir hükümet, bir milli mü
mektedir. Bu münasebetle Vreme gaze- listindeki siyasi lngiliz • ltalyan rekabeti dafaa nazırı ve vazifelerini yapmak az-
tesi Romııdan aldığ ı bir haberi neşret- meselesini halleylemektedir. minde olan aııkeri otoriteler vardır. :> 

Rf.SMJ TEBLlô 
MADRiD, 15 ( ö.R) - Milli mü-

dafaa nezareti saat 23.15 le aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir : 

Şark ordusu : Kıt' alanınız düşmanla 

şiddetli harbe devam etmişlerdir. Vala
guer köprü başını daima tutmakta oldu
ğumuz gibi Atenzioya hakim olan bir te· 
peyi ve daha şimalde 1083 tepesini zap
tettik. 

Ebrc nehrinin cenubunda düşmanın 
sahile doğru tazyiki artmıştır. Topçu ve 
tayyare himayesindeki düşman taarruz
larına karşı San - Mateo civarında şiddet
le mukavemet etmekteyiz. Forkal mın
takasında düşman intizamsız bir şekilde 
ric'at etmiş ve tarafımızdan takip edile
rek hareket ÜS!!Üne dönmÜ§tÜr. 

Estramadore cephesinde diişmanm 

D ·a:Yf'I §iddetli hücumu püskürtülmüştür. " 
cephelerde bildirilecek bir şey yoktur. ' 

.... 
Salamanka, 15 (ö.R) - Dün bütu 

gün sahile doğru kuvvetlerimizin ileri ha• 
reketi parlak şekilde devam etmiştir· 

bit Düşmanın mukavemetine rağmen 

çok mevkileri işgal ve külliyetli malı:O" 
me iğtinam ettik. Pinkaıı yukan vadisin• 
de yapılan bu mücadelede düşman bit 
çok ölü ve esir bırakmıştır. 

V a1aguer köprü başında kıt' alarırıııl 
düşmanın bütün hücumlarını reddetınir 
tir. Düşman ağır zayi;:;a uğramış ~ Jejto 
yonerler mevkilerini b.1fif mikyaııta ta9

• 

hih etmişlerdir. 
oaş· Yapılan hava muha~ebelerinde .... ül• 

manın üç tayyaresi kati olarak duşur 
müştür. Diğer beş tayyarenin daha Jür 
müş olması muhtemeldir. 

londrada hariciye nezaretinin 
kapın 

mektedir. Bu habere nazaran Romanın 2- itilafta ltalyanın Habe5İstan im
diplomatik mahıı. fillerinde Fransa ile de paratorluğunun tanınması derpiş edil
müzakerelere başlanmasına intizar edil- mekte ve iki tarafın şarki Afrikadaki 
mektedir. 1 müstemlekeleri arasında i:yi komşuluk 

ANLAŞMA NE ZAMAN NEŞREDI· 
münasebetleri idame edec,.klerine dair 
mütekabil teminalı ihtiva eylemektedir. 

3 - İtalya Libyadaki askeri mevcu· 

ispanya cümhuriyetçileri 
LECEK ~ ... 

Akdenizde ileride yapacakları talikimatı 

birbirine haber vermeleri esası kabul 
olunmaktadır. 

ROMA, 15 (AA) - imza edilecek 
olan lngiliz - ltalyan itilafı bir mukad
dime ve bir kaç maddeden ibaret res
mi bir beyannameyi havi bir protokol ile 

dunu hissolunur derecede azaltmağı ta- c h • e de e ı d •• e e e e . d 
ah~ü~•::~:::;~ geHnco, iki hükümet um urıyetın ye ıncı yı on umun e 

Nihayet vaitler : İngiltere M. Cemiye- müzakerelerin mevzuunu teşkil e,tmiş 

ti konseyinde Habqiatanı.:ı ilhakının taıı· olan b ütün meselelere dair merbutatı 
diki lehinde nUfuzunu kullanmağı ve ce- ihtiva eylemektedir. Bu meseleler Akde
miyet azalarına b u huıutıta ıalihiyet Ye· niz, yakın Şark, Şarki Afrika ve İspanya 

:::b!t::ğ~e~:~~t :y~~::~::~:~:: ria- Barselonda tezahu··rat yaptılar 
Roma mahafilleri bu itilafın a~din~~n 

memnun olmakla beraber ehemmıyetınını• Perpinyan J 4 ( A.A) _ A d · 

rilir verilmez bundan istifade etmeği va· if)erinden ibarettir. : 
dediyor. itilafta iki tarafın Akdenizdeki müte-

lta1ya İspanya dahili harbi nihayet kabil menfaatlerinin ehemmiyetini tak
bulunca oradaki kuvvetlerini geri çek-! dir eden 9 3 7 tarihli muvakkat an]aşma
meği vad~diyor. nm hükümleri tekrar edilmekte, yakın 

Bu izahata göre çok geniı bir anlaı· ,arkta devletlerin nüfuz mıntakaları 
ma hissi hasıl olabilirse de hakika t bun· hallındaki 19 2 7 tarihli lngiliz r ]ta]yan 
d an haıkadır. lngiliz matbuatı bunu pek muahed esi teyit ve Süven kanalından 
ayı hissettiğinden anlatmanın bilhaua bütiln gemilerin ıerbestçe geçmelerini te
pıikolojik olacağım yazmaktadır. min eden 1888 tarihli beynelmilel mu-

Filhakika Centilmen anlapnaıımm te· kavelenamenin meriyeti taad ik edilmek

bilhassa psikolojik olduğunu kabul et- gelen malu~ t .. F ki n .1°r~ 
k • '- · • bik h~ '- · a a gore ran st ı en 

me te ve ~ıymetının onu tat te B.KJm karakolları K t } t k • a a onya mm a asına 
olac~ olan zihniyete kuvvetl~ bag!'ı bu- gelmişlerdir. Diğer cihetten Anador-
lundugunu beyan eylemektedırler. Bu- l kt "k f b "k ] f l" I · . . . ra n es e e rı a rı a arı aa ıyet erı-
nunla beraber ıkı memleket arasındakı · tat "I t · 1 d" B b ] Ba . . . nı ı e mış er ı r. u se epe r~ 
yakınlaşma yolunda ehemmıyetlı hır 1 K ta1 b f b "k la 
merhale elde edilmiş olup bu eayede Ro-

8~ k~ .~e a ondya u ah 11 a krı1n ma ile Paris arasındaki münasebetlerin e e 11 ceryanın an ma rum a -
mışlardır. 

ıslahına da yol açılmış olmaktadır. ISPANYOL COMHU R1YET1N1N 

ROMA. 15 (AA) - lngiliz - halyan YED INCl YILDö N OMO 

itilafının imzasının ertesi veya daha er
tesi günü neşredileceği haber alınmıştır. yidi ve mütekabil vaitler pratik ehemmi- tedir. 

,~cl~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ı:::~:~~l:r :::;;i:;;:v:,~:::~ ~:~: Fransız Hariciye Nazırı 
didi gibi pratik hiç bir e11aa yoktur. Şu 1 
halde bu psikolojik anlaşmanın kıymeti 

iki tarafın hüsnü niyetine bağlıdır. 
lngilterenin samimiyetinden şüphe 

edilemez. İtalya için de lngiliz mahafili 
ayni kanaattedirler ve bay Mussolininin 
bu anlaşmayı sırf bay Hitlerle yapacağı 

Belgradda çıkan '' Vreme,, gazete
sıne mühim beyanatta bulundu 

Barse1on, 14 (A.A) - İspanya 
C ümhuriyetinin 7 - nc i yıl dt>nüm ü 
bura da büyük merasim le kutlulan
mıştır. R eisicümhur Azana kabine 
azasını ve hükümet erkanını kabul 
etmiş ve c lçilerde hariciye nazın 
Delvayoyu ziyaret etmişlerdir. Bü
tün şehirlerde halk cephesi teşkilat
ları muazzam tezahürat tertip eyle
mişlerdir. 

F R ANSADAN SEVKIYAT 

mülakatta Führe r Üzerinde tazyik yap- ! BELGRAD, 15 ( ö.R) - cVreme:t kate değerli olan şu cevabı vermİşiir : 
mak ve yeni teşebbüsler İçin ondan da-

1 
gazetesinin Paris muhabiri Fransa harici- « - Fransa, memleketlerimizden her Roma, 14 (A.) - Giornale Di

ha sarih ve daha geniş bir müzaheret te- 1 ye nazırı bay Bonnet ile bir mülakat yap- birine ve umumiyetle sulha zararı doku- talia Fransa tarafından hükümetçi 
min e\mek maksadiyle yapmış olabilcce-1 mıııtır. Yeni Fransız hariciye nazın Yu- nabilecek mahiyette büyük bir gerginlik ispanyaya yapılan ve yalnız silah 
ğine ihtim .. l vermiyorlar. Bu kanaatledir l goslav gazetecisine şunları söylemiştir : devresine nihayet vermek için ltalya Ye sevkiyatına inhisar etmiyen yardım
ki Lord Pe rth"in yarın Kont Ciano ile ~ c - Memleketinizin Avrupa haritasın- Yugoslavya arasında bir mukareneti da- lan mevzuu bahis etmektedir. Bu ga
bir!ik.te an!aş":'.ayı im~a etmesine ruhsat I daki ehemmiyeti gittikçe artmaktadır ..• ima arzu etmiştir. Fransanın komşusuna zete diyor ki : 
\'ermıcılerdır. f akat yıne hu sebeple bay Fransa Yugoslavyanın kuvvetli olmasını karşı hisleri de belli olduğundan bunlar İspanya istikametinde Fransa hu
Hitlerin Roma ziyaretinden l!onra lngi- daima arzu etmiştir. iki memleket ara- üzermde durmağa lüzum yoktur. Biz de dudunu mütemadiyen teknisyenler 
liz - ltalyan anlaşmasının bay Mussolini sındaki daimi dostluk Fransız - Yugot!- hadiselerin mahiyeti itibariyle zaruri ve mütehassıslar geçmektedir. Ayni 
için ustaca bir oyundan ibaret olduğu lav hi11Siyatının her fırsatta tezahürüne olan ve tarihlerimizin mantığına uygun zamanda bir çok Korsikalı gönüllü
anla,ılırsa İngilterenin hayal sukutu bir imkan verecektir. Biz iki hükümetten düşen mukarenet eserine a1 ıııacağız. Jtal- ler de oraya gitmektedir. Hatta bun
kat daha kuvvetli olacaktır. her birinin hususi vaziyetlerindeki güç- ya ve Fransayı ayıran engelleri bertaraf 'fardan bazısının üzerinde Kampin-
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dial ( Muhadenet anlaşması) isteriz.> gelmiıtir. Bu yold a mevcut maniaları Kampin ci k i Jtalya ya karıı harp a ç .. 
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