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• Honduras Cumhurunda 
lhtilal cıktı 

' 

1 

Roma 20 ( ö.R)- Nigaragovaclan bildi-
rildiğine göre bu memleket gazeteleri Hon· 
duras cümhuriyetinde bir ihtilal çıktığını 
ve asilerin kışlaları işgal ettiklerini bildir
mektedirler. Fakat şimdilik diğer hiç bir 
kaynaktan teyid edilmemiş olan bu haber- 1 
Jeri ihtiyad kaydile karşılamak icap eder. -f1ATI ( 5 ) KURUŞTUR Cünıhuriyetin ve Cüm1ıuriyet eserinin lıeJc~, aaoahlan rıkar ıiyas! gazetedir YENi ASIR Matbauında buıhmttır ·----- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===:===~~ 

Zelzele büyük bir f ellket halini aldı 
Şarapçılık Orta ve Doğu Anadoludan acıklı haberler geliyor 

~!;a~;'!~:~~: Kırşehirde on köy harap oldu 
c.:::~ ~~:~.~~:Ôbmız iki yüz kişi enkaz altında . kaldı 

tedbir almasını emrettiler tok noksan olduğu halde mahsulün B k '/ d k ihracında biiyük zorluklarla karşıla- aşve ı ' yar ım teş ilatlarının derhal 
vılmış, elde mühim miktarda da stok I b l 20 (H A) Ort • ! atan u ususı - a ve 
Kalmıştır. d "' A ad l d ki iz l b. f t!' · H ·· 1 A l kl b be ogu n o u a ze e e ır ew-

cnuz ma um o marn~ . a era r k h lin" ld Z iz 1 • b.lh 
·· ·· .. d k" 1 · · b'' ··k b" k 1 1 et a ı a ı. e e enın ı assa onumuz e ı yı ıçın uyu ır re ·o - 1,. h" k" l . d ... _L_!L_ 
t ·· 'd dT b ki · ı .'\..tl'Şe ır oy erın e yaphgı buırwat 
e umı. e 1 !yor ve] el enıy~r.l . büyük ve korkunçtur. Kırşehre bağlı 

Bu ışTe alakalı o an arın yuz erın-, H k h" . · d k" 
d ·· d d · ı b ı · ı os er na ıyeaı cıvann a on oy 

e daha bu gun en en ışe er e ır- h lm 200 k .. ı·· k 1 · . . arap o u~tur. oyu en aza -

Bqvekil B. Celil Bayar, Dahiliye 
vekili B. Şükrü Kaya yardım teJki
llbnın derhal tedbir almasını emret
miılerdir. 

Kızılay kurumu felaket yerlerine 
çadular ve İmdad heyetleri gönder
mittir. 

mıştır. ı d kaim 
B beb. ,. 'k" d Ü .. .. tın a ışbr. 

unun se ı ~ı ar ır. zumu 1 H k h" "d" .. .. . . ~ , 
k l k ·h kab'l' · · "k oı er na ıye mu urunun rapo-uru 0 ara ı rac; ı ıyetı gıttı çe .. b k.. d • tın k'" 
zafa uğramakta, buna mukabil is-' ~~~a gorkae '~ oln oyak~-·zabeyırabea 2oyo 

Dün gece biri çeyrek geçe Anka
rada on aaniye aüren yeni bir hare
keti arz olmu~tur. Ankaradaki zel
zele latanbulda da hafifçe biuedil
di. Kırtebir ve havaliıinden acıkh 
haberler geliyor. 

'h )" k d ı~ma, t ı o marn ıa r, 
tı sa at artma ta ır. ı..:. · • bet" d ld ... bildiri" "im kt 

ıh k b·ı· · · · A f - ~ı nıs ın e o ugu e e-
raç a ı ıyetımızın za a ugra-ı d" F •~k A kar da b"' "'k t • 

k b h . b' . d w•ıd· ır. eıa et n a uyu eıır 
m~ınm_ a ~ ~tı .. ızı~ .eg_ı ~r. u andırdı. Zebele lellıketinin büyük tahribat ytq1lığı KuıehirJen bir matWlTa 
Dunya ıktısadı gıdışıne gore ıstıhlak Y -

-SONU OCONCO SAHiFEDE-

pa~ı~:~:=~~:~~~,lun:~t~~janman Roma seyahatı· Hatay seçı· mı· 
~~u!~~~~r:k~r:r?:e d:~ıe~:~~ut:~~ 
himaye sistemleri tatbik eylemesi ih

raç kabiliyetimizi tahdid eylemekte- ı·talya B Hı'tle rı· 
dir. Buna karşı tedbir almak kudreti • parlak bir 

istikbale hazırlanıyor de maalesef bizim elimizde bulun- k l _J 
mıyor. şe i ae 

Şu halde _üzümlerimizin bir kıs- 1 Berlin 20 ( Ö. 
nunı, kuru hır kısmını da yaş olarak R ) G t , - aze e· 
yahut üzüm suyu, sirke veya şarap I f ••b • er u rerın 

ha1inde ihraca mecburuz. parlak bir te-
yaş Ü7Üm ihracatını geçen s~ne ı kilde kartılan

tecrübe ettik. Maalesef elde edılen ması için ltal
neticeler ümid verici değildir. lyada yapılan 

Bu husustaki bilgimiz bizden ev- hazırlıklar hak 
vel bu işe başlamış ~l~n mer:ıleket-1 kında muha
lere nazaran çok gerıdır. Rakıp dev- birlerinin uzun 
Jetlerin dış piyasalarda tesis .edilmiş telgraf haber
kuvv.~tli ~evk~leri ':,ardır. .. l lerini ne~redi-

M~st~hlıklerın a~ı~ alışkanlıp;ı, 1yorlar. Berlin 
kendılerme mahsus ıtıyadlan mev- aiyaıi mahafi
cuttur. Bunlarla çarpışmak kolay bir linde söylen
iş sayılamaz. diğine göre B. 

Sonra da coğrafi vaziyetimiz, ra-ıHitlere Roma 
kiplerimize nazaran çok daha gayri ziyareti esna
müsaittir. Büyük ifiihlak merkezle- sında bir çok 
rinden uzaktayız. · ıiyaıi ve askeri 

Akvam mümessilleri dün 
Hatayda \1ulunacaklardı 
Zı::liim, entrikıt vefesatJevam ediyor. Roje 
Garo tay yarf) i/E; Parise gitmiştir" Halk 

geri dönmemesini temenni ediyo't" 
ISTANBUL, 20 (Huıuıi)-Ha

tayda yapılacak olan intihabat:ı 
ne%aret edecek olan lıviçreli bay 
Ro}enin riyaıetindeki milletlerce· 
miyetinin yirmi beı kiıililı heyeti 
bu ıabala geldi ve ak9af'lf} Toros 
elupreıi ile hareket etti. 

Antaliya 15 Niıan (Huauıi mu· 
habirimizden) - 18 yıldır müa
temlekecilerin akla hayale gelmi
yen entrikalarına, zulümlerine en 
aiır muamelelerine maruz kalan 
TORK Hatayın kurtulma günleri 
)'aldattı. intihabata nezaret ede
cek olan cemiyeti akvamın bitaraf 
devletlerden tayin edilen müm:?!j· 

FENER 
Milli küme mac-• 
larına girmi-

yecek 
ISTANBUL, 20 (Ha«ııi)

Umami merAezin emri ile 
F enerbah~e lıulübii milli kü
me maçlarına iıtiralr etmiye
celıtir. Bu itibarla pazar gü
nü Fener - Galatcuaray ara
ıında liküıtur mucibince ic
ran musammem ma, yapılmı· 
yacaktır. 

Fenerbah,enin ilk defa 
.kendi ıahcuında yapılmıyor 
diye lzmir takımı ile maçtan 
imtinaı feklinde baılıyan an-

i lafmazlık devam elmiı ve 
:; kah ıaha 11e kah yol parcuı 

meseleleri daha doğrusu 
maJJi cihetlere temaı eden 

l ı hu«ıılar yiiziinJen ba e•ki 
ıpor lıuliibümiia aaNn milli 
küme maslarının ekıeruine 

' iıtiralr elmemİffİ. Umumi 
merkezin bu kararı mukan
nen ma,lara iıtiralı etmiyen 
lnıliibiin milli lriime haricinde 
bırakılacağı hakkındaki ni
:ıamnameıine uygun olarak 
verilmiştir. 
Fener bahçenin bu ıene bel

ki zail düımüf olmaıı yüzün
den böyle taallül yoluna ıapa· 
ralı milli kümeden lıenJini 
uzalı tutacak bir INlztyet ih
d aı ettiğine Feneri ıevenler 
inanmak utememeldedirler. 
Bununla beraber bıı ..uae F e
nerin milli kümeden hari, 
kalmıt olma&ı bugün bir ha-

t lıikat olmuftur. 

Akdenize en yakin yer olan Mı- tahıiyetler re
aırda bile rekabet imkanına sahip bu- fakat edecek
lunmıyoruz. Yunanlılar sif İskende-ıtir. Şimdiden 
riyeye altı ila sekiz kuruşa yaş üzüm altı nazırın bir 
sattıkları halde biz bu fiate bağda kaç generalin 

1 k .. k"'l"t w 1 d üzüm a ma ta muş u a a ugrıyoruz. ve onanma 
Bazı memleketler piyasası yalnız kumandanının 

nakliye masraflarımıza tekabül ede- iıimleri zikre-

ailleri ayın yirmiıinde (dün) Haı- A t ı.. •• -~ Türk k ol h · A 
tayda bulunacaklardır. Hatay yir- n ORyuua onı °' anen nlakyaciau umumi bir görünü! 

mivor. dilmektedir. 
Binaenaleyh yaş üzüm ihraç ede- f Berlin 20 ( ö. 

bilmemiz ve bu yolda muvaffak ola- SONU S. 4 T e Bitler ıon nutuklarından birini aöylerken 

mi intihap daireaine aynlmı,tır. F y · oıd· 
Herdai~eiın.tiha~!>:edebirbitar~f ıyana yenı I 
m8me11ılle üç kıtılik cemaat mü- e 
- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

bilmemiz için uzun yıllar uğraşmağa ________ _.;,._ __________ _ 

ve4~~;~~b~~:e~~~~~;k göstererek Bu·· kreş IÇı·nde kanlı harp 
hu işden vaz geçelim demek istemi-
yoruz. Mücadeleye yılmadan devam 
edelim. Lakin bu işden bir kaç sene-

ler ic;in rnüsbet bir netice beklemi- H 8. h h b. d d. 
yelim. Yaş üzüm ihracı işi, uzun yıl- eyecan )f ava ı ar JD e ye 1 
lar devam edecek bir mesaiden sonra 

ıemcre verebilecek bir meseledir. • • d d • J t • d •• t •• 
Lakin teksif edilmiş üiüm suyu, ıçın e ır apon ayyaresı uş u 

'8rap ihracı bizim için daha kolay-

dır. Um~mi harpten evv~] .!8~.ap Dün ne•redilen bir vesika demir muhafızların JAPONYA 
memleketı olan Fransaya bıle uzum 'Y 

euyu ihraç edilirdi. Bu $(\in de Yu- tedhiş 'hareketini meydana koydu. Tahrikçi-
nani.stan Avnıpanın muhtdif yerle- l R f b • • f • J k / k 
rine mühim miktarda üzüm suyu er umen a ıı ye ınaen çı arı aca .. . 
eatabilmektedir. Şaraplık üzüm ye
tiştiren Avrupa memleke'"tleri bile 
Türkiye ve Yunan üzümlerinin ne
fasetinden i!\tifudeyi ihmal eylemi
Yorlar. 

Bu itibarla şarap ve üzüm suyu 
ihracatı bağcılığımızı korumak için 
heman semere verebilecek bir ted
birdir. 

Sarapcılık hem ihracat hem de da
hil istihlakat bakımından çok büyük 
ehemmiyeti vardır. Şarapçılıkta ge
rek inhisarlar idaresi gerek üzüm ku
rumu çok muvaffak olmuşlardır. 

Geçen yıl Tarişin yaptığı tecrübe 
hu müessesenin cesaretini artırmış, 
leniş teşkilat yapmak kudretini ya
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

1 
Tana üzerinde mühim bir köprü ..• 

- Y AZ1S1 4 UNCU MHIP.ED&-

• o 

Amerikaya tazminat 
• 

verıyor 

Hankov 19 (A.A) - Çin tehJiiiı 
Mühim takviye lataı.n alan ia· 

ponlar bu aab8h HialoM kartı tid
detli bir taarruza geçmiflerdir. Kanh 
bir muharebe cereyan etmektedir. 

Kantona gelerek bombardıman et
mek iatiyen 61 japon tayyarealnden 
yediıi avcı tayyarelerimiz tarafmclan 
dütürülmüttür. 

San.ide latalanmmn mitemadl 
taarrudan önünde JaPon1er alır a
pu uirunıtlardu. 

Yine Mut ayi ı.-. dötmandan 
2880 ttlfenk, 3 top, 1 ~ Ye mft-
1.im mDduda ....... ~ 98 Ja-....... , ........... ~ 

'r. IO . 

lzmir çocukları değerli 
bir zafer yarattılar 

lstanbul ve Ankarada galip gelen 
Viyanalılar lzmirde yine 3 - 2 

mağlup oldular 

,.,.,. .. , oe Anliar•o •olip •elen, l..Urde ınajllıp olllll 
Pini Viyana tdunı 

- YAZLV l iNCI SAHiFEDE -



,... .. -.... --- -
YENIASIP. 21 NlSAN PERŞEMBE 1938 -

SAYFA :2 - -= -
Şarapçılık Arasıra Kültür 

~.aımı:z:z:1:11ıı:zzzz~~~zz;~r.;1'ı:lll~"1Cllı!DJ 

Ege bölgesi içın pavyonu 
hayati ehemmi- için Şeh·r 23 r~isan hazırlığı 

Mekteplerde 
imtihan sualleri 

t ' h " ' J · YAZAN: Eczacı K. Kemal Ak!jl 
ye l aız ır Kültür bakanlığının fuarda vücu- Meclisin bugün- ç ki d K l k k ·ı imtihan lakırdııı oldu ınu ha a 

-o-- da getireceği pavyonun hazırlıkları OCU ar an {i tÜrpar ta, na l yüreğim hop eder. Tam otuz sene 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE ile meşgul olmak ~zere lzmire gelmiş kü fop/anflS l evvel son Doktora iıntihanını ver· 

olan Bay Nurettın ve arkada•ları Vasıta/arından para altnmıyacak mit eczacılık diplomasını cebi~e 
ratmıştır. Üzüm bölgelerinde şarap- dün valiyi ve belediye reisini ziv~ret Sehir meclisi bu gün saat on altı koymut olduğum halde ~ala ırikn· 
haneler teııis olunacaktır. etmişler ve fuar sahasında da bazı otuzda toplanarak umumi işler üze- tihanların rüyaya girmesı eke 

Çok .isabetli ve yer'.nde olan. b~ tetkikler yapmışlardır. rinde görüşmeler yapacaktır. Pazar- 23 Nisan hakimiyeti milliye ve günde saat 14 - 18 arasında Halke- değildir. Talebe ile iıntihan ara· 
hareketı devletçe de hımayeye ıhtı- Kültür paviyonu için güzel bir yer tesi günkü toplantıda bütçe müza- çocuk bayramı programının hazır- vinde çocuklara temsil ve karagöz sıntla en derin hialerle örülınütdha· 
yaç vardır. Şarap üzerine mevzu re- ayrılacaktır. kerelerine başlanacak ve bütçe bir !anması için partide bir toplantı ya- gösterilecektir. lecanlı bir rabıta daiına var ır. 
aimler ta?'~en ltal~rı~alı ~e.ya- Vekaletten vilayete gelen bir tah- haftada bitirilecektir. pılmıştır. Hazırlanan programa gö- 23 - 24 Nisan günleri çocuklar Hocanın tavır ve hareketinde~, 
hut asgarı bır hadde ındırılmelıdır. riratta harf inkılabından sonra tür- * 23 N' .. .. C" Kültür parka parasız girecekleri gibi derate geçen bir problemden iıntı-

ş b labı h 'h • . 'h re ısan gunu saat onda um- ba b' · · .. .. d h d I • k f kal· ara ın ucuz maaı em ı raç kiyede yapılan nesriyat için bir sergi, Şehir meclisi azasının ıntı ap . .. .. yramın ırıncı gunu e vapur ve an a ne ıoru acagını et e 
hem de sağlık ~ı~ınd":n çok fayda- kültür propagandası için lüzumlu müddeti bu içtima devresi sonunda hurıyet meydanında butun okulla- tramvaylar çocukları parasız taşı- kan zekalar her devirde her ınek· 
lı olacak, kuru ın:üm ıhracatıru da resim grafik fotoğraf ve saire için bitmektedir. rın istirakile tören yapılacak:.. ayni yacaklardır. tepte görülmüttür. Bizim zaınanı· 
himaye eyliyen bir tedbir mahiyetini diğer 'bir ser~i ve Ankarada açılacak Meclis belediyenin yeni yıl bütçe- v • o ..., 1 mızda askeri mekteplerde sorulan 
haiz ~ulu?acakb~. olan meslek okulları sergisinde teş- sini bir hafta içinde hazırlıyacak _ve ezır smanaga su arı sualler üç türlü idi. Taın nunıar~ 

Bagcılıgı, klasık çalışmadan ayrıl- h' d·ı k 1 · .. il · müteakip belediye reisi aza şerefıne t\ "' ( 45) olduğuna göre sualin bir!•~ 
k .1 le ak .. k" d" ır e ı ece eser erın en guze erın- , k 11 ma suretı e orum mum un ur. d .. kk b' . · · h kültür park gazinosunda bir ziyafet __ (20) lik diğeri (10) luk öte ı 

Eski b' 't' adi Uzil 1 · ih ı en mure ep ayn ır sergı ıçın a- M • • ( 15) lik olurdu.Ne sonılacag" ını ne 
al ırk ı ıy ~ ba~I etrıntar __ !~cınk zırlıklar yapılması bildirilmiştir. verilecektir. b / J b l d b l d 

Y ruz orunmaga g 1 u ...,.. ço Ziyafette vilayet erkanı, askeri en a araa e e tye ınşaafa aş a l t~leb~ .ke~tir~.bi~~· n~ de öğrelj,e; 
hatalı bir yolda israr eylemiş oluruz. ümera ve parti idare heyeti azası da . _ . . . . .. bılebılırdı. Sozlu ımtihanlarda 

Şarapçılık E<>e bö'-eai için hayatt Menemen Je bir kız h b 1 ki d z· f tt re- Yezır ve Osman aga suları mem- ınşaatın devam ettırılmesı takarrur talebeye iki torba uzatılır talebe 
,. 'K aı azır u unuca ar ır. ıya e e bal d beled' · ba 1 · · ' 

ehemmiyeti haiz bir mevzudur. Bu- k h d. • · ı · · d .. t ı·k · · · bir arın a ıyece ınşaata san- etmıştır. piyango çekiyor gibi bir nuınara 
acırma a• ısesı ıs mec ısın or sene ı mesaısını B .. b 1 b 1 il 'd , k l'd h' 1 ı 

nun Üzerinde büyük bir dikkat ve t ki b .. tt' kt. mıştır. u munase ete u su arın erı e rev a a e zaruret ası o- çeker her numara bir suali itare • nu u a te aruz e ırece ır. bo . . .. • • il 
hassasiyetle hem de müstacelen dur- Menemende Türkelli köyünde Ba- --=-- a nmanlarının sıkıntı çekmemelerı lursa muvakkat bır zaman ıçın sular ederdi. Böylelikle talebe kendı e 
mak zarureti vardır. ki kızı 15 yaşında Haticeyi kaçıran 

1 

• için belediyece suların keııilrneden kesilecektir. ile kendisine aonılacak suali ~e.n' 
HAKKI OCAKOOLU Ali oğlu Hüseyin tutulmuş ve adli- I zmir y . K .. f ı di tayin ederdi. Torbalardan bırıil 

yeye verilmiştir. enı or ez vapur arı (20) lik ötekiai (10) luk ıualler d 
ı---~--....,..,.... • ....., .......... - · Bataklıklarının kuru dolu olur, her iki auale taın cevaP 

Avukatlar ~'/7J;~~=ıı.rA?rr.rAT~ tulması icin bir müte- veren (45) ten (30) zunu kaz•?' 

ık k 
• rr mıt olurdu. Geriye kalan (15) !ile 

Ha ef!I öşesi hassıs geldi ı emmuz sonunda lzmire gelecek suaı,yazıiıeaorulurveyazıiıece-
Mekteplerde hangi vap verilirdi. Bu yazı sualini hoca• 

, r-= Nafıa vekaleti lzmir bataklıkları- lzmir körfezi için Almanyaya ıi- diği alakadarlara gelen haberlerden lar, mümeyyizler talebe öniindll 
der11/erı okutacaklar? 1 - Sosyal yardım kolumuz tara- nın kurutulması işini tetkik etmk ı>arie edilmiş olan Sur ve Efez va- anlaşılmıebr. Her iki vapurda tem- yine kur'a ile teıbit ederlerdi. 5.,. 

K 1 
LLanlııc. d h . . , fından teşkil edilen fakir kadınları \jzere bir Macar mütahaaaısı mühen· purlarının inşaatı ilerlemekte oldu- l . . l'ulacak aualleri ne talebenin ne ti' 

il tlir oar. Kın an şe rımız 1 I f . . . ·ı d' 1 . .. d 'l . . M'· h • b 1ar ·ı• ed'lrn · · muz sonlarında zmır lımanına gel- . . • d·;. 
k "I .. d' ._ ,. ili .. l b' ta ça ıştırma men aatıne ev1mız temsı ıs zmıre gon erı mıştır. ute assıa gu ve u vapur a ı .. ve ı eaını muallımlerın bilmesine imkan 

u tür ırc1ttur l\ine gc en ır - . .. . h . . im' d b'ld' ad · 11' d'I · b 1 L • ) , kolu tarafından 25/ 4/938 pazartesı muhendıs şe rımtze ge ış ve te • ı ıren r yo te11satının ave e ı - mış u unaca«.~ır. tünülemezdi. Eczacı mektebın l 

mlm
1 

dod ahvuta,~la~ın dmuh~elı.f ~ek- günü aksamı Tırtıllar piyesi temsil kiklerine başlamıştır. 1 • H f -b •k Şimi denleri, ihtisas dersleri oldu• 
tep er e u.ıı;u .. , U<tısa ve ıçtımaıyat edilecektir. --=-- zm· ır avagazı a rı ası ğundan pek derin ve genit mil<• 
dersleri öğretmenlikle~i y~pabilece~- 2 - 23 / 4 / 938 Cumartesi gü- Mahsullerimiz yaata bizi me,gul .,J...,~di. 
leri ve baıka deralerın öğretmenlı- nil saat 14 te karaı;ıöz ve saat 21 de Madeni kimyada talebeye en 
ğini yapamıyacakları bildirilmiştir. canavar piyesi temsil edilecektir.Bü- ic, in ÜC, aylık zor gelen taP bahsi idi. Hiç unut· 

- tün yuddaşlar davetlidir. Yeni tesisat lÇln sipariş Verildi mam imtihanda sual torbasıiçinde 
"olkevı' sahnesı'n Je 3 - Havaların muhalif aitmesi Fransız kon ten ı'anı j 39 numara tap idi, f&P talebe ar~· c:ıı "' "' zmir hava gazı fabrikasında vü- sipariş edilmiştir. Yeni tesiBllt yetmiş d k "l'k b' ÜJll 

dolayısile Halkevi Ala~hir gezisi te- sın a ço zor ve mug a ır 6 

(Tırtıllar) temsi/ hir edilmiştir. Nisan, Mayıs ve Haziran 938 ay· cuda getirilecek otomatik bazı tesi- bin liraya çıkacaktır. Bina inşaatı teli.kki edilirdi. Bire bir buçuk n~J· 
, . k k 

1 
ları içın Fransa ticaret ve sanayi ne- satla yenileştirileceğini evvelce yaz- İçin de ayrıca otuz bin lira sarfı la- betinde oksit yapan madenlerın 

edilecek 4 - Evımızde na ı' ursu açı • zareti memleketimiz mahsulleri için zım gelmektedir. Bu suretle az İşçi sulfatlan ıulfat dö kalevi ile 24 
Halkevl, Sosyal yardım kolu men- mıştır. Kursa devam etmek isti yen- aşağ 1aki miktarlarda kontenjan a- mıştık. yeni tesisat için İcap eden ile şimdikine nazaran daha fazla molekiil su almasından lıUıl olan 

lerin Halkevi sekreterliğine müraca- yırmıştır: malzeme ve makineler Almanyaya randman almak milmklin olacakbr. cisme fap derı'z, Bu bo''yle olmatİ• faatine önlimiizdeki pazartesi günü l 
akşamı saat 21 de. Halkevinde Tır- at eri. Kabuklu yumurta 300 kental, yq.- Zeytin ve badem a""'aç- Telgrafhane ile paketına ra!me~. t~Pın.altından kalkıp 
tıllar plyeııl temsil edilecektir. 5 - Büyük şaırımız Abdülhak murta akı 200 kental, yumurta sarı- (§ ta dogru duruat bılen ve cevap ve· 

Her oynanışında çok rağbet gören Hamidin ölümünün yıl dönümü do- sı şekersiz 250, şekerli 40 kental, ar- [arını keserek kömür postanesi başka yere ren pek az talebe vardı. Kim iınti· 
bu eserin halkımız tarafından alAka layısile 21 Nisan 938 per embe ı;ıünü pa 750 kental, motanes 5000, mu- , handa 39 numaralı suali çekerte 
görece~! tabiidir. saat 20,30 da evimiz salonunda bir vakkat ithal auretile 12500 kental, yapmış nakledılecek fapa oturdu derdik. Şimdi ınek· 
;.;,,,,""",,,,;;,"""---------- tören yapılacaktır. Onun ölmez eser- bakla 9 bin, fasulye 200 ceviz ka- Çeşmenin Zeytinlik köylinde Be- lktısad vekaletine men•up bütün teplerde acaba talebe arasında 

Acele 
!erinden cEşheu piyesinden son kıs- buklu 120, kabuksuz 250 kentaldir. kir Özel ve lbrahim mali}ıeye ait dört dairelerin bir araya toplanmaaı ta- hala f&P bu vaziyetini muhafaza 
mı temsil edilecektir. Sanayi maddeleri kontenjanı son zeytin ve bir badem ağacı keserek k .. . •. 'h I b b' d ediyor mu? Hala faptan korlı:aD 

Satılık ev 
ikinci Kordonda 189 numarıtfı 

ıayet sağlam ve konforlu bir ev 
acele sablıktır. Taliplerin görmek 
Gzere içindekilere, pazarlık için 
ile batmuharrlrlmlz Hakkı Ocak
oiluna milracaatleri. 

6 - 22/ 4/938 Cuma günü saat üç aylık kontenjanın aynidir. kömür yaptıklarından dolayı adliye- ıJrr~r ettıgı cı. ete orsa ınaaın ~ şapa oturmaktan ürken talebe bu· 
20 de evimiz salonunda karagöz o- --=-- ye vorilmil1erdir. te grafhane ıle paket postahanesı lunuyor mu derainiz. Bence bugü• 
yunu oynatılacaktır. Bu oyuna bü- Eve giren hırsız Halk~vi .. de resim Haz!randa başka binaye. nakledile- nün tedriı tarzları, pratik derale' 
tün yurddaşlar davetlidir. , , cektır. fap tehlikeıini ortadan kaldırnı't 

7 _ 21/4/938 perşembe günü tutuldu seı-gıst --=- olsa gerek. Tanrı talebe arkadat 
saat 17 de kitapsaray ve yayım ko- Kızılçulluda istasyon ainya\ me- 24 Nisan pazar gün il Halkevinde B, Sezai /stanbu(a lara kolaylık venin. 
mitesinin ve saat 16 da köycülük ko- muru Halilin evinde bazı eşya çalan bir resim sergisi açılacaktır. Bunun 
mitesinin haftalık toplantıları var- Hüsnü oğlu Sabahattin tutulmuş- için icap eden bütün hazırlıklar ik-
dır. tur. mal edilııiittir. 

BEKLEDIGlNIZ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

•• 

-TURK. 
OPERETi 

ARŞIN 
MAL ALAN 

TÜRKÇE ŞARKILAR 
ALATURKA RAKSLAR 

2 Saat Neş'e 
2 Saat Zevk 

AYRICA 

YAKAN 
BUSELER 

(TiNO ROSSI) 
Birlikte g611terilecektir 

gitti 
Bir kaç gilnden beri şehrimizde 

bulunan ve adli işleri teftiş ile meş
gul olan adliye vekAleti heyeti tef
tişiye reisi Bay Sezal dün lstanbula 
gitmiştir. 

--=--
Bu haftaki 
· koşular. 

Bu haftaki koşulara girecek hay
vanların kayt muameleleri dün so
na ermiştir. 

Bu hafta koşulara 24 at İştirak 
edecektir. 

Mesut bir 
evlenme 

Gazetemiz muharrirlerinden B. 
Adnan Bilgetle Cümhuriyet 
Enstitüsü öğretmenlerinden Bn· 
Aliye Doğanın dün öğleden aon 
a evlenme dairesinde nikih 
yapılrnııtır. Törende gazeteci ar· 
kadqlar ve bir çok öğretıneııier 
hazır bulunmutlardır. Genç ar~ 
datlarımızı tebrik eder, ıaadetlerı 
nin devamlı olmasını dileriz. 

BAZAN MASAL, BAZAN MiSAL 

Analara, babalara 
Sayın öğretmen arkadatlarımdan bay Cemil elime 7 nisan 938 

tarihli karikatür mecmuasını uzattı ve dokuzuncu aahifeain.d~ 
Necdet Rüttünün «Kızlar gözünüzü dört açın» ba.tlıklı bir tiirını 
gösterdi. Eğer bay Cemil bana bu yazıyı göatermeıe idi hayatını· 
da büyilk bir mahrumiyete düçar olacaktım! Bundan dolayı ev• 
vela sayın öğretmene tefekkür etmeği, aonra kız talebeler hak· 
kındaki bu alakasından dolayı kendisini tebrik eylemeği bir ve
cibe sayarım. Gelelim bu tiire : 

Bugüne kadar okuduğum gerek bir çok kitaplarda Türk ve ec· 
nebi tair, edip ve muharrirlerin okuyabildiğim yazılarında kızlar 
hakkında bu kadar veciz ve müeasir olabilecek bir yazıya teıa· 
düf etmedim!. 

Gerçi kızlarımızın necip milletimize his bir vakar ve edeple 
süalii olduklarını itiraf etmiyecek bir kimseye teaadüf edlleın,::
Esasen kızlanmızdan hiç bir huausta enditemiz de yoktur! • 
cak her türlii ihtimalleri ııöze almak, terbiye ve ahlak bahlsleriıı· 
de tedbirli bulunmak faideden hali değildir. 

BUGÜN TAYYARE SiNEMASINDA 

öteden beri bir çok tilrlerini okuduğum ve fakat bu m~ 
hitabesiyle kendiaini candan tebrik ve takdir eylediğim Necdİ 
Riitttiniin bu 1az11ını okumalarını bütün ana Ye babalara ebeın':k 
yetle tavaiye etmeii, milli bir vazife sayarım. Bu arada ldlçUc 
bir tavsiyede daha bulunmak iateriml Bu mecmuadaki yazı 'hl 
buna miimaıil yazılar kızlarıınıza al oku bak ne yazılmıt ıı 
menfi telkin yapacak tarzda değil; o aahifeler açık olmak üzere 
mua üzerinde bırakılarak nazan dikkatleri ı celbolunmak sure
t11le okuttunılursa çak yerinde olv ... 

H. OK. 

1 
l 
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Bütün. Memleket Derin Bir Teessür /cinde 
----------------------------------------------------.... --------------"'---~ 

Zelzele felaketi 
Muhtelif viliyetlerden 
alınan son haberler 

Yozgatta bir köyde 59 evin 49 u yıkıldı : 
BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE 

mr 

Mısır 
--<>---

/tal ya 
ahede mı - ımza

layacak? 

Mısır Kralı Majeste Faruk 

tSTANBUL, 20 (Telefonla) -
Zelzele ıahaıından gelen maluma
ta göre Kır tehir ve köylerinde 
tahribat ve nüfusça zayiat tahmi
Jdn fevkindedir. Kır,ehire tabi 
~ oagel nahiyeıi köyleri zelzele"den 
en fazla tahribat aörmüttür. Ak
pınar köyünde altmı, köylü öl-
IDÜftÜr. Bu köyde taf laf üstünde . Roma 20 ( Ö.R) - ltalyanın Ka-
kalmamıttır. Köylüler ta~ altında hire sefiri Mısır başvekili Mahmut 
kalmıttır. • pcfşa ile krallık mabeyn reisi Mahir 

Süt emen bir çocuk enkaz altm- • ~~ 11 paşayı ziyaret etmiş \:.·e görüşmüştür. 
da kalmıttır. Bütün zelzele saha- · • · - •Al !\lukattam» gazetesine göre 
ımda yıkılan evler 204 tür. Harap ~ ~~ başvekilin ltalya sefirile goruşmesi 
olan evler de 756 dır. ltalya ve Mısır arasında bir iyi kom-

Ağır yaralılar on dörttür. Ta- : suluk muahedesinin akdi için yapı-
m~en >:ık.ılan evler henüz tesbit Yoz.gaitan bir görünüş... ı lacak mli:rnkerelerle alakadardır. 

edıFlmemıhttır. f .. !rara uğramış ve çöküntüler olmuş- kezlerinde duyulmu olan zelzelenin I • 
icıa er tara ta teessur uyan- tu d'~ · · · dd" T k d . r. ver ıgı ınsan zayıatı ve ma ı zarar- eşvı J 

ırmıttlr. Ankara 20 (A.A) - Gece yarı- lar hakkında alınan haberler, bir kı-1 sanayiden 
istif a<Je edenler Bugün toplanan mecliste Dahi- smdan sonra saat biri on be!'I geçe sım mıntakalarda zelzelenin hiç bir 

liye vekili bay Şükrü ~aya beya- şehrimizde dünküne nazaran daha ziyanı mucip olmamasına mukabil 
natta bulunarak tunları söylemit· hafif bir zelzele his edilmiştir. is- bir kısım vilayetlerimiz nahiye ve ANKARA, 19 (A.A) - Teşvi-
tir : tpnbul rasadhanesinin bu zelzele köylerinde büyük tahribatı ve birçok ki sanayi kanunundan istifade et-

Sayın arkadatlar ! h kk ı 
D

. l k b n mda verdiği malumata göre ra- vatandaşlarımızın ölümünü jntaç et- mekte olan sınai miiesseselerin bu 
ün meme et ansızın ir acıya 
l 

sadhane ilkin saat biri on dakika miş bulunduğunu bildirmektedir. Bu ı kanun ahkamına tevfikan her tak-
tutu muttur. Saat biri bir kaç ge- 1 ~ ıece memleketin bir kaç yerin- ve 18 saniye geçe hissedilen şiddetli felakete sahne olan mıntakalar Kır- viın senesinin ilk2ayı zarfında iktısat 
de ıaraıntılar olmuttur. ve ikincisi ikiyi 39 dakika 16 saniye şehir ve Yozgat vilayetlerinde bulun- 1 vekaletine iş cedveli vermekle mü-

Kızılay derhal zelzeleden zarar geçe hissedilen nisbcten hafif iki zel- maktadır. kellef olduklarından 1937 senesi iş 
görenlerin imdadına yetifmittir.. zele kaydetmiştir. Bunlardan birin- Ktrşehirde Köskert nahiyesindeki' cedvellerini bu miiddet zarfında ver
Hükümet 30 bin liralık bir infaftt cisi dün saat 13 de vukua ~elen ve ~~Y~~rde. ~ir. çok binnlar yıkılmış ve 

1 
miyen müesseselere yine bu kanun 

yardımı yapmıftır. şehrimizde de hissedilen zeh:eleye ıkıyuz kısı ölmüştür. 1 mucibince lktisat vekaleti tarafından 
ANKARA, 20 (Telefonla) _ naza.ran yarı şiddetlidir. . . . .. Yozg.ad vilayeti içinde Şekili kö- ,ahiren ~azı ile tebliğat y?pılnıış b~-

halya ıefiriyle Sovyet sefiri bu- . Y.ı~.e lst~nbul rasadha~esı~ın bıl- yu~dekı 59 evden 49 u yıkılmı v__e lunuldugundnn bu teblıgat üzerı
siin hariciye vekilini :ziyaret d _ dırdı~ıne ROre bu sabah hıssedılen bu s;{er'ı ka1anları da kısmen hasara ~ f ne d ccbvellerini alakadarlara ve
m zelzele dolayıaiyle memleke~- iki zelzel~n.in merkez üssü lstanbu- ram~ştır. Buradaki köylüler ver dep-: rerek ve verdiklerini de ayrıca ve
lerinin taziyetlerini bildirmitler- lun 480 kılometre şarkına te~adüf remı esnasında tarlalarda bulunmak- kalete bildirmiyen müesseselerin ka-
dir. ettiği tahmin olunmaktadır. ta olduklarından bir evde çöküntü; nunun otuz altıncı maddesi muci-

lıtanbul 20 (A.A) _ Bu Rasadhane bundan ba~ka sabah altında kalan üç yasındaki bir •avru bince muafiyet ruh~atnamelerinin 
saat biri 12 dakika 18 saniye ::: sekiz~ kad:ır ayni mer.kezden geldi?,i müstesna olmak iizere nüfus zayiatı 1 istirdat edileceği haber alınmıştır. 
,iddetli' ve ikiyi 39 dakika 16 • tahmın edılen on hafıf zelzele daha olmamıştır. ı 
geçe niabeten hafif iki zelzel 'i:y~ kaydetmiştir. Kızılay derhal her iki mıntakndaki E h t 
cledilmi,tir. Şiddetli kaydedae: b~- Bu son yer deprcnmelerinin muh- felaketzede kardeşlerimize yardıma rzurum Q tln• 
dal dün saat 13 de vukua gele I- telif vilayet ve kazalardaki tesirleri koşmuş bulunmaktadır. Kızılay bu d ''h . b . 
zeleye nazaran yan :.tiddeuedir 8 ze _ etrafındn şu dakika ·a kadar aldığı- maksadıa v ozgat valisinin emrine a mu ı m ır 
luin da merkez üıtü lstanbul • ~ mız telgraflara nazaran Kayseride muavenete muhtaç bulunanlara ilk 
kilometre f&J'kına teaadüf ':ıcı . biri 25 geçe, Sivasta biri 36 geçe bi- yardım olmak üzere bin lira gön- tunel acıldz 
tahmin olunmaktadır. e en rer hafif yer depremi olmuştur. Ak- derdiği gibi açıkta kalanların barın- ~ ' 

Bunlardan ba ka bu ec bah sarayda ilki saat biri 1 S geçe ikincisi malarını temin maksadile de 60 ça~ ~rzurum 2~ (A.A) .. - .Erzu~um 
8 e kadar ayni ~erkezd!ı e 18

1d'V' üçü 1 S geçe olmak üzere iki yer dep- dır sevketmiştir. 1 Er~ıncan demıryolu .. ~zerınde ınşa 
tahmin edilen 10 hafif zelz I gedJ1 remi olmuştur. Çankırıda biri 15 ge- Kırsehir mıntakasına da derhal I edılm:~te _olan en mu hım tuneli": a
b dedilm" tir. e e a çe ve dünküne nazaran daha şiddetli bir müfettiş göndermiş ve emrine iki çılı~ t?renı yarın yapılacaktır. Yıla-
~nkara ';9 ( A.A ) _ z I I bir hareketi arz hissedilmiştir. Kırşe- bin lira tahsis eylediği gibi üç yüz ça-1 yetımızde Askala kazasının. 30 kilo-

.,._ 'd t 13 d 'dd 
1
• el zeake hirde ve biri 20 geçe bir çok evlerin dır da sevketmistir. 1 metre batısında olan ve hır buçuk 

.IMlyıerı e saa e ,ı et ı o ar · )d b' · ·1 b ı T" k .. lıiaaed'l · 18 · .. .. .. yıkılmasını mucib olan hareketi arz Diğer taraftan iç işleri bakanlığı yı a ıtırı en u tnne ur muhen-
"'- ıkımıfdve 1 slanıyetslu3r~ubeJtur. olmuştur. . da derhal bu mıntakalara müfettişler 1'diıı ve İşçilerinin bi.iyi.ik bir muvaffa-
"4n n a ze ze e saa u 'ge- o·· h l'f ·ı· k .. d . b 1 k d kıyetidir çe duyulmuş ve ıiddetli olmak üzere un mu te ı vı ayet ve aza mer- gon ermış u unma ta ır. I . ... . . . 

20 • .. .. r· 1 1 orende valı 1 laşım lşcanın baş-
ü.:~:ı::i~:!turis de hiuedilen Büyük devletler birleşirse dünya için ciddi k,lığında bir heyet bulunacaktır. 

zelzele hafif olarak 34 saniye ıür- endişe sebepleri ortadan kalkmış mı olacak? 
nıii,tür. 

Zelz~le hafif olmak ükere saat. 13 ROMA 20 (ö.R) - Vatington- yor. Taymis gazetesinde çikan bir 
30 samye devam etm: sureti~le dan bildiriliyor : Gazete mümes- mektupta lngiliz - talyan anla.ma-
Samsunda, saat 13 ~e yıne 30 aanıye silleriyle yaptığı haftalık müla- sı Avrupada ideoloji çarpıfmala-1 
devam ~tme~ s~r~tiyle de Adapaza- katında reisicümhur bay Roose- rının sükunet bulmasına doğru en 1 

nnda h.ıssedılmıştır: velt lngiliz - Italyan anlaşması iyi bir amil olarak gösterilmekte-
Aynı su~etle hafif olarak ıaat 13ü hakkında sorulan ıuallere cevap dir. Bu çarpışmanın şiddetlenme-

1~ ~eç.e Sınopda da zelzele kayde- olarak anlaşmanın siyasi hüküm- ıi ise bilakis Avrupa medeniyeti-
dilmıştır. leri üzerinde durmanı!\ kendisi- nin sonu olacaktı. 

Kuşehirde 15 i 20 geçe hafif hir ne ait olmadığını, bununla bera- «Mancester Guardian» ltalyan 
8al'sıntı duyulmu,tur. ber sulha iyiliği dokunacak olan lngiliz anlatmasının metninin bir 

Yozgatla ise u.at 13 de biri yirmi her müzakere gibi bunu da ıem- ehemmiyeti olduğunu tekrar edi
aaniye süren şiddetli diğeri de saat pati ile kar,ıladığını söylemittir. yor. Zira İngiltere ilk defa olarak 
14 Ü 10 geçe hafif olmak üzere iki Amerikan gazeteleri umumiyet- İtalyayı imparatorluk ıahibi bir 
zelzele kaydedilmi,tir. le lngiliz - Italyan anlatmasından devlet olarak tanımıttır. iki impa-

Arabsunda da fasılalı ve tiddetli sonra Avrupanın dört bet büyük ratorluk arasında tesanüt ise her 
zelzeleler duyulmut ve burada birkaç devletin mürakabeıi altında umu- ikisinin emniyetini garanti ede-
bina yıkılmıtlır. mi bir sulha kavutmağa doğru git- cektir. 
. Yer sarııntısı duyulan mmtaka- tiğini fanediyorlar. Fakat bu ite Nihayet Pariste çıkan « Tan » 
larda Y ozgatta merkeze bağlı Yer- Almanyanın ittiraki de zaruri gö- gazetesi de lngiliz - Italyan anlat· 
köy nahiyesinde bir kısım evlerin sı- rülmektedir. Şu takdirde bütün masanın muvaffakıyetli neticeıİ· 
'Yaları dökülmüştür. Ve Salmanlı na- dünya için en ciddi endişe saikle- nin ıiyasi havadaki gerginliği iza· 
hiyesinde on ev yıkılmış ve hükümet ri ortadan kalkmı' olacaktır. le ettiğini ve Akdenizle yakın 
binasının bacası düşmüştür. Diğer taraftan İngiliz gazetele· Şarkta bir müvazene ıiyasetine 

Kırşehirde bazı binalar fazlaca za- rinin müsait tefsirleri devam edi- dönütü mümkün kıldığını kayde
derek bu sayede yeni bir dünya 
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Çinin gizli sefahat evlerinin iç yüzünü gösteren filim 
KOSJ VA RA 

Çin - Japon casusları 
HUDUT KAHVESi 
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SON HABER 
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Parti grubunda 
B. Arasın Mısır seya
hati hakkında izahatı 
ANKARA, 20 (A.A) - C. H. P. Büyük Millet Meclisi grubu 

dün (19/4/938) Trabzon saylavı Hasan Sakanın ba~kanlığında 
toplandı. 

Kürsüye gelen doktor Aras iki memleket arasındaki bağlılığın 
bir tezahürü olmak üzere Mısıra yaptığı seyahat etrafında izahat 
verdi. Mısırda kameti esnasında Türk milletine ve onun Şefine 
kartı Mısır milletinin ve ricalinin gÖlterdikleri muhabbet ve yük
sek tezahüratı beyan ederken grup umumi heyeti Mısır milletine 
ve kralına kar•• sürekli alkJllarla memnuniyetini göıterdi. 

Avdetinde Beyrut yolu ile gelmiş ve orada Franuz ali komise
riyle görüşmü' olan Dr. Aras Beyruttan ve Trablus Şamdan ve 
Halepten geçerken halkın Şefimiz Atatürke ve Türkiyeye kar~ı 
izhar ettikleri ve bizim duygularımızın bir makesi olan derin mu· 
hahbet ali.kasını anlatırken grup umumi heyetinin çok mütehas
sis olduğu her kesin yüzünden belli oluyordu. 

B. M .. Meclisinde Dahiliye Vekili 
zelzele hakkında izahat verdi 

ANKARA, 20 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezin 
batkanlığında toplanmı,tır. Bazı azanın mezuniyetlerine dair ri
yaset divanı tezkereıi okunarak kabul edildi!<ten sonra dün ve bu 
sabah memleketimizin muhtelif mıntakalarında vukua "gelen zel
zele etrafında iç itleri hakanı Parti genel sekreteri Şükrü Kaya
nın verdiği izahat dinlenmistir. 

Bunu müteakip ruznameye geçilerek ebelerin de tabipler ve 
dit tabipleri gibi beyannameye tabi olmalarını istemek hakları 
mahfuz olmak üzere muayenehanelerinin veya ikametlerine ait 
olan binanın veya apartman dairesinin gayri safi iratlarının bun
lara ait kazanç vergileri için matrah tutulmasının kanuna mu
vafık bulunduğu yolunda sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 
mazbatası okunarak tasvip edilmittir. 

Yine bugünkü toplantıda gümrük tarife kanununun altıncı mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanunun da ikinci müzake
resi yapılmı, ve kabul edilmi,tir. 

B. M. Meclisi cuma günü toplanacaktır. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 

4 Senleik bir program 
hazırlanıaktadır 

ANKARA, 20 (A.A) - Devlet ziraat itletmeleri kurumu dört 
senelik bir ziraat ve ziraat san'atları programı hazırlamaktadır. 

ANKARA, 20 (A.A) - Devle ziraat itletmeleri kurumu 
memlekette bira istihlikinin artması ve bu suretle dünyanın en 
iyi bira arpaıını yetittiren memleketimizde arpa istihsalinin yük
selmesini temin için mühim kararlar almıt ve bu kararları tatbike 
batlamıttır. Bu kararların batında bira fiatlerinin ucuzlatılması 
gelmektedir. Ankara bira fabrikasının açılmasından evvel •i
mendifer hattından uzak olan vilayetlerde biranın tifesi 90 ku
ruşa kadar satılmakta iken bugün memleketin her yerinde bira 
ayni fiate fİfesi 30 kurufa ıatılmaktadır. 

Bundan ba,ka fimdiye kadar muvasala vesaiti noksan olan bir 
çok yerde bira bulundurulmazken kurumun aldığı tedbirlerle en 
ücra yerlere kadar bira sevkedilmektedir. Bunun neticesi olarak 
fimdiye kadar 22 bin hektolitre olan bira sarfiyatı bugün 35 bin 
hektolitreye çıkmı,tır. Yakın bir zamanda ııhhi içki olan bira is
tihli.kinin 60 bin hektolitreye çıkmasını temin edecek tedbirler 
alınmaktadır. 

1'.urum arpa ihracının arttırılması bakımından da faydalı ted
birler almaktadır. Umumi harpten evvel arpa ihracatımız 1911 
senesinde 121 bin ton 1912 senesinde de 192 bin ton ve 1913 se
nesinde de 114 bin ton iken 1935 senesinde 3600 tona dütmÜftÜr . 

Memleketimizin bir çok mıntakalarında bilhassa Ankara, Es
ki,ehir, Afyon ve Upk vilayetinin bir çok mahalleri dünyanın 
en iyi arpasını yetiftirmektedir. 

Kurum bilhassa bu mıntakalarda arpa ekiminin arttırılmasını 
tefvik edecektir. 

•!m::::l ............. lllP.!l ...... ml .. m!lmll .. , 

Edvar Biyanko 
Beynelmilel şöhreti haiz 

nan büyük sanatkar 
arkadaslarr 

~ ---·---
FUAR 

bulu
ve 

Gazinosunda Konserlerine 

devam ediyor ___ * __ _ 
Şehrimizde çok az kalacakla
rından bütün musiki meraklı
larının fırsatı kacırmıyacakları 

t 

şüphesizdir ___ .* __ _ 
Ankara ve İstanbulda aylarca 
alkış toplayan sanatkarlar 
lzmirlilere de neş'eli günler 

yaşatacaklardır. 
Hudut tanımıyan - Korku bilmiyen - Dünyaya ııimıyan 

casuslar filmi 

harbinin önüne geçilmit olduğunu 
yazıyor. Bahusuı Roma ve Parlıin 
kartılıklı iyi istekleriyle bir Fran· 
ıız - ltalyan anlatmaıı Inriliz-ltal· 
yan antantını famamhyacak olur· 
sa bütün A vrupada vaziyetin nor· 
mal ,elde glrmeıi bir kat daha 
eaaalı bir ıurette tahaldıulc: ede
cek ve umumi sulh tehlikeden kur

Huauai ve taksi otomobilleri gazinonun önüne kadar Kültürparka 
Renkli Miki ve Türkçe FOKS Jurnal Hepıi buıün 

L A L E Sinemasında girzbilecektir. Gece yarısına kadar otobüs servisi vardır. 
tulacakhr. 
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ŞAFA Hatay seçimi 
KURŞUNA Diz 'LEN 

r"liü):n·k·;;;;:;;;;~~~~·~ (Mahmure Betkis adını taşıyan bir 

Akvam mümessilleri dün 
Hatayda bulunacaklardı 

Heyecan 
içindedir 

~ luk romanından E -1 . . k d • · h ) .Bilkrq 2~- Gazetelel 

i._ .. _f..~.f.!:~~-~~!. ....... ~~:~:.:::,:srarengız ayali .ı ~:~:m~~:~:ea ;:eıe;,:;::a;:;;,;~· ;~~ :=~ :rkm-:!i:.d.v~ 
- 27 - r.anaıı, ımvaplradan .bahseden o kallı adama bir iıa:v•let eibi bakı- .. dô ·nı· t l;# edı·yor aeru ir 1beyecan v'.licl etmiıtir·: 

de.iildi artık. Otoriter taınımı ta· 'y«dtı. gerı nmemesı emenn vesika B. Kodreanu tarafından g • 
_ Hennings, kolonelin ya!ak od~· kınmı,tı. Ciddi bir sesle .ona hitap imkanı ı:ıar mı:rdı? Henniqssin BAST ARAF/ ı INCJ SAHiFEDE Etine yin~ hiç bir millette r~st- derilm~ olanl>ir mektubd~r. M'°Zı 

tJ.DUI ıkaptsını vurdu. l~eriden hır e:tti .. !kartıaında ıohnaa111& ~ mkin ıvar J mesaili eri bulunacak:, ;.OJtlar intiha- lanmıyan bır mllbakeme usulüne ~ bı mektUbunda eıki bat• 
ıeı ı.ord11: - Bay.an ı8dki1,, çatının al- mıydı? Az ıdalaa ıa1dmı kay.bede-! batın ıerbell bir tekilde :rapılma- tabi tutulan doktor V eCliin ilk mu- J>UlranmJaitillmiıiin projeainden ;;-

- N~ Yar? . . bnda -90k nlt:im buı .,ey. et" ~re· cddi. Onu daha eyi C-Omıek için sına nezaret edeceklerdir. Burada hakemesinde, Vediiı:' devlet emni- liimattar olduğunu ihau etm~~ıati 
Hennm,p mmldanır sıbı: ,-aa ediyor. Affı1.D1Zı rica ederim. bir .adım .daha ıa1tJ.. 8iilüıa ıriicudu1 nazarı dikkati çeken bir nokta yetini 'hlil maddeımden dolayı Bu mektubda muhafızlar tep--
- Kolonel. .. ,Şifre ıanaht~ı DC· Bu ece bmı. ywa.-nlarm ihep- iirperme ıiçindc ic1i. Rudo1f .a,idı. :rardır: tecziyesini utiyen biç bir ııUsule ve nınaveıikalanna müracaat etmeli .. 

rede, ~iye ~ord~. Çekmeceyı alt- :a'üai sorpdan geçireceğim. Arbk bundan ,Up'he edrmezdi. Bundan ~ört bet ay evvel Ha· biç bir '1Devzuab ka~uniyey~ ~- mU.aaşa1ıudiJerıaleyliiae.,ıiilıD_. 
üst etwn. Hı'. ~J~fe.1 bWamadım.. - A.mmı ım. neler ol· Biitün ciifililderi ımqelana lkoyan tayda tetkikat yapan ve guya bi- mı yan ve hiç bir h&kıkate, bılgıye cih çok ıiaaeru 1*: ı1111ücaClelede bd" 

Penovib: bıtifik 10daya . &eçti. IDUf? Vahim ,eyler ..:i dirorsu- ıft')dar akın a ikan ve oea ıkar- 1 taraf l 1) >0ldukluını ili.neden bir istinat ebniyen iddia Ye ithamlarla luallDMI 'zumu ta.rBıdilıiaa.t "· 
Yatak odaıJDlll kçııım ııddetle ttuz? , qantlardı. !heyet burada tetkikatta butmıauk- V.ediin mutlaka D!ahldimiyetinde Demir muhafızı.r tıı9'ciliıtı ~ 
kapJıdL Masaya yaklafb. - Evet ımamıau! ... Çok ıv.ahinı ..... ........ . ............... -... lan zaman "ntilıa'bata nezaret ed~ ısrar eden m6ddeıumum1 «Mor· ı.r..dan birine 8öaderilm~ ~~ 

- Sizi .rahatsız e~lll kolonel.. ~y)er,.. .• Size laabtt '!Va'İnce)'e .ka- Rudolf ıla !ile ,.a!dapuJlı. cek cemaat .mümeailleri ~n de ıan» 124938 tarihli mabkeme-cel- mekt• alukamn 1m11incl8a ~ 
fakat analıt~r~ yer~e bul~· dar bur.ad-. ıkaimanu:ı rica ederim. Onu ilelderiııdaı 7.:ka: ıyarak ıl bir liıte hazD"lamı,lardı. Hiç bir ~inde: Muhtelit malikemece Dr. c~ir. 
yuıca hayr.etımı t~dır e~~ra~~z. Mesai a11k.adaf birlikl~ıtahki- lbaiJarıdı_: . . . 11araftan bi,;ibirfiki~ y~k1amaClan, Ved!'~~~ilen~ayhapiacezuı~ııı Btilı:aıta> (~ -llaciia.,-l 

--: A.a'latar 1erınde Ae.iil iDi • •• kata ~f~ 1'&,lıyacagn:.. . . -Senı kurfUD& ıdı~ı.ler aıı? 1,-.lru.z müat~ıekec:ıle~ın ~1~- tenzilinı u~ 
0 
IYe ~a auretle ılk Wr .__name •.-iiWfttW.. .. 

lmkan11z ,ey ... Yemekten evvel - Rıcaedenm koJonel... t,ını.zı - Hayır- Fakat senı bıT caıus 1ına göre tanzım edilen :t'e biç bır mabkmnecleld hiç bır fflkli hnu· lrar W blslll +.-· 
onubeed.imleor.ay.ak.,~.Hft' .-..w Si:UbmwU.Lek'liyorum. yaptılar... eaaaa iatinat etmiyen lbu .cemaat niyeye UJ'llUYaD iddiulftl kendi ··--~ 

1

•.a.;1 aLüa rr 
tarafı arıyalun. Penmritz kor.idOJ'a ı~ti.. Sevinciaden koc.~mm .kolları·ımiimee&illeri listesi ımüatenlleked-Jkeııaine""1 we cerhetmiftir. l"ürk ~~~indeb.ı.J:a..,l!lım.:2..,. 

SybiJ şifre .anahtarmm ka:r1'ol- nın araı.ına atuarak ağlamak isti- 1 ler tarafınc!an 124938 tarihinde a'nika~~ hakka, kan~~ hu-~ ..-opagH g i'lw ~ 
. 1!' auiun.dan kolone.li.n boeri .old•· yarilu. 'Bütün heyecanına salebe 1ffatayda ilin .ed.ilmifti. Hallniki kUk kaıdderine dayanan muclafa· bur· r alılard - _.. 

Kotone\ın 'fU il>?' .. ilakib!ık ga!- gunu öjreo.ıui!ii. &ündeki .fır.sal· etmek :ve bu nazik yaziyetten kur-jbu laeJetin tanzim ettiii 78 mad-talarına1':arıı daı tcMücl&faa h&k~ı liüyun_ .. 0~ ..:. IM:ı"'!'• 
t.ube:ti lliı~ S,bil ıçm ~mmm~~ ~ır tan iati.h .. de etmek jpıı :ıauuuulı. ıu1mak '.icap ettiğini düf iindü. W:lik .intihabat nizamnamesi ı&a· f olmua7dı awkat lıaldwıda takı- etinin 'il :: • 

fırsattı. Zde iham. €miriter ~orun- P~nnvjtz emiibıer.ini ·~ ıoföriioo Henningsin yüzünde ölümden ••men ıOrtadan kaldsrılmıt n bat 1'atarilim, fakat mi4afaa met" • 
dü. .isticvap j~in .ataiJf.& iıım.ifti. Ye· hedter bir acılık ifade eaen•dirlnriyet !laiildiaetinin adr:tai!nıam~Oijer avUkat'ibaytardan ri- Roma .sevahali 

- Metraoteloradamı? J".inden:kalkb.1Biroya7Ulafit.Et-bal vardı- Karısı vatanına ibanet1naz&ı'.1Paıeöre~1birniı•nm••• ca .et1erim müdafaalannda •det 7· • .-nll. 
- E-vet ~aaaın? rafı ainle(fj. Hiç bir ses .,.oktw. etmi~L Kendi kardC!leri, keMi 1 tanzim ve be,ler komite.since ka- haricine.çıkmuınlan demekle de BAST ARAFJ .1 iNCi SAHJF~ 
- Bil' tıte '8:m!anya dalı:a :ae- Çe'kmecenin anıihtarllll çuirdi. nn1\i •erefi, var1ıiı a1ey'bine meY- bul edilerek mevkii ~atbika vaze- ukali.hğını meydana vurmu,tur. R ) _Bütün AlmaJg1ıall.JIW # 

tinnesmi sô7leyımz. Bir .elinde maymunç..u.lf- diğer diu.· iri almıştı. · . i t1ilmis ve esiri uizamnamenin hiç rıİ.löaillli ,_Jiae....... '!Ml,. 
- Peki madam.. . de 'brotür ltulumayord•. - ~ ııcaaua •. Siz ıeuuı diyebil-ııf>ir biikmü kalmamı' olmaıma ıa. HAK GALEBE EDECEK ram yapmıtbr. Şehirler • ., ....... 
Sy:t,il birkaç . da~'ik.a . \t,elcle(h. .. di. t"e eski ıbeyetin tanzim ettiii c• :Bltün dünyaca kahut Ye tasdik ,a_..oınıfb. ..U..- i•iii"' tef" 

Kapı açıldı. 24 ıçerı gırdı. Ya1daf· * Sybil protesto .etti: mut liateainin de bir kıymet ifade edilnilt .Olan <lavamızda mutlak tıib ma:Eına.. ...a,..la Eil nt 
b~ • • _ .. Heruünzsle Peruıv'itz iliz.metçi- - EveL. Fakat yeaimden .. Se- 1eb,Demeai iicap ~rken müstem1& muvaffakıyet bakktn :ve hakika· ila .nuyonAl .. .,alizme ıka191 fili-

- itimi bltiraım. Broturu !-''· !eri ;.c cvap İçin Aflliıf.a inecekler m öldürenlerden intikam almak ııke iclareciler.inin elin ealri ıheyetin tlndir. Hak ıve hakikat mü.temle- t ·ı rı netredilmittir. 
naz. Onu !1e olursa ol•un. yerı~~ idi. P..ennıvjt.ı ensızm cuırarak i.stiyoırdum. Bir maeum olduğunu 1bütüıı muameleleriıai mer'iyiilicra lı:ec.ileriıı zulmünü matlaka ımai· maD mea~J a ik ·11m 4a btl 
koymak lazım. Palaı otelınde go- Heningsin kolwıdan tııttu: bildiiim ealde malakumiyetine tis·.ıbir~ildennımaya.,.eltendikleri- :lôpedecek. TORK Hatay'<e11~km d antzıı ce:-? .. ~ emifllt! 
riiflrüz.. - Yemekten evYe1 telefon oda- ,:an dmittim. Seni öldirıenden, •uqain ne dereceye ika.dar doğru oldu- Lir giiode lıaldana ••......-cak, ra yo ~rne ~a ~ 

'Sonra yüksele: sesle ,unları ilave ..sına girmiştim. Büyük erkanıhar- Pennw1tzden Uıtikam almaia ka-'iunun takdirini efk&n umumiye.. br.talacaktır. Benm 11nue:zzam_.H' P!ik ... ..-
etti ı biye ile kon_,mak .icap ediyOl'du. r.ar .Yermiftim. j ye bwakıyorum. !~ Mat ~)e 1 - Bir ekıtn. lDry ptirdim .ına· Dala"ııllıkla. aakm hretir'ü telefo· - Fakat •u idam bir plandı. 1 GARO ıPARISTıE ~nu!1d~ dmarak ffifleri r"&l'llllk ak 
dam. nun yanında bırakanı, olmıyayım. - Ben ııeı-.eden bileyim? Seni iNTiHABAT YAD.A$Tl Eski ddece Dör107a -tat ÇJK&T· 1:emıffu. Fiihrer a1kona.çlbr 

- Mersi.. - Gider ba.karun kolonel.. öldüreııier,i «Zalaudırımak istiyor· intihabat ya'klafb dedim. ffek. tan, brduiu t.,.eleküllerle TORK halla sellm1annt 'Y.e tuzUD un&P 
24 çıkb. Şyltil Bl'OfÜl'ü keod.i U.anüıp Jkiiç:iik odaya girdi . .d.wn. Katillera .en miithif bir ikı- kından ,mutlaka uvaffak daca- hakkwı çijnetmelr:, l'OllKıiilkiilil· allnflanmı~r. 

li.zerinde aaklamaja yine vakıt bu- Burada yığın y~n do.ıyalar wardı. bete aevketmek .i~in hayatımı feda iından emin olan 'Ve kahir bir ek-1 nU ıöndürmek için v.ar bnm.iyle lr 
labibnlfti. Bu da101caya kadar va- Fakat tifre anahtarı orada c:1ejil· .ebıteyigö~e,almı,tım. J:teriyeteistinateden TORKHata7-1~lıf&Jl mii.ıemlekecl, Roje Garo, Çı•nde J .. anb ·Larp 
ziyet onlara ye.ri!mı edi)'O!'.du. Fa· eli - Muhakeme ;ve idamım bun· hlar ıakin~ emin ve mütmain, yarı· f9 niaan 938 de Lbki1eclen tayyare 1\ D 
kat ftmdi maneTramn en güç kis- Henıün..., a. ağı ya ine::ckti 16 lar .hepsi uydurma ... Hepsi pl&n •• I nın .zafer we :kurtulut vaadeckn )le Pariao hareket etti. TORK nıil· B~T ARA.R ı DICI SAllJFal 
mını yapnıa'k lbtmdı. Vaktiyle odadan bir ses &uy&u."l':ip'he,lene- - Ve sen,ha)'.alta.seYdiğim bi.lıü~ni beklemeklt!t mane•iyat-ıletiyle ananevi doatluk lddia11Dda . ..., ___ -ı., 
tiyatro .ahnelerinae seyrettiği ca- rek ~kaDJya yAldastı. To Uklarma .rid.k adam okad.Ar,Okutır.a.p.çekJlanndau bir zerre kaybetmemek· bulunan Fr.aıua lıü1dimeti Roje Tokyo 'Mfirl GreY 'japon bUKUJlll'U'" 
ıusNk dram1annı düs'"ndü. Ha- has.e..-m: y'ürüy.en ·r kadın ~örClü. mekıijime naııl müaa.ade .ettin? J tec1irler.ıöbür,t&r.afta,Jıileye..deti- 1 Garoyu, Hataya iade etmezae ve nln Panay to~& ba~~ 
kikat, lheylıat ki, hiç 'le Tomansek Bir etinde be} ... z \&jıt1u tulmu~ Henningı mukabele etti: Jsey~ zulme, iflcenceye, eııtrikaya, ııbir.az .hiimil ni1et 1öaterir1e .bu ibrtt ~at omra&M~ıuu- ç.-
deiilcli. Uyutucu lb'ir m8:dd~ ku!I•· ce1mıec.eye' oyrn~ uzer.c bulunu· - Sevdiğim ..biricik adam mı? t~~?,ide .~ü.~enen müst~ec:.iler, ı doıtl~a inanabll.irb. Y oba ne lewdl edeceğini bilmnm.tlr. _ 
nacak Olsa ıuçunukcndı e11,te llD· yc:du. Ya şu güzel ıPcnnvitzi unutuy:orsu.Jhu.tünhiikumet k11netlcrını .efer- 1 sözlerıne, ne tamımiyetlerlne lna· Bmıaan balb P.amay ~ 
zalamıt olacaktı. Hidiıe derha1 Kapıyı a~tı. ELk.lriği yaktı. nuz.? ber ederek .dlerinde tuttuk.lan bu .namayız.. am '1le1erine ..J.arc1ım .ebnllk a--
anlatıla~cak vo on iki kur,un1a can Ve Sy'bili, hayatıı~m kaanum ta- - Çıldırdın mı? ~~~zma ile .~1!Jına .f aali!dle-j HAT AY k»oaaada tpplamn Jlane nı'ldan 1lO 
verecekti. ölümden korkmıyordu. :oıô. - Daha ınai oaa:itık olduğu- nnı ııddetlendirmıfler ve bır .ta- URALLIOOLU RV.F,4 Qn c1o1ıara Wi obnujtur. 
F~dl~~ım~madanmuYa~ ··· ···· · ··-· ········- · ·· nuzu~~İyMdu. rafi~ daTVRKk~leri~t~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
f&kıyetaizliğe dütmek ihtimalin- Sybil e\e'ktrik ziyası attuıda ,a..- - Y41aıı... etmeie haflam11lardır. 2 8 NiSANDA 
den endite ediyordu. Bu kadar fe- tırdı. llkOnce Pennv'itzin emir za- - 'Bütün bir geceyi onun oda-
ila'kidıjı bota mı gidecekti! biti tar.afından basıld1ğanı zannet- .sınd.a ceç.irtl.i.iin~i "1nltuyorsu- MEZRAADA 

Bironun kapttt yeniden açıtdı. ti. Korktu.... Bir kenara çekJ1di. nıu. Aslen ve neslen Türkmen Mez.. 
Pennvitz İçeriye ıirdi. Bir dakika Kar 111nda hareketsiz durarak - F.akat anlıyor musun ki h. raa ııkö]ii ge~ealerde mü6lemle1co
lçmde ne kadar deiitmifti? Bir ln kendisine dikkatle bakan a1!amın1 na :niçin katlaııdUll? ciler:in Ufakları, aablmıf insani.,.. 
en-el kend4 ayakları ucunda k1•· gözferiY!e kartı1~1ı. Bu sarı~ın aa- -BITMEDJ- dan kırk elli .IUtilik hir ,aüruhua 

baskınına uğradı. Köyün ağalaruı- F~ansız nazırları Lon-
24 SENE ı Denizlide· dan Rafit ajanın evine girildi. Ra- d d .. •• ki ~ 

,it ı:i•_ ve ailesi müs~mlek.eciler~n ra a ne .a.oruş~·e eri< 
yiizunu 'kııartacak bır ,e1c:ı1c:1e bın b '-'1.J • 

Yuvasından uzak kalan 
bir Çek köylüsü 

Seri blslklet yarı .. an 1türlü zuliim ~~ Sfkence_ye Mj~atıl-
Pazar gllnU ,ajmtw dı. Dövüldü. Kırbaçlar T.e aopalar M G d• ' c1· "• L L 

att111da 7apddı a1bnda inletildi ve Ratit ağa bit- 8DCCSter U81 JaD 10 Ver lgt nauef 
o · r 20 (H ~) ~ . 6 . kin,ölpnoirMıkildekö7ieftdaia 
&nız 1' ususı - .~n 1

• ı kaldırıldı. Oç ~aat sonra dağda ya- Londra 19 (A.A) - Manceater zakcreler yapılması keyfiycti9ıiıa ılr 
• YaDfl~ altınca• olan 75 kilo- payalaız bırakılan bu zavallı Türk Guardiyan gazetea1 Fransız nazırla- riliz Ye Eranaaz nazırları .... oda 
~em:. ~J~~ı! 714 938 evladı köylwer tarafnıdan brta· nnın 28 Nisanda l.ondrayı ziyaret .. konllfala .mevzuıı te,kil .dip~ 

az.ar «u,nu • ~ ~ araaın~ rılaralc evine ıitiritdi. lcrinde konuıulacak meae1elm 11uu- ye.ce,ii daha pek malUnı OtııiiWiı-
da bet küometrelik yol ıuz.erınde t'a- retle hiı1aaa etmektec!ir J NiAa)ret vahim :h&diM iiıbtima!erl 
pılmışt.ır. Kotu Yaıimur ~rken HACI 1SAN1N MFJ..ANETI Son fngiliz 1ta1yan Roma anlaı·.' takdirinde iki millet .,...W ..... 

K •• •• ı · k b • b k baş]amı ve yağmur altında çamur :M~in .&&foliı ittilıııa- masından doğan vaziyet ile Fıra.na •kı hir i,fbit~ temini ...-nda 
0 Y U 0 e ge IDCe af ISl D 10 Jr aş 'aSi ve ııu içinde<levam ~,tir. Mehm:t dı Anu~m debaJ1ıı Sadık Jtacı ve ltaJya araauıda mü,abilı bir .anıa,. lqilter• ~.e F ran.~ bı.-a ~ ~ · ı j d • OJ • • h .. Go1ttel bu ımaıafeyı1 iiki aaat :33 dakı- laanm oglu tarafından y&ptınlan ma illi ibtimallcri tıı&iliE Yit Fa:ıuı· hava kuvvetlerının de ı••r • .,. 

1 e ev en ıgIDI goruyor Ve.... bda bitireıdt Jbiriaci, Hti.eyin E'ın- ba*w hidi.e.t.inia fiiller.i ]üç bir sız nazırlarmınbilbauaiizeriode du· menwı .odileaji mab4oke1rw, 
PRAG. 16 lftSAN fa\lrikada hayabDI bun-ei• ~i ~ wt . .f~ dakik.da bitirecıek ı.kiNta .. ~·talmadı. Bu ve~ acaklarJ meadeyi .,.&il .edecek.tir. ÇEKOSLOVAKVA W: fTALV• 

Slovakyaaıa küçiik bir ı..,ü mecltur olmuftu. ilı.,..ı ıP' - ikiDci ısdmıftir. T~ fsr- Kaız.ubidiaeler, w:.kuab&di1e.cı· .Dijer t.aıakall fnwftt .... Z ıbe-
olan Fyı köylüleri heyecan içinde- birinde ~r ~.Yi ..... ~ y.a. la~-~~~~ YMZ ıve },j devam ve tel'&li ~ir.. ~Hah tMt..w.eleainimi- ~ f9 .~~ -;-C&•.. .,. .. 
.tirler.. çhıı, ~tıgı yedenle Qw r s ~ı örtöiiii IÇla N.dir- lo~uyu ukere ecieomk olu~ llıo.Pılan· ra dgi9 dl •r ı t-:ierp aımn ~ 

1914 senesinde Avuıturya or- geçinmek ıureti:Jle v..,...,.. ika- lamaıınS.,.am.anuıw. YEDi MAHKUM OLMUŞTU b ıia •.,.i a..ttı '-"eti ulQp ede· Cianoyu ziyımıt ~ -'ÇSoe~ııik-
~sunda nefer .,.ak .... bepdaa 4ar gelmittir. 0rMıa Mec•• ._.. ZA/-4 9J8 de ,........,._ r:erliD~ YuclW. 8ıir '-t_.ble;,.i ıa.a..- <>ekler"ade I{ it ~-yo1ct ~dt ,,_ a,~ &o.n..wa ""9ıner 
.=zedf Nabpy. nb~mdınhda b~r :daın .o ksoloah

1
aneAaine b.,.._~nia n-::;: ~~U8iiomeu~-~r--~~syo~ .e .i.tti

1
·w 

9 
M.lerek .Lıjed · ~ ,,.ktnda~.;tetit~tabi~- · · · ~ha1t~~ ... ~~ 

,....n en erı ır a a goruumemıt onso os vnıpa •zm4917 ~s~ ........., .. ~ mıez;aretı emny e art 938 ete __ L _ıı__ ,. _. • - _.. paratoru" nezdindeınw• I ~ 
4..ıl L _.:.I!-! ... _ .h' .... ~· ~.... .. k ç~ .. ·-L it .L wl ;.a. ı_ • • !L'H.'I -1..1 .. .. am; otan lplltlJ'l&I me~nnn "" . 

........ ~ ..-e ae...-.nuc:ıa ~ wecmffipw, .11... ..... .. AJftga y...-· '"· .-:;• l'e anaı...---•• •f-uen ~·h· clltıt 4'tırada1t .. ntiba1a iıcl'kki ettiiini .. meft ......... ftll'· 
Wr laaher alınmaımt b. L.aıı ol4ujwıu kalcliaine WWir... * ..ı.ıayı ıF11~ • b lıit Lke. ~ Ne a.::i ı: eti t T1l * 

Jozef 1'a)'y 24 senetik bir gay- mittir. Çekoslovak b•llrJzanr a. __ ;._ laa6eı-,~1• •ri-e veriJea Hata,.ıa dejerii efl.- ~e 1 -~-.2:!- anmn ~ eı- T 
•.ı.:eöea __.. ,-.ıli kö,-iDe dön· siPin Pf'CllmiYle kifijmr M•ılip Jn~...-. . , Jiti.,.daa 4c*tcır Veli,, - hir g'JJ ~: ~am::arr. ust 
müftür. Bütün köpiiler onu taaı· zaman da ikinci 1Nr -.,...az1e '-- M&J»A, 19 (Hu..r) - Vahaı- miUdte M'"••ıya• bir -*'ke . Gonıpne1u araııacla Fransa,_ in- un a 
mıtlardır. Yalnız kansı ne yapa.- ~ılafmıf, madam ~.m Mtllr Dıı ~i ile M-W-oan 11m1htıe- w mzzliine üJM ....ıar.k .Ma • 7 giltere _ve Amcrjk~ arasında hilen 
cağını tatırmıttır. Zira koeu11nn madam Napy owaJsi- .......... :lif ~1t.riae ~ korml- .bajlH' rsaW'icns •lmifti. J.tiaa. pek mukc~rnel bır ~ette m~wt _J. 
harpte öldüğü zebabiyle evlen111it- miıtir. Bu darbe ona ajw •rln ;1 muftw'. Hr' etriıade .. ~ kon- fea rüyet edw mıdnk.,.. bulu!13n .~·~naaehe.tler.uı aahaz.ıyade Yeniden kantsn ... 
tir. V.eni kocasından~ kaç ÇGCU· 6r. Za..-aftı 1ldam .-- ....,._. ~ f~ her -.aıu. i,itileo-ktir. ai ~adel.u uiJ TORK~ taic<nyem 1IÇlll ~·~ metodlar' ~ 
iu da YNÜ. :la ,ııan.k, uzaklara, .24.-.e 1aaıı. Oiindea itibareıı radyo ile Defriyata roRK -~ wııci:ı •füb· da mevz.ws bahl..ecfüecek.tir. lılılar CfRlf 

Jozef Napy bu haberi öğrenin- raıuu muhal aza eUiji ,.,:r•aıil•n ~r. f.u.luı lldM:eııi 12 4 638 tari"i=ııle Orta Avrupadaki vaziyet Av»e- .. ' bil-
ce köyden reniden uzakl1l9naaia çdk 'UZaldanl kaç ... k .;,........ıe- z~ eıezeM - .,.. i.Mlir:üs-ek ..:Lliye haryamn ilhakından sonra~ ra Roma .20 (O.R) - Tunu~dn 
karar vermİftİr. *"- ediLnif we .Aw.aya awdet «•;!I 7,jyet ve Çekoslovakyay.ı 'te'hdit eden diridiiinıe ıaöre bu sabah şehır. e ~ 

Ansızın dönütünün kendi yuva- Karısının kanuni vaziyetine ıe- 23/ NisanHakimiyeti Milliye -:re tir. Jlolct« Vediia t.Wiye -'ildi- tehlike c:M ..,,..Yağma aöre trııocdeni:aiden ian'9~cıbnlftlr·.8ir t Jı. 
..da tıyAD<lw.ac.o.juu ........ ne- l.ioocunaW.-e•ioindk-..Jı.lo. Çooıak bay•wı idn Maniada l<Y- iioıi ifi-Witüa Am.ky.W. b- iDCCyo müzakere olunacaktır. t tarafmdan oöylcncn b.r mı~ 
,. yerine derin bir y~i~ kaim o~· kında ölü

0

m kar~~ını taıdik.~erek k~lade hazırlıkla: ya~ılmaktadır. 23 ~. e$ddi ~raıılenan ,....... Bi.rv taraftan f'c.wa v.e ~ W:«i.e '--1' ~~ i 7e~1~_: 
•uttur. Napy IYl'p.., ..... .ak Sıi· erienmrrll"ııe .111.a.de e:löjinden N1.1an hayJ'.lılDI ~bir .-eneye kıyas ~ Vetlıü ............. Y.e Ye dıger taraftan Almanya wıe ımUla- f' . .-ansız •kederı ~m8! şç 5 *" 
Mryaya ıönderilmif, oradan dön- ikinci nikah muteber Te birincisi e<Ulemiy.e.cu dc:u:r.Me muazzam._. omuzlarına alarak Ha~ D• temel ole•ak ı.-,.. .," dr um " · .... b ·; ' .ıP.-• 
meie inikln bu1amac11"1ndan · z .. · · .. ·· · 
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Gazetesi İtalyan 
anlaşması için 

ne diyor? 
lzmir çocukları değerli 

bir zafer yarattılar 
-171- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU Londra 20 ( ö .R) - B. Edenin 
R'azetesi olan c Burkşayr Post:. gaze
tesi Fransı2: - ltalyan müzakereleri 

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

, Vasil imparatora tuzak kurarken 
-~~-~~~-~~-~~~~ 

Üçüncü Mişel de Vasili öldürmek için tedbir almıştı im
paratorun seyisi Vasili atına bineceği sırada bıçakl\caktı 

dolayıs" le şunları ya~ıyor. Geçen ıene lıtanbulda kendile- ıonra da oyun üzerinde hikia 
• wı · rini bile ba11'ette bırakan kombine yetlerinl tesiİ ettiler. 32 inci 

« l!.ger f ransa ve ltalya arasında 1 b'r 1 4 l 'b' f ki b'r 35 • • dak!'- d H"l • !I.• 11 . ... l ı oyun a - gı ı ar ı ı ne- met ı&a a ı mı 1&.t gu 
bır ~~laşma hasıl .0.l~rsa bu an ~şmaıtice ile rendiğimiz Firat Viranayı kurtarıt yaparak alkıtlandı. Ott 
lngılız menfaatlerı ıçın memnunıyet- d'' kend" __ L ____ _._ -•-- b' dokuzuncu dakikada ömere 1 
'- - '~ . . l . h' 1 k un ı 6AIU1Dlu.ua ara.nca il' 
oanş verıcı 11.r . ma ıyette o ma tan çarpıtmadan ıonra 2 - 3 mağlup rin dördüncü golünü yapabil 
uzak olan lngılız - ltalyan anlaşması ederek parlak bir zafer kazandık. bir fırıat geldi. Fakat ömer ace 
tarnamlıyacaktır. Londrada şu intiba lstanbul muhtelitini 3 - 1 ve An- yüzünden bundan iıtifade ed 
vardır ki lngiltere ile ltalya arasında kara muhtelitini O - 5 gibi farkla di. 

Birden tarap boğazını ttkıya- _ Dün bana dedi ki : Kozmo... namıyacak hale g-elmİftİ. Gürültü Akdenizde yapacakları tahkimat ve 1 bir netice ile yenen Fint Viyana- Firat Viyanamn hikimireti d 
cakb. yapacağın bu işten benim kadar etmeden ağzını bir daha fıçmm diğer askeri tedbirler hakkında malu-

1 
ya kartı canla bir oyun oynayarak vam etmekle beraber ıayı ol 

Az daha boğuluyordu. annem de sevinecek ve aenin ismin musluğuna dayasa ne olurdu ıan- mat taatisi kaydi garbi Akdeniz me-
1 
galip gelen lzmirli gençleri tebrik yordu. 44 üncü dakikada Hi 

ökıürmemek ve ıeı çıkarma· Bizans tarihine geçecek. Vaıildcn ki.. selesini bi- kenara bırakmıştır. Hat-
1
etmek yerinde bir haktinubk ıol iç Malzerin .ayaklarma ya 

mak için eli ile ağzına kapadı. kurtulmak istiyorum. Bunu sen ya- Bu arzuya mukavemet edeme- buki Fransa, şimali Afrika ile ha- olur. rak muhakkak bır gol daha 
Ne olmuftU? pacaksın.. di. vati bir ehemmiyeti olan münalc.al8- Günün çartamba ve havanın ka- tardı. 
Şarap içerken boğazına mı kaç- - Peki. Vasili nasıl öldürecek- S~rünerek frçımn yanına kadar tı sebebivle, hu meselede başlıca ala- palı olmaıma rağmen ıahada fev.. C?evre. b~ tekilde 3 • 1 lzmirl 

mıtta? ıin ?. geldı. w kadar taraftır. lngiliz - ltalyan anlaş- kafide günle.-e mahsus bir kala- lehme bıttı. 
Ha,ar. - Yarın sabah, cünbütten ıon- Ağzını muıluga daya.dı. d b kta t ecl'l bahk vardı. fKINCI DEVRE 

· A l l d ld d masan a u no va emas 1 me- llb F l G"l Bel d. · lk' · d __ _. ·· " k Kulağına bir ıeı gelmitti. ra impar~tor ona ke~dı atım vere- vurt &rm! ~rapda o ur ub. miştir. Bu sebeple Fransız _ ltalvan . d kay azehı uUeç, e ıye reı- mcakı eYn:ub e. ru~ıara 
Pek yakından gelen bu aeı te, cek. Tabıi reddetmıyecek. Atın tam yutacagı sıra a farap u 1 d G l " Akd . . . at o tor B çet z da localardan oynam mec urıyetande olan 1 

. w b' f d b .., d k ld E • an aşmasm a ar ll enız ıçm b. . d l l d . uh 1· • . 1 3 • • fııılh halinde f(iyle dıyordu: basınt ben tutııcagım. Tam me- ıe er e ogazm a a ı. nse&m- baz h'"k" l b 1 ._ __ d 1 ıran eyer a mış ar ı. mır m te ıbnm - vazıyeta m 
ak .; · •-· "' d d k ti' b' l k l k 1 u um er u unacaKSa a n- H k M f d · .. h f ed w• Ü h I" di N" _ Vaıilbu . ,am

1 
m~tlakaöle- c~gı ııradda .. u.~rden ... ya.gm .. an ~e- fen uvve ı wıreb:f aatmıf, a- giliz - ltalvan paktı için h tm sa~·ı- . a ehm usta 1~ın. af'!eb ukze- k~ azdak'kec1egı.1 t 1Pd.ekıy .. ı cek ve ben zengm o acagım. O za- ktp yere u. urecegrm ve uzerme asım ıaramaea f amıf ı . 1 b" .. l l k rme ıa aya evve a mısa ır ta ım ım a ı a ar ı er e ı çe vazıy 

h • . b w S b t' k d" . b k t ır ır mute ıassem o aca tır. k _,._ h lk l" l d lk bu .. h . ku l d' • d man ıeni ahrım.. çullan rak nçerımt agrm& ıap- e a& ıyano en mı ça u op- . .., çı ara& a t ae ama ı ve a tt· fup eyı vvet en ırayor ~ 
ltte bu ıözleri duymuf olması lıyacafiım. ladı. ~ .. «.!)ıger t~r?ftan Fransız - ~tal~~n landı. Biraz aonra Mor formaları Bilhasaa bu devrede bek hattı 1 

Sebaıtiyanoyu az daha ağzmdaki - Ya yakalarlarsa.. Muhakkak Kozmo onu görmüt go~~melerının muvaffa~ıveta .. ıçı~ 1 i.le görünen muhtelit oyunculan da haf hattı aruında irtibat tak 
-rapla bo"'gacak.tı. K' _._ l k? E k k ve söylediklerini duymuf olduğu-

1
llngılız - ltalvnn anlaşmasıvle musaıtjtiddetli alkıtla kartılandılar. mamıfta. Bu yüzden Vi1anahl 

~ - ım fa.Ka ıyaca • r e o- k k l k b' h 1 1 k .. . h ak k l 
Ses .. pek yakandan, ağaçlarm larak yeni batvekll ve muhafız ~W~ec~ k oracı ~ ~e uıu cacı h~r d~vaTy~~~~~ m~.ş ~ ması ~ol mık . lkı takım kartılakla olarak fU te- ehl'k ına d ' o ayca lzmir kalee 

aruandan geliyordu. kumandanından başka kimıe yok. o sur~eg_e aıt~ıt~ı., "l it ı~ .ır. ~ ıı_ ır .. 'ıa.h mie e ~r ÇO 'kıltzde,.;ılRralandılar : te & ~J'e. üd~rOl'dadu. H 
Sebutiyanonun gözleri fal tat• Onlar da İmparatorun emri altın- 1 de ~ta!~? OJ e o ay o ece - m:.:::ı sı~ .. Sl ru T cır ra ~!~.n- H·1m· CMU~TAIEI:ITI : . uzak flDCI ktf;:'~ ftl'lllAIM 

sibi ~ıldı. dadırlar. Maamafih ııvıtmak güç erBeel~ degı kı. k' b.l m l . ~r. g~r n~~L~-. tal yab~ ~forut- E ı Hı, emd.ıl, Ömı, Raf11m. Ad~(, • tan çe •• un- tula Hilmi 
Şarabi falan unuttu. b' d W•l ın en eı an ve taze ı en- me erının netice rtıo.ıny e tr ran- nver, am ı, er, uat, Saıt, ti .• 
SWnerek 1e1in geldiği tarafa ırfey ~gı .. .. .. . . mit bıçağına sıyırdı. sız - ftallyan anla~masmı d kolay- Saim.. o.kilm 13 .•• Vi~ Ol 

aitti. . .... Seba~wt~yano, -~~dufun aevkı ıle Hiç dütünmeden arkadan teca-ılaştunuş olacağı anlaşılırsa o zaman FIRST ViYANA : tadan ya114Alwı Wr hicam &ole 
S.-ada bir adamla bir kadtn ~gre~~ıgı bu mühım ıırrm altında vüz edenin üzerine atıldı. Fransa bunun kıymetini takdir ede- HaYliçek, Koller, Smauı, Sav- nazik Wr hale rehiftl. Clnldl 

nrch. htre 1
• Bıçağı aaplayaca.kb. , cektir.> don, Hofman, Mahu, Malzer, Fi- oyunun bitmesine ~ YUdı. Mae 

Adam. bu ahur ıayiılerinden Buradan, olduğu yerden geri Fakat karanlıkta ve arkadan tt•tı fer, Baryli, Kadner.. mafi miklafaa iyi dayanıyonlu. ~ 
biri leli. d~ek, ı:tıriıtidi.ye i•i haber Vef'- Sebaıtiyanonun ense.ini kavrayan 1 er Maç, saat 17.30 da Viyanalıla- ta Hilmi olmak Uzere AB. Cemj 

Sebaıtiyaoo onu tanımıtb. mek ıstedı. . .. .. .. 9:dam, onun bu hareketini f arket- rı.n bir vurutu>:le batland.ı •• ilk ~"': Adil feftalide silzel kurt.antlar ya 
imparatorun her gün bindiği Fakat belki gurultu yaparım da ta. R d D ., kıkalarda lzmtr muhtelıtı ümıtlı parak Viyanablara g()z açtamuyor 

abn batını tutan adamdı. Kadın herifi kutkulandmnm enditesine Tam zamanmda yana sıçradı. Oma Q rapa l e bir oyun oymyordu. Oçüncü daki- ve kalelerini çok .. l Ud f 
da aaray cariyelerinden biri idi. kapıldt. Sebastiyano hızını alamadan ,. ,. , k kada misafirler aleyhine birbiri yorlardı. guze m a aa 
Ağaçlann albnda ve kuytu olan Şarap fıçıamm yananda fakat elindeki bıçakla botluğ hamle goruşmıyece üstüne iki favul bir korner vuru- 20 inci dakikad "'d hil 

bu yerde bacaklarını uzatmıf, ya· bir yudum bile içmeden, Kozmo etti. Ve bu hızla biraz ötedeki I' . . . şu kazandık. Saimin ortaladığı geçen lzmir forvC:ıe~t= .: 
nındakl kadınla ve hafif ıeıle ko- ile Evranyanın içitlerine hasretle ağaçlarm altına yuvarlandı. lı r

1
3er ın ZO (ö~R) -h B. Hıtlerın korner avutla neticelendi. Betinci kaldtrdtldannd 1 __ .__ıı:, iı:.., 

nu'uyordu. Sebutiyano bütün bakarak bekledi. Bir homurtu .. KL & bir küfür ta yaya yapacagı seya nt esnasında dakikada da biri ofsayt ve dig"' eri h an ~ka"----- · uh-. 
' P 'l "T' k ed · - · ı ne zaman avaya UU1n& m aarhoıluğuna rağmen eıki kurtlar- Evranya, arkadatlarmın yanın- duvuldu. apa 1 e muza. at e~ıye~egı an a- de avutla neticelenen Viyanalala- kak lanla kah d Az kala 

dandı dan uzun zaman ayrılmıt olma- Havaya bir bıçak kalkta ve indi. tılmaktadır. ıra B. Hıtlerın Roma- rın iki hücumuna ,ahit olduk. On .. on • Y?'" u: an 
Bu ·gece burada imparatorun nın dikkati çekeceğini ıöyliye-- Gecenin ıeasizlik ve karanlığı }'a ~uva~lahndan üç ~ün evvel, ikinci dakikada misafirler ıağdan yu~ ~ d go~ bile nY~ 

öldürüleceğinl ve bu itte kendile- rek ayrıldı. içinde bir inilti yükıeldi. Uzakta vanı 30 nısanda PapaVattkandan ha- güzel bir init yapttlar. Sağ açık . ~? . ~· . Hamdinln 
rinin de bUyUk rolü olduğunu bili- - Ben, yine gelirim Koz:mo de- cariyelerin tarkr v': ~!gı aeıle~i reke~ ederek Y~~ık ~tosuna çekil~- top'! -?la geçirdi. Sol açıian kuv- i!~:• 1bu; lk:..';üd~~_.Vl~ 
yörda. di. Fakat sen çok içme.. arasına karatan bu mılta, Sebaıtı- cektır. Dalbukı şımdıye kadar Vatı- veth bır fUtu direkleri yalayarak n enne ... a, .. ııuı. 

Bunun fçln duyduğu sözlerin Seyis yalmz kahnca tekr r ~ra- yanonun bıçağı ile bağrı delinen kan mülakatt ihtimalini ne teyid, ne avuta gitti. dm bekleterek çektiğf 0fUt avut 
büyiik ehemmiyeti vardı . ba ıarıldı. ı Kozmonun boğazmdan çıkmıftı. de tekzip etmiyordu. lzmirin hakimiyeti on yedinci Heman arkumdan bir Vl1ana idi 

Kulak verdi. Sebastiyano, artık ,araba daya- -BiTMEDi- J d b · dakikaya kadar bir bukı halinde cu~u~a aant~OI' Flterfn futu d 
Nefeı bile almadan dinliyordu. - === :e • ""'I!~- Japonya a lr devam etti. ayn~ ... ~e uğrada. 
Sayiı, oldukça içmiftİ. Japon yaya temınat Deve kızartmasının v lk t ld VIY~NALILARI.N iLK G~LO ~~~de oyunculara~ 
Yanındaki kaza anlatıy~rduı veril mis içinden neler cıkar? o an a eş a ı Dakıka 18·:· .Y·.~ana aagdan 35 inci dakikada Mulzerin ıda 
- imparator hazretlerı bana ' • TOKYO, 2 (ö.R) -Tokyonun akıyor •• Kalenan onunde top Mal- H'lm' __ 1.ıı 

ıöz verdi. Eğer yarm aabah bura· Tokyo, 19 ( A.A) - it lya bü- Filiıti.nde~i bedevi kabi_l~.lerin- timalindeki Azana volkana tid- zere .geldi. O da tutulmaz bir fut- f~nu 1 1
• ~·· 

dan çıkacağı 11rada Vaıili öldü- yük elçisi bugiin lıaricive nnzırını de zengın hır Arap evlendıgı za- detli indifa haline geçmittir. Yol- la Vıyananm ilk ıayıımı kaydet- . uıc~?,akikada lzmlr ~t 
eb·u beni aayiı baa ziyaret ederek lrıgiliz - ftaly n anlaş- man hemen bir deve kızartılar. Fa- kandan çıkan kızgm lavlar ve kül- ti. nan son u~~ Salclin 

r ı raem -r• yapa· k b d b' d k rtm y· . . d k'k d ak 4ut da avuta gıtti 'cak.. Jstediiim kadar para vere- masının imzasmı resmen bildirmiş ve at ~· 1~ ece ır. eve ız~ . a- ler volkanm eteğindeki ormanla- .•"?mcı . a ı a. a ı atlanan Bu daki~ itibuea 
ek O zaman.. Sen de benim ota .. antikomünist paktına istinad eden il degıldır. Devenm karna ıçmde ra ate, vermi,lerdir. Raıımm yerme Saat geçti. Biraz . . • • 

:.k;ın Evranya.. Japon - ltaly"' münasebatında bu an- iki tane koyun kı.~artmaıı, koyun- Bu indifa aon bet aene zarfmda ıonra ~a Saimin yerini Kemal it- ıyiden ıyıye ~a '*•"*'• 
E d da ld iu b laQmanın hiç bir tesiri olmıyacağını taran karmnda dorder tane tavuk ~örülenlerin en tiddetJiıidir gal etti. dan topun seyrini takip etmek 

vranya a ın o u nu u .u- ':<: k vukl · • d b e. • H-k· d .. h ld il-L"H--: • ..: 1-L . ...L ... _ılı..! l ajT d"iim" . k il beyan eylemiştir. tzartmaıı, ta arın ıçan e A· a ım oyna ıgı a e gol ye- m ,.u~~ un.- mUIRelRl 
J"et eel'k !.n ~ .• ız ~~Yb'c, 0 a- lak hatlama11 ve bahklarm da için- yen lzmir muhteliti hemen kendi- ettiği galibiyeti kaç.rmamak ldaı bl 

~iDi :ı~n 1~·~ ~yı;~ ynuna Yeni Eserler: de ha,lanmıt yumurta bulunur. G" ı z H 1 tı'mı' ni toparlayarak neticeye ulattaran ti bir müdafaaya çeldldi. Bu 
ıııfYe ve ırud a d"o S 1 

• • -=-- bir oyun tatbikine batladı. oyun Viyananın tam bir hakim( 

b
• - Kakozmlo e ı .. yak·11n·1bu. ıtte 'aponyacla bah.ırı·ş IZMIRIN BERABERLiK SAYISI altında ve lzmir muhtelitinln n ır tuz o maıın.. aıı le ımpa.. Adl. iye ceridesi Jı l" • • • • aahumda onh M I 

rator ara11ndan ıu ıızmıyor Onu nasıl ••erı·tı·r.? 21 ancı dakıkada Fırat Viyana- y · anaWar =J' '· ~ 
ueden öldürmek iıtiyor • Adliye Vekilli~i tarafından her ay "' nu·ı·TAT OREL hlar bir lzmir hücumunu favulle ıy .. ,.. çıkaramadı 

ld .. • · · · J d k' l b L-- JI durdurdular. Ve maç da 3-2 tzmlrin galiblyetj - Neden o urunu bılmem .. neşrolunan bu dergının 1938 sene- aponya a ı garaon ar, erua-- K 1 · 35 k d w ·ıe bitti 
ıYalmz bildiğim birfey varıa o da sine aid üçüncü sayısı İntişar etmiş- ler, otel hizmetkarları bahtiti o İf Adres - Beyler Numan zade d ~ enbn f mer~ Ad~r uzg; l bm:. dünkü galibi etine 
imparatorun bu itte valide impa- tir. Muhteviyat ıitibarile adliyecile- için yapılmıt ufak, huıuıi zarfları sokağı Ahenk matbaa11 yanın· kal o an .. u d a;u uA 1 ç ler k bat ':w olan H'lml~ d~ 
ratoriçe Teodora ile birlik hareket rimizi ve hatta bütün münevverleri- içinde almak isterler. Onlara pa- da. Numara: 23 aleyetgonHer 

1
1
: ktbutml ka odara ına lan tebrik edeı • yve ol 

.... · " kta k h" · ti M tl • 10--l2 ge en opu av ıçe o e e eme- oyuncu nm. ar 
ettigıdBU'. d l d 7 mizi ehemmiyetle al~kadar e?en bu rh~!ı açtı. ı·kvterl~kek. 'd'!lıra arına 15 ualy7eneTalaaf erı :3434 ' dl. Oralarda fanat kollayan Ömer arkadeılar ... 

- unu nere en ana ın dergiyi bilhassa tavaıye ederız. urme ıız ı e a ı e ı ır. z - :_ e e on : - de hıtun aibi yetiterek top kafa. 
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DE 

Monfredl 

ha sulak ve bereketli olan diğer f Hakikat fU idi. Habetlilerin ıında olduğu halde kaleye girerek 
yol Mahmut için tehlikeli idi.Çiln- yaklatmakta olduklanm Naip her beraberlik ıay111nı yaptı. tZMJR BtRtNa iCRA MEMUR 
kü o yol itlekti. Gelen giden çok naaılıa haber almıfta. Beraberlik aay11anı ya~ lzmir LU<1UNDAN ı 
olurdu. Ve bilhuaa doğruca Ayd Bu aebeple kasabamn dıt tara- li gençler büyük bir tevkle oyna- Ankara.da Anafartalar caddetin 
kaıabuınm kapııma çıktığı için fana, aurlarm haricine mevcut kuv- mağa batladı. Ve bütün gayretle- de tüccardan lamail KemAI tarafına ı 
Mahmudun görülmeıi ve tanmma- vetlerini ıevketmitti. Ve her ihtl- rini aarfederek Viyana kaleaine 1zmirde Eınaf ve Ahali UIULUMl~ı1911 
aa ihtimali çoktu. male kartı da Fareçe gemisi ile yüklendiler. olan borcunuzdan dolayı aleyh 

Maamafih Mahmut yüz kiti ile beraber hareket hazırhklarmda IZMIRIN GALiBiYET GOLO açdan icra takibatı üzerine iki 
çorak topraklardan geçmenin bulunma11 emrin( vermitti. Dakika 25... lzmir hücumda.... emre muharrer senetle müddelab 
adamları için açhk tehlikesini his- Mahmudun ilk iti limana bak- Top Viyana kalesi önlerinde tehli- befyüz lirayı işbu ilinın tarihi net 
setti. içlerinden altmıt kitiyi, bir mak olmuf, Fareçin gemisini gö- keli vaziyette dolatmakta iken 48 rinden itibaren bet giln zarfında da
Habetlin~n k~mandaaın~a öb~r riince derin ve ~enit bir nefeı al- defa beynelmilel olan aa.ğ müdafi ireye müracaatle borcun ödenmedi 
yoldan gıtmege ıevkettı. Kendııl mıttı. O, Fareçın son dakikada topa elle vurdu. Hakem Mustafa veya borca kartı blr itirazıntz vana 
~e .~ırk ~iti ile arka yollar~an ~yd geci~mi~ o~maıından korkmuthL da bunu penaltı ile tecziye etti.. yine bu müddet zarfında gerek tifa
onune gıdecek ve burada ötekıler- Çünkü planmda onun gemiılnin Penaltıyı Fuat demir gibi bir fUt- hi ve gerek tahriren itiraz etmezaeniz 

Mahmut derhal maiyetine ıakin Erteıi günü tekrar yola çıktılar. le birlefeiekti. Uzun ve yorucu mühim bir rolü vardı. la Viyana ağlarma taktı. borcun keabl katiyet edeceii ve 
olmalarını taniye etti ve tek ba- Çıkarken de Dankali'liler Ha· günlerden ıonra nihayet kaaaba- Günet yükaelirken Naibin kuv- OÇONCO GOLOMOZ müddeti zarfında mal beyananda bu-
tına kabilenin bulunduğu köye b~tlere birer ayrı parça çiy et ver· mn önüne geldiler. vetleri de sur haricinde yer almıt- Otuauncu dakikada lzmir yine lunmazaanız hapiı ile tazyik ecHlece-
doğru yürüdü. dıler. Vakıt ıabahan aeher vakti idi. lardı. hücumda.. Salt topla kale önüne ifnlz gibi hilifı hakikat beyanatta 

Bereket venin burada onu tanı- Bu etlerle beraber 11cak havada Aydhlarm bir kıımı evlerinden Mahmut, endite içinde idi. 1 kadar yaklaf&l'ak Fuada bir ara bulunduğunuz takdirde hepsen cea-
yanlar çıktı. izzet ve ikramda bu- bu ~afilenin yürüJiitü görülecek çtkmıtlar, ıabah namazı için ab- Diler yoldan ıevkettlif altmıf puı verdi. Methur müdafi bu de- landtnlacağmız ademe emri maka-
lundular, Mahmut onlara vaziyeti feydı. deli almak üzere deniz kenarına kitiden bir haber alamamıfb. fa da topu eliyle kesti ve hakem mana kaiın olmak üzere illnen tara-
anlattı. Bütün köy Habetlileri .mi- Etler kokuyor, kokmut et koku- doğru gidiyorlardı. Bu 11rada Naibin ukerlerinden de penaltı düdüğünü öttürdü. Fu- fmıza tebliğ olunur. 
aafir etti. Kvyunlar, keçiler kesil- ıuna kotan kargalar da havadan Maamafib kaıabada batka bir biri Mahmudun emri albnda bulu- at bunu da gole tahvil ederek ge- ~::ımııwww191r:ıaımAll, --ır.ı. _____ _ 
di. Gece adeta büyük bir ziyafet kafileyi takip ediyordu. faaliyet to göze çarpıyordu. nan kırk kltiden birini uzaktan çen ıene olduiu gibi bu •ene de Talebe velilerine 
verildi. Şimdi daha kurak yerlere gel- Mahmut buraıını eyi blldifl için gllrmilftü. Viyana kaleıine kendinin ikinci 

Mahmudun adamları kan dök- mitlerdi. Jördüği bu gayri tablt faaliyet ve Bu görüt ilzerlneı lzmirln üçüncü aayıaını kaydetti. 
meden karmlarım doyurduklarma Berektten nasip almamıt bu top- hareketten biraz kutkulandı. Bu- - Habetler burada.. OıW.te yapılan bu goller Viya-
aevinmitler ve bu kadar baıiret raklarda yilz kitiyi iate oldukça lundukları y« kaıabaya oldukça Diye haykirdı. Askerler Mah- nalıları tatırtmadı. Fakat blli.kiı 
gösteren ve kendini herkeıe ıev- mütküldü. hakim bir tepede oldulu için to- mudun ve adamlannan bulundufu harekete getirdi. Orta müdafileri 
dirmlt olan tefleri Mahmuda bir Ayda gitmek için bu yoldan kaklarda dolafan ıllllafılari g8re- tarafa doğru ıillh elde yflıilmefe Hofmanın aGzel idaresiyle ıaidan 
icat claba b~lanauılarcb ba,ka yol :rok delildi. Fakat da- biliYordu. bqladılar. aoldan hücuma ır:ectiler. Ve biraz 

Den ,.lı içinde ilk ve orta okul 
~ eski C>aıl bir Btret· 
men elinde olgunlllJbnmlannı isti
yen veliln lanir Babçedl• Han 
4 numarada M. Z. mfiracaaderl. 

ı . 6 tın 
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Basmahane, Dibek sokağın 
ve halen (Tan oteli) olarak kul 
lanılan 12 numarab bina satılık 
hr. Aslen büyük bir ev halind 
lup mevkii yüksekçe, dirsekte, 

çirdi. Demir asayı eline aldı . · Şehzade otu itin önünden aldı. Devler : bol bava ve güneşli, manzaraa 
Azık torbasını da sırtına vurarak Atın önüne koydu. Ahn önündeki - Eyvah turunçlar Rİtti. açık, maballeai temiz, her taraf 

ve allaha ısmarladık diyerek yola re· eti de ite verdi. Bahçeden içeri girdi. Diye feryad ettiler ve k ,ı.,. _ yakın, binası q)enftll~• penbe tat HALK MASALLARI 
d K ... ·k· ka a..,ıya ses ·~--, 

van ol u. onaRm ı ı ayn pısı vardı . Yan lendiler: olanlar fırsah kaçınnaamlar. Bi 
Az gitti, uz gitti, dere tepe düz yana olan bu kapıların biri açık di· K K K • ci kordo~ Gümrük kaqııın 

0 itti. ~eri kapalı idi. - apı.. apı.. apan .. içeriden 
e f"I kimseyi dışarı çıkarma. yeni Maliye , ubeai ikinci kahn 

Günlerce, aylarca, yıllarca yol Açık kapıyı kapadı. Fakat kapı : a hetap mütahauııı Muzaffe 
Ritti. Kapalı kapıyı açtı. Be d d" J rd be . k D. 3 

1 Ç 
_
1
• n d e . . Nihayet bir RÜn bir dağ başında içeriye girdiği zaman kendisini - n, e ı, sene e en n açı •mllllııı•llliliılm••••••ıııiilı••• 
~- ·----•AP b' ı.ı· k b' 1 d b ld duruyordum. Kimse beni kapamı- Mev)u.,.. t r ır çeşmeye rast geJOı. ocaman ır av u a u u. , . 

Yazan 
• METiN ORBAY Bakta ki çeşmenin bir musluRun- Bu avluda yedi tane dev· uykuya YŞ?rdd~· ~u dclıkanlı geldı ka~dı: 
11 dan, afederainiz kan ve diğer muıı- yatmıştı. un ı n onu bırakmam da Jumı l4 Nisan 938 :>Uar Pııü öile na· •• t 1 luğundan irin akıyor. Cok da ıwıa- Tavandan da üç dane kocaman bırakırım. mazını müteakip Batdurak camiinde UÇ urunç ar mıotı. Ne yapsın . Çeşmenin yanında- kocaman turunç sarkıyordu. Devleı· hu sefer bahçe kapısımn 176 uıci alay ku'mandan muavini 

ki tası kan akan musluğa uzattı. Ve Oğlan bu turunçlardan.birini aldı. önündeki atla İte seslendiler : Yubay Tevfik'in eti Yanyah bayan 
_ 2 _ bir tas dolusu kam kana kana içti. Ahr almaz da büyük bir gürültü - Tut .. Tut.. Lütfiyenin ruhuna Mevlud ıerif ~-

Evvel Zaman 
' rrzwr•m 

Biraz dinlenmek için oturdu. lcoptu. Diye bağırdılar. Köpek: raat oluaacağından arzu edenlerin 
Padi~ahın merakı gÜn geçtikçe retinc 'nasıl dayanacağım, sensiz na- Ayağından demir çarıkları çıkart- Heman bir tarafa saklandı. - Neden tutayım, dedi, o benim te,rifleri rica olunur. 

arhyor. Oğlunun hastalığına üzülü- sıl yaparım. Sen benim biricik evla- tı. Bir de baktı ki çarıkların altı es- Devler uyandılar. Bu gürültü ne- önümdeki otu aldı, eti verdi. (S. 5-6) 
yordu. dımsın. Başına bir hal gelirse ne ya- kimiş ve aşınmış. dir diye etraflarına baktılar. Sonra At da aynisini söyledi. - - -- =--

Nihayet şehzade bir gün babası- panm. Sevindi. Artık macerasının sona tekrar uykuya daldılar. Şehzade turunçları koynuna sok- Acele s~tılık evler 
na ; Dedi ise de oğlan : erdiğine inandı. Biraz sonra şehzade ikinci turun- tuğu gibi atın üzerine atlı yarak dolu ~ 

- Baba. dedi, bana bir demir ça- - Nasıl olsa böyle derdimden he- Etrafına bakındı. Uzakta büyük- cu da kopardı . Yine bir gürültü koır dizgin koştu. Buradan uzaklaştı. 1zmir Tamaşalık Selitin oglu mr 
~~k yaptır. Bir de de~ir asa ver. !3en lak o}up gidiyor.uı:n. Eyisi mi belki ç~. ?.ir .. konak gördü. Konağa doğru tu. Devler tekrar uyandılar. Tu~unç~ . ~z ~itti, uz gitti, dere tepe düz hallesi ~acı Ali sokağ~da ~5 N:~ı: 
uç turunç lan Arar.-..,.?a çıkacagım. aradıgımı bulur, ıyı olurum. yurudu. lara bakmak akıllarına gelmedı. gıttı. Nıhayet yolda, kurak ve suııuz 3 odalı hır mutbak ve bır ıniktar .1 
Benim hastalığım bu., Üç turunçlan Diye israr etti. Padişah, çarnaçar Konağın bahçe kapısının bir ya- Gürültünün ne olabileceğini ara§'- bir yerde harareti bastırdı. ile kumpanya suyunu havi ev ;;; 
bulmadan iyi olmıyfi.::a~ı~ı biliyo- oğlunu,? dedi~ini y_apt~. . nında h}r at, öbür yanında da bir lcö- tırdılar ve yine uykuya da.~dılar. - Şu turunçlardan birini kesip ayni mahalle ve .~k~ 61 h-:.r. 
rum. Amma bu yolda olursem Ram Ayagına gore hır çıft demır (arık pek baglamışlardı. Şehzade bu sefer ilçtincu narı da yesem acaba nasıl olur. 1&yıh evler elve,..li fiatle satı unda 
yemiyeceğim. Y?Ptırdı. Eline de demir bir asa ver- Atın önüne et ve köpeğin önüne kopardığı gibi kaçtı. Diye düşündü. • Arzu edenler ~ ~ilirler· 

Padişah her ne kadar oğluna : dı. de ot koymuşlardı. Bu seferki gilrUltü hepılnden 'bas- ikamet edenlere mwacaat , 828) 
- Aman yavrum, ben senin has- Oğlan demir çarıkları ayağına ae- Hiç at et ve köpek ot yer mU kın olmvıtu. - BlTMEDl - S. 5 D. 5 



Son hafta içinde Borsada cereyan 
eden satışlar normal olmuştur 

ANKARA RADYOSUt 
öğle neırlyahı 

Saat 12. 30 da kariılk plak neşriyatı, 
• 2.50 de pllkı tUik muaik.ltıl ve halk oar• 
kılan, 13. 1 S te dahllt ve harici haberler, 
t 7.30 da -lalkevfnden naklen lnktllp 
dersl: (Hikmet Bnyur), 

Akşam neşriyatıı 

YAZAN : Jan Nerudi 
Çeviren : E. Yamanlar 

Yolcu vapuru bizi lstan'Duldan bü-,eğildi gözyaşları üzerinden öptü .•• 
yilk ada sahillerine getirdi ve çıkhk. öptü ... 
Çok yolcu yoktu Bir Leh ailesi vardı. r Annesinin gözleri de yaşardı. Hat· 
Bir baba .. bir ana .. bir kız .. bir damat t1 ben bile içimde tuhaf bir sızı duy~ 
ve iki de biz... dum. 

Saat t 6.30 da Plôkla dans musikiııi, Ha şunu da unutmamalıyım, İs- Kız mırıldandı: 
19. U te tUik musikial ve halk prkdarı tanbulu Galataya bağlayan tahta - Burada insan hayat buluyor. 

Son ekonomi hafta.mu teşkil eden Geçen senenin bu haftasında 46 çuvallıiJA kendini muhafaia etmektedir. G84 (Makbule Çakar ve arkadaflan), 20.00 köprü (x) üzerinde oldukça genç Oh 1 Ne meaut bir yer burası ... 
ıU-19/4/938 tarihleri içinde ıehrimizlçavdar yine 4.75 kuruştan muamele ~Ör· c;;en senenin bu aıralarında da vaziyet bu de A&t ayan ve arapça neşrlyat, 20.t~ te bir Rum bize tak.ılmıftı. Kolunun Babası titreyen bir aesle: 
llcaret ve aanayi boraaaı tarafından nq- mUştü. §ekli göstermişti. radyofonik temsil, 21.00 de çocuk eafr- albnda taşıdığı çantası ile onun bir - Allah bilirk.i hiçbir düşmanım 
tedilml§ olan gUııdelik muamele listele- Piyasa istikrarda olup alıcı da va'rdır. geme kurumu namına (Dr. Sadi Bursa ressam olduğu belü idi. Uzun siyah ı yok ... Fakat olsaydı onu burada af 
tinin icmali netlce.bıde meikGr müddet lNCIR HURDASlı aaylavı). 21.15 te ıtüdyo salon orku· saçları omuzlarına dökülmüş, yüzü ederdim dedi. 
kinde bor1ada alınıp .. tıJll\lf olan me- SUSAM: trası, 22.00 de ajanı haberleri, 22. J.5 te solgundu. Siyah gözleri çukurlan Ve tekrar tetsizliğe daldık. Hepi· 
)'aduı ~lnı ve miktariile fiatlerln.ln aıait· Mevsimi geçmif oldıt'gundan incir iti yarınki prognm. içinde çökmüıtü. miz okadar acayip bir halde idik ki ..• 
~•lcl ıeklld• toplandılı anl.,Jmqt:ırı Fiatler ayni seviyede olup l S.5 kuruş· olmamaktadır. Hurda üzerine yapılan llkönce mahalli bilgisile alakadar Her şey anlatılanuyacak derecede 

tan ileri gitmemektedir. Son hafta piya- küçük işler de piyaaa teşkil edecek ma- ISTANBUL RADYOSUı olmuştum. Fakat çok konuşuyordu. tatlı idi ... Burada herkes bütün dün-
f.1Ya miktar kabl As Çok saya arzedilen bir kasım susam partileri lhiyette olmamakla beraber hurda fiatleri öğle nqrlyahı Onun için yanından ayrıldım... yanın saadetini duyuyor, ve kendi 
Duğday M. J ı O 1 çuYal S.SO 6.2S bu meyanda satılmıştır. Geçen hafta su-

1
4.5-4, H kuruı arasında temevvüç eyle- Leh ailesinin hepsi uygun kimse- saadetini bütün dünya ile paylaşa• 

~rpa M. z 17 ı » J.8 t 2' Af.00 sam işi olmamış ve geçen senenin bu haf· mektedir. Piyasada yazılmağa değer bir lerdi. Ana, baba eyi tabiatlı idiler. biliyordu. Her kes ayni şeyi hissedi· 
Mıaırdari 92 ., 5.2S 5.25 taıında aynı ,ekilde işsiz geçmİ§ti. 1 şey yoktur, f Saat 12.30 da Plakta türk musikisi, Damadında dürüst bir adam hali var- yordu. Onun için hiç kimse kimseyi 
Nohut 284 > ,,7S 6.37S Piyas<ıda yegane alıcılan şimdilik hel- 1 12.50 de bavadia, 13.05 te plalda türk dı. Azaalc hasta olan kızlannın hatı- rüyasından ayırmadı. Hatta Ruma 
Ca~ 777 » 4,7, f.75 vacılar teşkil etmektedir. ihracat için ÇF..KiRDEKSIZ OZOM musikisi. 13.30 da muhtelif plak neırl· rı için Büyük Adaya, yaz tatillerini bile nadiren bakıyorduk. O bir saat 
~san\ ZS8 > 15.50 IS.SO kuvvetli iş yoktur. Piyasa gev~ektir. yatı. geçirmeğe gelmi§lerdi. Solgun yüz- ve ya daha fazla bir zaman sonra 

Bulpr ' » 9.00 9.00 lü güzel kız ya henüz müthi!J bir kalkti çantasım topladı . Aynlırken 
Kepek 12168 kilo 3.50 · 3.SO BULCUR: Borsa nqriyatına göre .on hafta içio.- Akpm neıriyahı hastalıktan kurtulmuştu, yahut da hafifce başını eğdi. Biz kaldık. 
Pıunuk M. IJS6 bal,.a 26.00 38.00 de boısada ıatılmıı olan 5448 çuval çe- ince bir hastalığa namzeddi. Yürür- Nihayet, bir kaç aaat sonra cenup-
Pamuk çe. ı OSOO ldJo 2.60 2.60 Piyasaya arzcdilen mallara talip zu. lrirdebiz Uzümün gün itibariyle sa~lan Saat 16.30 da konferant: 23 Nisan ken .sevgiliaine dayanıyor, sık sık is- ta sihirli, ${Üzel. mor renkte bir ka· 
Palamut M. 1667 kental 270.00 520 hur etmekte ise de muameleler peraken• aşağıdaki surette cereyan eylemi~tir: c;ocuk haftası ve bayramı münasebetiyle tirahat için oturuyordu, Yavaş sesle ranhk yayılmaja batlaclığı zaman 
e..._ 1g1 9J lclo .S8.00 58.00 de telakki edilmektedir. Fiatlerin mıi.lın Tarihi miktarı Az Çok çocuk esirgeme kurumu namına ~oktor görüşürken de ekseriya kuru bir ök- anne kalkma zamanının geldiğini 
~ ,.alt JOOOO kilo 32. 75 33.00 kalitesine göre teSbit edilmekte olduğu- t 3-4-936 77 4 12. 75 12.2 5 Salim Ahmet ( Çalı~kan ve metruk ço- sürük sesini kesiyordu. Öksürdüğü hatırlattı. Kalktık ve otele dofl:ru kü-
fitu'CLl Wr J' çunl 4.50 4.50 na gör" müstakar bir piyasa yoktUT. 14 • ı. 1134 11.00 17.50 euklar tarihine bir nazar ve çocuk hlma· zaman ona refakat edenler yavaşca çük çocuklar gibi sıçrayarak koşa• 
Celdftl-. ._ J448,. 9.50 17.75 KE:pı:K·. 1165 : > 1094 i100 .. 0500 1155 .• 0000 yeai), lf6.4d5 te ŞA~ldi ~lalh1'kevHi ~ösidt~rit(kEo- duruyorlardı. Genç a§'lk onun eıkın- rak ilerledik •. Otdde hoı bi~'veran .. 

_ ~ ,., > 464 lu tara ın an o u a am ın 1- • · _ t. ed · "' lar da d L H ·· la b ld 
5 9 4 b • 19 1 4 1• ki d .ki . 19 tısına ıı1t1r1;1A en samımı nazar ya otur UK.. en uz zor . u u· Hafta içinde "boreada •atılmış olan 16 > > 12 00 17 75 er) ı . J te p a a ans muıı 11, • 'I' d ba k ld x ._ '-'! L 1 .. 

Jc ı 12 88 · ' 30 d u--L beJ . ı::~ f ş L'L atıyor, acvgı ı e ıını a ırıp san· :ı<Umuz yere otunnuştuıı; 1U &U agı ... 41fn.ri bu suretle icmal ettikten •onra Son hafta 1ab§ı olan kepekler a ın 19 • > ~ 9.00 17.50 a apor m sana en: .._re e~. k. k • aedala ldL 
llleikdr eı)'llnın hafta urfındakl nevi olup kilosu 3.50 kuruştan muamele gör- Yekun 5448 19.55 te boraa haberleri, 20.00 de Sadi ı: B' d .

1 
. d ili B'ı~ ~vga ve t~ın ,r R~ 

tb:ertnden ıabf muamele miktar Ve Fia~ ... mü,tür. Geçen hafta aynı nevi kepekler Ve işbu miktarla beraber 19 3 7 mah- Hoşses ve arkadqlan tarafından türk d ekır ~Y. egdı , moea lau umihhscvtlg • m d ızı~ f~m oltde ~· e atıf!Y,01'. u. 1 r8• 
1 bl 3 625 d 1 d 'k' 1 'h lk k 1 20 4ır t h em ıstıyor u. n r 8 a erme a mısa ır o ugumuz açın ya ınız erini geçen hafta ve r 9eDe evvelki ay• . en satı ml§tı. sulünden son tarihe kadar borsa a sa- musı ıs ve a !§ar ı arı, . J e ava d . . la d , . 

h 1 1 rl 1 le _,_Lı ı k K k · l · ı· ·htiy' _ı · · ı 1 __ t..: d k . .. .. .._ 20 48 ö R' fınd ve saa etlerıne mamyor r ı. dınledik. :ru afta muame e e y e ar1u~ı o ara epe ış en yer ı ı a..,.ar ıçan yapı • tılmı§ o an ~r e sız: uzum mııı:tannın raporu, . te mer ıza tara an . . . d v • • • O 
~aiıya C:lercediyor ve •on hafta piyasa- maktadır. ihracat için itı yoktur. 266629. çuvala baliğ olduğu hesaplan- arapça söylev, 21.00 de Radife ve arka· iskelede bırden. bırlle bi:ehr ar . ~gl:nce daha bıtm~ı tı. tel~ .. 
larına mütedair al&kaclarlarından edin- maktadır. d!lıları tarafından türk muaik.iııl ve halk rılan Rumun tavsıycs . . 1 81 e hıhı bıze doğru merdıvenlerden Çl• 

PAMUK 1 ( ) 2 1 .u __._ tepedeki otelde yer tedarik eth. Otel- karken. diğtmh malömatı da aynca lcayd ve İfa• : Ceçen hafta içindı- borsada 6676 v.c şarkı an saat ayan , """ te o~estra, . . . .. L ah w .. • • 

tet eyllyoruaı . b h F d 201 1 1 22. t 5 te ajanı haberleri. 22. 30 da plakla cı hır F ransızdı. Bına guze r at. - Eğe.r başka muşterılerım olma• 
geçen senenın u a tasın a çuva F .. l!'ı.b ·· · ed'l d d. " ) • d 

Son hafta içinde bor.ada satılan pa- k' d k-' .. .. 1 . l .,. ıololar opera ve operet parçalan 22 ransız us u una .gore mşa ı - say ı ıye eoy enıyor u. çe ır e sız uzum muame e11 o muv.u. • ' ' · · '- k' p lo 
mukların nevi, miktar ve fiamri şu su- S h f •. d ü .. . d l 50 de son habttler ve ertesi günün prog- mı~tı. Yaıtlaşan ote ıye genç o nya-
__.t • mal ed·ı 'tti' • on a ta 1~'." e zum pıyasft~ın a 

0 
• Kahvaltıda beraberdik ve öğle aı- lı sordu: 

BUODAYs 

aç~ e ıc 1 mı r. dukça temevvuçlet husule gelmış ve va- ramı. v t___ lad v da h b' d · '-- ı · vi N vi bal Az Ç L caaı ,on• ıgı zaman ep ır en L" f ·· Jer ı - · L-__ d naftaltk bu~day satı§ an ne üzerinden e ya 0~ ziyet daima piyasa lehine olarak inki~af "' ~ - . - ut en soy m ııınız ou a am 
ll§aitdakl surette cereyan etmqtir. Mik· Akala birinci hazır 51 .38.50 36.50 etmi~tir. Yapılan hesaplara göre geçen AVRUPA iSTASYONLARI: yükseklere çamlar .. arasmd.a ~erınle· kimdir) ismi nedir) 
Jar ve flatterf de lcaroılanna İpretlenmit· Yerli > > 392 33.00 33.50 hafta sonunda işbu ne§riyahmız tarihine HAFiF KONSERLER: meye _çıktık. Henuz kendım~e. uy: Otelci kelimelerine zehir çeşnisi 
t:irı > > vadeli 491 33.00 33.50 '-~·d .. .. . d wl l ak gun bır yer bulup yerleşmıştık kı vererek. 
, Ml ar uzum pıyasaıın a sag am o ar • .• .. d · y b' · 
Novi """'nl ~ Çok > ikinci ha.zır 619 29.00 3LOO 'd O SO O 75 k d .. k 1 ' 7 10 Berlin kıaa dalgası, hrıtık pro- Rum tekrar gorun Ü. avaşca ızc -Onun ismini kimse bil~ Biz ,,.... yenı en . - . uruş arasın a yu se • · . b' 
Yurn\lfÜ mallar 1404 ,,SO 6.125 • ü~üncU > 3 28.00 31.00 me kaydedilmiştir. Halen de piyasada gram (8. t 5 devamı), 9.30 Bükreş hafif selam _verdı ve etr~.fına bakınıp ız- ona Vampir deriz, dedi. 
Sert • t2' 6.25 6.25 Yekun 1556 tereffü meyilleri kuvvetli olarak görül- musiki konseri 13 Berlin lcı.sa dalgası. den bır kaç adım otecle y~r buldu _Bir ressam degil mi'> 
Maldut ~ 25 72 ,.7.5 .5.87.5 Bundan evvelki hafta içinde ise bor- mekteClir. Hafif musiki ( 14, 15 devamı), 17.1 OBra· oturdu. Çantasını açtı. Reaım ya~ _ Al&meti öyle ... Yalnız ölülerin 

Yelcb' ''°1 sada 994 balya muhtelif pamuk satıl - lhracatçılanmızın mübayanu mevsime tislava: Oıkestra (Bizet, Grieg, Ponc· mağa ba§ladı. Genç Polonyalı galı- resmini yapar. lstanbulda ve ya bu· 
Geçen hafta buJday ı'ıatışının mecmuu mı~ ve geçen •enenin bu haftasına llİt niıbetle normal blr vaüyet göstermekte· hielli. Sokolov, Ovorak, Şuk. Besdck ba biz resmi görmeyelim diye arka- re.da birisi çok geçmeden 81ecek mi 

ınulıt.eltf nevderden 6564 ve geçen sene· borsa listcsind~ pamuk: satış ~ekılnu 1048 dir. Ozüm kurumu ve inhisarlar idaresi va.) 17.30 .Berlin kışa dalgası: Karışık aını kayalara verdi. bu onun mutlaka ölütn halindekf 
nln bu haltaaında iM 2296 çuval olarak balya ve 2 harar ohuak gösteril mittir, piyasııda bulunmutlar ise de mühayaat· halk musikisi ( 17.4.5 keza)• 18.1 O Brü· Ona zaten bakmağa vaktimiz yok. resmini yapmııtır. Resmi daha evvel 
lıeaaplanmııttr. ' Son hafta içinde pamuk piya~ası geçen. lan miltdarı gayet cüz'iidir. no: Musi1'ili çocuk neşriyatı 16.30 Pe2• Ve biraz ıonra ilave etti: boyar (ve asla bir yanhşlılc yapmaz)' 

Soa •• leceıt hafta buğday fiatleri ~;f~aya nisbetle biraz daha hararetli ve le: Opera orkestrası (Veber, Shilling, _Bana öyle geliyor ki bizim res- Tam bir akbaba ... 
~umda yudmafa deler bir defitiklik ış e geçm~ştir. Fiatlcr bilhassa .. ~~deli UMUMl VAZIYET: Szeremi) 16.30 Berlin kısa dalgası: Pi· mimizi yapıyor. lyi .. yapım bakahm. ihtiyar Leh kadını korku ile hay-
""'Lt Ff l ••• L __ t.; h ~ ,_1 mallarda bır kurut kadar tereffu goster· yano ıonatlan, t 9. t 5 Berlin kua dal- * k d '""" ur. at er...-.• 7.,.arı geçen aıuut ır '· . 
'8vfyealnde kalmıt ve muamdit norınaJ mistir. gası: Küçük halk komerl, I 9.3o Brüno: Dünyada Büyült adadan da gü- Kızı " ·· be · k dar be 
bir ıekflde Mreyaa etmiştir. Fiatlerde Son hafta açılı~ fiati yerli hazır mallar- Zahire işleri mevsim icabı kuvvetsiz• Müntchap pllk musikisi, 20 Berlin kısa 1 d ha mesut bir köte var mıdır) k il mdyuzu te rdfU Ba al yu 
~ug{ln için ı.tibar aörillmektedir. da 33 vadelilerde 33.25 kuruş olmasına dir. Sair qya muameleleri iao yine mev• dalguu Askeri bando, 20.20 (Prag Mi- ~eU~ü~ Sar1in muasırı lren burada o ar ·t .>'b~yo ~ yı ı;••tl ı lerf 

rağmen kapanı§ fiati hazırlar için 34 ve • na••ran 1 d _L b' 1 linovs1'i bando orkestrası (Val• mar~ ve b' .. .. kal tr Eğ be d Sevgı lll n an mer ıvcn 
sıme .... norma eneeeıt ır vaz: • ır ay surgun mış er n e tladı B' il R bo"' d 

ndeliler için .34.75 kurut olarak tesbit yettedı·r Ş Y le d f •- l"d ı·k k poJ1 a havaları) 21 Vanova karışık or• h d b' k d . b da kala a . ır o e umu gazın an . a anı ay en.a a e ı yo • ayatım a ır ay a ar ura - ak.alarke d... elile d t ARPAt 
olunmu~tur. Bu hesaba göre hazırlarda t kestra konseri. 22.05 Brüno: Orkestra b'l d• . . h _ l • d Y n ıger e çan aya 

B ..... ...ı.. • .___ ~re ıon lıafta ı-ı 1 vadelilerde ise l.5 kurut tereffü kayd- ur. ABDI SOKOlLU (FibiCh, Dv~rak. Şöpe~) 23.20 Ostrava hı seyl ım _ı1stıra at gu
1
n edrım e8~n~~ 1 uzandı. Onun arkasından biz de kot-

ona n..,.yau ..... g '.w4n- d·ı . . G 11 b • . . ahra an ı e mesut o ur um. uyu~ t ı lk' adam kumlar üzerinde 00. fi tıl Jl7I 1apanın964 al e ı mıştır. eçen sene aynı ma ann u plak konseri 23.)S Bratıslavaı Hafı{ ada . d'V' b b• .. Ü l • u:c. ı 
Le sa ~ ,L 11 çuv~ kr çu~ 1 

hafta içinde hazırları 42.43.5 vadelileri musiki korueri, 24.15 p~~te Simi Kurina Ad geçır ~ ıgım u tr RUn asa ğu>ıuyorlardı . Çantanın içindekiler 
Peyu uıup &JllOIU ~ uruıtan ve rnute- . .. . .. IZMtR MEMLEKET HASTA- . unutmayacagım f im B' --L'fed ~akı 1207 .. -··da wr mal olu ıt·ı a.e 45 kurut uzerınden muamele gormek- Çıgan orkestrası. . . etra a yayı ıfb. lf .anı e genç 
ıa çu tu1 ç P 

1 oıu te idi NESi DAHtU HASTALIK· Hava hır elma• kadar berrak ... O Polonyalı kızın kara kalemle yapıl· 
•·612,.'4 kurut arasında fiatlerle aabl· So. LAR MtJTAHASSISI :k-L- yumu-k O kadar okoayıcı ı.._ d c- l · k 
*'1ı§lardlt'. n hafta satılan pamukların dörtte OPERALAR, OPERETLER: l2IWlr ır- ... mıı q.a§ı var ı . oz en apanmış ve 
c~ hafta yalnıs beyaz mallardan üçli niı~etinde ihracatçılar tarafından D O K T O R 17.1 s Va11ovaı Opera rnusik.isl, 20.25 ki insanın bütün ruhu Marmaranın saçları üzerine mersinden bir çelenk 

661 çuval arpa .f • .f.062, ltul'UI arasında lua.mı ~ilhlmml hazır olarak mübayaa CelaA 1 y' rtın Bratislavaı Operet muaiki.i, 21.30 Ber- ~a~i ~ul~r!na karışıyor. Sağda de- çizilmişti. 
W..tıert blın ellbl b edilmlttir. Fabrikalann mü~ayaab ehem- lln kıı•a dalgup Opera, operet ve ~ricı· n~ın ılerısınde A~adolu kıyılannda· 'l&dm'!W•,..111••••••••••-
h.f•a~dea • 6:' Y• 

1~..,: u ınlyetaizdir. Piyaıa sağlam ve tcreffüe lar. kı tepeler yükaelmı§ler, solda, uzakta IZMJR BELEDIYESlNDEN: 
......... • 

7 
" çuv -,, arpanın ld' Avrupanın sarp sahilleri erguanlanı· ı _iki vii., doban iki lira alt-.•• i4. l 2S-4.2' ve 289 çunl arpaıua ela ta- nıeyya ır. .1- .. &&O<J 

tnaınen 4 kuruı üzerinden satıldıfa anla- Muay---Lan--!-t :•~--'.! L- • ODA MUSIKfSfı yor.... kwut bedeli ketifli Hacı Ali efendi 
tılnuttır. PAMUK ÇEK!RpEôl: mmı CMna 11W1C1 .,._T 18.1 S Varıova: Alto ve buo düosu Heybeli çamlıktan ile mağmun caddesinde Lokm•cı bajı yerinde 

Arpa itleri geçen haftaya niabetle bu ler sokağında fırln kart1tlnda2S (Schumann. Carneliua. Tornaı, Ponc.hi· bir rüya gibi yükseliyor.. yaptınlacak iltinid duvarı Bqmü· 
lıafta fadaca olmuş ise de fiatlerde cev- Piyaaa vaziyetinde geçen haftaya nJa. nwnaraya naldeylemiflir. elti. FlotoY.) Marmara hafifce kabarmış ve pı- bendislikten tedarik edilecek kC!if 
l.ctiJı: cörillmüıtür. tıbu sıev,.klik mev-ı betle tebeddül yoktur. Muameleler 2.60 TELEFON : 3956 rıldayan bir çlmas ~ibi, bir çok renk- ve farlnameai veçhile 6/5/938 Cu-
•tıne atfedilmektedir. Piyasada talep var. kuruı üzerinden devam etmektedir. Pi- '· EVi Göztepe Tramvay caddm RESITAU..ER: ler veriyor. Etrafta hiç bir büyük gc- ma siinü saat 16 da açık eksiltme ile 
'dır. Ancak fiatler mfiwt telikkt edilme- Yaaa eailJmdır. No. 1O18 TELEFON iS .. S 12 Berlin kısa dalgası, güzd tarlular, mi filan yok. Yalnız İngiliz bayrağı ihale edilecektir. lttirak etmek i~i-
~iiindea senit mili:yuta İ§ olmamakıiıt- t 6.15 Prag ı Dvorıtlun. eıerlerinden ke.: taııyan iki küçiik tekne sahil boyun· yenler yirmi iki liralık muvakkat 'e-
~ır. , . . PALAMUTı Za vj . , · · . . , man resitali 17 Berlin kısa dalpsı, Çinli ca uzakla~ıyor. Birisi ~ir nöbetçi ça- minat 111akbuzu ~eya l;anka teminat 

, J ' ,. , . , . bir bayan tarafı'?dan, piyano konseri, 19 dırı büyüklüğünde bir" stimbot diğe- makbuzu ile aöylenen gün ve saatte 
Mf$1R9ARI: Son hafta muameleleri.geçen haftaya İzmir belediyeıiooeq 25(8/1934 Bratislava keman ve piyano musiki.i 19. ri de tahminen on iki kürekli bir ka· encümene gelirler. · 

nisbetle gevtek aeçmiıtfr~ Yaı>tıiımız ho- tarihinde aldıjmı motör re1İni için 20 Oatrava: .Y~ni .koınpoz.itörieti11 ıarkı- yık ... Kürekler sudan hep birlikte 2 - Bin üç yüz doksan üç lir• 
·Piyua vaziyeti aeçen haftak.inin aynı- saba ~öre 9'37 .kental tunalc.450-520 n 24475 aa!dı .80 lira ~~ ~- ların~an 20 Pqte Çi&an orkeatraS« re- çıktığı zaman sanki uçlarında? eri· kırk dokuz kuru, bedeli k~ifli Gü

dır. Piyıua,Y• gelen mallar mü,terl bul-. 7.30 kent.al kaba . da .270-'41 S k.unq fiat· buzu zar,~ ~tim. ! ~ ~ fakatile .~ P:rkıl-.n. 22.J 5 ~ette &. miş gü11eş d~lı:yor. Ve bir denız ~u- zelyalıda 54 aayıb ıokakta yaptıtıla
~kta ise de 5.25 kunııtan fada fiatle ler~e aatılm11tır. Ş~ h~~a göre geçen ~~ ea~ının hukmu kalm&;_cJığını ethov~nın caerl~n~e.n Oohoanyı taraf,n· şu euyım yüzünde uzun-mukavves cak 170 metre ye 42 sa,W sokakta 
&aıtılnıamlflır. Geçen ıenenin bu baftaıın· haftanın 1211 kental palamlltuna mu· ilin ederim. . dan pıyano komıerı 23 Va!J<>va: Szyrıaa- harelcetlerile dönüyor ... Gökyüzün- yaQtmlacak 100 metre boyda kana· 
~":. M .. rrdarı ü~erinr; -borsada muamde kabil _bu hafta yalnız 166 7 kental mal l:unirde ~ ~ ~ovakinin ~lerind~ müı~cp _konııer· de kartaJlar iki kıt• a arasını ölç~ek &zuyon ~tikten bede!i 
01"'-rnıttı. Piyua nilemdır. sa't.ılrro~tır. Ceçen •enenin bu haftumda O.o~. vatuvar •olı.t .kown ~· 23.40 p!"&K yo1lanna devam edi orlar... mUbbitindc tedarik edilecek keşıf 

- 1091 kental tırnak 350-~60 ve İ 180 . (829). . Yugoslav tarkılan (piyano refakatiy1f) Bayırdan bize güllerin güzel ko- ve tutnameleri veçhile t/5/938 cu-
NOHOT: kental muhtelif palamut 210.:.385 kunıı :-••• ............................ ..-....... - ...... _ ..................... !'••••••• .. kulan i1e m~u bir hava, deniz 'ke- ma günü saat 16 da açık eksiJtme ile 

arasında fiatlerle eatılm:frl. :i . # nanndaki kahveden de aradaki me- ihale edilecektir. tftirak etmek iıti-
liafta eatı~ı ceçen hafta olduiu gibi Son hafta palamut iıleri biraz gev§f"k :i SiZI safe dolaymyle se9i azalan bir mu- yenler yiz hef tinhk muvakbt te-

~tnaıncn yerli ihtiyaÇlara münhasırdır. !~m~Je beraber fiatlerde katiyen de- : YALfNlZ ~ 2ik sesi geliyor. minat makbuzu Yeya t..nlca terninat 
t~tl~rde bir hafta evvelkine nisbetle de- gı~iklık olmamı~ ve vaziyet eski istikra- : · · ~ / · Manzaranın tesiri oçk büyüktü. mektubu ile aöylenen gÜn ve saatte 
lfilclık yoktur. Ceçen Mmenin bu hafta• nnı mu~afaza etmekte bulunmuştur. Pi- ~ Hepimiz sessizce otunıyor, ruhumu- encümene relirler. . 

•ırıda nohut işi olmamıştı. yasa saglamdır. zu tamamen bu cennete vermif bu- 3 - Yedi yüz kırk ~ lira bedeli 

BADEM JÇI: lunuyorduk. Genç Polonyalı kız ba- kqifli mezbaha deniz iskelesinin 

t şını sevscilisinin göğsüne dayamı çi- esaslı tamiri i,i başkatiplikteki ,..-t-
Mevsimi olmadığı gibi muamelenin az- : menler üzerinde yabyor. Solgun ve namesi veçln1e 6/5/938 cuma sinü 

lenl;afta içinde satıldığı yukarıda işaret- lığı dolayısiyle müstakar piyasa yoktur. ;
1
fzarif yüzü ya va~ yavq renkleniyor- aaat 16 da açlk eksiltme ile ihale eı:li-

en 
777 

çuval çndardan 48 çuvalı ha- ! du. Birden bire mavi gözlerinden lecektir. lıtirak etmek istiyenler elli 
: "e 8eri blan 729 çuval vadeli bla- ZEYTJNYAôl: . . . . ! 'yaşlar bopndı. Sevgilisi anladı ve alb liıaldı muvakkat teminat mak-
~ lıcyeti umunU)'ui '4.7S kuruıtan sa- ihracat için geniş kftiiyaata İl )'apıl- . • =ı· buzu veya lttnka teminat mektubu 

nu.lk. .Ceçen hafta da Hat vaziyeti' ay. mamakta olmuı yüzünden piyasada ha · ~ON l~iı;n HOl'oi _ ~~~~ dikkat .müJBhih. ~ ve taklit- j: ile söylenen gün ve saatte' encümene 
~: 'e!kiJdc bulunmuş 140 çuval mal .. ,. raret ve faaliyet görünmemektedir. fiat- len reddedmız. · ( ) Galata L'.2-!ı..a IUki azıl. lirler 
NJ ··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıc ~u.1.& ~e J ıe • 1111ttı. lerde g~en haftalardan beliren istikraı 4ı1iw -- ..... iıaia. 21 • 29 3 (1329 (837) 

-------
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Pariı fakültesinden diplomah 

oı, tablplerl 
Mtmlekn hastanrsı dış tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
Vf. 

Ken1a) Çetindağ 
Haıtalarını her gün ıabah 

saat dokuzdan ba~hyarak 
Beyler - Numan zade ·s. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Cildinizin talarif idU
m•muinl idnunl~ 1 
Dünyanın her tarafın-
da seve ıeve kullani
lan ve cildi traftan 

sonra pamuk gibi 
yumutatan 

POKER 
T raf bıçahlannı 

kullanınız. 

Telefon : 3921 Umum satış ye_ri: lstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

Daim on 

No. 9260 . No. 9360 
. D~IMON markala bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

Üç yuz metre meıafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi ide ta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa· 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündür. 
Çünkü ziyasi gözdeki haaaayı kama9tırır, tavsiye ederiz. 

Kırkağaç malnıüdürlüğünden: 
Fabrika satışı 

Evsafı : Zeytinyajı, pamuk ve un fabrikası : BABKUK marka 
ve LANGAJ marka olmak üzere iki kazanlı ve çift silindirli 
KAMPAU markalı motör . .. Zeytin kismı : iki preıelidir, beter al· 
lıf&J' tonluk bet adet yağ deposu vardır. Un kısmı ı Halen gayri 
fail olup bet tat ve elek tertibatlıdır. Bir de adi un lafı vardır ... 
Pamuk kısmı dairesinde evvelce kırk çıkrık var iken halen faal 
20 çıkrık mevcuttur iki anbarlı pamuk preseıi vardır. Ve her üç 
kısmın teferrüatleri, tamirhanesi, yazıhaneai, bol suyu meıken• 
hanesi, müteaddit 'depo ve ahırları olup sekiz dokuz dönümlük 
saha üzerindedir. 

Muhammen bedeli : Yirmi bin liradır. 
Yukarıda evsafı ya:Eılı Kırkağaç kaıabaıında kiin karakinle

re ait maruf fabrikayı 929 senesinde satın alan müteveffa Halil 
Gördesin 2222 sayılı kanunla uzatılan ve 933 - 937 senelerine iaa
bet eden taksitlerinden maa faiz tahsiJi icap eden 17000 liranın 
temini için batka müracaat edecek emvali bulunmadığından tah· 
ıili emval kanununa tevfikan 14/4/938 tarihinden itibaren yirmi 
bir gÜn müddetle ve kapalı zarf uıulile müzayedeye çıkarılmı•· 
tır. 

!ediye teraiti : ~ 7000 lirası pefinen alınmak ve fazlası müte· 
akıp senede 4500 lıradan ••ağı o mamak üzere yedi seneye ka
dar uzatılır. İsteklilerin 1500 lira teminat makbuzunu havi teklif 
mektuplarını muvakkat ihalenin muallak bulunduğu 5 mayıı 938 
tarihine raıtlıyan pcr,embe günü saat 16 ya kadar Kırkajaç ka
zası idare heyetine makbuz mukabilinde vermeleri ve fabrikayı 
görmek ve daha fazla izahat almak is ti yenlerin de mezkur tarihe 
kadar her gün maliye dairesine müracaat edebilecekleri ilin 
olunur. 21-24-2~1 1325 (836) 

lzmir ve civarı Telefon Türk Ano
nim Şirketinden: 

Esas mukavelenamemizin 22 inci ve Ticaret kanununun Uç 
yüz altmış birinci maddeleri hükümlerine göre şirketimiz hiaae· 
darlar heyeti umumiyesi 23 mayıs 938 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi günü saat 10.30 da lzmirde Saman iıkelesinde Kardiçalı ha
nında 65 aayılı dairede fevkalade olarak içtima ederek &faiıda
ki ruznameyi müzakere ve karar vereceğinden keyfiyet alaka
darlara ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi 
. 1 - Yüksek Nafıa vekaletiyle akdedilmit olan aatıf mukavele-

ıı ve teferrüat ve merbutatının tasdiki. 
2 - Şirketin feshi ve tasfiyesine karar verilmesi. 
3 - T aafiye memurlarının intihabı ve ücretlerinin tayini. 
4 - Şirketin toplanmıt karları hakkında karar ittihazı. 

132+ (831) 
.üaiil!3ai~:i]Ol~:ıwJilıli:ldi~i:eiı:'İı""»Milll:."liiliiliiiiilimill!iiiıllilıım..:.::r;,...,.·~ ...... ~- {';;.~.·--~·~:ıws 

lzmir C. müddeiİımumiliğinden: 
lzmir ikinci Sorgu hakimliği katipliğinde çahtmak üzere on 

lira maaşlı bir katiplik münhaldir. imtihan 25 niıan 938 de yapı· 
lacaktır. 

Şeraiti öğrenmek üzere taliplerin lzmir Adliye encümeni kale-
mine müracaatleri ilin olunur. 1321 (833) 

D oy ç e O r i y ant b a n k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZltliB 
l\ll~UKEZl : BERLlN 

Almanyada 175 Şubeıl Mevcuttur 
Sermaye ve ihtiyat Akçeal 

J 66,000,000 RAyhemark: 
TOrkiyede Şubeleri~ ISTANBUL ve lZMlR 

Mıınrıl" Şu heleri : K A Hl RE ve lSKENDERlY.E 
Her tiirlii hanka muaıoelntnı ifil ve kabul eder 

BAG VE İS.fa.b3' -:..ı:..~. il ' LL• • .~~MU K. 'f AKı.. .r.~ARJNJZl 
Sulamak için doğrudan doğruya kayı,sız, ayni kaide üzerinde 

DtESEL MOTöRONE akuple edilmif POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHlR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla i•ler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M . . TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon .. Pc,temalcılar 77 /79 Tel. 3332 , ______ , _____________________ , 

Burnova zeytincilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - istasyonumuz için tesisatı ile beraber, motör, Türbin ve 
bunlara ait malzeme münakaaa ·suretiyle mübayaa edilecektir. 

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

3 - Bedeli ke,fi 1222 liradır. Münakasaya i•tirak edecek ta· 
lipler yüzde yedi buçuk niıbetindeki teminat akçelerini lzmir 
mal sandığına yatırıp makbuzlariyle birlikte nisan 938 ayının yir· 
mi bet inci pazartesi günü saat on dörtte istasyonda tc,ekkül ede· 
cek komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

9 - 13 - 17 - 21 1173 (773) 

Bornova Zeytincilik istasyonu 
dürlüğünden: 

•• 

· 1 - istasyonumuzda 968 lira 42 kuru' bedel ketifli bir Sera 
yaptİrılacaktır. 

2 - Bu ite ait ,aı·bıame, Ketifnameyi görmek istiyenlcr her 
aiin müdilriyetimize müracaat edebilirler. 

3 - Ekıiltmeye ittirak edeceklerin yüzde 7.5 teminat akçele
rini lzmir mal sandığına yatırarak makbuzlariyle birlikte 27 ni· 
ıan 938 çarfamba günü saat 14 te istasyonda toplanacak komis
yona müracaatleri ilin olunur. 

13-17- 21 - 24 1228 (760) 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
T arafmdan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin i~ 

fffff/M SATIŞ YERLERi fflWdffHI 
Birinci Kordonda 186 . numarada 

ŞARK HALI· T. Ao Ş 

Türkiye Cumhuriyet Merkez ban· 
kasından: 

Mersinde yaptırılacak Türkiye Cümhuriyel Merkez Bankaıi 
fUbe binası 6 mayıs 938 tarihine müıadi.f cuma günü aaat on bete 
kadar kapalı zarf usulüyle ataiıdaki ferait daireainde eksiltme
ye konulmuttur. 

1 - Ekıiltme Türkiye Cümhuriyel Merkez bankaıı müdüriye· 
ti umumiye.inde kapalı zarf uıulüyle yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat teklif fiatinin yüzde yedi buçuiu nlıbe· 
tinde Banka teminat mektubudur. 

3 - Bu İfe ait evrak 30 (otuz) lira mukabilinde Ankarada 
Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası umum müdürülüğü ile lı
tanbul, Mersin ve lzmir Türkiye Cümhuriyet Merkez bankalari 
tubelerinden alınır. 
· 4 - Ekıiltmeye ı,tirall edebilmek için müteahhitlerin aıgari 

f ,etmit bet bin liralık tek bir bina iti yepmıt olmaları ve uıulen 
.Nafıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik veaikaıı Ue Banka temi· 
nal mektubunu ve yeni sene ticaret odası vesikasını bir zarfa ve 
mukavelenam~e merbut teklif Hsteılnl de ayrı bir zarfa koyarak 
bu zarfların 6 5/938 tarlhlnCle uaf 16 on bef8 kadar T6rldye 
Cümlıuriyet erlces ~iıkaıı umum müdürlüjUne imza mukaht
Unde tevdt eyJ ... ıen ~· teJ&Hf mektuplarında ınukavelename Us 
lennt ve huuel .. ~~ taraflarından rörölüp lcabul .dl). 
ınlt old~Uil furlhl ~ 
· ·s .....!; 1ilM1i ~ .... .U.u ~-.i bu iti en fa:ıla ten• 
•tl&t yapaölara vermeli «• nnıır.~et 'defüilr. 

ım t@ll 

, 

TÜRKİYE 
CUMHV RIYETI . 

;BANKQI 

ı ~yatmazden evvel PERLODENT ~i9 

macununu kullanmak suretlle a~ııııuıı ... 
Jıkamayı kendlnıze bir vazife blllnlı. 

f'ERLOOEN1 kıyas hbut etmeı bir 
muzaddı taaffOndOr. 

-·-.....,~ ~ tf.is~""· ~~·"'1 "'~"-~ ~"' 
~ opw 41:.. t4..~;.~ lA4' ~~4. 

TURAN r abrikaları mamulitıdır. Aynı xaoıanda Tur .. 
tuvalet sabunlarını, traş tabunu ve kremi ile güzellik kr•lll" 

)erini 
0

kullanınıı . Her yerde ntılmaktadır. Yalnız: toptan ı•" 
hılar için bmlrde Gaıi Bulvarında 2S numarada umum ac••" 
telik N ef'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye milracaat edinlı . 

Poata Kut. a •• Teeton a••• 

lzmir Defterdarlığından: 
lzmir Körf e:ıi dahilind~ klin 900 lira bedeli muhammenll :ı 

Gediz Dalyanına ve bf n lira bedeli muhammenli Kırdeniz~f 
mahalline pazarlık müddeti zarfında da talip çıkmamıt ol 
dan 2/5/938 tarihine müıadif pazarteıl tünü saat on beti~ 
leri icra edilmek üzttre 16/4/938 tarihinden itibaren itbu 
ve Voli mahalleri yeniden açık arttırmaya çıkarılmıttır. 
meler taliplerine lıtanbul ve Ankara Defterdarlıklariyle . ~ 
defterdarlıiından paraaız verllir. lıtiyenlerin muayyen güO 1"! 
saatte teminatı muvakl<ate akçelerinin teılimini havi makbUS ..... 
ya teminat mektuplariyle defterdarlıkta komisyona müraca~tl) 

19 - 21 - 23 - 26 1290 (81° 

Lise ve Ortaokullar A!ım Satını k~ 
misyonu başkanlığından: . .-.c•• 

Kızılçullu &jretmen okulu talebeıi için komııyond·İı·nde,... 
kumq nümunesine ı&e 600 metre kumat 26/4/938tarı 1

1 
...... 

•t 16 da puarlıkla alınacaktır. Beher metreai için tabın r ~ı.. 
ftat 88 lnıruftur. Teminat ihaleyı müteakip alınacaktır. 1 

rln helH IÖll Te aaatte komiıyona aelmeleri. 
. . ~-320 (824) 
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insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş 

!erimizin de Rad
volinc ihtiyacı oldu 
ınu , .. ıu"r" yın. 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uıareıi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyoraa
nız ıabah, öğle ve aktam RADYOUN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ . 

a +ıq fi;; ıs ıtcww c111 FM1 .,, 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

talı::dlrlerini kazanan «Whiz mar
kalı methur Amerikan filidi ile bu 
senit yeni ve çok kuvvetli bir for
lllillle çıkan FAYDA ve emıali iliç
Luı, taze ve müeuir Naftalin ve pire 
tozlarını, lngi1lz markah kimyevi 
Rilhreleri bağlar için kara boya ve 
~ç yağ annı, ağaçlarda, fidanlarda 
\'e çiçeklerle güllerdeki ballık ven
t ha§el'atı öldüren ve Burnava Zi
lat enıtitüıünün raporunu tqıyan 

«iCAT AKIILA• tozlannı kesin ve 
Ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
.edebilirsiniz. 9 rakkamını istiunar 
etmek iıtiyenlerin mağazamızla hiç 
alikaaı yoktur. Batka yerde de ıu-ı manı c.inl.at bu '-'!\!"' 
lıemiz yokl•r. Lütfen yukarıdaki fir- TELEFON: 3882 

............ 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

YENIASIR 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
~lmak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmaaına 
mini olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir, 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

) 

Saç Eksiri 
Saçların ciökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP.tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

E ezacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolon.yası 

Merkezi Kemeraltı caddeıi 
Beyler Sokağı köıeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
Jzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kii.milin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müe11eae olmuı, kokuculuk 
alemini §&§ırtmıt bulunmaktadır. 
Hil!l eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili iıindekl ciddiyeti, kolon· 
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tİfeler üzerinde Koemal 
Kimil aduıı ııörmeliainiz. 

Dit F ırçuıdır ...... ~-.,... ''""!~!:?":"i:--: 
ff• eczane ve tuhafiye maiazalarında arayınıs. 

-- r -Cz •• z n@Bt ı5b 
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DEUTSCHE LEVAN! "Umdal,, umumi 
TE - LlNIE deniz acenteliği 
G. m. b. H. Ltd. 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
BREMEN HELENIC LINES L TD. 

DEUTSCHE LEVANTE. LINIE ATHlNAI vapuru 26 nisanda bekle· 
HAMBURG, A. G. niyor. Rotterdam, Hamburg ve Anven 

ACHAlA vapuru 25 nisanda beklen!- limanlan için yük alacaktır. 
yor. Rotterdam. Hamburg ve Brcmen 
için yilk alacaktır. HOLLANDlA vapuru 30 ıılııandı 
SERVtCE MARmME ROUMAINE bekleniy~r. Rotterdam'.. Hamburg va 

BUCAREST Anvero lımanlarından yuk çtlı:aracalı:br. 
DUROSTOR vapuru 3 mayuta belde- HELLAS vapuru 8/ 9 may,. aruındo 

K . C 1 C l ak beldenilmektedir. Rotıerdam, Hamburg 
niyor. öatence, a atz ve a atz · A ı · 1 • • ü'- l --'-. . •. ve nverı ıman arı ıçm y .. a acaıı;:br. 
tarmaat •Tuna> limanları ıçın yük ala- LINEA SUD AMERiKANA 

~m COMMERCIALE BULGARE RIO YERDE moUSrll 23/23 nl11U1 
VARNA arasında bekleniyor ve Nevyork için y{lk 

BULCARIA vapuru 22 nisanda bek· alacaktır. ..,.,.,. 
l · B y • · U'- l '- RIO PARvv motörll 20/ 22 mayıı 
enıyor. urgaı, arna ıçın y K. a acaK.· 

arasında bekleniyor va Novyork için 
tır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE yük alacaktır. 
OSLO Gerek vapurların muvııaal!t talrhle~ 

BACHDAD vapuru 1 5 mayısta bek· gerek vapur lslmlerl ve navlunları iıaJt. 
!eniyor. lskendariye, Dieppe ve Nor• kında acenta bir taahhilt altına girmez. 
veç için yUk alacaktır. Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

JONSHON V ARREN LlNES Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
LtVERPOOL umum! deniz acentalığı Ltd. milracaat 

Olivi Ve Şüre. 
LıMlT):T 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BiNA.Si TIL. 2443 
Ellerman Llneı Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

edilmesi rica olunur. 
TELEFON: 3171- 4072 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 2007/2008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

SVENSKA ORIENT UNIEN 
VlKlNGLAND moUSrll 28/4/19J8 

tarihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
Hamburg, Cdynla, Dantzlg, Danlmadı 
vı Baltık limanları için yük alacalı:br. 

COTI.AND mot8rll 19/5/938 tars. 
hinde beklenmekte olup Rotterd""I, 
Hamburg, Gdynla, Dantı:lg, Daniınaık 
ve Baltık limanları için yak alacaktır. 
SERViCE MARITtME ROUMAIN 

ALBA JULYA vapuru 9/5/918 ta
rihinde beklenmekte olup Malta ManlJ. 
ya ve Cenon limanlan için yük ve yol
cu alır. 

ASSYRIAN vapuru mart nihayetinde I!Andakl hareket tarihleriyle navlun• 
Llvarpool vı Svanıeadan gelip yük ç;:. !ardaki değ!şlkliklerdeıı aceııta mesull,. 
karacaktır. yet kabul etmez. Daha farla tafsilat için 

TRENTlNO vapuru ' nlıanda 3<111P FRATELLl SPERCO vapur aoentalı#J.-
Londra, ve Hull için yük alacaktır. ;ıa milracaat edilmesi rica olunur. 

FLAMINIAN VAPURU 1 5 nlıanCla 'TELEFON : 4111 4142 2663 4211 

Llverpool ve Svanııeadan gelip yUk çı· ------------
lı:aracalı:tır. 

CARLO vapuru 20 nisanda gelip ?ilk DOKTOR 
çıkaracak ve ayni zamanCla i.ondrA H 

Hull için yük alacakbr. Ali Agah Dinel 
THE GENERAL STIM Navlgatlone h ._. 

Co. LTD. 1 Franaız hastaneal Çocuk e .... 
ADJUTANT vapuru mart nihayetin- mi Avrupa tetkik ıeyahatlnden 

de Londra için yük alacaktır. dönmüttür. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE Hastalarını eıkiıl gibi Beyler 
DELOS vapunıı 24 martta gelip yük sokağında 84 numaralı muayeneo 

çıkaracak. hanesinde kabul eder. 
Tarih ve navlunlardakl değ~lkllkler- Muayenehane Telefon 

den acenta mesullyet kabul etmes. Evinin Telefonu 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

3452 
3053 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'diir. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendlıinl sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerlne jl&.veten fiatler müthlt ucuzdur. 
Iatanbulda blitfln Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

lzmir Vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Sarı Glillli Haaanın müterakim vergi borcundan dolayi müza
yedeye çıkarılan Kemeraltında 60/1 ve 52 numaratajlı ve 2600 li
ra )pyııı!t_I ubammenelJ !fepolan birinci açık arttırma netie0o 
ıincle 1880 liraya miitterl.I zuhur etmlt ise de daha on ııün müd
detle askıya konulması heyeti idare kararı iktizaaından bulun• 
makla 2/5/938 pazartetl ıünü rapılacak açık arttırma neticesin• 
de ftbu ııayıi menkulün eon arttıran ubdeıinde kat'i ihale.inin ic
ra kılınacait va mlizayedaye lttlrak ,.deceklerin · yüzde 75 peJ 
akçelerinin daha enel aandıia yatırmaları lüzumu illn olunur. 
~ 1323 (830) 
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Fransız Nazırlar Konseyi toplantısında mühim kararlar verilecek 

Toftoz if i 
_, 
ıg te ya s nnn isti de 

alyanın kabul ettiğini Kont c·ano·Frankistlerin ilerlememesi • 
ıçın 

• 

Fransız işg ··derine bi d" di kümetçiler köprüleri uçuruyor 

Yeni 
ROMA, 20 (ö.R) - Paristen bildirili

)or : cPetit Parlslen> gazetesi Fransanın 
Roma maslahatgilz.arı bay Blondel tara
hndan ltalyan hükümeti nezdinde yapı
lan te;cbbUse büyük bir ehemmiyet ve
riyor. Fransa hükUmeti ltalya ile büyük 

• bir ps.ikolojik ehemmiyet atfedilen rnü
:ıı:akerdere gİrİ§mezden evvel sundajlar 
yapmağa lüzum görmüştür. 

Fransız nazırlar konseyinin bugiinkü 
toplantısı bilha sa bny Blondele gönde
rilecek tnlimnt De meşgul olacak ve Fran
ıın mruılilhatg{izan bu talimat dairesinde 
.alfıhiyetli ltalyan maknmlnriyle müzake
relerine devam edebiJecektir. Fransız 
hariciye nezaretinin görü§lerini oldukça 
temsil eden bu gazeteye göre Fransız-; 
ltalyan mU:ukcreleri başlar başlamaz kı- 1 &•ı zamanda rnüsbet bir neticeye varmak 
çok kolay olacaktır. Zira iki memleketi 
birbirinden ayıran meselelerin en mü
himleri esasen 935 eenesinde bay Lava
lin Roma ıeyahati esnasında halledil
miştir. E.aaıen bugünkü nazırlar konse
yinden sonra hariciye nazırı bay Bonne 
bu hususta gazetelere mühim beyanatta 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan cMatin> gazetesinin 
yazdığına gBre Prag hükümetinin ltal
yan imparatorluğunu filen tasdik karan 
Fransada derin bir 'teeiı yapmıştır. Çe
koslovak hiikümcti tarafından verilen bu 
karann İtalya ile Çekoslovakya arasın· 

daki münasebetleri normal bir şekle 11ok
mak arzusunu gösterdiği ve bay Hodzn
nın Jngiliz hükümeti gibi hareket niyetin
de olduğu müşahede edilmektedir. 

Akııiyon Fransez gazetesi bu fırııattan 
istifade ederek Fraruıız hükümetine, Ce
nevre toplantısından evvel, Romnya ltnl
ya kralı ve Habeşistan imparatoru nez
dinde ııaliihiyetli bir eefir göndererek fi
len İtalyan İmparatorluğunu tasdik etme-
11ini tavııiye ediyor. 

Daladiye kabinesi erkanı bir arada 
olması ve Habe~ fethi ile Roma impara- Bu meseleler ayni zamanda Daladiye 
torluğunu F ransadan önce tasdik etmesi ve Bonnet ile lnı;:iliz devlet adamları ara
Tıayırlı olmu1tur. Ve bu kararın ehem- sında 28 ' ' c 30 nisanda Londrnda yapı
miyetini bir kat daha arttıran nokta da lacak olan görüşmeler esnasında da mev
hükümetin Milletler cemiyeti tarafından zuubahis edilecektir. 
verilecek kararı dn beklememiş olması- Salahiyettar mahafiller Romnya gid<::-
dır.> cek olan Fransız sefirinin Cenevre içti-

Fransız parlamentosunda son münakaşalı celselerden bir intiba ..... . l mnından conrıı t • , r . •. ,..;;ini beyan 

MOZAKERELER HAKKINDA MO- etmekted ir. 
TEMMIM MALOMAT. 1 
Başlıynn Frnnsız - Jtalynn müzakere- ALMANYA ÇOK MEMNUN 

lcri hakkında Romadan mütemmim ma- BERLIN, 20 (A.A) - Resmi mahn-
lumııt gelm: tir. Konuşmalar etrafında 
bir dostluk havası şimdıden hasıl olmuş
tur. Cumartesi akşamı F rnnsa maslahat
güzarı tarafından ) npılan teşebbüs esa
sen Romada derin bir alaka uyandırmış 
olmakla beraber ihtiyat vaziyeti muha
faza edilmişti. Ancnk dün sabah saat on
da bay Blondelin kont Cinno tarafından 
kabul edilmesi ve bir çeyrek saat süren 
samimi mülakat bu iyi intibaı resmen te
yit etti. Zira daha ziyade ecikmeden 
müzakereye girişilmesine Düçenin mu
vafakati bildiriliyordu. 

fil Almnnyanın lngili7. - Jtalyan itilfıfın

dan fevkalude memnun olduğunu tc) it 
etmektedir. 

Korres Pondanıı Politika Diplomatik 
gazetesi bilhassa diyor ki : 

Alman Jtalyan münaııebatı mihvere 
istinat etmektedir. Bu mihver ise m~ru

rn mani bir cidar değildir. Almanyanın 
harici tazyiklerden kurtulması ltalya için 
faydalıdır. ltalyanın lngiltere ile doğru
dan doğruya bir itilaf akdederek iki 
memleket arasındnki ihtilafı ortadan !kal
dırmaııı da Almanya için faydalıdır. 

l 

Tortosaya hakim bulunan Morella şehri .. 
ROMA, 20 lÖ.R) - Saragostan bil- miş olnn bazı milisler şimdi inerek teslim hareketlerine devam ederek Tortosanın 

dirildiğine ~öre Tortosa şehrinin bir kıs- olmnktadırlar. Ebre şehrinin cenubunda cenubunda kliin San Karloe Dö l.a f{o• 
mı na yonalistlcrin dine geçmiştir. Cüm- hareketler devam etmektedir. Aran va- pitayı İ~ga) etmişlerdir. 

huriyctçilcr Ebrc nehri üzerindeki bütün disinde ise Pirene dağlarına doğru ileri Diğer taraftnn general Arandanın kıt• 
köprüleri uçurmuolardır. T ortosa ~ehri- hareketi inkişaf c<liyor. Nasyonalistler atı Frankistlerin kontrolü altında bul~ 
nin i::c bir kl$mı nehrin {:limal yakasında, Fransız hududuna beş kilometre mesafe- nan sahil kısmını cenuba doğru te'I 
b. k k d d C J • 1 d" · 1 d" '- ·· · B ikıırlo-ır ısmı cenup ya asın a ır. enup ye ge mış er ır. etmış er ' 'e un aK;şam uzen en 
yakasında olan bazı mahallelere Fran- SARACOS, 20 (A.A.) - Frankistler nun cenubunda kfıin Peniskola civarın• 
kistll'r yerleşebilmişlerdir. Dağlara çekil- Tortosa istikametinde şimnle doğru ileri vasıl olmu~lardır. 

sa 

se e 
Pnris, 20 (ö.R) - Hava nazı

rı Guy La Chambre Fransanın ha
va teslihatım ilerletecek mühim 
bir proeram hazırlamıftır. Nazırın 
dikkati bilhas&a fabrikaların İt· 
tihıal kudreti noktasına çevrilmiş
tir. Geçen sene bu istihsal zaif bir 
mikyasta idi. Ayda 40, senede tak
l:"iben 500 tayyareden fazla çıka
rılmıyordu. Fakat bunun sebebi 
fabrikaların randman kifayetsizli
ğinden ziyade sipari,lerin azlığı 
idi. Tayyare hücrelerinin imalin
de kullanılan 30 bin İfçi senede 
kolayca bin tayyare çıkaracak 
kudrette idi. Motör f ahrikaları da 
15 bin mütahauıs ifçileriyle bu 
tayyareler için lüzumlu olan 3000 
motörü yapabilirlerdi. Fakat ha
va nezaretine tahsis edilen kredi
ler kifayetsiz olduğundan hükü
met ancak 400 tayyare siparit et· 
mitti. Bunun için 800 milyon 
frank ıarfedilmiştir. Buna proto
tip (iki tip) tnyya"e modellerinin 
llazırlanmaaı için ıarf edilen bir 
milyar frangı ilave etmek icap 

iha· 
ezaretine3 yar e 

5 tayyare yapılacak 

1T ALYA FRANSIZ TEKLIFJNI 
KABUL EITJ 
PARIS, 20 (ö.R) - Romadan iyi 

haberler gelmektedir. Kont Ciano Fran
ea ve İtalya araııında doıtluk ve emniyet 
bavaııını inde için derhal müzakereye gi
riııilmeııi hakkında.ki Framız teklifinin 
Düçe tarafından hbul edildiğini Fran
ıız maslahatgüzarı bay Blondele bildir
miştir. Bu görüome çok eamimf olmuştur. 
lki taraftan gösterilen isteklilik ecbebiy
le müzakerelerin çok yakında iki taraf 
arasında psikolojik kıymeti büyük ola
cak bir ııiyasi anlaşma ile neticeleneceği 
ümit ediliyor. Bu anlaşma daha sonra 
tetkik edilecek olan teknik meselelerin 
hallini kolaylaştıracaktır. 

48 saat devam eden bu sük\ıtun ıebe
bi hariciye nazırı kont Cianonun phsi 
memnuniyetini bildirdikten ıonra bn 
mesele hakkında bay Muaeolini ile iııtişa
re lüzumunu bildirmesidir. 

Macaristandaki Nazi şefi 
Chigi sarayında kont Ciano B. Blon· 

del arasında yapılan muhavere bilhaua 
samimi olmuştur. lki diplomat memle
ketleri a'rnsında halledilecek vahim bir 
mesele olmadığını ve aradaki gerginli
ğin karşdıklı olarak münasebetleri zehir· 
lemiş olan ııazete münakaşalarından ile
ri geldiğini müşahede etmişlerdir. Bu iti
barla B. Cianonun şu mülahazasını kay
detmek alakasız değildir. ltalyan harici
ye nazın Fransız - ltalyan münasebetle
rinin ıslahı hakkında demiştir ki : cEk
seriya yüz 11ivri sineği öldürmek bir arsla· 
nı tdcf etmekten daha güç olur.> 

SiY ASJ MAl IAFILLERIN KANAATi 

Viyanaya iltica etti Son •İıtem F ran .. 2 harp tayyarelerinden biri 

eder. Taaiıatm diğer k11ımları keri kıt'aların da yarduniyle 6! 
gayri menkul intaata, materyelik kiti tevkif edilmittir. BuıılatJ•
iyi bir halde mubaf azasına ve per- üzerinde bir tabanca ile bazı : ,;
ıonel maatlarına ıitmittir. malar ve saire bulunmuttur· etı

Bazı devletlerin ıenit mikyasta kif attan bir kıımı yolda topl•f t
ıilahlanmaları kartııında Fransız ların dağılmaıı emrine muhale et
hükümeti milletinden yeni feda- ten veya nöbetçiler üzerine ta' 0 

karlıklar iıtemeğe mecbur kalınca maktandsr. 
bava nezaretine daha üç milyar 111 J 
vermeğe karar vermittir. Böyle- Yugoslav yaaa 
ce bu nezaretin emri altındaki tah- • Je 
sisat yekunu bet milyar olacaktır. Yahudiler aleyhıtJD' 

Bu sayede bu sene için bin beş b · k k / calt 
yüz tayyare imalini göz önünde ır anan Çl arı a 
tutan bir program hazırlanmı,tır. asılsızdır 
Hava silahlanma planı üç merha- ·an· 
lede bafarılacaktır. ilk merhalede Belgrad 20 (A.A) -Ava1a aJ 

Fransız haricıye nazırı bay Bonnet'nin 
emriyle Fransa maslahatgüzarının yaptı
ğı teşebbüsten bay Mussolininin müte
hnssis oldu;;-u muhakkaktır. Çünkü Fran
sız hiikümcti Habeş ihtilafını kat'i ola
rak tasfiye için lngilıere tarafından Ce
nevredc yapılacak teşebbüse F ransanın 
da iştirak edebilecek mevkie geçmesi te
mennisinde bulunmuştur. Bu teklifin 11a
mimiyetine Oüçe.fi ikna eden diğer bir 
ıebep te Fransanın dost ve müttefiki 
olan Çekoslovakynnın Habeş ilhakını 
Clerhnl filen tanımı~ olmasıdır. 

PAHIS, 1 9(A.A) - Siyasi müşahit
ler ltalynya bir Fransız sefiri gönderil
mesi için müzak<'relere giri~ilmesinin 
Kont Cinno tarafından muavafnknt edil
miş olmasını memnuniyetle kar§ılamak
tadırlar. 

kadroların modernletmesine yarı- sı bildiriyor : I hin· 
yacak olan tayyareler yapılacak- Yugoslavyada ynhudiler ~ty kte 

Kont Betlen Macar m eclisinde nutuk &öylerken tır. ikinci merhalede bu imal edi- de hususi bir kanun ihzar edı:~yı• 
Budapeştc 20 (A.A) - Kont Kont Boszormenzi bir Nasyona1 sos- len mikdar arttırılacak ve üçüncü olduğuna dair olan haberle~ezdinde 

Bet1enin organı olan Mitle Üren Nj- yalist kıyamı tertip etmiş olduğun- devrede de yeni ünitelerin yar ol- sile selahiyettar mahafil. tice· 

Pragda çıkan cNarodni Polka> gaze
tesi bu münasebetle şunlan yazıyor : 

cÇekoıılovakyanın ltalyan - Fransız 
müzakerelerinin neticesini beklemrmiş 

Müşahitler bu müzakereler esnasında 
lngiliz - Italya itilafında nazarı itibara 
alınan ve bir Akdeniz devleti ısıfntiyle 
FrnnsnyJ da alakadar eden bazı mesele
lerin mevzuu bahsedileceğini B. Blondel 
tarnfından idnre edileceği öğrenHmiştir. 

san gazetesinin Yiyanadan öğrendi- dan dolayı 1937 ilk teşrinde iki sene ması düfünülecektir. yapmış olduğum?z t~?kıkat :a,e takİ 
ğine göre Macar Nazilerinin şefi iki ay ağır hizmete mahkum edit- sinde öğrendiğimıze gore bu :öyle 
Nont Zoltan Boszormenzi Viyanaya miş idi. . . P~~l~.!.20 (~.R) -.Tunustan h?berler~~ ktıffc;si ~~ılsız::;k hiç bit 
Hticn etmiştir. Viyanada siyasi zabıta Mumaıleyh davayı istınaf etmiı blldırıldıgme gore 19 nııan akta· hır tedbırı muhık goste~. d' 
kendisine iltica hakkı bah§etmi§tir. ve beraet kazanmı:ıtır. mı ıaat bette zabıta tarafından as- hususi sebeo mevcut d~ ır. 


