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• , Sem,~-, t 
Binicilik müsabakasında 

ikinci olduk 
Jatanbul 21 (Telefonla)- Niıte yapılan 

uluslararası binicilik müsabakasında ekipi
miz, saniye farkile ikinciliği kazanmıthr. 
Ekipimiz, puvan hesabile de birinci ile be-
rabere kalm14tır. -' 

FIAT1 ( 5 ) KURUŞTUR ...:ünıhunueım ııe Cümhuriyet eseYinin behbi, Mbıılıları çıkar •IY••i 9'1ZelediT <- YENl ASIR Matbaasında basıhnıttır 
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elzele feti tah inden daha acıklı 
800 kişi öldüğü haberi doğru değil B. Celal Bayarın Yu11anistana yapacakları seyahat 

Sarsıntılar devam ediyor B~Ş~~KILIMIZ 26 NiSAN SALI 
Halk korku, teliş içindedir GUNU HAREKET EDECEKLER 

Hitlerin 
Roma 
Ziyareti. •• 

İl Göriinüşe bnkılırsa İtal}a, bir 
~ evvel kendisine pahalıya mal 

0 an Lir silahlanma rekabetinin taz· 
}>ik" ınden kurtulmak, Alman diplo-
~asisinin hakim nüfuzuna karşı dıp

"1asi serbestisini elde etmek arzu
•Undadır. 

.._ SONU 2 iNCi SAHiFEDE -
SEVKET BiLGiN 

F ran•ı:z baf vekili 
B. DALADIER 

iz mir 
Zelzele felaketze-
delerine karşı va

zifesini yapacaktır 

ıAcı görmüş olan 
yurddaşlara yar
dım insanlık 
borcumuzdur 
Orta ııe Doğu Anadolunun 

bazı yerlerinde büyük bfr le· 
lôlret halini alon yer •anmtı
•ı biitiin memleketle derin biF 
teeuiir uyandırmtfhT. 

F elôlret:zede köyler halln
nın utırabını hepimi:z yakın
dan duymaJ bulunuyoruz;., 
Türk milleti, •eııinç ııe •aadet 
JakikalannJa mütnanit biF 
cephe arutmeği nıutl bilir
" bir lnum ııatanJa;ların ••
tırabmı benim•emek hu•u
•unJa da o ni.bette Jelkatli 
ııe alicenap olmaiı bilir. 

Kır,ehir köylerini harap 
eden :zel:zele, bir çok fen 
ve mnut yuvaları mateme 

. •olımuftur. Bir çok yavrular 
yetim kalmıılardır. Bir çok 

ı aileler •elaletin, utırabın en 
Gayri sıhhi olan miithifi ile harfi karfıya kal

mıflarJır. Enka:z altında can 

l k l veren i/,i yii:z vatanda,, bir 
eV er yı ı ıyor kaç yii:z ailenin leUi/,etini bii- m 

l • SONU 3 ONCO SAHiFEDE- 1 ucuz ev yapı ıyor_ ..... ~---------

Yeni Tefrikamız 

BU 
Adam 

SU Ç L U 
DEGİLDİR! 
Baştan haşa heye

sürprizle 
yeni zabıta 

can ve 
dolu 

romanımız 

Yarın batlayoruz 



23 s Ri 
-Ul sal Eğemenlik ve 

cuk haftası bayramıdır 

Hitleri 
Roma 
Ziyareti ... 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFEDf 
Berlin dönüşünde : "Attık 40 ını • 

P artice hazırlanan -- Dün Havagaz1nın ucuzlatılması ve ~~::::~~~ ~!~e;tt::.~k~~:;;; progra ffi ,evk ve hayranlıkla bahseden Mu .. 

! İçinde buRÜne ait üylevler verile- Karşıyaka Suyu go··ru··şu·· ıdu·· solıni,Hitlerin yalı:ın giinlerde Ront~ '- · ya vuku bulacak ziyııretincle ay•• 
ccıdır. 

C. H. P. BAŞKANU~tNDAN 

7 23 24 N. ·· ! · b heyecanı ıtÖ•terebilecelı: midir> 1 - Bayram tadili Nisanın 22 inci - ve ıi<!n g•.ın "rı u ti.ın 
k'- K'"l · '-- · Cu nı.ı zannetmiyoruz. gunu oğleden sonra haflamalı: üzere çocu ld< u turp rl<d. para~ız Rtre· 

23 ve 24 Nisan günleridir ceklerdir. Şehir mec!iiji dün sa"t 16,JO da artaca;\'ı, hayatın ucuzlamasına yar- tonda ısrar ettiler. B~y ~i~le_r. Romada ne kadar8j: 

2 2.l N. .. .. L ta f b 8 - 2S Nisan P az:arte'li ıt•ın;ı s.ut il<_in.ci reis avukat Bay Mustafa Mü- dımı olacağı zikredıliyordu. Bu tek- . Halit Te.vEi.k, Karşıyaka halkini:
0

n metlı bır ıstikbal~ ?'azl~a. ' .. olu~ııand 0u 
- uıın gun ner ra ~y- 9 d 1 2 k d '· . h- . - ı .. .._ 1 - da la h LL sun İtaly f len ~ 

kla 1 d la k an ye " r şennn •ıtun sı- nurun °"'""'n ı;ıın top nmı~tır. lif ruznameye alındı Ve evvela ta- ıc;me suyu t tıyacının mevzuu oıuua • an l'C ının gorut 
ra ra onatı ca tır. . . · • . d •· ·1ı:ı--· h' ed k · 

3 
_ B .. ( O d .. l _ n m~larına mekteplı ço.cukldr para- Enı;anıde bul~na_rı .dul hır kadının rife encümenıne ıı:önderilmesi kabul old~~u~~· bu kadar.hallt su ta.terken eR1

'' ıgı 198 ece .tır. . ti· 
• ugun saat 1 ) a Cum, \U Stz gıreceklerdır. rsa tabıt l-.a::I. .lcrının 937 den bal- edildi. gelı~ı guzel su sarfıyatına musaade , Avrupada yapıcı bır sulh sıyalC , 

rıyet, Basmane, E,refpa.p, Guzel- 9 - 23 Nı~n güniı bıdda ve de- laması karşıy.>ka tramvay v ridatı- B d ,__ _._ edilemiyeceğini söyledi Neticede yaz nın yerletmesi arzu ediliyorsa (dCfk 
Yal.. Pazaryeri, Karl!lyaka C H p 1 b • f l 1 .. L.L . 1 b un an sonra ""'~'V""'" su mcse- . da lı: ı·t·lı: ereee · · ' nizde ialeyen h•ıtun -na.kıl v utaların- I nm m !ıra az a o ması scoeuıy e u 1 · ·· · de .. __ L l d b l I mevsiminde haziran temmuz, a~"I- n o uma po ı ı asına son V la ta da K-ı ·· O' k " 1 ".. • . . eaı uzenn muz.ıu.ere er e u unu- • .. - _, .. .. •. . .•. . k ve 
akulnlann L'i}<I:!.~:~ tre toc ugu~ce dan çocukhr pMHız istif de edecek-, para ıle hayv~n ıı1ınma ı ve bazı ın- d Beleel ' iilt eli , . tos ve eylul aylarında azami olarak ınan bu goru, deR'tşıklıgının açı d 
0 . ra ,,. -o.r· .. proğrama ~ore lerdır. lfllat y pılma .. lcabut edılmi>tır . u. . we.~u m en .. 81 uz.u? ıza: kırk ton suyun abonmanlara onar samimi olması temenniıre şayan ır. 
toren yaıxlacalt vo eeçtlen luıtıpler 1 O 23 N. .. . 14 ! K 1 L 'b' h bay hat verdı ve uç ayltk muddet ıçm ellı k ta .1 . '·-b 1 ed"fd' "ayet bütün tahm'ınlerı'n lıilaEında • . . - t~ln 'tunu sı.at telt arşty ca. muna~t t nler um .... . uroş n verı meıı 1ta u t '· .., . • · • • nl 
tarafında.ıı .c;ytevltt nordecektır. 18 ze k"d r H lk vind<> ın'!kt~p(i Enverın 9 36 ""nesi zaman hesabı t~n ıuyun fazla ıı:eleceil'ını, b~ ~- Karşıyab. hamamı ile deniz ban- olarak Hıtlerın Romayı zıyaretı ye li 

4 -::- Cümhu~iyet a~nın~ yapıla- çoc•ılı::lar bragi>>: ı(ntecil~cek ve 21 reyle müttefikan kabul edılmi1- d~r~e kar~ya~a~a Y"-lmz e.~~ ~ın. ~t- yolannın bu tahditten hariç tutulma- a~laşm.aları gölgede bıraka~. ku\f\"e~l-
c.k torene $ehıt Fethı, Cazı. Dum- temsiller v,..ril"'c"ktir. tir. ~ının sudan ısı.facle edecegını dıger sı, Bay Muzaffer, Reşad ve daha bazı bır tesır yapacak olursa dunya ~ 
lııpmar, Otl.ü, Sakarya, t tildal, \' u- 11 _ Haft.~ İ(ın ı, muht,,(if okul- Bay Mustaf ı Münürün verdiği lnlkın susuz kalacağını bildirdi. azalar arasında yapılan mimakaşa- hunun akibetinden hakkile en~'~ 
suf Rıza, okulları ve Müstaltkem ludı çocuk velıl~ri i•İn m•ı~'mer·ler bir krir okundu. Takrirde hav" gazı Doktor Alı Halim Bıy r, Hüsnü !ardan sonra kabul edildi. ve düşmek lazımgelecektir. Bilakıs. 
Mevki bandoıu ve Halkın i,tir ki ve t<!rtip olunacdlcttr. ' 1 metre milc'l:.ımn b"l kuruşa indiril- Tonak, Mustafa Münür de bu husuo- Pazartesi günü toplanılmak üzere Bay Hitler Romada Avrupa sull'.tJ' 
letJdal me.ro< ile ha~lana ktır. 12 - 23 N.,m g;inu sut 1 (ı da ' mesi n'! tıcesi olu k ııhone adedınin ıld ·<lu,unduklerini söyledıler ve elli celseye rıiluıyet verildi. nun beynelmilel hukuk içinde i•t1.~ 

S - Mart bitince C. H . P. ve Co- Cocuk Esm>em,. Kııranıu tararınchn ı rarı arzusuna şahid ofıtr1a di.ınf8 'r 
cuk Esirgeme Kurumu dına avuk1t K r?ıy3.kad~ k .. rıı! 0 (Ço:uk Yur- H Ik • d j ş h • • d •• 593 muhasım cepheye ayrılmak teh~-
Ekrem ?mn tar foadankıaabira°.~- du) nunaı;:ılm3t r?niy<tpılacaktır. 1 a evın e e. rımıze un kes~ndcn biraz daha sıyrılaca~ ... ~~ 
lev verılccelı: ve bunu muteakıp og- 1 J - Cümlı•my"'1: meydanınd•ki / şaycş kuvvet bulacaktır. Bu takD"" • 

renciler tara~ndan ?aztr~an pro~- merouimi mute;,kip bd...dıye sanyı '' LJ.. 't esi b h td• Alman.ya i.le görü.ımelerin ba~l~ 
Rmtn tatJx"\:ıne geçılecdı:tır. yeri arlı:asmdaki ç .uk in tane~İ bı- namr il gec ya ancı seyya ge 1 da gecıkmıyecektır. 

6 - Haftanın devam etti;":i mul- na.ıncn temeli "tıl~c,.ktır. k gu .. z l oldu ŞEVKET BILGiN 
~ha .... açık İle ydanlarda vel 14 - Bu pro~ramın tatb<kin'." Ço- ço e D l b. 
yağmurlu ı.e ita.palı yeclerde ve Halle cuk Esirgeme K•orumu Başlı:anl•ğıle. Bu gece Halke.-inde Hi.mit ge- Dün aabat. ~t 6,30 da lim m- ve tehrin muhtelif 8C<tltlcrini araba- efJ et şurasının tf 
künUlerinde C. H. P. Kamun Baş- Kültür, Emniyet Direktöclükl~ri ve ceai bü,uk bir kalabaltk önünde <ruza gelen 29 bın t oluk Frans':2' la~la ve; yaya dola,arak: ziyaret et- kararı 
lı:anla.rının münaaip ııörecek!eri ar- Belediye blxt B•ı &miri merour-IKültür direktörii bar Ali Riza Öz bandıralı Şavplayn vapuru muhtelıf mışlerdır. . . 9 (ıiıt 
lı:adaşlar taraltod n K-un çevrel<>ri dur. Kurt tuaf1ndan açdmı!tır. te?-'"l.ua menıup 593 seyyah getir- Bayrafc:lı vapuru rıhtım ile vapuı 300Es1ternltkCab~t halı tır1ketıne •1, k~ 

8a Al. a· öı:'--- H' •d' mı~ir da baL . 'ha ıra ır ınuame e vergl81 
• y ı u:a Kurt. ıunı m • arasın sa ntan •it ren munta- ·1c1··· 1 Ald b' ha• 

Etin ucuzlaması • bü,Uklüğünü l.ısaca anlattıktan Seyyah!"'· Denizb..nkın bavraklı zam f lal 1 'd' I .. sı t;ı-ı yazı. mıştı. •R"ımız il' 
ıçı n sonra öğretmen bay lrfao Hazer V"puru ile vapurd .. n karaya çıkarıl- aaı ara gı ıp geme servıS( bere göre devlet tura 1 umumi heY"' 

Hi.midin muhtasar bir hal terce- mı~br ve 23) ki~i hus•Jsİ trenle Efese yapmıştır. ti 16 Nisan tarihli kararı ile bu \fel"' 
, H mesini yapmrf ve edebi fa.luiyetİ· gitmişler, k,.una kad ır oradct cskı Vap~~· saat 17,30 da ıv.ın seyYah giyi esasından nakzetmi,tir. 

Tıcaret Odasında dunkü toplantı ni tebarüz ettinnifttr. Ondan ıon· e~rleri t"'1.l:.ıkle v kıt gec;irdtkten kafılesını de .al rıık aaat ~o de 1'.ma· --=--
1 b F Ed' Ba'--' (1 . •.. ı ı . d "' . ı nımızcL:ın lstanbula mut~veccıhen Kızılcullu Ja 

D .L!fi ~,L!'?.....! ___ J_I_ t• da ("-ad '--'- ( b• ra ay U t ip IUl nsan Ollrd aynı uen . 7.ffille Onmui er- . , - Ui 
.... ye •--ICUIII• --e ın sın a""' .., .... .,. ce ep er ır f H " · ) bı · ı · · k d ' horeket etmı,tır • 

L t af d ld • .b. '( ' •-• ta .ı -• f· ti . . mll ta r mr yaptı tan sonra ır. · B. t ti:nd: dm; f? 1,t~ .gı 
1 

"' ~rt -i:t.ıyapm~".u, I ~ ıa ennın ·ı Hi.midin en ç:>k sevdiği ufinten~ 87 seyvah d• otom:ıbill.,rle Ber- Vapur, Fransız trans tlantik kum- rr aarruz Oe yCJifO• 
ı..:... el ıa :_mm u~uz ted ~cuzt db'."~11 ı~nf a ~ ma..~ .~ere- ese~inden beyeraolt bir parçayı l\'-lm:ıva giderek oıad3ki ı~rihl e3er- pmyasının büyük vcıpurl.ırınd3n bi- lama hadisesi 
~ ~,,;::/-:-11 ·İ-":..ce,:a t - l ed ebuı" ere_, a :ı° a goru me-ıokumUf?ur. leri gôrmiışlerd~. ridir. lc;inde fter konforü mevcuttur. Kızılrullu civarında Kara kaı>ıl. 

• .,,_ ... uıd•i· .••ay ~ •• 1.r a- erBue tedunb. ml u"arıı-~·- d d.. .. Bundan ıı>nre. Kız lisesi öğret- Diğer seyyahtır şefuiml.zde kala- Sineması, tiyatrosu ve hattd. ~3zetesi ~ 
•- rumıer ı ınt razmı,.-. ır er uuı;ın a ufUn- 1 . d 1 y hb' E . ş·· k . d • .. le k 1 . b'I d .. mevkiinde evvelki gun bir yara1eaıa 

Vili.yot. lna hai belediye ve celeci ihti ... a edecdı:: olan rapor ..-i- k'--t eril. "~ 'H~ 't . ! vınç d ~- r muzey,, •-ı-er ı:carıt ce yer en 1 e var ır. bddiscsi olmuştur. Hddisc hakkında 
ticanıt oduuıa g&tdennİf, bu hu- ti.yete veril=cek, vilav ~ bura- b' e.. . k n at m ıçm yıu: ' l ' J Al• ., ç k aldı~ımız tafsilat ~udur: • 

-~-L( "talla"--- • • • d hiJ . • ı • • d 'r SUtt 0 UlftU& Ur. ncıra tı ve ıaga ocu V. bek k ~ 1 •KU< l&TIRl ntemıtb· poru a ıye v ·ıı ctın~ gım ere- E. 1 k. ta H ('- . d r..ır çisi Mehmet ve ar aoaf 
.,.led .: et' od ._1. n ıon o ra a .. e ... ın en [ / • J d le . 0 - "" ea ıonra "car a- ce .. ır. B.Muzaffer Uraı Hi.midin tarıkın- p Q i arınaa mO• vriye gezerlerken ansızın ön rın 

K. Cı'ano'nun .. dan (Enduliiı hazineleri .•. ) bat- Hastanesı· ıki ki~i çıkını, ve üzerkrine .aaı. il~ Ogv retmenler 1ıı.ı. pal'Ç!lJI okumu.tur. dern tesisat mqlardır. Çıkan kurtunlardan bi 

L 
& nu müteal.ip Halke'll'i temıil hekçi Mehmedi sa;'ı kolundan yara• 

ondra seyahati. Kamp kuracak kolu •A!ının iki ~deaini mu- Vilayete hu sene lntiraltt ve Al. bmııtır. Yapıl n tahkikatta bunlarcO 
,..affakıyet e temsil ederek çolı: al- ~ .. plaıhnRdı yeni ve modern te- T l t •• çoban Yahya ve arbda11 kınk Ali 

Loodra 21 (Ö.R) - ltafya hari- "·! . . . 
1 

I bi ı ··· '( kı§laadclu isat vücuda R tiritm ( ve her iki eme a ma tore• .>ld~u anla1ılmış, ikiıi de yakı>lan• 
ciyo nazın Kont Cianonun -lec·'- ..,r:: uımız o.: re nı~n r r ı.ıı t'tı • . l ' jda .. • ' . . ta Vakad el _ı.:(-

.. ~ ece ( • d I p ~ . RUZer U<rer gazmo ıntııst - ~ J k mı1tır. an dört gün evv ~ 
ay 8. Hitler tarafından Romaya ya- gun "'ın ö:ic~trnpn eriıı utinh~t- --=-- 1<.,,,ri.ır etmişti. 01 yarın yapı aca mit bir tarlada koyun otlattıklactW 
p1t cak ziyareti müteakip Londraya !eri ve bir ar ılı vakit :ı:eçir.ncleri için Eski F ocada ilk okul Gerek gazınalann y~ptlm»ı, Re- 1 . . dan k .. ndilerini yakalayan ~çl 
ııeleeeği haberi hıılı:lı::inda Londranın bir kamp kurm,;t.1 bnr v rmi~tir . ' rekse -'"'-rda vucuda "'etirilecek ni&o e'"ı.lecek çocuk hıutaneıının Meh t' k' "tt"kl . b 011ıı 

binası """,... ... la S.hh N fıa ekat 1er· mc e ın gu u erı ve u mal<lmatı yoktur. lnııiliz ftiıltilmet!- Bırlık, bütün '"'•rc tmenL:r lı:1mpın te•İaat İ}i İçin bir mü..ak sa cılm.11- P ~ ed tt ~ebe a . v . et 1 C:C için bu tecavüzü yaptıklarını ititllf 
n timdi bu hu.uetalcl ftalyıuı nl- ner :le ~çılma .. , ne nm•n açılmnı Eslt..i f"o~da yeni bir ilk okul bi- tır. t". ı ı ere ledıyeye ıi.d.e edıl- etm~lerdir. 

~ı __ , L.f 1 _ _._,._ L"(d" 'I h kk ·ı· k 1 bu _,,. ' · .._ mı,tır. -------__,_........,...---. .,....,...ne vaıu o m'""'"'mo oo. Kt - ve saire " ın::la on m ddelik bir nilsı infaSI vı <l]l'etc;e te arr r et- ~t sene v-1 m;vsun.ıne ..,.._ 
23 

N" C . . . .. .. 
na lle iktifa edilmelct.edlr. an.ket göndermi~tır. mi tir. d4r kati surette b+t.nlım olacaktır. . ı.an umaıteaı ıtunu Cıım- IZMIR ASKERUK 

BU AKŞAM 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 

SENENiN EN BÜYÜK 
Mumafakıyeti en meşhur 

'"fÜRKÇE SOZLÜ 
TÜRKÇE ŞARKILI 

BÜYÜK ŞARK OPERETi OLAN 

A N 
Filmi boşladı Artistlerden: 
Hazım, Muammer, Mahmut 

flalidenin · iştirakile: 
MARMARA 

Filim Stüdyoıunda Türkçeye 
adapte edilmiftir 

Dan•, Musiki, Şarkı, Nef'e 

AYRICA 

Miki ve Journal 

hurıyet meydanında yaptlaeak tören- DEN: 
den oonra hastanenin temel tm tö- l - Henüz fili hizmetiai y..,_,... 
•-eni yapalacalı:tır. _, 316-330 cioit-lu yerli ve ,,,. 

--=-- hana gayri islim er1eno ev..-clce ve<' 
Bergama kazasında ddderi adreslerine celp pu111Lut çı• 
hayvan cinslerini lmnlm"iııeMlasmenbul ~ 

ı.rd .... 
tetkik 2 - Namına cdp puuılu, ÇJkattl• 

olanlardan gelmeycnlerio /\1-
Bergaoıa kazasında dün üç nü- malı'=::: •--· ·•---"'-~-- bco'• k.. .. d h . l """°eıcnne verı~moc:n 

~u.ne ;.rnd e Eyva:; vaz~yet ~ mahal kalmamak ve binnetice .-t· 
~e ı .~ e~ . f: r::r• mu- ·,.etleri awcİp olmamıık üzere~ 
kikle 

1!1
• Olll8ab. : v~:- __ { • , tmd~~t- doğumlu gayri islim erin &Jkerf~ 

rını ıtireıre& ~ ımn:e on- 1 leri . _..ı... __ ,___, 
1 

. ..J.it 
·· tür -··me.e Ye yenı aun::a&e:n .,,.,. 

mut • • • , edihek üzere 24/4/938 ~ 
Bay ~~zletım h~zclermırlad~gı. bır ra- bdar behemdaal ıubeye g~ 

poru ... eKA e gon ıffu', .!in olunur 
Bu raporda, hayvan cinslerinin 

1 
• -

tali.hı için alınacak tedbirler de 1 !İİİİİİİİS!İİİİİİİİİİİİm!iiiiiiiiii;:;iiiiiiiii!iriiiiilİİ1 
izab edilm'ftir. Sökede MeriıuN LJ /k • k ,. ' 
yeti,tiri esi için tabii ... a.zi,etio na evı oşest 
çolı: müısait bulu duğu ayni rapor- UlilW:ııi~'&TACaY/".h/. vz/.ltl_,., 
da vekalete bildiri! !ftir, _ ( _ Sosyal yardım kofuaıuJ! 

-=-
Şüpheli ölür.: 

t rafından teşkil edilen fakir kaclı~
ları ı;alı tırm ıık kolu menfaatine e<'S 
nıtz temsil kolu tarafından2)/4/9J. 

kö D~meodere ~İyeı~~in Mçaeh· e pazarteai günü akşamı Tırtıllar piyelll 
yu e oturan et og u - temsil edilecektir. 

met tad.uındaıı evine döneri.en yol- 2 _ 23/4/938 c t••i ııüııil :1 d' .. - _.,___ umar -
a yere UflrlUI ve evıne K~ san- saat 14 t k ·· t 21 ele Cll' la eda . . . emSek h e acagoz ve oaa ,y 

c ı ~·· ~'-'~~..ı~Çlll 01 _u_ ı:tlm~a- navar piyesi temsil edilecektir. B' 
taoeeaoe ...,... .. ırI.CD ,.,...... 0 Uf- l urtta la d' tl 'd' .. Müddei umilik bu fÜpıbel.i un Y f r ave ı ıc. . I 
t.~· um 3 - Havaların yağmurlu gıtıtı~, 
olum tahkikatına d koym"ııtUl'. dolaytsiyle Halkevi Alaşehir gez.t., 

Acee 
tehir edilmiştir. I 

Satılı 

4 - Evimizde nakış kursu açı· 
mıııtır. Kurııa devam etmek iatiyeıR• 
lcıin Halkevi sekrctecli~ioe müra· 
caatleri. ev s - 2.Z/4/').l8 cuma ırünü 88111 

lkillCi K:•dma •• 1119 -·wü• 20 evimiz aalonuoda karaııöz e>yoUflll 

gapt ;tir.. e b.f~ M ey e>ynatılacakQ!''.!Sıı oyuna bütün yucl· 
acele • Tali.leııw Pıı ek cla~far davetlidir. t 
iizere içindekilere, pazarlık için 6 - 22/4/938 c~ma gün~.;;, 
do bafmulaanirimiz H.lda Ocak- 16 da d~. tan'h, edebıyat ve yo 
oiluna mür•c••tleri. •nlUA hatta!& •onlanGlNI vaıdtr. 
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ZELZELE TAHR BATI 
Son zelzeleden 12 köy harap oldu Şim
diye kadar altı köyde 106 ölü gömüldü 
BAST ARAFJ 1 iNCi SAHIF EDE rındaki Pelitli dağı vadiye doğru tur. 

Açıkta kalan felaketzede kar- kaymıştır. Çatlaklardan sıcak su 1 Zelzele Çorumda da hiasedil-
de,lerin imdadına devlet ve Kızı- fı,kırmaktadır. miştir. Çorumda tahribat yaptığı 
lay yardım tefkilatı derhal kof- Bu hadise de aon yer sarsmtıla- zannedilmektedir. 
muttur. rı ile alakadar görünmektedir. Songullu kazasına bağlı Çoçolu 

Gece de fasıla ile devam eden ISTANBUL, 21 (Telefonla) - köyünde üç samanlık, bir ağıl ve 
zelzelenin arkası tamamen kesil- Zelzele mmtakaaından yeni hn- bir ev yıkılmı.tır. 
mit gibidir. Maamafib zelzele herler gelmektedir. Dün gece ıa- Tathköyünde Ahmet oğlu Sü
mıntakasmda en çok tahribata uğ. al biri on geçe k11a bir zelzele ol- leyman ölmü• ve karde•i yaralan
nyan k<;yler halkı büyük korku muf, bu ıaraıntı evvelki tahribatı mıftır. 
ve tellt içinde olduklarından ıe· arttırmıttır. ISTANBUL, 21 (Telefonla) -.-
celerini kırlarda, çayırlarda ıeçir- T oıgel mm takasında yeniden Zelzele mmtakaıı halkına Kızt-
mektedirler. on iki köy harap olmu,, bununla lay tarafından yardımlara devam 

Harap olan binaların sayııı bi- bu mıntakada harap olan köyler olunmaktadır. Kızılay Toıgel na-
be yakfatmaktadır. yirmi ikiyi bulmuttur. Harap olaıı biyesine yeniden malzeme gön-

Maddi zararın kat'i mikdarı he- köylerin hiç birisinde oturulabile· dermittir. 
nüz teshil edilmemi,tir. cek tek bir ev kalmamıftıP. Son Kırtehir valisi bin hef yüz ça-

Kırşehir vilayet merkezinde nü- defa harap olan on iki köy halkı, dır daha iıtemittir. 
fuaça zayiat yoktur. Zelzelelerden daha evvel kırlara çekilmit oldu- lç bakanlık zelzele hakkında i-
J>lr çok evlerin duvarları çatlamı~- ğundan nüfusça zayiat yoktur. )ayetlerden telgrafla malumat iı-
ıır. Kırtehirin tefkatli halkı daha Toskırda :1.elzele devam ediyor. temi,tir. Elli yedi vilayetten ce-
Uk dakikada felaketzede köylü Nahiye merkezi ve köylerde vap ıelmittir. O"n dokuz vilayetle 1 
lrardetlere yardım için kendi anı- ,imdiye kadar iki bin ev yıkılmı'- sarsıntı hiuedilmi• iıe de haur 
larmda bin lira toplamı~lardır. tır. Bugüne kadar Toııel nahiye- yapmamı.tır. 

Facianın en büyük kurbanları sinde 106 ölü gömülmü!tür. Dört Otuz üç vilayette ıanıntı kay-
•adınlar ve çocuklardır. Ankara- kayıp vardır. dedilmemi,tir. 
'dan derhal gönderilen imdadı 11h· Dün ak,amki zelzeleden Kır· Zelzeleden zarar gören vilayet· 
hi otomobllleri, motörlü nakil va- şehir merkez kazasının bazı köy- ler Kırtehir, Yozgat. Çorum, Kay
aıtaları yaralıları Kır~ehir, Yoz- )erinde ölü ve yaralı vardır. Bu seri ve Ankaradır. 
gat ve Kayseri hastanelerine ta~ı- meyanda merkez kazasının Arap- Her gün iç bakanlığa zelzelenin 
maktadır. çı köyünde bir ölü ve bir yaralı, yaptığı tahribat hakkında malG-

Ankaranın Keskin kazası civa- Avanosta bir ölü {esbit olunmuş- mat gelmektedir. 

Milletler Cemiyeti komseyi 
Bu seferki toplantı çok mühimdir .• 
Habeş, Çin ve ispanya işi görüşülecek 

CENEVRE, 21 (ö.R) - Millet-,eaash bir tekilde değitmit oldu-,tir. Milletler cemiyeti paktının 
ler cemiyeti konıeyinin dokuz ğundan İsviçre kendisine Milletler dördüncü maddesi ise konseyde 
mayıı c:elıeainde müzakere edile· ı cemiyeti içinde hususi bir mevki temsil edil mi yen her devlete, hu
cek meseleler tunlardır : 1 temin etmit olan Londra beyanna- susi olarak kendiıini alakadar 

1 - Habet fethinin neticelerin- , mesinin tevsi ini istemektedir. Bu eden meıelelerin müzakereıi ııra· 
den Heri ıclen vaziyetin tetkiki : maksatla hviçre ba~lıca memlc- unda, konsey huzurunda bir dcle
hakkındaki lngiltz talebi, l ketler nezdinde tetebbüste de bu- ıasyonla temıil edilmek hakkına 

2 - Çine Japon taarruzu hak- 1,lunmuttur. lsvicrcnin müracaati vermektedir. 
•mdaki Çin talebi, Milletler cemiyetine bağlılığını CENEVRE, 21 ( ö.R) - Kon-

3 - lıpanyaya halyan-Alman ıösteren bir lisanla yapılmış ve ıeyin dokuz mayıs celseıini hazır· 
taarruzu hakkındaki lspanyol tft· prensip itirazı tahrik etmemittir .. lamak üzere genel ıekreter Bay 
leıbi. Bu sebeple büyük mütkülata çarp- Avenol bermutat Paris ve Londra-

4 - Milletler cemiyeti paktının mıyacaktır. Esasen 1ıviçre bu be- ya gidecektir. 
on altıncı maddesinin ıalahi hak- yanatının kaydedilmesini iıtemek- - --*-
lnndalH Şili talebi. le iktifa ediyor. Fakat bunun ne-

Hitlerin Buna yeni bir mesele ilave edil- ticesinde lsviçre konfederasyonu 
nıit bulunmaktadır. Bu da laviçre· on altıncı maddeden ileri gelen 
nin tam ve mutlak bitaraflık tale- ekonomik, mali ve askeri taahhüt-
hidir. lsviçre hariciye nazırı bay j ıerden filen kurtulmuş olacaktır.. [ 
Mota bu mesele hakkında Millet- Yalnız öyle zannediliyor ki kon- 49 CU yı dönümü 
ler cemiyeti gene~ s~kreterliğine 'ey buna bir .ş(l.rt koşacaktır. Bu 
fu tebliği göndermıttır : da hviçrenin, Milletler cemiyeti 

«lsviçre federal konseyi İsviçre- lefekküllerinin lsviçredeki faali
nln bitaraflığı hakkında Milletler yetini bitaraflık kaygısiyle hiç bir 
cemiyetine gönderilecek bir muh- fekilde tahdit etmiyeceği taah-

ra hazırlamaktadır. Bu muhtırallıüdüdür. 
jnetninin dokuz mayıs içtimaında 
letkikinin konseyin muvakkat ruz- HABEŞ DELEGASYONU 
namesine kaydını rica ederim.» 1 CENEVRE, 21 (ö.R) - Haile 

Bay Motn Jsviçrenin talebini Selasiye konseyin gelecek celsesi
konseyde bizzat müdafaa edecek ne bir delegasyon göndereceğini 
ve ne sebeple muhik olduğunu genel sekreterliğe bildirmiştir. Bu 
gösterecektir. Bu sebepler de hu- celsede «Habet fethinin neticele
kuki değil, fiilidir. Son senelerin irinden ileri gelen vaziyet» lngil
lıadiseleriyle beynelmile] vaziyet terenin talebiyle tetkik edilecek-

iz mir 
lel:ik etze-

d•~lc·rintı. karsı ,·a-.. 
zift•sini yapa c·a k tı r 
• BAŞT ARAFI I INCı SAHtFEDE • 

tün deh1eti ile gözlerimiz 
önünde canlandırmağa kafi
dir. Fakat ııtırabı ıadece duy
muş olmak bir şey ifade et
mez. T abiatin önüne geçilme
si imkansız. olan Metleri kar
şısında yurddaşlık l)e inaanlık 
vaz.ilelerimiz. hemen hareke
te geçmelidir. Filhakika dev· 
let ve K.ız.ılay tefkilatı mu•
tarip vatandaşların yardımla
rına koşmuflardır. 

Bunların yanında milletçe 
yapılma•• lazım gelen yardım 
muhakkak ki yapılacaktır. 

Bütün Türk t1ehirlerinden 
lelôketzedelere ·yardım edi
lecektir. lzmir bu husuıta ön 
•alta bulunacaktır. Bundan 
fÜphe etmiyoruz. Dün Parti 
binaıında ilbay ve Parti baş
kam bay Fo.zlı Güleçin riya
ıetindc yapılan toplantıda iz
mirlilerin bu hiaıiyatına ter· 
ceman olarak derhal faaliye
te geçmek için bir komiıyon 
teıltil edilmiftir. 

Bu komisyon hmirlilerin 
lelaketzede yurddaılara Kı
zılay vatıtaıi.vle yapılacak 
yardımlcırını toplıyacaktır. 

Yardımın gecikmeden ve 
genif ölçüde yapılacaP,ını 
kuvvetle ümit etmektey~z. 

ilk yard1ın 
Felaketzede yurddaılara ilk 
yardım olmak üzere dün Kı
zılay tarafından Kırıehire ye
di yüz elli ve Yozgada 250 
lira telgraf hal)a/esi olarak 
gönderilmi,ıir. Dediğimiz gi
bi bu yardım, lzmirlilerin Kı
zılay kurumu vasıtasiyle f e
liiketzed e kardeşlerimize kar
fı gösterecekleri yüksek şef
katin bir başlangıcıdır. 

Yeni 
Z. Vekili 

---0'---

Ziraat enstitü
sünü gezdi 

. . . 

SON HABER 
. . .~ 

Sovyet Rusya 
Baltıktan Karadenize 
kadar istihkam yapıyor 

PARIS, 21 ( ö.R) - Rigadan Röyter ajansına bildirildiğine 
göre rtıare~a) Vorotilof Kırımdan Moskovaya avdet etmiştir. Ma
reşal milli müdafaa tertibatının daha sür'atle ikmali için yapılan 
askeri konseye iştirak etmittir. Alman haberlere göre Sovyet hü
kümeti Baltık denizinden karadenize kadar bütün garp hudutla
rı üurinde Fransadaki Majiko müıtahkem hattına benzer bir 
mü~tahkem hat kurmak niyetindedir. Bu müstahk~m hat 45 kilo. 
metre derinliğinde olacaktır. Hudutlardan içeri doğru ve hu kırk 
be, kilometrelik mantaka da tamamiyle lağımlanmıf olacaktır .• 
Bu tertibat sayesinde Sovyetler garp cephesinde her hangi bir ta
arruzu kolayca durdurabileceklerini ve Rus toprl'lkları içine geç
mek imk8nını bırakmıyacaklarını ümit ediyorlar. 

Çinde sokak harbı 
Japonlar gittikçe artan güçlük

lerle çarpışmak zorundalar 
HANKEU, 20 ( A.A) - Japonlar kanlı bir muharebeden son· 

ra Lingyj şehrine girmeğe muvaffak olmu.lardır. Şehirde tiddet· 
li sokak muharebeleri olmakta ve Çinliler Japonları geri atmak 
için bütün gayretleriyle çarpıfmaktadır. Civarda bulunan Çin 

1 kuvvetleri ıür'atle Lingyiye &evkolunmu,tur.Diğer taraftan Hang
soangın zaptı için de bu ıabah kanlı bir muharebe baslamıstır. 

TOKYO, 20 (A.A) - Bafvekil Prens Konoyenin m~vkii~i mu· 
hl'lfaza edeceğine dair yaptığı beyanab bütün matbuat sevinçle 
kartılamaktadır. Gazeteler artık siyasi endişe devresinin nihayet 
bulacağı ümidindedir. 

LONDRA, 21 (ö.R) - Çinden bildirildiğine göre Japonlaı· 
F ormoz 3dasında harp aleyhinde kendini gösteren hissiyattan 
endi~eye dü,erek bu adada dört gün süren manevralar yapmış
lardır. Bu manevralara kara, deniz ve hava kuvvetleri istirak et
mi~lerdir. Çinin Çantug ve Fukeu sahillerinde dolaşmakta olnn 
Japon deniz kuvvetleri de manevralarda bulunmuslardır. AdadC\ 
bulunan Japon garnizonu iki fırkadan bir fırka ya· inmiştir. Ziril 
bunlardan birisi takviye kuvveti olarak Çine gönderilmi~tir. 

Almanya her ay beşyüz 
yeni tayyare yapıyor 

LONDRA, 21 (ö.R) - lngiliz muhafazakar partisinin nüfuz
lu azalarından bay Rober Vodvig ,u beyanatta bulunmuftur : 

«Almanya ile müzakereye girişebilmek ıçın bu memleketle 
tam müs1tvİ vaziyette konu,abilmek imkanını bulmalıyız. Halbu
ki Almanyamn lngiltereden 2 - 3 bin fazla tayyare~i vardır , <~ 
Almanya her ay bef yüz yeni tayyare İn!a etmektedir. Eğer bu 
hal böyle devam ederse gelecek sene Almanya, kat'i bir darbe in
dirmeğe tetebbüs etmek ihtimali bertaraf edilemiyecek derecede 
kuvvetlenmi• olacaktır.lngilterenin hu vaziyete dahil uzun zaman 
tahammül etmeıine imkan yoktur. Bunun için ya kendi tayyare 
imallerimizi 6 ay içinde iki misline çıkarmağa, yahut bunu yapn
manak diğer memleketlerden tayyare ıat\D almağa mecburuz.» 

Fransa ve ln2iltere 
-. 

arasındaki görüşmeler 
BASTARAF/ 1 iNCI SAHiFEDE Bununla beraber müzakereL 1 
linde Fransız - lngiliz topraklarının asıl programının şimdiden tesbit edil
mü~terek müdafaasından ve müşte- miş olduğu zannedilmektedir. Esa· 
rek erzak ve malzeme temini imka- sen bu müzakerelerin hususi bir 
nından bahsedilecektir. ispanya ve maksadı da yoktur. Bu konuşmalar, 
merkezi Avrupa mese!elerinin de ko- İş birliği gittikçe daha sıkı bir sekil 

..;J nuşmalara başlıca bir mevzu olaca- alan iki garb devleti arasındaki bu 
Bay Faik Kurdoğlu ğı muhakkaktır. lngiltere, ispanya yakınlığın bir tezahiirü olacalrtır. 

. ') . hariciye nazırı B. Alvares Delvayo Bununla beraber bazı noktalar 
A nkara - 1 (Telefonla ) - Zıraa t tarafından Cenevrede mı"lletler cemı'- "h k · k d J ı k ı b tasrı etme mum ün ür. ngi iz si· 

ve i i u~ün ziraat enstitüsi.i nii z i- yeti genel sekreterliği nezdinde ya- • ahf il · ·· k 1 d h" 
yaret etmiş, profesör ve talebelerle 1 t bb'" - · I ası nı . e erı ~uza ere er e ı~ .. .. .. .. z· . k lk pı an ese use ragmen spanya me- kaydedıyorlnr. lngılız vefransız dev· 
goruşmustur. _ıraı ·a ınma hak- l · d k" h k h d -· · · 
k d k. f"k" l · · ·· 1 . . l!e esın e 1 are et altım egıslır- let adamları tetkık edecekleri bütün 
ın a ı ı ır erını soy emış t ır. Bun.. k · t' d d - ·ıd· · • · · 

d d ' f 1.•. . me mye ın e egı ır. harıcı sıyaset ve mılli müdafaa me· 
an sonrn a ormaı\ ç ı t ıgıne Rıden M k • A ) ) · k · · . k · ı · , f . er ezı vrupa mese e en arşı- selelerınde kolayca anlaşabılecekler-

zırnat ve ı ı venı ın aatı tc hs et- d 1 ·ı · · · ı· · · · rnistir sın a ngı terenın vazıyetıne ge ınce dır. lngılız - Italyan an1asması tefer-
- --.. -*- - lngiliz hükümeti başvekil B. Cem- rüntile tetkik edilecek ve Fransız na-

Edvar Biyango 
Fuar gazinosunda ha
raretli alkışlar topluyor 

• berlain'in avam kamarasında yaptı- zırları bazı mülahazalar serdedecek-
8. Göbels I spanyanın ğı beyanat hududunu açmaksızın bu lerdir lıı_giltere de karşılıklı olarak 

BERLiN, 21 (Ö.R) - B. Hitle- suretle tayin edilen siyaseti takviye Fransanın Italya ile girişe::eği müza· 

Tango kralı Edvar Biyango ve arkadas-. ~ 

ları büyük fedakarlıklarla lzmire geti-
rilmiştir. Buna rağmen f iatler ucuzdur 

Her aktam &aat 19 dan gece yarısına kadar cnfe& bir müzik 
neteli dan& havaları lzmir!ilere zevk ve nete veriyor ' 

PAZAR günü saat 11 den 19 a 
kadar TEDANSA/v 

re 49 uncu yıldönümü münasebe- Yeni Paris s~f iri etmeğe mütemayildir. kereler hakkında bazı mülahazalar-
tiyle saymz hediyeler verilmiftir. Paris, 21 (ö,R ) - ~ransız ve in- da bulunacakttr. Çünkü Fransa lngil· 
Bir buz dolabı müeaseıesi taraveti itimatnamesini Verdi giliz başvekillerile hariciye nazırla- terenin Akdenizdeki menfaatleri bir· 
daima muhafaza edilmek üzere Paris 21 ( ö .R) .-- Reisici.imhur rının l.oPdrada yao.ıcakları mü~- birini tamamlamaktadır. Bu sebeplE 
soğuk hava mahfazası içinde tu- B. Lebrun veni ispanya sefirini ka- kata 8 gün kalmıştır. Forayn Ofıs, lngilizler bu müzakereler hakkında 
tulan bir büket vermistir. B. Gö- bul etmistir. Sefir itimadnamesini tabii olduğu gibi, simdiden bu çok bazı telkinlerde bulunacaklardır. Na· 
beis plebisit münaseb~tiyle söyle- verirken Fransız lspanyo) ci.imhuri- mühim konferansın programım ha- sıl 1<i lngiliz - ltalyan müzakereleri 
nen bütün nutukların toplandığı yetçilerinin ideal birliğinden , istiklal- zırlamakla meşguldür. 2S, 30 Nisan esnasında Fran"tZ hükümeti de ay· 
kıymetli bir cildi takdim etmi,tir. lerine ba~{iılıklarından, ulha ve in- günleri yapılacak müzakerelerin nini yapmağa fırsat bulmuştu. 
Nihayet bütün ıan'atkarlar esnafı sarılığın yüksek duygularına sadakat- hangi meseleler üzerinde olacağı ispanya ve merkezi Avrupa me· 
da san'atlarına göre kıymetli he- lerind~n bahsetmiş ve memleketin tesbit edilecektir. lngiliz hariciye na- ı.deleri müzakerelerin ilk haftasında 
di;cler sunmuslardır. vaziyetini izah edcıek ] panyol mil- zırı Lord Halif .. ks henüz Londra ha- olacaktır. Mi1li müdafaa bakımındar 

· !etinin hürrİ) et ve müsavat İçin uğ- ricinde istirahat etmektedir. Hafta iki memleketin harp kuvvetlerini 
Bulgar Milli banka raştığını ve Fransa ile umumi ve gü- sonunda Londraya dönmesi bekleni- artırmak meselesi birlikte tetkik edi· 

.. d .. rü B l r dd xcl münasebetlerini artırmağa çalı- yor. o zaman Lord Halifaks Fransa lecektir. Zira aralarındaki sıkı anlaş· 
mu U e g a a şaca~ım öylcmiştir. sefiri B. Korin ile mülakat, edecek ma dolayısile lngıliz ve Fransız harı: 
BELGRAD, 21 (A.A) - Bul- B. Lebrun cevabında bu his!!iyata ve Fransız ba,vekili B. Daladiye ile :cuvvetleri birbirinin mütemmimi sa· 

ıariıtan milli bankaaı müdürü B. iştirak ettiğini bildirmiş ve lspRnyol hariciye nazırı B. Bonnetin Londra- yılmaktadır. 
Boıil~f ve Bulıar devlet demiryol- milletinin geçirdiği acıkl'ı devre için- yı ziyaretlerinde müzakere edilecek Buııunla beraber bu meseleleriıi 
ları müdürü B. Petkof Belrrada de kahramanlaRının bÜtiin -diinyaca meseleleri Fransız sefirile birlikte let- daha derin bir aekilde t,.•1-iki ~ksper· 
ıelmitlerdir. &akdir wildiğini ili"•e etmiştir. kik edecektir. ı .. .re bıralul..:.alıtv 
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Zeytinyağı 

istih alalı 
en Y O Roma beynelmilel ZiTaat en 

tüsO, bitmek üzere olan 1937 .. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( M h B lk• d t b• mevsiminde istihsal edilen ze 
: Büyük bir casus· . a mu re e ısa ını _aşı yan _ır yağına dair ataiıdakl mal 

:: luk romanından B T .. k d t •h• toplu ermektedir : 
f_ng·Iİz_kadınınlD esrarengiz hayatı) ll U.r yor UOUD arı IOe Umumiye~ itibariyle, mevaioı 

L. ..... l..~l!.!.~~.~~r......... bir bakış.. Bugünkü .. ardin.. :,ı.;:~:.t..ı:~1:!t:·~~ ~ 
_ 28 _ bin bir gevezelik ediyordu. Sybil du. Öpmek için dudaklannı arı- 932 den 1935. 36 ıeneleriıle 

: • zorlukla tebenüm etmeğe s:alıtı· yordu. Sybil çırpınmakta idi. Hen- dar olan bet yıllık reko1te v 
Merdıvenden ayak ~esleri ~~lı· yordu. Pennvitze gelince o timdi nina-ı yerinden kalktı. Bir ölü ka· inden f zla bir rekolte elde 

yordu. Suatulu. H~nnınga bur~ endifelerinden tam men· kurtul- dar sararmıfta. Ayağı masaya iti- mi,lerdir. Çoğunaa·da malaıal 
dan uz kla.tt~. Sybıl de kolon~lı? duğu için Sybilden başkasını dü- of erek buz kovası devrildi. yet tyi olmu9tur. Bazan meHI' 
o ı?" geçti. T~ zam nı ıdı. şünmiyordu. Şef, mesai arkadaşı Pennvitz Sybili bırakara1c doğ- nanistan ve Kıbrista olduğu I' 
Hennıngs Pennvıtzle karşılattı. kartısında ııkılmağa lüzum gör- ruldu: azami mikdua yük.aelmit Ye 

- Al~anm.~f~. kolonel ... Bey- meden eğleniyordu. Yanındaki - Herzen ne oldu? hut, ltalya ve Portekizde ot 
hude telata duttük. yüksek osyeteye mensup bir ka· - Hiç birtey kolonel... Ben çe· gibi 929 • 30 da elde edilen a 

- Anlamadım. Naaıl beyhude dın olsaydı daha 15 ygılı olmayı kileceğim. Huzurum sizi sıkabilir. lıaddo ye.1datmı9tır. 
tcl8.f? bilecekti. Fakat beyaz Papaganın - Hayır bayır gitmeyiniz... Bilumum zeytin yetiftlren 

- Aradığımızı buldum. itte bir dansözü için bunları dü~ü~me- Ben Belkisi kucaklarken siz de si- J leketlerin 937 • 38 mevııi..m!bldlll 
bakınız. ğe m hal yoktu. Bunu Hennıngse garanız1 içiniz. Bana da bir sigara zeytin yağı istibıallb yektno 

Hennings çekmeceyi açtı ve göstermek ister gibi Sybili belin- veriniz. Pcnçere y nındaki komo· Mardinden bir mÖnzara milyon kentate balii olmu,W• 
brotürü gösterdi. den yakahyarak yanaklarım okşa- din çekmecesinde sigara var.. ı M d: (N' ) z d kt 1 

1 
M dı' Zeytinyağı ihraç eden bet 

Kolonel ecnit bir aoluk aldı. Ar- dı ve arkada~ına sordu: . Hennings 'komodine ya.klath· ar ın asan ~mıfd· ••rtamam'!ın. od orh'"ark .. aril . : yük memleketten tiçU ı lspall 
kada,ının omuzlarına vurdu: A · · H kü" ··k d . ne o mevıımın e u muıı ıc T C .. ü 'L I 

- zızım erzen çu ostu- Çekmeceyi açtı Sigaraların yanın· Y" b" d ~ . k ti tt' .... b' d t bd'lh ta unua, ve ezaır, t poea s 
Oıdukra terledı'k ( b ( ? ' 1 uce ır agın tepeaıne ene en• C ıgı U yer. e C l aTa V• •kd a f 1 - tih J!!tt 

- :r •• mu nası u uyorsunuz. da bir tabanca da vardı Aynadan . k l . . . I O d b ünkü' •• Ma mt ar an az a il ı sa a 
Pennvitz kapıda duran Sybile _ Nefis kolonel.. . .: . I mıt ve ovayı te me eyıp uçurum- ııye ~lmtf er. a ug r- e lemi terdir 

baktı. Parmağiyle itaret ederek: .. .. . kudurm'!~asma Sybıl. u~er~~: çu · dan atağı atmlf görünen Mardinin C;f ine gelmit ve İfakat bulmUf. Vo y ' ., • 
- Ah fU Havva kızları hep i -:- ~~ rzdel d g~~lerc, b bk se1ı.1· lanmak _ıs ti yen Penn:vıtzı goruyo~- sert çehresinde dütmandan kor-' ifakatin mükafatı olarak burada Bugday ve un 

meraklı feyler ... Orada ne duru· i:1ege ayı r a .ar a ın 'ir du. Sybıl çırpınıyor, uslu ve nazı ' kan bir if adedcn daha çok düşma·: bir fCYler kur mut ve adına Mardin 
yonunuz matmazel... errHe... . d ıtak. l k olmasını yalvarıyordu. tneı. hitkim bir otorite okunur. Mar- denilmi .» s•okU 

· 1 1 enmngs ua arını ısırara Henni gs tekrar· cekroeceye d" b · d'" la Ar ·· ihl · d V kd' I.' 
.-:- Affı~~z.~ ri~ eder~m ko onel. sustu. Pennvitz ise fütuhatmdan b ''"t 1!1t b .. .· d d l••- ın, u tepc:yekaluşbmilan tka~~uzk • (F"tuhap muver) r del rıkn.tenb da L ı Mütaha&8lS Broomlı&ll 

Burodan gurultüler gehnce yalmz 1 k . . d aK ı, e 1 a anca uzcrm e 0 :---:. rmdan masun a me ıç.m u- u u ,am a ı ı a m a 11u .. 

olduğunuzu zannettim de... gurur anma. ıstiyor u. . h. Şimdi bu tabanca ile lcendı.11• rulmuftur. Zaten eskiden böyle bir 1isim için fÖyle der: buı!1-J ~unJ stokunun l t~ 
- Haydi haydi. .. Öziir dileme- .. - Hnydı H_erze~ ~enı°.!. me~; nin en mukadd~ varlığın~ !~a- ~anrruzdan maıunıkalabilmek için <cRum memalikinde hükümdar dekı. vazıyetl lıak~m~a bır ~ 

e ihtiyaç kalmadı. kı.ımde o!~ayı ~ster ı~tt degıl ~m. vüz e~en 'ada~ı .tepelemek ıstiy«;>r-. dağ tepel~riİli 'en emin bir melce 1 Herakliyos zamanında Can .o "'lu ~ım ve DCf"elmiftır. Bu 
Pennvitz Henningı ve Sybile ltı1'af e_d~nız .. : • • . . ?.u· Bı~ ~ral!k elı ~'!>as;ıcayı ~l~~h bulurlarmı~. Hakikaten, dütmanın 1 Enüs namında bir .sergerde türe- gor.e ıon alta ·yılın rakkamlan 

b ktt Pennvıtz elım Sybılın memelerı· uzere ıc:lı kı Pennvıtzm aesı yuk- bu 1300 metreye tırmanabilmesi 'mif. Bu taki halkm tiki.yeti üzeri· ledır J 
's· f k 1 ne uzatb seldi·· ' ·. · '" · 

1 
• ' • • · ı d 'L d' · · ı... 1 ... L h"'kü' d t _r. d b h t Şubat 1933 de 648.070.000 - ır teıadü &rft atmanıza · ·· . . , ıçın ucurum ar a Hen ısını .ne aK ne u m ar arıuın an u ava· · 

yardım etti. Sizi takdim edeceğim. Sybil •iddet1e çekildi. ,...:_ Azizim Hc;rzen sigare.tar e etır;.:..si. lazımgelir. liye gönderilerde bir tahauüngab • 1934 • 5s7.73o.ooo 
Binba,ı Henen ... Matmazel Bel- - · Pençelerinizi çekiniz kolo- oldu? ' . l nt'.ı asil Türk tchri, lsadan çok yapmaıı emredilir.. » 1935 » 624•157·000 

klı.... nel... Biraz nezaket... Henninss ,kutuyu aldı ve kolo. evvel yasıyan bir Türk medeniye- Mardine gelen Enüa kale üze· >t 19~ • 4 72·560.000 
Henninga hürmetle eğildi: Pennvitz bir ke.bkaha savurdu. nele uzattı. tinin 

1

ihti~mh devirlerini tatmı~·{rinde gördüğü ate• yerinin Din » 1937 » 34ı.900.ooo 
- Şerefyap oldum matmazel, - Binba~ı Herzenin huzurun- - Çok mu içiyorsunuz Her~ ttr. Romalı!arın Merdinum, Bat- adın lranlı bir rahibe ait olduğunu » 1938 .~ 326·5~0.000 

dedi. da mı aıkıhyorsunuz. O en eski bir zen? Bu aktam biraz sinirlisiniz limyoaun . Menide adını taktığı öğrenin< ziyaretine gider ve ar· Şu hald.e ~unya buıday ıdııııllllf 
Pennvitz aradaki buzları tama· nrkada,ımdır. Sonra çok ketum- dedi. M rdin milattan asırlarca evvel kadat olur.Ve nihayet bir cün a-iz- 1933 ten lberı yan 7'&nJ& azı .. 111 

men kırmak için ilave etti: dur. - Hala birkaç. dakika evvelki Mezopotamyada ün &alan büyük lice rahibi öldürerek bir yere. ı?· hı:.. • 
- Aziz doatlarim, madam ki Pennvitzin elleri tekrar Syhilin hadisenin tesiri altındayım. ı bir Türk medeniyetinin parçasını mer. ltt anlatılıp sorulunca rahıbın .Yolcu ·.Ve eş ya nakit 

lfler yolunda ... Şu ıon tifCyi birlik- gü~el d~olt~sinde ~ol~fmak _is- _ Haydi canım, dalı bir fİfe temsil ediyordu. . öldüğ~nü söylerler ve k~lede bi- f . . lB -1 
te botaltalım. tedı. Sy~ı~ yme çekıldı. Pennvıtz içelim. Su Maynlı cağırmız. 1 Bu medeniyet, Dıcle kıyılarını ualar ınşa ederek tahassun eyJer. y,a l ıçın me,,u-.... ~ 

Herzen ve matın zel Belkis o- J>u mukavemetten hoşnut olmadı- Hennfngı z.ile b ;tı. Emirber k phyan, Fırat nehri ortalarını Bunun üzerine fdıre, öldürülen arasında yapılan 
dam geçer misiniz? ~ını . gö~ter~n bir sesle hay;kırdı: geldi. , aşan Mazı dağından, Batman ve r~~ibin. ismi olan Di~'in başına . . . , . , l" , * · ' - Madam ki itaat etmiyorsu- - Ha .. lfte bizim domuz kafalı Savr sularından Meraf yanlarına Suraynıce Mar (Azız manuına· an QŞma 

Ôça de alçacık maaan.ın etra~ı?· nuz ~çiik Belki .. .Şizi cezalandı· gelebildi. Metrdotele söyle bir şi- 1 
ve a9ağılarda Midyat dağ~ar;ının ~ır) kelim~si. il~ve e.d.ilmek aure- ~İry~l.lattnda yolcu w .. 

da oturmutlardı. Pennvıtz Sybılm racağım dedi. Daha ~imdi bu ka· ~e .. şampanya daha getirsin. t w.ndığı yere kada.r genıflıyen tıy)e .Mardm ısmı v~r~lır.» . . . { hakhyab ıgın 18 memleket ~aa 
ya~ında.yer ~1'!1ıftı. H~nni~gs. tapı dar. çekingen de(;iJdiniz ... Tamanı - Metrdotel gitti kolonel... Kom~k .medeniyeti idi. Komu_!clar, Mı~'ah lber. t~ıh~ ahıbı Saıtla 23 ~art 938 .tarihinde ~ır 
k{U'fılannda ıdı. Pennvıtz bır ham- ıekız sayacağım. Sonra cezanız - Nasıl gidebilir? Mardın n Erdupe adını tatıdıgı bu p8fa uıe, Mardının Klyanyak dev- latma . ımzalanmıttır 1 Şı 
lede kadehini boşalttı. Çok, lüzu- lVerilecek. .. Bir ... iki ... i"ç ... Ceza.. - Takımları ot~le getirmesi la- ta-rihte Asurilerle uzun müddel leti seraskerlerinden Mardinyo- kaclClr 15 memleket taraf 
mundan fazla neteli idi. Misafir:! Sybili yaknlv.dı. Kollıırmı mu- 1 zımmıf·· Gitti. harbederek onları kendi kuvvet- sun iımine izafe edildiği iddiasın- tasdik edilmit ~lan bu an 
ferini netesine ittira.k ettirmek için kavemet edemiyecek bir hale koy- -BiTMEDi- lerine ram etmiş, Diyarbakır ve da bulunur.. Almal)ya, JsYCÇ ro.Noneç.tara 
--------------·---- Mardinden ayrı daha bir çok fey- Bütün bunlar belki birer Tİva· dan henüı. tudik edilmemiftir• 

ler kurmu,lardır. Nihayet hıristi- yelten ibarettir ve doğru değildir. Anlatmayı imzalayıp tudik e 
yanların Allahından (hadan) 602 Fak~t doğru olduğu muhakkak kmı 1 ajustos 938 ciinüne 

BütünA·~ 

.Annesi yanı da ya-
şamak istemi e 

12 yaşında bir çocuk hakkında 
bahsediyor •. verilen karardan 

. 
sene evvel bir aralık Asurilerin olan bir şey varsa o da Mardinin tevdi etmemit bulunan d...:..m• 
hakimiyeti altına girmif, ve ~ehir. Tür:klüğüdür. hakkında eaki anl&fmalar ...... 
yukarı Mezopotamyayı Asuriler· * tatbik olunacaktır. 
den temizliyen Madi Türkleri eli- * 

ltal,yada 
f ş· ba,.ramı 

ROMA, 21 (ö.R) - Bugün bü· ne geçmi•tir. . .. ~.UGO~K.° ~A~J?I~ l '/ ' A ·-
t .. it t d · bayramı parlak biri Bundan sonraki günler hayh ~urucu Mardını edmdıgımız ma- ngı lZ • men 
un a ya a lf • 1· 1 • . b . d . ah l t k · l tcsit edilmiş f asist re- karı.şıktır. Iran orduları 19ga ıne umat nıs etın e ız a ça lf ı • k • b • ı ·., • 
?.1e~ ~ımbe abada kaza,ndıg:.ı ......... ug-rıyarak bir müdd,.t. f{.iyamyan Şimdi, gelelim bugünkU Mardine: an lŞ lr lgı 
ıımının u s ...... , ..., . M" d' h' ·· h k k• · 
vaffakıyetlerden bahsedilmiştir. : d&vletinin ~!inde kaldı. Sasanılerel ~r ın, ıç !up e yo... ı, men_ı- Londra 21 (Ö.R) _ Oiploal.-ıl 
.......................................... 

1 

g~çt.~. Ni~ay.~t burada . Rom.~lı.~arl leketın en çok ıhmale. ugramıf bır mahafil eilahlanma işinde lnsilk 
lunmadı- 1 irin kendisine kanı kal- thqkum surduler, a.raplar hukum parçasıdır. Osmanlı ımparatorlu- A 'k . b. 1.... . L __ 

~ ' ·· '"l y ·· ·· ·1 ~ h k k' T"' kl'""' ·· ·· men an ıı ır ıgının ruu;ır binde bir muhabbet duygusu be- s'-'rdu er. e bu hukmu Emevı c- gu, u, ço es ı ve ur ugunu ı k.d' l 1 1 T 
lirrnemişti. Mahkemenin kararını 1rin, Abbasilerin,Hemedan ve Mer-Jbunca istilalara rağmen muhafaza ı~nı 8

. me çn ışı ~:ı n~1 .U: - iyi 
isyanla karşıladı On defa annesi- van oğulhrııun gelip geçmeleri ta- etmit bir •ehir1c aala alakadar ol- . an tıl~~k"'m: kte;;. ıın 

· ... ) - ' d · _cı_~· • kk" · ı tara umum er~ıuım 1JUU1 
ne teslim edilen °ve her defasında !f kip etti. Ve bütün bunlardan sonra mamıştır. Buna coğrafi vaziyeti· ışalrke~ tc af 1 e ie ~-:~ r. L!-L: 

bin bir zahmete katlan rak kaçan (l;lıcrı: 497 Artık ogulların an nm. v-e mevıuının tera ıye g~yrı :ı b·ı k 
· ·' · M d' d · !kl"'r · T' ·· •t ı · · d~ M aen ayıra ı ece çarpııma no 

N k 17 N" ' 1 babasının yanında yaşamak ıstı· 1 l~ga:za ar m e ıstı a ını ı an et· md.uga~ t~lcUfUhınzımtm e ınce h ar-1 nm İ7..81esine çalı§llmaktadır. 
evyor ısan tıyor ar: yen çocuk nihayet çocuk mahke- tı. ı~ gıt ı çe.. arap. atan, ve e ~m- ~ __ -

Ju)iyus Frankelle karısı Roza mesinde hakim Herbert O'Brien 1 Mardinde Artıkoğullarından on mıyetten du,en bır belde halıne ı la yürümektedir. Orta mıeklel"I 
On iki ya9ında koyu kıvırcık f rankel mesut bir hayat YAfıyor- karfısına çıkarıldı. 'yedi hül,ümdar gelip geçti. Ve gelmi~t~r .. Bakımsızlık ve ~ika~di ı mevcudu üç yüzü geçmİf, tu9 

.açlı, gözleri kıvılcımlar saçan bir lardı. Harvardın doğufu onların Her bert O'Brien çocuğu dinledi. bunların gelip geçtiği tarihte Mar- Ma!dı~ı ~ır kaçak merkezı halı ne nakıs tetkilatlı okulların 
!;apkındı. Kanun onu anasına tes- saadetlerini kuvveltendircceği znn Küçücek kalbindeki heyecanları din en yük&ek fÖhretini buldu. ~er getı:.mıştı.. . . . .. ı diier müraca.atlcri kartılıy~ 
lim etmİfti. Fak t o kanunla alay edilmiftİ. Halbuki i' berakis oldu. dinledi ve: sahada, ulum, fünun ve sanayıde Cumhurıyet ıdaresının tecssu- cak suretle dolmuttur. ManUll' ... 

ederek babasiyle yaf8mak iıtiyor- Mütkül bir doğum Rozanın sıhha- _ Beni babama teslim etmez· fevk iade terakki ve inkitaf etti. aündcn sonra Mardinin çehreıi 1 kıymetli vali f ehmi Vura1m 
du. Bunun için insanlarla mücade- tini sarstığından baba yedi yatına seniz kendimi öldüreceğim. Bunlardan Necmeddin llgazi Ha- tedricen değifmeye ve layık oldu~ · meti neticcai muhtqem bir 
leye atılmıt bir çocuktu. kadar oğlunu yabancılar elinde Diyen bu çapkının alevli gözle- lebi de Mardine raptetmİf ve Mar- ğu rengi almağa başlaınıthr.Cüın- evi binası da kurulmuftur. 

ilk defa olarak 23 ikinci Kanun- büyütmeğe mecbur !kaldı. Juliyuı rindeki lı:nrarm ne kadar kat'i 0 1.f din Suriye ve Irak aruında mü- huriyct, Mardini Önce kaçakçılık- Mardin daha ziyade bir 
da ,af akla be.~ab~r onu ~ro~~vay f rankel bu 11kınt~I! ~ü1?lerin. w ~e duğunu anladı. . . . . . jhi~ ~bir ticar~t merkezi hali~e gel- tan ko~umu• ve kurtarmıf,. so?ra tehridir. Tarihin methur. M 
kaldırımları uzerınde bır koteye zaman. sonıı:. erc:~e~ını bılmedıgın· Hakim ehemmıyetı ıhbarıyle mıftı. Halen burada Artıkogulları medenı sahada terakki ve ınkıfa- tamya ovasında her nevı tal_.. 
kıvrılmıt buldular. Nevyork gaze- den yeıse dutmuftü. bütün Amerika sınırlarını geçecek 1 devrine ait sayıaız denecek kadar f ına çalıfmlfhr. mahsulatı fayanı hayret bl,..ı-ı 
telerinde bir küçük haber çıktı. Günün birinde buhran yüzün· mahiyette bir karar verdi: Jçok asar mevcuttur. Filhakika, Mardin, imarı üçlte yetitir ve Mardine mühi8 

ikinci defa 26 lkinc~ ~anunda d.~n İfsİz ~ald!··· Kü.ç.ük ~.uv~. çök. Büyük dikkatle okunmağa de-ı Mardin,, son Artık hükümdarı bir yurt parçaaıd~r. Burada 45-50 bırakır. Ka:ra hay~ane.tı v_e 
metro vagonlarından bırınde yarı tü. Roza aılesı nezdıne dondu. Ju- ğerli olan karar fUdur: Şahabeddın Ahmet tarafındaıa derece meyle malık sokaklar mev- rın mamulatı da tıcari lft' ... ~ .... 
çıplak titriyerek uyurken buldu- liyus Frankel de oğlunu alarak «izzeti nefai yaralanmıf olan bu (Hicri: 811) Tebriz sultanı Kar.&· cuttur. Toprakları bu derece arı- de önemli mevki itgal eder. ~e 
lar. Gazeteler birer makale yazdı. garba gitti, Rcnodan geçerken ka- samimi çocuğ; kendi kendine a-lkoyunlu Yuıufa temlik edildi. On· zah bir tebrin imarı elbette çok pata-Diyarbalur hattının 

Oç~ncü defa, bir Şubatta, onu rmnı kanu~i olarak bo~adı ve yine bip olmak gibi esasi, moral ve ma- dan Akkoyun1u!ara geçti. Cihan- mütküldür. Buna rağmen Mardin- Mardin ikbu.diyatı üzerin&t. 
P~~ılvanya garında yakaladılar. R~za adlı bır batka kadınla evlen- nevi bir hak tammaktayım. Bura-lgir Mirunm oğlu KMım Azcrba- de bir çok yenilikler vücuda geti- darbeler vurmuttur. EY~ 
But~ ~~z~!elcr ~undan bahsetti. dı. da 6abık bayan Roza Frankelin yicar.dan getirttifii seksen bin rilmit bulunuyor. Mesela, ana cad- 1din bütün rk vila_Y~t~erınıll 

J?o~duncu defa ılk gazete.~ep~~: Bu ayrılıktan dört sene sonra Juliyus Frankel aleyhinde bir da- 'ı Türkü bu ha valide yerlqtird.i. de parke dötenmif, üç aile parkı ~gane traıuit :merkez~ ıdı. '!" 
!~rı !me onu Brooklyn kopruıu Frankelin yeni ailesi Linden ,eh· vası değil, Hovard Frankelin d"'. Akkoyunlu1ardan sonra lran teıiı olunmUf, mezbaha ve katap yeti Türk hattının ıflemeıte 
uzermde buldu. _Ana mm. y~nın- rinde yerle~iş bulunuyordu. Ho- vrun mevzuubahstir. lSafevileri hükmü altına giren çarfısı İllfA edilmif, cadde üzerin- maamı mÜ<eakip tabii olarak 
d~ı;ı ka~~ıı ~ocu~un r~smı gazete- vard babasını, üveyi annesini çok Hovnrd ne istiyor? Babasiylc Mardin Yavuz Setim zamanında deki pürüzler kaldırılmıt ve onla· ıılmııtır. • • 
lerın bırıncı sahıfelermde çıktı. seviyordu.Hakiki annesine de haf- birlikte yasamak değil mi? Şu (Hicri: 923) Diyarbakır valisi Bı- rın yerine betonarme binalar yük- Şehrin sıhhi durumu eJ': • 
P~l}~. asi çocuğu artık anası ~ezdi- tada bir mektup gönderiyordu. halde babS:siyle ber ber ynşasın .. ' tkh Mehmet aşa tarafından alı- selmi~, iki umumi hala açılmıf, Mevcut memleket ha&ta~~-
ne ı::ondermekte ısrar e~edı. j Kocasından, yuvasından ayrı dü- V c haftada bir defa annesini gör .. 1 narak Osmanlı imparatorluğuna ayar e.ati dikilmiş ve nihayet J yirmi 1heş olan yatak .sayJsı b ı 

Bır çocuk mahkemeame verme-! en kadına gelince o doktorların meğe gitsin ... » !ilhak edildi. elektrik tesisatın baş!anmıttır. cı karşıhyamadığı abetle du 
yi tercih etti. ted visi sayesinde tamamen aıhha· Bütün gazetele:- baba ile oğulun * Aradan devirler ve :..sırlar geçmi~: elli yataklı bir sağ.it~ yu~·-

Bütün Nevyork, hatta bütün tini lcazanmıştı. Çocuğunun cazip kucaklqmıf resimlerini ne4retmiş-j Şimdi, Mardine niçin Mardin olduğu halde yenilik namı altında j intası tekarrür etmıttiı'· M T'tı tJ 
Amerika, Linden iehrindeki ba-

1 

mektuplan, analık sevgisini iate· lerdir. Bahtsız ana ve onun göz ismi verilmit olduğunu tetkik ede- bir tek tafa. daha sahip edilmiye.n İ trahumla mücadc~e teflci a 1 
•• 

hnsı nezdine gitmeye and içmif mişli. yaşları unululmu tur. Fakat oğlu- lim: Bu huımstaki rivayetler muh- Mardinin kısa Cümhuriyet devrin·, eyi iş görmektedır. Hastane_. 
olan bu çocukla o.la.kadardır. 0-1 Bahtsız annenin feci akıbetin- nun saadetini istiyen ana, şu hnf- 'tel'ftir. E&bak Mardin müftülerin· de bir çok asardan sonra elektriğe dispanaain açılmasından 

1 
• 0 

.,_ 

nun adı Havard frankledir. Kı- 1 dcn müteeJtsir olan hakim çocu- tada bir günlük ziyc.retlerle oğlu-' den Abdüs!e!am bu isim hakkmdnlde pek yakında kavuşacağım kay- 1 dır ki, nisbeti yüzde 75 °d~ntmll 
vırcık saçlı çnpkın polisi çileden &un ona t~lim edilmesine hükmet- nun timdiye kadar kendi&ine ka- 1 fU miilaleayı yürütmektedir: detmek bu sahadaki terakki ve in- hum yüzde 30 za kadar 
çıkarmıf gibidir. Gazeteler Ha·: mitti. Halbuki Hovard ana.ama ta- palı kalbini teahir edebileceğini 1 dran hükümdarlarından biri- kişafuu .açıkça ispat eyler. tür. TOKIOY 
vard f ranklin bayatını :fÖyle anla· mmıyordu. Onun yanında hiç bu- umarak müteselli olmaktadır. 1 nin Mardin adında bir oilu "Rr· Marclin kültür ıah.aamda da hız· 
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··Kaaınlar adası -· PiÇ KURUSU 
~ ~ •.•••.••.•••.....•••.•..••..•...... 

Sakinleri kadın olan bu ada
Şarkı,8~!1;;~1f ;i;~~g;!;~~i~~~içinde dan erkekler kaçıyorlar .. 

Hemen hemen sadece Han'a· doğru değildir. Bunu, ancak iletide dan bit- kaçı deırhal kul eritlo 

172 - Şükrii 
·· · ······· · · ···· ·· ·················· ·················~ 
Yazan: Kemalettin 

B h • J k b L J k k •• d • ( • 1 b lann ya,adığı bir ada meycut ol- Kimseyi yanlarına raldattırmak kottular. Çok geçmedea en bü a çe ın er en u "aran 1 oşe e ış enmış o an u duğunu blliror mıuunuzr iatemirorlardı. Beru adamlara incileri, en .~lak ~lbnl!"'~' e ~ • f"" • d k" • h b • l t Bekledikleri Lalde Ademlerin kızıyorlar ye onları adalarına çı· leıunlt en ıüalü elbıselennı ııeyı:aıf SeSSIZ 3Cl3 an JmSeDIIl a eri 0 mamJŞ 1 gelmediği Hanalarm aduı.. kartnuyorlardı. olarak geldiler. 
~ im tu 1 Ded' Seb ti no b'r ani inde Sebaatiyano bö,le ıö,ledilden Bununla beraber bu HaYYalar Oraya ilk defa olarak ırinnlre içlerinden biri. eior lldncl gell~ 
Teo:r~arı:uhafı~t bmandanına olan bi~enle::T:;apbiı iti ;miadı. sonr& ağzmı üçüncü defa fıçınm ne ~zel; YUzlerl_,!'leotlpatrankıadı:ıkl- muvdaffakH olanl Madam Hpanri Mor- tehadatda ~~dletmekl Uzereet~laeak 

' • b ..ı G ~ı k ı · d d bu f k ne ...,nzıror Yo yucu an ar can ır. anr orıran, anamarı « ara ar... at arı• g rmeao 
vaktm raklattııımı. cün Üf onu u ere : .. . . , muıo ugun!' ay~ 1 Ye ~e er •· ınııha el peri Tiicutları kadar lı ollardan ahııak ilzero ırel- buna kartılık olmak üzere Hl dl .. 
önünden a,rılmamutnı haber Ter- - Sus Hır11tıdı .• dedı. Yapan na kana ıçecegmden emın, mu•- tehrr 'k --"- Bo-·-ı d ~( r K. , __ • ..1 -Lal( l tan • l • l ilrüt eki • ı d 

• • ben d "T ara fıçııı yaptı lu" u a b ve avurtlarmı ,arapla mil arrı Te çena. ~ ..... ann- g zaman, aptaa ....... ... ı n- cevız enn ç ec enrı.. 0-
mıDitt!. f d L.L •• ..1 x. e~ı .ım. fU ' P d ~d l da altın Te gümüt ırerdanlıklar ta· den de uker toplırabllmek rolunu nize atacalı:lannı, ne kendilerln.e, 

ter ~a taa • ...__o eır ne yap 1 ~e.. • 0 ur u. . ktlı .. Elbiseleri en kıymetli tatlarla bulabilmltti. no de batkalanna farda " re< 
lenen carıreleri ııönıaek bahane- - Ham bu gece taraba ag-.ı:ını Bu sefer de Sebaaltyanora ra- ,. 1 .• 1 .1 t b 'h 'bl H Ond Çl l•- S it, --'-ı-:~ı ·"rledı'l-
. l b-L • • H • •• :dı • ·· · kt' h • ek __ ,_ dd l suı u. ncı er, es ı IJl •• or ter an IOlll'a nır...... m cea _ ... "" ~·· 

11r o auçere uuııı,. ın... 11 ıunmr~e m. • at flll'ap ıçm muaa er oma .. bol Bleklı' d 'bl k lar Kaplan Diıier taraftan bir takım kadut• 
görmil,. ona da arkad&flan ile be- - Eger bu gece ben pra.ba ag- d• • • • • ır gı Ol'l&D ' l d Ln-:ıı. b'- ı__ x. ' 

ber lı: "dorl d • .. 'd ' b L 'f ' Bu kadmlar tabıaltn bır ceono- aduınm rolunu tamamen açmıt- ar a ,...,.... ,.. ... rı11 IUJI'• '" 
rba aar

1 
ar or~._ b:° a, de n- zıb~uv~f .~ld~ u kt':" yarın Hıriıtidi, arkadatını kulağın- tinde ratırorlar. Orada medeniro- lar, ahaliıl ile temasa batlamıtlar- rirorlardı. Beraz derill tacir, bu 

Ut sa onuna r-ın r '1er e vo ta aıı 1. 0 urece 1' dan yakaladı. ti' h ' b" d' · -'- s b-Lı. d ... ,ı.rtıcı Taziretten kurtulmak Ala 
l 1 ak b lunmalan • • Ve Sebasttrano duyduklarmt n ıç ır en ı,e11 Y-· a .,...,.. ır. r- ,,... 

top u. 0 • ar u emrım in H . t' d' 1 th - Senem, dedi. Şarabm met- rin kahvalltmzı aldı.klan aonra, Kaplan aduı aballıl ticarete karıia atladı. K.a11kçılar, lq 
Tennı!t1: • 

0
. 1 bıı . 'f •:- 1 ırı;.; 

11'.~h~ d8; · hini yapacak vo taraP İçecek ııra öğle remeğini nerede temin edece- koyulmuftu. Demir ve bıçak alır, hesiz ki kadmdı. Karık rola ~dd&. 
Hıktidı 1{;~ oa, ~~1 1 !' Kese e ç ı:'1i'ıa1':; ı. . 1 • değil .• Bir dakikaltk gecikme ıon.. ğinizi, dütiinmirorıunuz. Yemek- altm ve inci verirlerdL incinin lnr- Fakat gemi re dofru dejill det, ad.,. 

lç!n ~~1 ?'0 arını ":~ıtlt~ dozmonun e e muavın erı ra hepimizi bir daha ,.rap içemi- teriniz ağaçlarda bulunuyor. Eli- metinden o kadar bihaberdiler ki, nın bir girlntlılne dofru ıridl Ol'< 
agaç dıp eruıe ı a~d ayrıl gı er~ vB 1jk· . t V T . td .. t cek hale sokar. Canını ıevme:ı:ıin nizi uzattığmız gibi koparabiliyor- onları, Kanu adtnı yerdikleri ka- du. Derken önlerinde belf(lk bir 
onları sararın ç e top anmaga ke . . 1 ıKmpsrıı. °':•b. daahsı 1 b0 • urk • ama .. Şarabı ıe•erıen diı.t bnüme. &unuz. yıklarının burnuna çakarlardı, ar· perde gibi aık ıık aJaçlıkh onnaıll 
te.ketti. me ıçm o:ı:mo gı ı a ır aç • ah · 1 d k _Ll d beli d' y l oırtad Sebaati k k ' · tut tu Sebaıttyano awrdunu fıtıren Fakat bu kadmlar bedb t m- nı zamanda a tı a, ar ... arın a r ı . 

• nız a ran yo • ıt~. .mut ~l va.z'yeti Teoayay.t. tva.bı bir yudumda yuvarladık- sanlardır. Çünkü ne kocaları, ne kullanıyorlardı. itte, orada Kaplan ad- kad 
tu. Hui tidl bu ka,b 1 h ~ :"r:.dc lazı..:dı tan sonra iıtemiye iıtemire Hıria- arkad&flan var. A,ka ıu1amıt, aj.. Pana.ma kana.lı açtldıktııa IOlll'tl ları, ona, kendllerlno harat ~ 
ha 1 d n ° muını • Sebas~·r 

0
, • tidinin önüne dÜflÜ. le bayabna tUAllllfo insantardır, tacirler Hindiıtan ce•izl almak d&fl olmacı teklif ettiler. Y ,(, dd. 

yre ıt:'~ kurruğu ıln _ A~do~a doya fU fıçıdan Uzakta carireler hala. ~ı tar- Bekledikleri .erk~kler, orad~ ç.a- üzere Kaplan adutna U,U,~let pecl z, bu orkeil ~rorlard 
verdlil halde .,toe mutlaka bir t•· içmek bakkım. dedi .. Yatuın ta· liyorlar. Saz çalırorlar, gobek alt· lıtmak mecburı?'eltnde değildır· •e Kaplan e.duının erkeklen de - Seç. dediler. anglm ~ 

f 1 dlblade NZllllftı. rap .• Görüroraun ya Hıriatidi.. Bu rorlar •e içirorlanlı. ler. Kadml~, .~ı!_e haralt~a ~. ka- b ara~a Panamanın ıerbest vo ronan. NIÇ. Allahı emri et W• 
rap ıq 11 

, ab k • k d b " ,,,_ ,,.. • bah • kar l · dar tetne gorunuyorlar lu, butön medenı haratına kapı.larak ada11 len. Burada kal! 
Dire aörlendı ve arkadatmı ara· fili' ın erameti ne a ar ur-. '"ımıentn çemn an ıgtn- . 1 • k d ' l . .. • d erk 1 l d" Be tacl l ik :.ı 

i 
k ld V haklk Benim bu gece tarap içmek itt&- da ve ağaçlar altında itlenmit olan 1f erı en 1 en ırormege razı ır. t etm f er .... ru r on arı na~ ,. 

ma • ::il lblb:"'i 1 a~en "im tutmasa dı bu iti nuıl öğre- bu aeaaiz faciadan haberi olma- Panamanın doğu ıahilinin açık- • ~d~mılz Hanalu aduına gir- li ç- çaldlrsa para etmedi. ff 
tahmin 1 • aç• h_? a, g eb'l' d' Lttk aen gel de bana mı~tt . lannda bulunan bu adanın adı dıjiını:ı: Yakıt, kar ıza çıkacak ln ıreçtlkço daha çolı: g d 
apını fal'b&lrpbftçldıaınbıımldmu luguna : .. ,. 

1
; 

1r.:tü.lüğ 'nden dem vuır -BiTMEDi- (Kaplan aduu dır. Ozerinde ya- olan insanlar, eımer derill, ırUzel uzaklatırord.ı. Nlbaret kun , 
dayamıt • e u r-a ın ° u " 91ranlar iae, San Blu iıimli bir ka- vücutlu bir takım kadınlardır.Bun- tabanlarına Tererek alablldltinf 

Fena halde kızd~. B 1 k B • ı e .,, • bileye mensup yarı iptidai inaan- lar borrak, temiz bir ıu içinde yüz- kotmaia. ıou.ra denize atlı,.ard 

kanadt. diıtan cevizi de çıkıyor. Onun için ra uzun karıklar içinde gemilere Gemtıine raklatttiı IL•ada laf)! 
Ve Sebutlranoyu ettıe~inderı a an ır ıgı !ardır. Kaplan ada.ımda iyi H~- ınelde vakıt geçirmektedirler.Son- açılmaia batladı. 

Sebutiranonun, Kcıcmo ~anni Avrupa ve Amerikadan tüccarlar Hindistan cevizi tatıırlar. falar bir karıkla yetl,erek o ıJ.. 
ile bücum etmek litedlii Hırlıtidt oraya ıridiyorlar. Hindiıtan ceviz- Gemi tarfalarmı, relip adada dılar ve «Kaplan Aduııt kaduıt.< 
idi. y b ı b ı ı !erini yükliror ve birer aile baba- yerletmeğe da•et ederler. Fakat n b r kerre itaba parmakları a~uıc 

Tabii Dir••loı V&zireti bllmi- a ancı ar, ı·r ı·g"" ıe nası Si bekliren mahzun kadmların tacirler, gemi tayfalannın adaya lannda, bomu bilklfk kaldı. 
rordu. gözleri önünde tekrar gemilerine ıritmelerine müsaade etmezler. Kaplan aduında biç erkek roli 

Ve Sebutl1anonun kend 'ı<ne binerek ufuklara doğna uzaklatı· Kim bilir, belki de bu ıuretle, tar· mu? Var ... Fakat pek az. Blltlli( 
ltOtman ıibl. b çaiuıa çekerek b(I. ee ee ı ? yorlar. fuız kalacaklarından Te tekrar erkekler, Panama tebrfnde, .,,.. 
CWD edecellııl hiç aklına. getirme- go ru yor ar • . Hindiıta.n ce•İzl bugünlerde memlekete dönmek imkanını kay- but dlier tefılrlerde. yahut ta. ~ 
mitti. 8-1.et Yenin ki toitıkkuı- çok kırmeltenmittir. Çünkü mede- bedeceklerinden kol'karlar. Kim bile ltleren ııemilerde ta,.faldıc edlc 
lıltkla Te ÇOTiklltf ile büyük bir , . . . . .. . . ni Avrupa, bunlardan garet eyi bilir, ihtimal pek ıu: ta,.faları d6- yorlar, Ve dCaplan Adaıı• d n~ 
ölOm tebllke1lodell kurtuldu. ".arşova ~M H) - Kun r Varşa- B_u yem ıttıfakı~ f~rkıye ıle Yu· gaz maskesi yapabileceğini kqf .. ner de, geml, gene bar ket ede- vetde, tıpkı deniz ort&lında t.cat. 

Sebutlrano da hızmı alamıya· vek'.~.U:ete~ı y~nyor : . n.:ı.nıstan arruıında şımdıve kad~r Ak- etmittir. mezler. mıt olan o ada kadar 1aln111, ııttı::i 
rak y(lri koyun rere kapandı . T ~rkıye ıle YunHmtm ~rıuındı- dedılen mua.h~el~rden ne ı.tıbı ~ark- Şimdi Papama lıı:analmdan,K.ap- Bir giın Ronald Tablon isimi ve ÇeTik rilcutlu Hanalar, e< 

Tetadüflerln raptığmı hiç bit kı munueb.ıt .. şu 8"." yırmı :;:•1 ~r- lan vardır , furkıye '!e Y~nanıstan lan adaıın gittiğimizi farzede- birberaztac!r oraragibnitti. Tek- dl g{ln ıtığınm altmda \'e u.:nl\I( 
fey yapmaz, derler. fında karakterıstık hıc su.rette ınk~f bununla dar~ nerede':' ı.telırse ı.telsın lim. BuFatı atırlardanberi ihmal rar vatanma .ı:or döndli. Zirıı. et- zaman borralı: ıulann 1 inde Ad&< 

Ko:ıımo, bir taraftan içir0t bir etme~tedır : Mılyonl ll C.\ ınsanın feı.t. yurdlaruu ~.uşterek. bır s~rette mu- edilmit bir köteydi. Binnetice aha- rafını kadmlar ıarnırftı. nıe, aile hayatına buret çekl;ırot. 
tar ftao da uzıuıdıiı 'ferde tabah· ketını mucıp ol o bnh hır husumet- dafaa etmeıı:ı tekel!uf etmıf bulunu l iıi de gayet vahıi idi, harpçı idi. Bir müddet aonır& IJu kadınlar· tar, 
lerfn ltllreceil cinareti Ye ondan ten sonra bu ili:'ı mıllet i n tedrici b[r yoı . Yani Balkan paktının Balkanla" ' Ve. Ademden bir ceYap getl.aıl-
IORl'a Enanra lle batbqa ratır•· surette anlaşmayı ln,bdığı: doat- ilgılerıdıren bu noktası h.akkmd•. ı~- sus! politik <>nlaşmalara meydın ve- diğer Balkan devletlerlnln de Tür- ror. 
cıaiı tatlı demleri diltünöyocdu. lu~ mtıahedesi aktet.~.e;ıe , dostane hva etmediği ahkam, bu yeni ıttı .. remiyeceği inkar ed~lemez: Çünkü, kiy,e ile Yunanistanı takip etmek su.. Ne carip ~ltnral 
Kafuı kızlfllllf Sebaıtirano ro- ml.inasabe~lere g'.rı~tııı:ı ve bu karşı· fakla ıkı memleket tarafını!t.n kabul ~ika~ paktı, kollektıf emmyet pren- retıyle aralarında bu kabil hususi an-

ro ru•arlandıiı zıuoan itte Ta• ltklı ademı tecavu:ı: ve ml.işterek (,u. edılmışttr sıplenne dayanmak ve Balkan ban- !aşmalar yapmalarına yol açması: •-••l!!! .. •!llml!lll•••• 
zlrette olan Kozıncın.. ıızeın- dutlan koruma paktlannın takıp ey- . Bu iki memleket, şimdiye kad~r oını korumak için ıh.daa edilmiştir. ıh.timali mevcuttur. 1934 Balkan Satı ık 
"düflÖ. lediği görülmiıştiır . Bu gun Atma· tmuladık1an paktlarda keodı emm· Halbuki bu gün bu paktın azasından paktı nasıl h.uıuıi bir kararla l 9JJ 

ı,ı birden ka'fTlrıımadığı fçln, dım aldığımız bir haber, bize Turkı- yet sistemlerini pek iyi tamamlamak- olan ilti devletin hususi bir ittifak ak- Türk- Yunım muahedesini tanıdı İIEı 
üzerine dfltdlil ad · eıuMlD• ye ile Yunanistan arasında dah.a ge- ta ve Balkan anlaşmım içinde huıusi detmekte bulunduğunu görüyoruz. bugün Yugoslav ve Romanya da 
iten rakalıran Koznıo zannettlit niı bir anlaşmanın, mi.ı,terek müda· ve yeni bir miınasebet ihdas eyle· Bu ise, Balkan paktındaki ahkamın 1934 Balkan paktı ahlcAmının. ayni 
için biçaiını Winlae saplad. faa eaıulannı ihtiva edeıı bır bl<liğin mektedır. Ve yukanda da i ret etti- bu iki devleti tatmin etmemekte bu- ııerait tahtmda, genişletilmeııi arzu· 

Hıriatldl tafll'llUfb, meydana gelmekte olduğunu bildir- ğımiz gibi, bllhassa bu nokta, Balkan 1unmasile ifade olun bilir ve, ııüp- sunu izhar edeceklerdır. Fakat bu va-
Sebutiraao bir adam baçakla- mektedir. Bu yeni ınla . ma ne kadar antantının muayyen ni&betta zayıf- hesizdir k.l bu hareket, kendi menfa- ziyet tahakkuk etmedikçe Balkan 

mıth. resmen bir ittifak adını ta~ımıyorsa laması demektir. Filhakika bu yeni atleri icabıdır. Ancak, bunun balkan blokonun arzedeceği mıu:ızaril ıu 
Bu adam, kendilerinden değil- da, hiç şÜph.eaiz, Balkan anlaşması ittifak dığer balkan devletlerinin iç- anlaşmasının istikbali için ne kadar olacaktır : 

di. içiRde, münasebetlerin bir az daha tima halinde bulundukları bir zaman- faydalı olabileceği ıüpheeizdir, Balkan paktı, yekdi~rine sıla SL .. 
Burada ne tl •ard (nkitafını temin edecek olan yeni bir da göriılmiış ve ihtiva eylediği ahka- Maah.aza pek çok reel eııaslaril la- lr.ıy& bağlı bulunan Tü.rk.lye - Yuna· IOIUlılarlmııdoındos 
Diler taraftan Sebıudraoo da ittifaktır. Bununla heral.ıer, bu yeni mm, Balkan paktı ah.kamı dahilınde t<nad eden ve zaruretini h.er gün bir niıtan gibi lk.i: birblrleclns daha :ı:a

kart11mda ye arakta Huiatidi.,t ittifakın, balkan pakt.nı bıraz da olduğu tasvip edılmiştir. Fakat. bu .. az dııha tebarüz ettirmekte bulunan ytf surette bağlı olan Romilny& - Yu-
ıörünce afallamıfll. . zalfa uğrattığını aöylemekte tered- na rağmen 1934 Balkan paktının, Balkan antantı için bu yüzden bed· goslavya gibi diğer iki azadan mil-

- Ne raptm S~ti.r o r düt edemeyiz. hu pakta dahil devletler arasLncla h.u- bin neticeler çıkarmağa uitr;,,şmak te~ldtildlr. 
- - - -- -- canlarını - ku.rtamıak karır11ına vo vura wra kırmak au.retl.yle aça· - Ha.,dİ, dedl,--Şlmdl - bpırı atet onları kartılidı. 

Kesik Elli 
ADAM 

• 
YAZAN 

HANRY' 
DE 

Monfredl 

düttülM. caklardı. klrmız. Bir kıı1111 raralanarak. ölereli 
Habetler, Mahmudun m mana- Bu ıırada Mala dun gözleri Habe,lor, koca direğe sarıldılar. yere serildiler. 

atine rağmen vahfi bir htrıla Uzer- bu büyük tahtada 'bir ciame takıl- Hamlelerle dlreii ke.pıra ittimıo- Pekazı erin kapın öa!lao ka-
lerine abldılar.' Bir an içinde hep1l dı. . meio batladtlar. dar gelmi,ti. Fakat btı kapı dalca-
de öldürülmüf bulunuyorlardı. Bu clami gllrür gôrmez tanıdi. Her darbe kap 11 blru daha palı idi. 

Mahmut, karbedecek zamanm O... Kendi eli idi. sanıyordu. Nibaret kınldı. Habetierin mühim bir kıami da 
olmadığını anladı. Sağ eli... Ve kırıltr kırılmaz da Habe,ler ortaya atdmamıtlar, du•arın d&-

- Arkamd gelin .• Doğnı Na- Zındanda canı kırığı ile kettiil avluya daldılar. binde kalmak ihtiyatlıltğrm g&-
ibin evine gideceğiz. eli •• Naip vaht1 bir kin hırao ile bu ATlunun ortaımda buluna.o termit! di. Şimdi, aTlunun o • 

Dedi. Sokaklarda kimseler yok- el parçasını kendi kapııına çiy(. Naibin evinin pençerelerine kwa aında ölü Te y rahlardan ba a 
tu, herkes çarpıtmafl görmüf, •İ· letmitti. Kurwnuf.. Tamtalıur ol- torbaları konulmuttu. Mahmut bu- kimse yoktu. 
lalı ıeılerini durmu9 ve e<rlerioe mut·- Sadece kemik kalmıt tekil- nu görünce evin büriind ğU seniz- Mahmudun vaziyetinde&üdt b 
ıinmi9lerdi. siz bir ciıim.. !iğin manuım anladı. Mahmudun maiyetindeki k y. 

Vaziyet nazi ' · 1 Kırk kiti yere terildi . N ibin evi yüksek du•arlarla Mahmut, kapırı kınnağa çah- Naip, hücum edeceklere kartı velin bOrük bir k1Sm1 açık olan du-
Herifler kalabalıktı. Naibin kunetleri lrudurmuf gi- çevrilmit ba,.ulı: bir a.-lu içinde ,an Habe,lere aetlendiı kendini müdafaara hazırlanmıt- Yar bpııınm dıtmda idi. Bet on 
Vakıa Mahmudun Ye adamları- bi ileri atıldılar, itte tam bıı ıtr da f idi. - Arkad&flar, biraz durun.. Ve tı. kiti de eYin kapııının önüne ke.clar 

run saklı bulundukları rer inzalı iki randan alet sesleri riilueld • Çok kaim Ye çifte kanatlt bir Naibin kap111na çinlenmit sai ell- Adamlanndan sal kalanları c•e gelebilmitler, orada bekllrorl :de. 
bir yerdi ve kendilerini korurabi- Asi.erleri bir panik aldı . kapıdan b&fka a•lura ırirllecelıı: nl ta!ilam kalan ıol eli ile çinden almlf •e onlan ku torbaları ar- Pençerelerden kum torb&IMi 
lirler Ye nitan alabilirlerdi. Fakat Ne olmuttu. yer yoktu. çıkardı. kaımda Te erin pençerelerinden arkasından ıilab• atan müdaf'ler 
mevcutları azdı. Silahlarım bir . . MaJımudun arırdığı altmıf kiti· Bu kapı, ııkı aıkı kapalı idi. Ve onu.. Batındaki sarığın ara- taarruz edeceklere kartı mukabe- ne kapmm önündekilere ate, ede-
kerre botalttıktan tonra tekrar lik lrun-et daha eTTel gelmit Te Habqler, Malımudun dalma ıına bü,.Uk bir ihtimamla &akla- lere bazırlamıtb• bilirorlar ne de duvarın dıtınd {. 

1
ifolduruncaya kadar kalabalık rolun iki tarafma pulU kunnufbı. bahsettiği efaaneri M!n'eto kona• dı. Habqler bunun farlanda değil- teri görebilirorlardı. Bu Taziyet 
'olan Naibin aıkerlerl üzerlerine Atet açan onlardı. caklan emel ve hır11 lçlnde kap1ra Habe,ler bunu ııörm tlllC', anla· lerdL · kartıat0da Mahmut derhal fU 
gelmit bulunacaklardı. Ma•mafih Mahmut ırenit bir nefet aldı. LGcuın ettiler. 1111tlar Te tefleri Mahmudun bu Onlarm gözlerini sad- Naibin verdlı 
'müdafaadan batka da çare roktu. Hebetler de arkadqlarının J'AI'- Açıldı. hareketi kartııında dini bir sarııı dillerde de.tan olan setTetİ karart- _ Çabuk. .• Çalı çırpı, ot t...,. 
: sııah menziline yaklattr raklat- dtma ııeldiklerini görGnce bir za,. içeriden· ise - 1ada ıelıalfOI'· durmutlardı. mıttı. ların. 
,maz Mahmut, lurk kiplik maiyeti- fer niraıı kopardılar. du. Cf1nki onlarca Allahm hallı: et- Malunudun ı Bu emir bemen yerine retiı-lldl. 
~<e: iki alet acuında kalan Nalbln Bu Mdd\t manalı Te tehlikeli bir tit( lnıan Yücudunun law parçatı· - Durun.. Salama •• Acele et· Toplanan çalı, çırpı Ye otlan 
j - Atet !. ukerlerl khni ,.azü koJ'Ull ka •· .alri\ttu. Habeflw bil Te uzun nın mukadd• bir deleri Yardı... me,ln ihtarlarına kulak U111&dan evin kap111 önilndeld Habqlen 
, Emrini verc!i. Kırk ıililt birden rak öl taklidi rapın.ek TO kimi bir dlrelı: bulup ııetlrdller. Mahmut tal elinin lrurumut par- avlunun ortu111da ileri altlddar, attılar. 
P tladı aerire kaçmak istem k s eti;rle Bu dl.relde, kapı1a wracaldu ı;aaıoı ıarıfına aaldadaktaıa ıoora ı P~lerden ~ılan bir yarlım Mahmut telttar em vecdi: 
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A 
Sevi ıli sinema yıldızı 

gazeteci olmu~.~ 
...... Londrada ...... 

Mister Kennedi ile 
mülakat etmiş ... 

Fakat gazetecilik
ten memnun değil .. 
"Bu meslek zevkli, 
heyecanlı fakat 

k " d' ço zor.. ıyor 

' ·•····································· 
Paris 17 (P.S) 

lngiltere Ereğli de 

HALK 

Evvel Zaman 
·Jçind e 

Yazan : METiN ORBAY 

Beşibirliği almak 
için bir kadını 

boğazladı Isparta takımı Belçika nıilli 
takımını 2-4 sayı ile mağlup etti 

Türk güreşçileri Tallinde yapılacak Avrupa şampiyo
nas1ndan dönüşte Çek ekibiyle karşılaşacaktır 

ÇEKOSLOV AK YADA: 

MOTOSiKLET 

BiNiCiLiK 

BOKS MAÇLARI 
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ıi'er Güı:.ıBir Ui.fulı.-i~ . .• .. . 
1 ... • 

Tefli kızın tablosu 

• ıede, kanun harici olarak, ev]~.' 
: ...................................... ~ me yatında olmıyanlar niklh k1-

ANKARA RADYO Uı 
Öğle nc!şriyatıı 

yıldıitnı yaznuıtık. Gretna Grin 
kiliaeainin bu ananesinden iıtifa-
deyi d6ttlnen ıençlerin, oraya hü· 
cumlan gün geçtikçe çoğalıyor. 

Saat f 2.30 da karışık plak nqriyati, ilk olarak anlattığımız vak'ada 
12.50 de plak: türlı:. musikisi ve halle gar- bir genç çocUk, ıevgilisini alarak 

l R b. -dd t st 1_._ __ kılan, 13. 1 S te dahili ve harfct haberler, bu kilisenin bulunduğu kasabaya 
- - essam ır mu e su UKULD 1 • d h" ah ı· · d ih t ge mlf ve ora a. 9e ır a ısın en 

O 11_1.-.Jı_ St L_ Ban' . 
1 

• IOllra,Bö~' laykoe : Jo'--- Be Akşam ncıriyab: sayılmak için, on bef gün kalarak 
iuıucna eran m lf en - Y e nuıma, ıan. n te- S 16 3 Od uh lif ı·k . 1 • t' 

~ kötil gidiyordu. o bir aanatki- ni defetmiyorum. Düıün ki, biz se- 20 oaoatd . a m te p a nqrıyatı. evlek~mı.t lak. ' d 'b" ı b 

r.ı:
- d" i !ı_ı_u __ 1,;ı w ı _ _ı__ • le _ _._ •• ..1__ 'dile B d bö' . e saat ayan ve arapça neerlyat, ıncı v a a, gene oy e, at-

üımea mwnıwn U1Uug1I ııuw&r nın ~ IYl Q(»t 1 • un an Y· 20 15 ·· k 'k' · h l'- k 1 k h" d 1 k b :& .. - • Tabl lar iler kabul le d d 1_ 1 w N ki . te tur muaı ısı ve a a. ıar ı arı, a fe ır en oraya ge ere on et 
~Uıtü. o ı aerg e e oat as.a_acagız. e var , an- (H·km R" _r ) 2 I 00 ·· • • beki' b' d 1' llıır.l:L..ı.. a_u..ı_:ı_ onunla ala --L:..J: b• kad d-::.:t.ı: .. n:=. ı et ıza ve arkao11$1an , . de gun geçmesını ıyen ır e ı· 

,,,_.....,.or Te ~ • Y nem, ~una ır ın ~uuu-• ..,~er Çocuk esirgeme lı:urumu namına (Dr. kanlı, nipnlunnı kendi evine gön· 

istidadından ftipbe etmeğe hayatımı mtizama solmıahyım: tah ssısı), 21 . 15 te aabofon solo (Ni- gelinini ıevcrek onu kaçırmıfb. 

Sevgilisini kaçırdı 
Ayn{ mektepte okuyorlardı; İkisi de 
sınıflarının birincisiydiler; bir giin 

seviftiler ve şimdi .... 

Kanun harici nikah kıyan kilise
nin yolunda bulunuyorlar = Hasılı. genç adam b~ taraftan~ da var: Ben de artık Şükrü Yusuf niimune haatanesi sinir mO- dermİf, fakat babası müstakbel 

~aratıabk ~ kısır- :- Bana kapının yolun'? g~- hat Eaengi), 21.40 ta plakla dans mu· Çocuk denecek Yattakilere ni· 
~llUfı labl( Te kiyafetinl ihmal el· ~e hacet yok; ben kendim de gı- sikiıi, 22.00 de ajana hnbetleri, 22. 15 kin kıyan bu kilise iiçüncil bir gelmemit olmalarına ihtimal yok. Fakat, iklıinin birden kazaya 
~ Te lman1ardan irken bir ~ derim. • . . . . . • . . tc yarınki prognm. vak'aya aeb,ep olmuıtur: imtihandan bütün çocUklar kaçsa, uğramaları akla gelebilir mi 7 
~Ufla. Eskidenberf de~ ettiği St~n, oda ıçınde sınırlı amırli bır . Yorktayr ın Pudsey isminde~ her halde Maviale Sidney gelirler. Bununla beraber, karakola so-
tazınonun garsonu ona kredı açmıı ataiı bır yukar! d~laııyordu. JSTANBUL RADYOSU: bır kaaab~ıında. 17 Y~tında Mavıa O halde?.. rup sorutluruyorlar ı O gün ne bir 
~e o da ~ Lu uyede haftalarca - Jolan, timdi artık bunu lro- öğle nqriyab: adın~a bır çocukla yıne 17 J&fın· Hasta olm•ları hatıra gelebilir. otomobil kazaaı olmuftur, ne de 
J>ealenebılm1'tl. nutmıyalun. Sabah ola, hayır ola. da Sıdney komtu çocuklarıdır .. Fakat, ikiıinl birden haıta olma- her hangi b&.fka bir hadise .. 

Gfiniln birinde onun atölyesine Geceyi burada geçirmek dü,ünce- Maviı mavi gözlü, sarı saçlı, ya· lari garip değil mi? •. Hele bir O halde? 
küçük .Yolan geld!· Orada görd~iü •!• ~o~ın ka~ını ~ynine hücum et~ . Saat 12. 30 da Plakla türk musikisi. ş~nd~n ~azla olarak s~rpilmif, se- giln evvel hiç bir şeycikleri ~ima- O halde, iki çoc w batlaraü 
lca;m. karifik ~~~t kartlsmda ilr- tirdı. Bı~ d~a bıle artık burada 12. S O de lıavad' , 13.05 te pli.le.la tUrk l!f~lf bı~ çocuktur; Sıdney de ~~ dıiı dütünülürae.. alıp kaçbkları muh~ak.. Man·· 
ken JOlan, bir aupurıe bulduktan bbnak ıatemıyordu. Ufak tefek şey-1 musikisi, 11.30 da mulıtelif pllk neşri· lınhk çagına gelmıf, fakat henuz Fakat, sınıf.na bütün merakına ıin babuından paıkalya ıeliyor 
~nra, hlr tGrkil tutturarak dnular- &erini ~uk toplayarak bir boh- .ya~_ı · çocukluk yatından çı~-:mış bir rağme~, dersler ba9hyor, çocuk- futbo1 to u ~' -bisikletim..; 
lla asili duran tablolarm tozlanru ıU- çaya bagladı. • ıen~ kızdır. Es'?er, &'Ur ıı~ah saç- lar imtıhan oluyorlar. O gün cu• tekerleğfui tamir ettireceğim diye 
1>ü~eğe bqladı. Bu arada etüdlük - Allah ısm~ladık, Stefan.. Akşam ne~riyatı : lı brr kız olan Sıdney ~~vısle !al- martesidir. öğleden M>nra mele:- epey para aldığını da babrlayınca 
lcrokıleri de kanftınyordu. - Jolan! senın bana o kadar çok n!z mektep arkadatı degıl, sevı9en tepten çıkıyorlar ve evlerine ridi- kaçtıklarına hiç fÜphe kalmıyor. 

Ressama: iyiliklerin dokundu, benim için o b- Saat 18.JO da konferana ı 23 Nisan bır arkadattır. yorlar •• Mektep te tatil oluyor. B u Ü • 1. h-L-
L _l_!L_ıı. • d f dakA lkl d b l . . b . M . l S'd h .. b ö""l d k "ld un n zerınepo ue auc:ır Te< - Sen 111UWLDdJll &eraemle~MlJ- ar e ·ar 1 ar a U Undun Jri, la-- çocuk haftası Vll bayramı miınase etıyle avı& e 1 ney, er gun U&• g e en Sonra mera 1 l ÇOCU• rİJOrl p (' d h 1 t hJdbta 

•ini Yahu, hu etüdler bile bir servet na karşı minnet borcumu mutlab çocuk esirgeme kurumu namına doktor ber mektebe ciderler. Evleri kartı iun evlerinde baflıyor. be·'· ar. 0 11 
fe'!er ;... a .LJ::..., 

oldUklan halde, sen aç do'--ıyorsun! ödemeliyim. • lhalln Hilmi (çocuk sevgbi). 16.45 te karfıya olduiu için, aabahleyio Sabahleyin, her zamanki aihi 'k,._.yor x..~e 0 ~ •T~~ :::!j:.ı_'ff. 
la! d k 1 b" b" 1 · - . ' ı ı ÇOCU15un ev enne ınaoer ~·· Genç kiz, bir ka9 tane etildü ala- Ceblerini ara,tırdı. Eline geçirdi-t Beyoğlu halkevi goısterit kolu tarafından ev en ~ı ar ar, ır ır erme ugra- mektebe .gıtmek üzere evlerinden or : 

tak galeriye götür{ip aattı. Dönü,te ği bankonotları kızın avucuna ıııa.-: bir temsil~ 19. 1.S te plakla dans musikial ma~ hıç ihmal etmezler. Bazan çıkmıtlardır. O &flbah, Maviı Sid- 1 S'd l M • Gre G • 
yiyecek gteberi sabn aldı tırdı. · f9. 30 dn çocuk terbiyeaiı Ali Karni Ak- Mavıs·erken kalkar, evvela o gi- neyin evine aitmit ve her zaman.. l 1 neye jvıı . tna nıı 

Bu lcanaatkir her vakit. ne-li Ea- · _ Çocuklug"'u bırak Jolan. r:::1:r· yüz. 19,55 te. boraa haberleri. 20.00 de der, Sidneyi evinden alır, hazan kinden erken olduiu halde, kızı yoAunuktu!~hUf ark d1 ır. ' : 
, y- ' 1 · ~ · S · d d h b k d lı · rtı fUP e a mı yor • "-t bir parça yaramaz olan ·Jolanı ıa- almazsan gücenirim sana.. ' ı ~uzaffer Ilkar ve arkadaQları tarafın~an ı ney a a ça u a";~nır, ar- e.zırlanmıt bularak, beraber ev- • , • ·, • 

hatkmlann hepıl tanİJ.orlardı.Günün Bqmı önüne eğerek ve avuc~n& türk musikisi ve halk şarkılan, 20.45 te kada9ının kapıstnı ~endısı çalar.. den çıkmıt ardır. ... lkı çocuk, burad~kı ~ılı!ede ~ı .. 
Lirinde ı· _J_ bir -- .,.: __ ,_ ld ., da ,,__ oldug"'u halde Jolan evden tava raporu, 20.48 de Ömer Riza tara- Mektepte de aynı sınıftadırlar Evden çıkmıtlar, fakat nereye kahlarını kıydırmaga aıtmıtlerdır. 

e ınao ~ '=~ 0 ugul _.- ' birb" · ak ._ __ , ..... _d ' ' 1 O li 1 · _ı ___ la 
lıalde aa.natkirlarm gazinosuna gel· çıktı. Onun arkasindan hay~rarak !~n~an arapça eoylev, 2 l .00 de Nihal ve ınne Y. ı.n o,~UL ır· gıtmıt er? ~u su~li anneleri ile ba- zaman, '!° a er J&nuanna .. 
nılf ve 0 gilndeo beri, Bohemlerin bir tefler ıöylemek i.Jtedi,fakat böyle a,~CIMları tarafından türk musikisi ve lar. Sın~fta, bırbırlerıyl~. r~kabet baları, bırbırlerıne, ancak, öğle- ra haber verıyorla.r ve Grebıa 
aevimH ve dört ıözle beklenen · • _ bir Yedaı kısa kesmenin daha muya ... ~"lk şarkılan (~at yan), 21..fS te or· ed~ı~ne çahtırlar ve butün mu- den sonra, çocuklar eve gelmeyin- Grin yolwıa poatalar çıkanyor-
fi 1 _ _ı l tu · nuaa t..L \a ., d" .. d- kestrs. allımlerı bu iki çocuiu çok ıever· ce soruyorlar. lar. Yolda böyle iki çocuk görülür-
rıen o mut . na o cagını u,un u. - l f • d d b' · · • h kif d'I' k '--
J ,___ B , __ ...ı_ 1 __ ,·ı er, ıını ın aynı erece e ırıncıaı Sidneyin anneıi Penreteden se emen tev e ı ıp &1aD11ya 
OUUlı an m yanlDWl -1111. J k ' ~ il k 0'.. f Gr _ N' i im yapm 1 _ 3 _ AVRUPA ISTASYONLARl. aayar ar. omfusuna sesleniyor : yo anaca •• ıger tara tan, et· 

Dl ıç n drea ıyon~ · R k bir . • SENFONiLER: Mektepteki diğer çocuklar Sid- - Bizim kız ıelmedi, sizin ço- na Grin poliıine de haber aönde.. 
yNe aoyfr u.h • 

1 
eli Aesaa~, .uyt uldıuz geceb glni~~ neyle Mavisi, muallimlerinin sev- cuğa sorsanıza bakalım, nerede riliyor. Kasabaya bu iki çocuk ... 

- e ve angı ream yapayım. . nnesını o e e arayıp u ili' • d l d ff k k t ı· 'k~Lı k ı ~ 
G .__ bir --'~ laraı- odanın • • _L_L_ kar .__u..:... K"' .. ._ b' 22.25 Berlin 1usıı d 1 uu Senfonik esı, ers er e muva a olmala- a mıf ?.. ırse nı AD arının ıyı maıına ma-

enç 1W1 puCL a 11: açın saoana sı KaıKU. uçut1. ır k 'b" Ü tü l"'kl · d k k B' · "l d 1 dı B • l ki 
prtuina aeldf ve daha milkemmelini bahçeye çıkan atölye kapuını açtı- oıue.r. rl tı ı ~ bn u erlın ekn JI an· d -: ızım og an a geme '· en nı o aca ar.. . • • • 
tı• Lir heykelt t ec1em· w d akaldı ma a a er, on ara artı elle- e sıze soracaktım. Fakat, aradan ıkı gün geçtiif 
"ıç .... LL r:ımJ atala vvurf '-ol•- gı zamaJ nla, 0

1 n · HAflF KONSERLER: rinde olmadan bir sevgi de duy- - Ya? .. Acaba mektepte kal- halde, çocuklara ne Grebıa Grin 
~ecegı 1111' pos a1<1ı. 0 nın en es" - - 0 n kt d l B · · k' · l l b lk' bl d 1 d d"f d'l" 1 rdi G ku: iki b"ldüm b" h ld 7. 10 Berlm kısa dalgası. eğlenceli mu- ma a ır ar. unu11 ıçın, ımaenın mıf o maaın ar, e ı r erı tat· yo un a tesa u e ı ıyor, ne o el .. 
&a ' Ok mme1 tabi .... enç bi/lcu ~b' .. k a ~ve silı:i. (8. ıs devamı) ı ı Berfin kısa dal- onlarla kavga ettiii veya danldı- bikatı filin vardır. varda, ne de katabada ... Onların .. :Ad~ m T ~ kin k oa~ yap- u§u~n d' ' ~:: tan t~e- gası : Küçük h Ik konseri. t 'J Berlin kısa i• görülmemittir. Mektebe adam yollıyorlar. Kim- timdi, aranacaklarını bildikleri 

l :. 1 bınılrl, "1 e ü'-~~ b koy ugu u yer Jmelr ıveakn b"t" otunıybor u. dalgası, hafıf musiki ( 14.15 devamı). NEREDELER ? seler yok .. Yalnız, kapıcıdan, ço- için, bir köyde saklandıkları kili. 
taD o, ne m KM& azanm11 ve - o an, s ın u un gece ura· . s· ·· f S'd ı M • ki b hl • d 'k b k d'I • • ' 
aa.n..tkirinı birden bire ~ et- da kalmış olmayasın? 15 . 15 Bcrlm kısa dalgası, müntehap kon- . ır a

1
u1! baını t~ .. 1ı .. ney e

0 
aY.ı· cu

1 
andı_ı.,. ~· .. ~ e!ın leme te e aeye -:end ı_~rlm! untıtturduktan 

-:..aı D:-~1:......n .... ı- b afL..IL! Ben" 1 ___ .. __ ~ ser, 16. 15 Prag. radyo orkestrası, 17.10 sın yer erı Of goru uyor. sun geme ıgmı ogrenıyor ar.. sonra ga ecca. en zannediliyor. 
··~ ._. ... UUU.J'en u muv '"_... - 1 arıuullWID çagınnın AJ)t v o k k · B · k . t 'h ld .. • . h k . 1 f Ş ANLAŞILDI 
)'eJ, onun ruhuna çökmüı olan ıisi clım, Bütfüı gece bekledim. . a~ş~va : ; ... e;.tfr~ ;~nscn .. ~. erl; · ı · ım •.an ob u.~ ıçın berk e.1~ gd- B .. • S"d "ı M • F8:kat, biraz daha bekleıeydiler 
Clağıtti ve neıesfnl tekrar yerine ge- Hafif bir sesle konUfuyordu; çeh- "~ a ga., ı : a ı a . ;musı ı l 8 eşte m~ı. meFc kurtı ırS!de eri eMı e .g. - . ununl uzi ennbe bı lney e a"- de b~r sene ıonra, evlenme çağn• 
a.L-1· • b. . "nd • 1_ d .... IÇıgan orkeatıası 18. 1 O Oatrava Bando mıtbr. a a , ı ney e avııın, ıın anne er ve a a arı meraka geldıkten sonra uıulü daireaindo 
uruı. resı ır gece ıçı e tamamıyıe ewtf" ·kn 18 50 B l' L: d 1 · 1 • fı 1 - 'L. •ki d" " 1 "k h 

Jolan ile Ban acaib bir ev idaresi misti. mk uzı . 2.0 1 ı:. cpr m · ıs:_l a gası,kı-t sonu lıanı 11nı l n e1? _çat ıh~fand ı w ·ı ç~?U· UfuyAor abr. bi k i d ndı ~I la~ını. kıydırıalardı daha iyi 
"d" lard Klzin b 'b" . lerd S ef kızı k l d _..._1, , onscrı, . ., rag: ..Ja on or eıtrası, gunun ge meyıfı u a egı mı - ca a t azaya mı u ra 1• eğı mıydı? .. Ne yaparsınız, ço-

~uauyor kt ı. Diki" bu .. g~. 1 ıt b~n · t an, d n .. 0 
.. un .. an dtut~ca.n,l f~ l.30 Prag Norveç radyosunda verilecek Bunların, imtihandan korkarak lar?. cukluk!.. 

IMd>erl yo u. ıte ulun yapa ıl- yavaşça o aya goturdu. Ev e bu u-j.l:\vrupa konserini nakil {Bu konseri biri 
Qwı ,ej, Stefanın caket düğmelerini nan ne kadar örtü ve battaniye varsa çok i tasyonlar nakledecektir. ) 22.25 · 

~-Yemeli lokantadan · alıp ~P~.ini küçük~ kızın üst~e •. >:~YtP 1 0strava radyo orkestrası. eu··yu··k zelzeleler ' lngiliz Harbiye 
· aetirlyor •• auete yayılı masaya örttu. Buna ragmen kızcagız u4uyor • 1 

aofray:l yayıyotda. ve bu arada durmadan:. . •. OPERALAR, OPERE1Lf.R: •ı ı Nazırı Malta -'a 
- Gece aonsuzdulBır gecenm bu 9 ':!O B-rt· k d 1 ş l lP'Iİ yon/arca İnsanın Ve medeniyet/erin CI~ 

2 . . ., . • .. . ;;, .. ın uııı a gajı ı uppen n VALETT A 
- - derece uzun olabılecegını bu gune Boc.caccis operetinden sahnel r t 6 30 h h l l l ~ 21 (A.A) - Mal 

Gu"nu··n b0ırinde ıuratı asık l,.ı._lan kad b"lmı' ordu c . aya na ma o an yer sarsıntı arı ta adasındaki tefti"tı"ne de-·-
'~ ar ı y m. Berlin kısa dalgaııı: Opera Ye ıarkılar 20. ·-

phk yqh blr kadın atölyeye geldi. Jolan,sofrayı hazırlamak için öğle- 30 Peıtc ı Operada verilecek piyesin na~- Bir japon edibi, memleketinin lf:ri· Bunlar küçük oluna doldurulmakta eden bay Hor Beliaa diln m&neT· 

kadının elinde hlr ba'nll nrdi. yin kalktı, fakat dennan112lıktan li. zantemleri için yazdığı bir yuıda, fakat büyükse olduğu ıibi bırakıl- raluda bulunmuftur. MumaileyL 
Yaıh kadın, elaotik teYler dolu tekrar sedire uzandı. O ana kadar ODA MUSIKISlı onların güzellilderini iMi g\İneJİn, ne maktadu. Ayni yarılmalar ve tekrar cuma aiinü Maltadan ayrılacalı-

olan odayı, arqtıncı bir alaka ile göz iqümekten şikayet ediyordu. Şimdi, 17 ~ı: P 1 t •. 1 k toprağın, ne denizin kıskanmadıimı; lıapanmalar, bu.an bir ıeJırin koca tır • 
LJ " • dikt J l klan "b" fi . . .:1:1 rag yayı cns ruman ar u~ l • I d b' , ••n•••••••• • aen geçır en aonra, o anar yana ateş gı ı yanıyor, yevrı- a t·t · ( R _,) 18 15 B 

1
. L ___ d 

1 
ya nız yenn a hn a uyuyan ate, ca- ır senıtıni bir anda topraim içine • ........ • •• ....... •••••••aa• 

R S f B , _ r ... ı avr:.ı , . er an ıusa a gası k .... • aktad lar 
- eaaam te .an anı arıyo- den eözleri pınl pırıl pırıldayordu. oda musikisi kon1eri (Mozart) 20.30 navannm onu çc emectiiinı anlatı- bluvermektedir. m ı · 

l'Um. Stefan, gece gündü:ı onun yanın· Varşova Mandolin düo. 22 .30 Varıo\'8 yor. Bu canavar, .. ja.~ to~raklan- _Bu iki -~~ll~~.de Kalabra zelzele: Ze!zele ~~}galan, çok zaman, yük· 
Dedi. .. . .. dan aynlmadı. karışık ktıartet konııeri. nın ıık sak altını ustune getiren zel- ainde gorulmuftur. 1855 de Y enı ~. ~ .•ur atle yayılmaktadır. il.(, 
- Stefan evde degaL Lutfen ak- Belki on defa, ona, ze~. Zeland, 1872 do Kalifomia, 1891 de sur ah bır çok zaman hesap etmelıi 

fl\ma geliniz. ' - Bana gücenmedin, deji) mi Jo· RESIT ALLER: Zelzele, inu.nlann en çok kork- Japonya ve 1894 de Yunanistan zel- mümkün olııWıtur. Bunun için ayni 
- Demek o burada oturuyor, Siz lan_, bana güçenmedin? ı 0. 45 Berlin kısa dalgası, Piyano •o· tukları ve en çare.iz kaldıkları bir fe· zelelerinde düz zemin yamn :yumru z~~el~n.in ~ türlü noktacl_aki ol:ut 

burada ne yap1yonunuz? Diye ıordu. natları 18. 15 Va?Jova: Piyano resitali, likettir. Yangın, au buması, basta- olmuıtur. Japonya zelzelelerinde a- •~r.atını dogru.olarak teıbıt etmek 
Jolan, tabii bir zevk\e, bu sert ka- - Hayır, senden bir ricam var, 21 Pnıg : Çocuk korosu, 21 Varoova lık gibi afetlere kartı az çok tedbir çılan bir yarık, 6-7 metre Keıtifliiin· kifi gelmektedır. 1~ da Amerika-

dınm, kendisinin düşmanı o1duiunu beni lütfen hastaneye gö,nder! plakla şarkılar 23.30 Praııı Piyano so· alınabildiği halde, zelzele önüne ge- de ve 112 kilometre uzunluğunda d~ Carlston zelı:elesınde dalgalar aa· 
ltisaetti. _ Stefan, natları (Schubcrt). çilmez bir· beli olarak devam edip idi. nı~ede 5200 metre sür'atle hareket 

Çekingen bir eda ile batınt kaldır- - Hayır, ıev~li yavrum, aen! ar- · . * gitmektedir.. . Hazan zelzeleler mü~ çöküntü- ~ıyo~lardı .. Fa)Jat bu sür'at istisnai· 
dı: tık yanımdan ula ayırmam, asla! A • k d Bunun mısallen pek çoktur. 526 lerc sebep olmaktadır. 1819 da Hin- dır. Sıddetlı aaraıntılann, toprak ~-

- Ben de burada oturuyorum. Diye candan t~~inat v~?!ordu. 1 
• merı a a da Akdeniz kıyılarında -o~ bir ~ dittanda lndw nehri delt.aıında ola~ t~. ~a_rıldı~lan, dünya?m ~tru?u 

Kadın: • · Jolan mesud bır maan gozıyle b~- zelede 100,000 den faıla ın.aan ol- zelzelelerden büyük rum mahalleıı- yımu ıkı dakikada katettiklerı ve s11· 
--: Siz burada mı oturuyorsunuz? kİyordu. Biraz sonra, fiyevri rüya- ·- • müftür. 1755 Lizbon zelzeleainde ni Umman denizi ıuları bojm1.14 ve moiraf ileti üzerinde iptidai ratel• 
Diye haYretle sorduktan sonra., il.na daldı. Rüyasında, lazcajızı so- ·Gayrı· sıhhı"' ola:n : toprağın yuttuğu insanların sayıİı bet metre derinliğinde muazzam bir teklinde kaydedildikleri bcaap Ye tes-
- Siz Bay Ban'm lcar111 mıaımz kakta kovalam.lc İltiyen bir' kadın 40 bine yak)qıyor. 1693 deki Sicilya körfez vücuda getirmiftir. bit edi!m~tir. Zelzele da)aalarının 

~i? . •. • gördü. " ': ·l · 'k / ' zelzelesinde 1693 kurban kaybedil- Hazan da zelzeleler yüzünden yük- 4iddeti toprak altında daha çok ku-.-
Genç kız acaib bir a.çı duydu. • ·Bi~ alq&m, artık airıaı, aızm' kal- eV eT Yl l lYOT mittir. Ençok zelzele olan memleket- admeler obnUffur. Bu hidi.aeler, bil- vetlidir. Zira dahilde jeolojilc t~k-
- Ben onun lcanaından da fazla madıgmı, kendinde iyilik hiuettijini ler Akdeniz çe'\'relerİ, Penı, Şili ft baUa limanlarda büyük felibtler kütlerinin mukavemeti burada yok· 

~ir 4eyim. Ben onun modeli, yardım-: söyledi. Ban rahat bir nefes aldı. Bir UCUZ eO yapılıyor Japonyadır. · doiurmu,tur: Japonyada N'ppon tur. Zemin ~tlsklıklan, daha az da· 
c~aı, hasılı her 4eyiyim. Beai bW"aoan çok uykwm geçen gecelerden 'son- .. ~· . ZebeleniY. ne zaman ge.\cliii bilin- zelzelelerinde liman, hemen bo4al- yaııak yerlerde husule aelmektedir
hıç kimse kovamaz. ra, uyumak istedi. " · BAŞTARAFI .1 ;NCI SAHJF EDe mediii ıibi, bir daha ne zanm geJe- tdmqbr. lfte hu aebe~ t'ürlü arazilerin birl~-

Yaşlı kadın. bir teY söylemek is-' Gün ağarırken, Jolana yallttqtıiı .. _ r. • • • ceii de bilinmez. Onun kıM olm..aı, 1750 de Şilide vuku bulan zelzele- tiji mıntakalar, yeknaaak bir kitl&-
l~ı: P>i bir tavır ~ndıkt~ sonra nkit, kızcağız, kollan iki yana sark-~~ "tif d tmitlerdir bir daha gehniyeceii hlildmida 'hiç lerde Komeprİyon limanında deni- den mürekkep yerlere göre daha bti· 
dRZmı bile açmadan, ani olarak oda- mı.t ve harekebiz olarak yabyordu. S. da, ıayri sıhhi e m:skenleri~ bir zaman detil deiildir. Sandüviç zin dibi meydana çlkmı§tır. Ayni :ıel· yük bir tehlike ~östermektedirleı-., 
an çıkıp gitti. . - JOlan! Jolan! · t:alıribi hususunda hükümetçe tat-~ 1868 deki zelzele mart zelenin yerinden oynadıiı memle- Hakikaten bu ele yerleri, zelzelede 
Kız •YI postuna uzandı ve Stefani Hiç kımıldamıyordu. Eli soğuk ve bik edilen programın neden dola· ayı içinde 2000 arımtı kaydetnıif· ketler çok geni• ve üç milyon kare ya.rllmağa daha müsait zaif noktalar 

~bırsımkla bdllemeğe bafladı; Jo- kah idi. Sanki Stdanın kafuma ağıi yı gittikçe artaiı bir ,evk Ye mu- tir. . . metrelik bir sahayı bulmaktadır. tC4kil etmektedirler. 

1~1 terkedilmif olmak.duygusu ka:>· bir •ey düşmü~tü. Diz üstü çöktU ·ve babbet uyandırdığını göstermek- Zelzeleler yalnız aanmtı aayuı İti· 1827 de Kolombia zelzelesi 1500 ki- Zelzeleler ~rak üstünün huzuru 
~;. hınçkuarak durmadan kızın adını tedir. barile değil, fakat mahiyet itibarile lometre uzuluiuna yayıLnıştır .• nu bozan mülhit afetlerdir. Sinıl 
.. nihayet Ban eve döndü. Bir tek tekrarladı. de deiiıiklik göstermektedirler. Top- 1884 Endülüı zelzelesi de 400 000 ıinai gelirler, bozarlar,öldürürler, JU· 
~f söylemeden. •apkaıını masasının ilk şaşkınlık anı geçtikden sonra, VAŞiNGTON, 21 ( A.A ) - rak, amudi, iıflri ve dalgah olmak kue metreyi kucaldamııtır. Sarsıntı- tarlar ve giderler. Eski devirlerde İn· 
llıtüne attı. uzun müddet Jolanın yüzünü seyret- Amerika bankalarının ihtiyat fa-ı- üzere üç türlü nrsınh yapmaktadır. nın net bir hat üzerinde ve çok dar aanlar, bu daima felaket olan aatlan-
b· Uzun bir fasıladan sonra, boğuk ti. Onun çehresinde bir uilet, eükii· laları bir rekor tqkil etmekte olan Amudi yani aNıdan yukan olan sahaya 4&Dlll olmak üzere yayıJdık- malatı, gazap ve kinin sembolü ola-
ır sesle: net vardı. Dudaklannı esrarh bir te- üç milyar 850 milyon dolara ba· tar1mb inaanlan ve hatti evleri, qa- lan (Hatti) adını almaktadır. Mese- rak adlamlırmı,lardır. 1690 PeruJ 
- Annem burada mı idi? besaüm halesi cevirmifti. · ' liğ bulunmaktadır. Bu r&kkain fe- ğxlin yukarı fırlatmakta.dır.1783 do la r.enup Amerikasmda zelzeleler 1887 Niı, 1905 Kalabra, 1906 Şili 
Diye ıordu. Ve o zaman, Ban, sonradan arka- deral Rezene kadar görülmemit ltaly.da Kebbrac!a vuku h:ılan zel- dağ ıilail~lmni veya aahiJ hatlarını ve San Fransisko, 1907 Jamaik ada-
l<ız sinirli bir tavırla: da§lanna mütemadiyen · . telaarladı- olan \>ir mikdardir. zelede amudi sanmblar kaydeclilmif- takip etmektedirleT. aı. 1908 Mesina, 1930 Knıvans, bin 

la :-- Galiba beni buradan ~ : ·!riek ğını ilk defa söyledi. . · · 1935 senesine ait olan hundan I tir. Toprağın alttan yukarı Cloğru Sarsıntılar merkezi bir noktada bir- doku:ı yirmi iki Şili ve 1923, 1925 
tıy?"un, değil mi? · · - O, hir melek kadar güzel, te- eVftlki rekor 3 milyar 300 milyo-

1 
harelr.eti, zelzelenin fiddetine göre le4İp te merke2den uzU:la4tıkça ha- Japonya zelzeleleri, İnsanlığın unut-

l>iye havkırdı. miz ve asildi!.. na baliğ bulunuyordu. yarıklar meydana getirmektedir. fiflediği zaman (merkezi) iamiııi al- mıyacaiı acı hatıralardır. 
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Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını 
- 43 -

anlatıyor 

·Bu ev, o devirdeki bütün Kali- 1 insan buraya yaklaşınca kendiıi
forniya evleri gibi iki katlıydı, kü- ni, gece sahneleri için hazırlanm19 
çük bir perronu bir taraçası, bir harikulade bir dekor içinde zan
de küçük bahçesi vardı. Ak,am sa- nediyor. Mavi projektörler çalılık 
at ondan sonra, bütün sakinler, ve ağaçları hof bir ıtıkla aydmla
r.tüdyolarındaki işlerini bitirdiler tıyor. Parmaklıklı methalden, ha
mi, adeta bir tek aile haline gelir- lo salonuna kadar kırmızı bir hah 
lerdi. Bütün kapılar açıktı. O za- uzanıyor. 
manki töhret)er meyanında hay- Balo salonu, bir çimenliğin or
van mürebbisi Renfro, komik Ed- tasına gerilmit sırmalı kumaftan 
di Gribbon, «Mok Senet» yüzücü çok bliyük bir çadırdır. Bu çadı
kızlarmın reisesi güzel Filis Haun, rın dötemeleri cilalı parkedir. Her 

BAQ VE BAHÇELERtNiZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide Uzerinde 

JESEL MOTöRONE akuple edilmif POMPALARDAN iıtifad 
.diniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 

ferin dinamoları da vardır. Mazotla i9ler, ıarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
(Keyaton>? Ju .P~lis ~olli J?ön ve taraf divanlar, yastı,klar, üzerinde Elektrik - Radyo - Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 
Şarlonun ılk fılımlerındekı sakallı gümÜf yemek takımlariyle, titeler '••••••••=•••••••••••••••••••' 
«Fransız kontu» ~eo Vayt. Bun- ve yemek takımları bulunan masa-
lardan batka Holıvudun (Moıı larla doludur. Holivudun en iyi 
parno) su Smok Türm, ayni za- . . "ilik ı 

d b k ·· · · akt•· ıkı caz takımı yeıı ten yapı • man a o ıor, gemıcı, or ve b" · k : 1 · · d 
h t b . · · ı C M k mıf ır nevı amerıye er ıçın e ça-ayvan er ıyecısı o an ore a l l T d ·· ı·· · 
G ·ı f"]" ı · d d · ıyor ar. avan an enva tur u çı-

rı ve macera ı ım erın e, aı- kJ k 
ma esrarengiz evlerdeki hizmetçi çe er sar ıyor. . .. 
rolü yapan «Mumya ba~h» ihtiyar Hemen ~ya?da, cv!n ıçınd;, h;r 
kadın aktris Mardoks vardı. En oda hususı hır kabım: 9eklıne ıf
'ayanı dikkat kiracı mahzene yer- r~ğ edilm_i,tir. v~ bunların_ her bi
leştirdiği Laboratuvarında nefis rınde hafıf hot hır ıtık, çıçekler, 
kaçak likörler yapan Venedikli küçük buz kovaları içinde tam
cLui Co» ydu. Kendisi alkolu her panya, havyar, sigara, bir maıa 
türlü tahtadan çıkarırdı. Öy]e zan- üzerinde lavanta fİ!eleri, koltuk
ncdiyorum ki mobilyelerden de lar v.c ayrı bir tek divan var. 
alkol çıkardığı vakidir. Bu eve sık Bahçede, ağaçlar arasında, Vc
sık Mabel Norman. Vallaı Rayd, nedik kari fener sarkmaktadır .. 
Lon Çaney, Fatti gibi, devrin en korulukta, her ağaçlıkta, gümü~ 
meşhur yıldızlar1 gelirlerdi. Stüd- kovası içinde duran ebedi tam
Y?dan ~~len a~t?rler, eks~riya, el- panya şife&İni görüyorsunuz. Her 
bısclerını dcğışt_ırmezlerdı: ? ak: taraf ta, küçük demir masalar üze
~am taraçada, hır kızıl derılı şefı rinde viski şiseleri var. Her nere
on be.finci Lui devrinde Marki ün- de olursanız ~lun, içmek için eli ' 

. 
TAZE TEMiZ 

UCUZ İLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

Bornova Ziraat mektebinden: vanını alan bir asilzadeyle müna- nizi uzatmak kafidir. 
kaşa ediyordu. «Lui Co» ise. şim- H l da rengarenk ı•ıklı 1 - Mektebimiz meyva bahçeleri için biri 60, diğeri ) 20 tonluk 
d·ı·k b d ld ır r avuz ar ' T olmak üzere iki adet kargir havuz İnfası 22/4/938 tarihinden itiba-1 ı anyoyu o uran e ı ıtre- fıskiyeler fıskırıyor. «Alafrangez» 
lik (<Cim>e A tic.~~~t katıyordu. Al-' giyinmiş ga.rsonlar. ipekli çorap- ren açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 3223 lira 67 
kolun «tckamulunc» nezaret et-1 lar ve beyaz eldivenleriyle ıes- kuruftur. ilk teminatı 241 lira 78 kuruttur. Bu işe ait şartname ve 

k ·· b" • k 1 t u~ ' ketif evrakını görmek istiyenler her gün mektebe müracaatleri. me UZere ır J1 Cm eye 0 Urffi T • r • h • b • "' 
olan Mardoks ara ııra banyoya sı~ce ge ~p g~çıyor,. _ıç . ır fCY gor- 2 - Taliplerin ilk teminatın• m alsan<lığına teslim ve mukabilin-
k b. k"' · d ld d mıyor, hıç bır şey •tıtmıyorlar. de alacakları makbuzla eksiltme günü olan 7/5/938 cumartesi gü-ocaman ır aseyı a ırıyor u.. • 
Renfroya gelince o da, havuzda, Burada protok?l ~~~ma bırtey nü aaat on da mektepte satın alma komisyonunda hazır bulunmala-
ördeklerini terbiye etmekle meş- yok. Her ~es bırbırmı .. tan~yor. rı ilan olunur. 22 - 27 - r- 6 1336 (839) 
guldü. Filis Harvnda mutfakta ye- Gruplar, çıftler teşekkul edıyor, m: wwca wı:acu:www '~™"W 
meklere nezaret ediyordu. Saba- dağılıyor. Başka bir şekilde yeni- lZMJR BELEDIYEStNDEN: ı Paris fakültesinden diplomalı 
hm altısında her kes alkolden ezil- den teşkil ediliyor. Her kea içiyor, - Yüz aekıcn dokuz lira bedeli Dlf tablplerl 
miş bir halde, geli,i güzel bir şc· be~ dakika sonra da, beraber ca- keıifli E9refpqa Sarmusak mezarlığı 
kilde, eski koltuk ve divanlarda, nı sıkıldığını anlıyarak birbirin- nın daha bir lasmının bahçeye kalbi 
hatta dö,emelerde ve bazan alko- den ayrıhyor. Beyaz gül mecbu- için Hatay caddesine uzanan kısmı
lün hazırlandığı banyo içinde de- ridir, bunları antrede dağıtıyor- na 30 ve mintaka binası arkasındaki 
rin bir uykuya dalmış bulunuyor- Jar kadınlar bu gülleri saçlarım\ k d lO haf d 
d S d k d · h k ··d ' ' ısınma a metre mu aza u-u. aat o uz a ıse er es stu - erkekler de yakalarına takıyorlar. .. . . . . 
yodaydı. Bugün Maks Linder öl- kd" ~ . d b • varı bqmuhendıılıktcn tedarık edı-
nıüstür Vallas Rayd ölmü,tür. ye hıgerıne sCon Kerekce l enb~~- lecek ke,if ve ,artnameai veçhile 

· · yen sa ne vazıı orc u or a, U• 
Mabel Normand ölmüştür. Lon yük müstahsil Selzvik birbirlerin- 26/4/938 Salı günü aaat on altıda 
Çaney ölmü,tür, Fati ölmü,tür ....• d l I P k k ) k I açık eksiltme ile ihale edilecektir. İf-
8 l h · d ak · · en ayrı mıyor ar. ar ta o o a 

un arın cpsı e yafam ıçın d I I L·b· k b" tirak etmek iıtiyenler on dört lira yir-• d t • t" 1 .. ster"yo k d" o afıyor ar. u ıc, sas ın ır 
a e a IS ıca go 1 r ve en ı· h ld 1 b k . '("' • 1 mi 00 kuru4luk muvakkat teminat 
]erini muhvetmek için her çareye a c on ara a ıyor, e mı anına .. . 

/ıfrmlrkd ltnstanr r diş tabihJ 

Eroğul 
\IF. 

Kenıal Çetindağ 
Haatalarını her gün sabah 

saat dokuzdan bathyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numarab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 b ı d 8·1~ h b" k" götürüyor ve sanki kendi kendine makbuzu veya banka temınat mek-aş vuruyor ar ı. ı a are ıt ın b ·1 · ı ·· 
h t 1 C C"lb t" ... •öyle diyor tu u ı e söy enen gun ve saatte en- •-----,... ..... ,___,_ .... _. ...... ;;;;;;iiiliiii~ Ve as ft 0 an On 1 er ln, VUCU• T ... r l J 

duna hala i,kenceler yaptığını, bü- «Acaba şimdiden, bir ki,iyi çift cumene ge ır er. l•ı•••••••••••• .. 
tün gece, cepleri uyuşturucu mad- görecek kadar sarhof muyum7.l> 10-15-19-2_2 1198 (74<!2,_ 
delerle dolu olduğu halde, sarhoş Lili Damita kocası Errol flanyn- B_eh~r tonu bm .. on kur~ftan k~rk 
bitap bir vaziyette, tıpkı ölüme dan ayrılmıyor. Adamcağız sıvı,- yedı hın dokuz yuz yetmıf bet lıra 
~oşar gibi b': «part.~»l~~den «pa.r- mağa teşebbüs etti mi, 0 da elbi- bedeli muhamme~li 4750 !on 
trnlere koştugunu gordum. Ya Cm sesinin geniş eteğiyle onu sarıyor. Zonguldak Zerodıs 0.10 L.ave 
Harlu .. Evet, eski «Parti»ler. S I d it d 1- maden kömürü Hava gazı di-
Florey biran susuyor sonra : ır?1a : çK ırı~ a ~n :i a~; rektörlüğünden iki yüz kırk kuruş 

- Bakın, diyor, kapıcı size işa- ~eymı~ 0 a~b. ~ns ansı e~ '. d bedel mukabilinde tedarik edilc
ret ediyor. Marlenin arabası her ogarıça gı. ı l a_ş::~t e, ub~nn e cek tartna.mesi veçhile 2490 sayılı 
halde sizi bekliyor. iyi eğlenceler şampanyka şış~ erı kuhunkakn dır _?1a- kanunun maddei mabsusasma tev-
t menni ederim. sanın ar asın a aş a ın a ıza- . . . 

SIRMALI ÇADIR hat veriyor. Lorelln Yung mavi fıkan kapalı zarfla eksıltme ıle sa· 
M 1 t b"ld b ·· ] muslin elbisesi içinde hic dur- tın alınacaktır. ar en o omo ı e ana şoy e ' -

diyor : madan Kameroyla dansediyor. . Muvak~.at teminat mi_kta~ı liç 
- Onlara güzel bir oyun oyna- Bir köşede, Kay Fransis, diğer- hın beş yuz doksan sekız lıra on 

dım. feri üzerinde büyük bir avans al- iki kuruş olup ihalesi 29-4-938 Cu-
- Kime?.. mıştır. Elinde, aımaıkı, bir viski ma gü~ü _saat on altıdadır. iştirak 
- Holivut kadınlarına. Paris- şİfesi tutuyor ve bunu yalnız batı- etmek ısbyenler 2490 sayılı kanu-

ten geldiğimi bildikleri için, şa- na bitirmeğe azmetmiş görünüyor. nun. tarifi dairesinde hazırlanmış 
yanı hayret tuvaletler getirdiğimi Birden bire mütehassis oluyor, teklıf mektuplarını ihale günü 
za~nediyorlar. Bunun ~çin ~kendi- boynunda asılı duran madalyonu olan 29-4-938 Cuma günü azami 
l~rı de, Nevyorkta harıkulade el- gizlice açıyor. Ben yaklaşıyorum, saat 15 e kadar encü~ene ver
bıseler yaptırmışlardır. Bu akşam 0 da bunu bana göstermekten ka- melidirler. 
en güzel tuvaletlerle süslenecek- T b·~ b d l 14-19-22-26 1219 (765) 
1 · h kk k H lb k" b çınmıyor. a 11 u ma a yonun 
en mu a a tır. a u ı en.. · · d k"" ··k b" f t ~ f j 

ıçın e uçu ır o ogra var.. ş· 

Marlen bu sözlerle beraber man· te Kaym sırrı .. Eğiliyorum .. Bu bir 
tosunu açıyor. Ozerinde, siyah ka- köpeğin fotoğrafıdır. 
difeden gayet sade bir elbise var. Ayni derecede tatlı, sarıfın, gü
Mücevherat namına bir şey yok. zel, soğuk ve esrarengiz olan Vir-

·Gülümsiyerek devam ediyor : cinya Brüş, Anita Lovi, Yune 
- Bir defa Pariste de böyle eğ- Lang, her dört saatte bir grupları 

lenmiştim. Büyük bir siyasi gaze- değiştiriyorlar, bir kola asılıyor
lenin direktörü şerefime bir ziya- lar, gülümsiyorlar, içip tekrar gi
fet tertip ctmifti. O devirde erkek diyorlar. 
dbisesi geymekten büyük bir zevk 
duyardım. Bunun için davet edi- •amwm1:w~•••••••••-

len bütün kadınlar karalı kostüm. 6 H t' 1 
erkek gömleği, kravat ve düz is- OH l e ımı 
karpin geymeyi münasip gördü-
ler. Ben de gayet güzel organdi bir 
elbise giyerek oraya gelince, bil
aeniz ne hale girdiler. Nasıl fatır
dılar .. » MİTAT OREL 

Oç yüz •eksenbq lira altmıı ku
rus bedeli keşifli Odun pazarı arka
sında 1319 sayılı ıokakta Belediyeye 
ait köhne dükkan ve ev arsası üzeri
ne yaptırılacak umumi hela Baı mü
hendislikten tedarik edilecek proje, 
keıif ve Jartnamesi veçhile 315/938 
Salı günü saat on altıda açık ebilt
me ile ihale edilecektir. ı,tirak etmek 
istiyenler yirmi dokuz liralık muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat makbuzu ile ıöylenen gün 
ve aaatte encümene gelirler. 
19-22-26-29 1309(817) 

Beher metre murabbaı dört .yüz 
kuru,tan iki bin üç yüz otuz yedi lira 
bedeli muhammenli 38 inci adanın 
584,25 metre murabbaındaki 22 aa-

Pilrıs haplan, nebati ırn:ıddelcrdcn 
yapılmış emniyetli müshil llucıdır 

1 tnnc5İ linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve .} el, ve rahatsıılık ver-
me.ı. 

Iııkıbaza, hazım.sızlıga, U.}ku
ı;uı.luğa, bunlardan mii levellit sinir 
rahatsız.lığın, iyi geliı-. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutu u her yerde 15 kuruştur. 

ızMtR MEMLEKET HASTA
NESI DAHtLI HASTALIK

LAR MOT AHASSJSI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
M~ayenehanesini ikinci bey -. 
ler sokağında fınn kar,ı•ında25 

numaraya nakleylemİ§tİr. 
TELEFON : 3956 
EVt Göztepe Tramvay caddeti 
No. 1018 :TELEFON 2~43 

Marlenle beraber gittiğimiz par
ti zengin bir müstahsil tarafından 
tertip edilmektedir. Bu adamın 
ikametgahı Beverleydc, ağaçlarla 
çevrilmif muhtefem bir villadır ... 

Adres - Beyler Nmnan zade 
aokaiı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene aaatleri : 10-12, 
J 5 - 17. Telefon : 3434 

yılı arsasının aatıaı bat kitiptikteki bet tira eW kurutluk muvakkat teml
falbwneıi veçhile 10/8/938 Salı net makbuzu veya banka teminat 
günü saat 16 da açık artırma ile iba- mektubu ile a6y~n ~n Y• saatte 
le edilecektir. endimene ıeHrler. 

lttirak etmek iltiyenler yöa yetmit 12 29 3 f 

NESESİZLİKMİ? 
:-. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

• 

E N O INGILTERENIN "MEYVA rnzu ··. 
"FRUIT SALT' ' 

..- ... - ' • J - · " :"°'• ' • - • • 

, 

<Duva[et 
abun[arz 

TURAN r abrikaJarı mamullhdır. Aynı :r:aruand• Tur•• 

tuvalet sabunlarını. traı tabunu •• kremi ile gtbellik kr••· 
lerini kullanınıı. Her yerde aatılmaktadır. Y alnıı. toptan ,.. 

htlar i~ln lımlrde Gaıi Bulnrıada 2.5 numarada umuoı ac••· 
t•lilc Nef'i Akyauh •• J. C. Hemılye möracaat ediaiı. 

Poel• Kut. ••c Teeton .... 



insan vücuJu dış-' 
1 r mubbç ır.D 
'rimizm de R d-

işler niçın çürür? 
Saly dediğimiz ağız guddelerinin u re i y 1-
nız yemekleri hazma ha.zırlamakl kaim z. ayni 
zamanda yemek aaa.tleri rasmda di leri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik k" fi değil
dir. Diflerinizi çürümekten kurt mı k i tiyor -
naz sab , öğle ve ak RADY<'" l"f [:uUana
r k tabi te yardı ebnelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Haşaratla mücadele zarrıanı geldi 
. Geçen tene bütün lzmirlilerin 

~irlerlnl kuanan « Whiz mac-
lcaL. me§lıur Amerikan filidi ile bu 
ten~ yeni ve çok kuvvetli bir for
tnGUe çıkan FAYDA ve emsali itaç
luı, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlarına, lngiliz markalı Hmyevi 
g{ibreleri bağlar için kara boya ve 
taç yağlanru, ağaçlarda, fidanlarda 
~ çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
Jı. lıateratı öldüren ve Bumava Zi
taat enstitüsünün raporunu tafıyan 
«KAT AKllLA tozlarını kesin ve 
,ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
ixl llininiz. 9 rakkamım istismar 
~ek iatiyenlerln mağazamwa biç 
~:ı yoktur. Baıka yerde de u-( mamıza dikk t buyurunuz. 

yoktur. L«tfen yukarıdaki fir- TELEFON: 3882 

DAIMON 

No. 9268 No. 9363 
DAIMON markala bu fenerler ikl ve üç pillidir. Ufak camlıdır •.• 

:Y pılış itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
aarm h rikulilde icadı olduğu şilpheaizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi be yüz metreliktir, ayarhdır.DAIMON nıarlta olmasın dikkat 
ediniz. 

U um depolan : lzmirde ı Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
Ödemiıli .. 

Süt-- makinaları 
Dünyanın en büyük f brikaaı 

mamulatınd ndır. 

MtELE Ekrcmozlcrin im l kudreti 
Y07DE YOZDOR 

MfELE Eh m zlcrın otom3tik yağ. 
J t rtıb b v rdır. 

MtELE Ekremozlcrin bütün aksamı 
p nmnz nevindendir. 

MtELE Ekremozlcrin bıl mum Zi
r at mektepleri k bul ve tav• 
iye etmektedirler. 

MtELE Ekremözlerin en ani ve di
ğer mark 1 rd n daha ucuz
dUT. 

AYNI F ABRtKANIN 

MIELE Biıikletleri 
~flELE Motorıikletleri 
MIELE Elektrik ıüpürgeleri. 
IZMIR ve cİYarı umum aabf de-

posu : 
MtŞLEN LASTiK 
ACENT ASINDA 

GAZI Balaarı No. 11 - 21 
T elgral ı K.aalıi .. IZMIR 

'\ Tele/on : 3858 

F na havabrda k ndinlzi 

G • 
1 

o 

1 
ı koruyunuz: 

B ş, dış, od le nğrılıııiylc Uşütmek
t n mUt"veföt bUtı.in ıstmıpları dur
durur. Nezl , kıı ıklık, grip ve emsali 
h:ıstalıkl:ıra karşt bilhassa müessir
dir. 

. 

G R. PiN 
KULLANINIZ. 

iCABINDA GVNDE OÇ KAŞE ALINABiLiR. 
bim ve mark ya diıkkat .. Taklitlerinden sakınımz.. 

SAHlFE 9 

EUTSCHE LEVAN l "Umdal,, umumi 
TE - LINIE deniz acente iği 
G. m.b.H. L d 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. HELENtC Lt~ LTD. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE _ LINIE A THlNA1 vapuru 26 ni da beklc-ı 
HAMBURG A. G. niyor Rotterdam, H ınbmg ve Anvert 

ACHAIA vapuru 25 ~!sanda beklenl· linunl rı için yiık al caktır. 
r. Rotterd m. Hamburg V'ft Breoen 

HOLLANDIA vapuru 30 nisand, 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Anvcn lin nlannd yük c;ıkMacakbr. 

için vük alac ktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAINE 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 3 m11yısta beklC4 HF.Lt..AS vapuru 6/9 mııyw arasında 
, .• ,..._

1 
,..._, ak beklenilmektedir. Rotterdam, Hamburg 

myor. Koatence, ua. tz ve ua.r lz • A ı · l 1 · il'- _ ı __ '-tır . , . ,. al ve nvers ır:qan an çın y K waceK , 
tarması «Tuna> lımanl n ıçm yuk a- LINEA SUD AMERiKANA 
~:ın 'coMMERCIALE BULCARE RlO VERDE m.otöcU 23/23 .tsaıı 

VARNA ııra ında bekleniyor ve Ne\'Yorlc içtn yQk 

BULCARlA vapuru 22 nwuıd bek- calctır. 
leni.y r. &rgaı, Varna lç' y{l.lr. lacak- RIOd PARl ~I 1 motfü« 2()/12 maJit 

arasın a >eK. en yor ve Novyork lofn 
tır. yGC lacak 

DEN NORSKE MU>DELHA VSUNJE Gerek v:~lı.rm nıuvesali.t WdtJerl. 

BACHOAO ıs ~ bek- gerek: vapuır lslmbl ve aavhm.liın lıialD. 
v puru mııy. · N kında acenta bh tadh& altıaa girmıel. 

le i~r. lake.deriye. D\eppe vo ow- Daha fazı. tafsl!At ahnak lçtD mnad 
VCÇ lçİR yUk atacal:tw. V-....:1·--.:t>.. 166 l'HUTıı..&'ri f aBS!!!:ı!!!!!~!..l_..~ - -- =- -~·:?13~~~~~~-!Ww'"•MJ!e~!!!m-• JONSHON YARREN UNF.S n.1.n·uuuuııs \~ 

NASl'R ilACl 
'KANZUK 

Doktor 

Cems'i 
Nasır 
iLACI 

m 
6ZAR_ 

l!.n eski nasırları bıle pek kısa bir 2ümanda tamamen ve 
kökünden cıkanr. 

Umumi deposu: lagiliı. Kanzuk eczan er eczanede bulunur·. 
Ciddi ve müessir bir naınr ilacıdır. 

K L KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZ NESi 
Düny da mevcut bütün gözlük cins ve çefİtleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, silenderi.k, dubl fuvayye 
t tlarla altın, nikel, pilatin, has b ve sellüloid çerçeve
ler, şoför, t yyare ve moto iklet gözlükleri, pu ula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok .. 

torl rı için (!ÖZ: muayene aletleri 

er ye 
TOP DA 

.. . . . . . . ~ - .... . ,.· 

en ç ucuz 
PERAKENDE •.. 

t • .,, • ·~· : :: 1 • ~ • •• • • 

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

IZMiB 
.MRRKEZl ~ BKRLlN 

Almanyada 176 Şubesi Mevcuttur 
Sermaye ve ihtiyat ak9eal 

165,000,000 Rayhsllll\rk 
TOrklyede Şnbeleri: 1ST.ANBUL ve l~MlR 

Mısırda Şubeler! : RABlRR ve JSKENDER[YE 
Hu· tiirlU banka muauielltm ifa ve lrabol eder 

UVERPOOL tmı dl!Jllz ace ' Ltd. ın&acaa\ 
JESSMORE vapuru S ma.ytSta belde-

niyor. B4ngas. V r Co tanza. 
n • Cal tz ve Br için vülc. af cak.tır. 

AMERiKAN EXPORT UNFS 
lNC. 

Pir ala: d · sefer&e..r 
EXOCHO DA vapuru 22 n' nd 

Pireden Bo$!. n ve NcYyoılr. harıeket 

e<lecektir. 
EXCAlı..lBUR v puıru 6 n y'8t.a P"..-

reden '34>6t ye Nev~k:a cek.et ede-

edilmesi rlca ot 
'tELEFON ı 81'11 - '8'1a 

F ratelli Sperco 
V aµur acentası 

TELEFON No. 2007/2008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

cektir. CANYME.OE.9: punı llmaa111UEd 
STE ROY ALE HONGR05E otup RoUc•cla A...tetda• w Hun-

DANUBE MARFl'IME bcHg r-..&an içi. ,Gk um~ı.Mlll 
BUDA Sf va~ 30 .Jaaada k· OEUCAUON Yft&MlfU SOt4"9J& ta· 

le 'yoc, Pi t • Salt ve lsken.deriye lçlft ,~ unelte olı.e> ~ w.İl-
yük alacal:tw. yed n <MK& • Vuaa ve K'.81t111ıc. 

DUNA V8puru ı; mayı~ta beki lyor, Um nlan için yiık al cak.ttr. 
Tun fimanfarı için yÜ al cakttr. JUNO vapuru 2/5/936 tarlhlnde U· 

llG.ndaki hareket tarihleriyle nav- gelip R rdam. A.ı.etıera&qi 
lunlardakl değişikliklerden acenta me- ve Hamburg limnnlım iç ~ alacak. 
suliyet kabul etmeı:. tır. 

Daha fazla tafsl!At almak için Blrln-
cl Kordonda V. F. Hcnry Van Der Zee SVENSKA ORIENT UNIEN 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra- VIKINCLAND ınotörU 26/4/19.36 
caat edilmesi rica olunur. 

T 1. o. 2007 v 2008. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMfTET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Elfermao Llneı Ltd. 

LONDRA HATl'f 

tarihinde beklenmekte olup Rotte d nı, 
H!tmburg, Cdy ' , D ntzlg, ıadr 

ve Baltık liman n için yük cak . 
COTI..AND ınotörü f9/5/9j6 tart. 

hinde hddenmekte olup Rottecdan\ 
H rubu g, Cdynla. O tzig. il\ 
ve Baltık lin l rı lçl.a yük alacakta-, 
SERVtCE MA.RCrtME ROUMAIN 

ALBA JULYA v puru 9/S/938 ta. 
rihlnda bek.lenmdc.te olup Malta Marat). 
ya ve Cenova limanlan için yUk ve rot 
cu alır. 

ASSYRiıAN Vt'lpuru mart nlhayetinde Ili1ndald hareket tarihleriyle navlun-
Uverpool vo Sv nıeadıı.n gel·ip yUk çı- Jardaki def:lşiklildcrdcn acenta mesuU• 

karacekbr. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt loln 
fRENT&NO vapuru S n nda gelip FRATEL~l SPERCO vapur acentaıığı .. 

londra, ve Hull için y"k. ıdacaltbr. na milraoaat edilmesi rlca olunur. 
FLAMINtAN VAPURU 15 nl nda TELE1'0N: 4111 4142 2668 4221 

Uverpool ve Sv nıeadan gelip yWc ça- ------------• karacakbr. 

CARLO v puru 20 nkanda gdı.> }l'Gk 
çtkarae k ve ayal :um nda LOAdra ve 
Hull için ,.Uk alacaktu. 

DOKTOR 
Ali Agah Dinel 

THE CE~L 5TIM N!.lvigııtio 
Co. LID. Fr aaz hastaaesl Cocuk beki. 

ADJUTANT vapuru mart nlltayetin- mi Avrup tetkik aeyahatinded 
de Londreı için ,.ak alacakttr. döomlittilr. 
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C.umhuriyetçiler dayanıvorlar 
Frankist taarruzlarına karşı şiddetle mukavemet gösteriyorlar_ 

Uçurum kenarlarında harp Romaya gönderilecek sefir 
Devam eden kanlı ve çetin savaşlara Fransız nazırlar meclisinde dün gÖ· 

hükümet kuvetleri göğüs geriyor rüşüldü ve karar tasvip edildi 

Saragos 21 (A.A) - Havas ajan- ve malzeme alınmıştır. Şimalde 
sı muhabirinden: Aran vadisinin işgali tarnam!anarak 

Frankist1er Akdeniz sahilini tak- Fransız hududuna varılmıştır. 
riben 70 kilometre imtidadmda isgal • 
etmişler ve Kastellon eyaletinin üçte Roma 21 (Ö.R) - Tortosanm 
birini ele geçirmişlerdir. T ortozada 
vaziyet değişmemiştir. Fakat Beni
kar1onun cenubunda Frankist kıtaatı 
ciimhuriyetçiJerin anudane mukave
metlerine ve bu mmtaka arazisinin 
müsaadesizliğine rağmen yavaş ya
vaş i1erlemelctedirler. Frankistler 
cümhuriyetçi kuvvetleri T eruelMon
talbon ve Albokaser arazisinde ihata 
etmek auretile cephede yeni bir çı· 
kınlı ihdas etrneğe ~ayret etmekte
dirler. 

Barselon 21 (A.A) - Son RÜn
lerde T ortoza mm takasında şiddetli 
bir mukavemette bulunan cümhuri
yetçiler şimdi Lerida mıntakasında 
ve Pirene cephesinde mukavemete 
devam etmektedirler. Bu sonuncu 
cephede cümhuriyetçiler mukabil ta
arruza ae<;erek Sortun şimalinde iki 
kasaba zaptetmişler ve F rankistleri 
PaJlareso nehrine doğru püskürtmü~
lerdir. Lerida cephesinde Tremp 
mintakaaında düşman ricat etmek 

• 

messilleri diye takdim etmişlerdir. 

MADRID CEPHESiNDE 

Madrid 21 (Ö.R) - Ma<lrid cep-

ROMA. 21 (ö.R) - Paristen hUdi
rildiğin'e göıe nazırlar meclisinde tasvip 
edilen ta1imat hariciye nazın B. Bonne 
tarafından Franıanın Roma maalahatgll• 
zan bay Blondele gönderilmiştir. Bu hıli4 
mat Fransanın Romaya bir sefir gönde
rebilmesi Jçin açılan müzakereleıle ala
kadardır. Roma sefaretine kimin gönde· 
rileceği henüz. malum olmamakla bera· 
ber Varıova sefiri bay Noelin Romaya 
nakli ihtimalinden bahsedilmektedir. 

HAR1CIYE NAZIRJNJN BEY ANA Ti 
PARIS, 21 (ö.R) - Nazırlar kon

ııeyinde bay Bonne beynelmilel vaziye
ti izah etmiş ve Romada Fransız mas
lahatgüzarı bay Blondel ile kont Ciano 
arasındaki konuşmalardan bahsetmiştir .• 
Romaya bir sefir tayini meselesinin gö
rüşülüp görüeülmediği malum değildir ... 
Yalnız mÜhakkalt lır ki §lmdiJjk Roma 
sefirliği için hiç bir isim ortaya atılma~ 
mıştır. 

ROMA, 21 (ö.R) - Salahiyetli da
irelerin kanaatine göre Franınz - lta)yan 
müzakerelerinde esasen mahdut olan Fransız oyonmda bir cel•eden intiba ... 
müzakere edilecek meseleler üzerinde doğrudan dogruya müzakereye girişi!- Roma mahafili bu müzalc.erelere B. Blon· 
her hangi bir ihtilaf çıkana bunun kolay- mesi ihtimalinden bahsetmektedirler. delin memur edilmesini memnuniyeti• 
ca halli mümkün olacaktır. Her iki tara- •Al Mukattam~ gazetesine göre bu mü- karşılamışlardır. Bay Blonde1 halyan
fın bu husugta iyi niyet göıterecekleri zakereler Bingazi - Mısır ve Südan-Ha- Fransız müzakerelerine tekaddüm ede
hissi vardır. hc~istan hudutlarının tahdidi meıteleleri cek olan ihzari görüşmelerde havayı aÇ• 

LONDRA. 21 ( ö.R) - Gazeteler ile alakadardır. Mısırm lngiliz - ltalyan mak için çok salahiyetli ıayılmaktadır. 
Fransız - ltalyan müzakerelerinin ba§la- müzakerelerine İştiraki mfütakil devlet Romaya Fran~ız ~dirinin tayini ıneee• 
masını memnuniyetle karşılıyorlar. Jngi- olarak giriştiği birinci diplomatik te~eb- lesine gelince şimdilik bu mevzu bahsol• 
liz ve Fransız ba~vekil ve hariciye nazır- büsler<len biridir. mıyacak ve ancak milletler cemiyeti kon• 
lan aıasmc:la 28. 29 - 30 nisanda yapı- VARŞOVA, 21 (ö.R) - Mo~kova- ~eyinin önümüzdeki İçtimaından aonra 
lacak görüşmelerde bu meselenin de ko-. d«n öğrenildiğirre göre ]ngili:: - hal) an bununla iştigal edilecektir. 
nuşma mevzuu olacağı muhakkaktır. anlaşmım ve bunu bir Fransız. - halyan 1TALYAN UMUMi EFKARI NE 

•Deyli Herald> gazetesine ~öre !tal- anla~masının takilii ihtimali Sovyet hü- DiYOR ~ 
ya - Fransa nram•d<" dostluk tahakkuk kümet mahafi1inde derin hoşnutsuzluk ROMA. 2 1 ( ö.R) - ltalyan umumi 
edene bu, lngiliz ~ İtalyan anla~masını uyandırmıştır. Bundan dola:p B. Litvinof efkarı Fransız ·ve ltalyan hükümetinln 
tamamlıyacc:ıktır, Auupanı::ı sükunete Cenevrede lngiltere ve Fransa ile daha bir neticeye varmak karan 1Jebebiyle mö· 
kavuşması için bu anlaşmaları Almanya- sıkı bir münasebet kuramP.dığı için baı.ı znkerelerin müsbet netice vereceğini 
ya da teşmil etmek icap edecektir. Fa- tenkitlere hedd olmaktadır. Rusya ken- ümit etmektedir. iki memleket arasında
kat lngiliz hlikümeti Almanya ile şimdi- dini yalnızlığa düşmüş bir Yaziyette l?Ör- ki müşkiilat daha zi} ade ruhi mahiyette• 
lik müzakereye giri;mek niyetinde deF.il- mektedir. dir. Bununla beraber müzakere edılecek 
dir. ROMA, 21 (ö.R) - Fıansa maı.lii- ehemmiyetli teknik meseleler de yok Je• 

cOeyli Ek.Apres> gazetesine göre in~ hatgüzarı hay Blondel hariciye nazın B. ~ildir. Fransa maslahatgüzarı ile haly• 
giliz • hnlyan anlaşması Avrupa ııulhu· Bonne tarafından ihzari Fıansız-!talyan hariciye na:.rm aıasmd<>ki ihzari ınüta• 
na istikrar vermek imkanım göstermiş müzakereleri hakkında ~önderilen tali- kereler de bunların tetkiki İçin zemİll 
ve bu husuııta BB. Mussolini ve Cham· matı almıştır. Bay Blondelin kont G<ıno hazırlanmı~ olacaktır. 
berlain ayni fikirde bulunmuıılardır. ile yeniden temaıı yarın ı:abah olacaktır. Roma bugiin tecssüııi.inün 2691 in'31 

ITALYA • MISIR MONASEBATI Bay Bonne Fransız mal'lahatgüzarına yıldönümünü kutladığı için Fransız JJlar 
ROMA, 21 (ö.R) - Mısır gazetele- ltalyan hariciye nazıriyle müzakere edil~ l~hatgüzan ile bay Ciano arasında ytnl 

ri halya \·e Mısır hülcümetleri arasında me~i arıu t"dilen me.c:elcleri bildirmiştir. Mç bir koıuı~ma olmamı,tır. 

Lehistanda siyasi vaziyet mecburiyetinde kalmışbr. Pek arizalı Katalony~ cümhurreiıi Kampanisin karısı ve hemşire•i Pariste .... 
olan pusu ve baskınlara çok müsait zabtı için yapılan muharebede Nas- hesinde haftalardan beri devam eden 
bulunan bu iki cephenin bir çok yer- yonalistler şimdi çok müsaid mevki- sükunet yerine yeniden faaliyet ka
lerinde şe1aleler akmakta ve uçurum- dedirler. Zira Akdeniz sahilindeki or- im olmuştur.Şehrin garbında üniver- 1 ''Leh 
lar bulunmaktadır. Cümhuriyetçiler dularının ihtiyacım deniz yolile Ma- site mah~Uesi tarafında toplar yeni-
bu araziyi tanıyan gönüHü dağlıların york adasından doğrudan doğruya den gürlemeğe başlamıştır. Çok 
bilgisinden istifade ederek muvaffa- temin edebilmektedir. Mayork ada- muhtemeldir ki general Miyajanm 
Joyetle taarruz etmektedirler. sında Palmadan gönderi1en şeyler Nasyonalistlerin Akdenize doğru ile-

Milli Kampı,, nda ayrılık mı var? 
40,000 Kişi Kamptan ayrıldı 

Vinaroz limanına çıkarılmaktadır. ri hareketine mani olmak üzere tak-
KAT ALONY A CEPHESİNDE Cümhuriyetçiler ~iddetle mukave- viye kuvvetleri göndermesini im

met etmekle beraber nasyonalistlerin kansız kılmak maksadile bu harekete · 
Roma 21 (Ö.R) - Katalonya tazyiki altında adım adım gerilemek- girişilmiştir. 

cephesinde nasyonalistlerin zaferi tedirler. Nasyonalistler Pirenede ileri hare-
fnkişaf ediyor. Bunlar cenup kısım- Aran vadisini İşgal eden Nasyona- ketlerinin genişlediğini ve şimdi J 

dan ilerleyerek Ebre nehrinin sağ listlerin zabitlerinden bir grup saat 13 Fransız - lspanyol hududunun yarı
sahilini tamamile işgal etmişler ve de otomobille Fransız hududuna ge- sınclan fazlasını kontro1ları altma al
Tortosanın garp kısmım kurtarmış- lerek kral köprüsünün ortasına kadar dıklarını iddia etmektedirler. Diğer' 
)ardır. Nasyonalitııtler şimdi 24 kilo- ilerlemişler ve burada otomobilden tarafdan Akdeniz sahilinde de işgal
metre uzun]uğunca Akdeniz sahi1i- inerek Fransız seyyar muhafızlarına )erini genişleterek. şimdi 6 kilometre 
ne yerleşmiı;Jerdir. Pek çok cephane kendilerini general F rangonl!n mü- sahili tuttuklarını söyliyorlar. 

Bükreş komplosu 

liği huıuıunda hareket ıerbeıtiıi
ni muhafaza ettiğini bildirmİflir .. 
Şu halde hareket kampın mukad
des reisi olan maretal Rydz Smig
liye kartı değil, birliğin fiili rei!:i 
general Svardskiye kar~ıdır. Zi!'ıo. 
general tetekkülün batında olan 
Pilsudıkiıt generalleri azlederek 
hotnutauzluk uyandırmıtbr. Par
lamentonun ıon celsesinde Yahu
di aleyhtarı beyanatla dikkati cel
beden general Podevıki birlikten 
çıkarılmıtbr. 

Diğer bazı tef ıirlere cöre milli 
kamp idare konseyinde Pilıudı
kiıt azalar çoktu ve .bunlar solcu 
bazı temayüller besliyorlardı. Ge
neral Svardski bunlardan kurtul-

De m İ r Muhalızlar hakkında yapılan ~~ istemittir; ~~~ siy~~i maha- Leh ordulorı bOflıumanJan• 
ı Lehistan Cümhurrei•i Mo:z:i•lıi fılınde farzedıld~g~ne .g~re bu ay- marefal RyJz Smigli· 

t hkı'kaf z'ffr'k eh ' f [ • PARIS 21 (ö R) _ L h. t ~ rılıktan sonra mıllı bırlik kampı- . - .. ftütil a g Çe emmıye a l Y OT.d k. . '.. . · hakk e 11 han nın batındakiler gençliğe değil defa olarak Lehııtan baf mu I 
a ı aıyaıı vazıyet ında e- ' d'- ı ı- · ı · L h de~ e4 
·· h. · · kd. · k" I köylü yığınlarına dayanmak isti- ve ıger sam reıı erı e . 

nuz ma ıyehnı ta ır ım anı o - • . . · d k · · · ı rdit• 
n b h b 1 .. L h yeceklerdır. Bunun ıçın de yra halk tıne ıa a at yemını vermıf e d• 

mıya azı a er ere gore « e .. I I k B ·· k. b "ftü e ı• 
BUKREŞ, 21 (ö.R) - Tahki-1 Rador aJansmm bildirdiğine milli Kamprn adını t f • - parhuy e uz ataca lar, veya bu- unu mutea ıp af mu v 

k d.... 1 d d 1 a ıyan ııyası k b' k. . - 1 L h d ndaP 
atın ver ıgı netice er en emir göre dahiliye nazırı demir muha- teıekkülde bir ayrılık hani ol.mut- nun ıtrfısına ırer ra ıp partı çı- ger memur ar e voyvo ? _ 

muhafızlar komplosunun ilk Önce fızlar ıuikasdiyle alakadar olarak 1tu;. Bu tetekkül general Staniılaa karacaklardır. be' &ene müddetle vazifelerı~e ta 
ıanıldığından daha ehemmiyetli vilayetlerde yapılan tahkikat ev-' Svardski tarafından idare edil- V ARŞOV A VE KA VNAS yin emirnamelerini ahnıflar ır. 
bir tekilde dalbudak sarmıt oldu- rakmın da merkezde toplanması-! mektedir. Halbuki azalardan kırk _ ARASINDAKi ANLAŞMA 
ğu anlatılmaktadır. nı emretmittir. 'bin .kadarı milli ~irlik ~~mpına V ARŞOVA, 21 .. (~.R) -. Var-

Bir çok vesikalar ele geçirilmif- Si asi cürümlerden silah ta 
1
_ dahıl olan gençlık tefkılatından fOVa v~ Kavnas hukumetlerı ara-

. D . h Y • ' • A f 1 ayrılmıtlardır. Bunlar B. Rokova- ıındakı anlatmaya uygun olarak 
tır. emır mu afızlar kullanılmak mak vesaıreden dolayı vılayetler· k·ı tarafı d 'd d')· 1 B L h' t d L•tv L t 

• 1 n an ı are e ı ıyor ar. • e ıs an a ı anya ve e onya-
üzere Bükref te teksif edilmit olan de y~kalanan ~emır muh~fızlar Rokovski maretal Rydz Smiglinin da Leh konıoloılukları tesis edil

Romanyanın muhali/ parti rei•le- mühimmat ve propaganda kağıt- da Bukret ukerı mahkemeaı tara- 1 milli takviye fikrine taraftar kal~ mittir. 
__ _Jf'~İnruJ~euınt.m!:flllll. Lm0ll'....l!Gm!mlıbdJL--1JIUJLIIJLll:akılL.la:D11JWIL... ____ .llJ:adıım...m111Uıbme-e.iW!U.llderdi•r....:ı1 makhıLIM9'&bf!l~illimdilde..i. a hir.. :V ARSOVA. 2 1 ( ö..R} - ilk 

PARlS, 21 (ö.R) - franı~:a 
eski muhariplerini temsil eden hıt 
heyet, tekaüt nazırı bay Riyovle
nin riyaıeti altında olarak VarfO
vaya gidecek ve Leh eski nıuhaı
riplerinin kongreıinde hazır bulu-
nacaktır. 


